
          Digitální bezdrátová poslechová 
       souprava na TV CL7310

                                          

                                                           NÁVOD K OBSLUZE



POPIS

Digitální bezdrátová souprava Geemarc CL7310 je zesilovací zařízení speciálně 
navržené pro sluchově postižené.
Umožňuje zesílený poslech televizního nebo rozhlasového přístroje. K základně lze 
připojit až 4 sluchátka.
Zvuk z televizoru nebo rádia je přenášen za pomoci radiových vln bezdrátově ze 
základny do sluchátek. Poslech je možný až do vzdálenosti 25 metrů od základny.

     BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

     Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte návod k použití. Návod 
uschovejte pro případnou budoucí potřebu.

Varování: Zvuk vycházející ze sluchátek může být velmi hlasitý. Pokud takto 
nastavená sluchátka použije osoba bez sluchového postižení může dojít k poškození 
sluchu.

Pozor: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení může být připojeno do 
sítě pouze přes síťový adaptér dodávaný s přístrojem.

Specifikace elektrického připojení: Přístroj je určen pro elektrický rozvod 100-
240VAC-50/60Hz. Klasifikace „nebezpečného napětí“ dle normy EN60950.

Zapnutí nebo vypnutí přístroje se provádí na základně, sluchátka nemají vlastní 
spínač zap./vyp. Přístroj také lze vypnout odpojením od sítě. Při instalaci se ujistěte, 
že síťová zásuvka je snadno přístupná.

Důležité upozornění: Nebezpečí výbuchu při použití nesprávného typu baterií.  
Používejte jen akumulátory uvedené v návodu.

Nevystavujte přístroj vysokým teplotám a slunečnímu záření.
Chraňte před deštěm nebo vlhkostí.
Přístroj nikdy sami neotvírejte.
Pravidelně přístroj čistěte. 

Přístroj může být rušen zařízeními, které generují silné elektrické nebo magnetické 
pole. Může se jednat o mikrovlnné trouby, mobilní telefony, transformátory osvětlení 
apod.



1. sluchátka – příjímač
2. náhradní náušníky
3. základna – vysílač, nabíjecí jednotka
4. adaptér síťového kabelu EU,UK
5. posuvník
6. akumulátory 2 ks
7. síťový kabel s adaptérem
8. kabel Jack 3,5 mm/3,5 mm (1,5 m)
9. redukce Jack 3,5 mm/6,3 mm
10.  adaptér Jack 3,5 mm na 2 pin RCA (25 cm)
11.  adaptér 2 pin RCA na konektor Scart
12.  mikrofon (u typu 7310 je mikrofon zabudovaný)

     Obsah návodu:  popis  …...............................................................................
                                 obsah balení ….....................................................................
                                 zapojení …............................................................................
                                 používání a ovládání sluchátek …........................................
                                 baterie …...............................................................................
                                 čištění, údržba …..................................................................
                                 oprava a reklamace …..........................................................



Důležité upozornění: V balení poslechové soupravy Geemarc jsou dva akumulátory. 
Před prvním použitím musí být plně nabity. Plně nabitá baterie vydrží 2 – 3 hodiny.

Upozornění: Pokud je baterie plně nabitá, červená LED dioda zhasne.

Po úplném nabití akumulátoru je přibližná doba provozu 3 hodiny (při nastavení na 
střední úroveň hlasitosti).
Akumulátory nelze přebít. Pokud nebudou delší dobu používány, z důvodu 
bezpečnosti by měly být vyjmuty ze zařízení. 

  Upozornění týkající se akumulátorů:

Nepokoušejte se  akumulátory demontovat.

Akumulátory nevhazujte do ohně.

U akumulátorů dodržujte správnou polaritu +/-

Akumulátory nepolykejte.

Akumulátory nezkratujte.

Nefunkční akumulátory již nevkládejte do zařízení.

Používejte pouze akumulátory Geemarc.

POZOR: Při nesprávném vložení akumulátorů hrozí nebezpečí výbuchu. 
Akumulátory používejte podle pokynů v návodu.

Adaptér pro síťové napájení. Vyberte koncovku dle potřeby a zasuňte.



      Zapojení do sítě. Napájecí adaptér zasuňte 
do zásuvky 230 V. Napájecí jack (7) vložte do 
vstupu na základně (DC IN 5V).

          Přepínač na základně ON/OFF zapněte do
          polohy ON (zapnuto).

          Pokud červená LED dioda svítí, znamená 
          to, že se akumulátor nabíjí.

          Akumulátor se nabíjí cca 3 hodiny. Po  
          nabití červená LED dioda zhasne.

Akumulátory (6) vložte do sluchátek,  
sluchátka vložte do základny.
Pozor: Dávejte pozor na správné vložení
akumulátoru do sluchátek (viz obrázek 3).



Připojení k televizi, HiFi a dalších audio zařízení.

     Prověřte možnosti připojení vašeho televizoru a vyberte jednu z nabízených 
možností.

Upozornění: Základna musí být připojena k televizoru nebo jiných zařízení do 
výstupního (OUTPUT) konektoru. Nikdy nepoužívejte vstupní (INPUT) konektor.

Pozor: Pokud máte televizi, satelit, internet nebo jiné audio zařízení propojené s 
poslechovou soupravou, zkontrolujte, že je napojena do výstupu televizoru, nikoliv 
do vašeho Set Top boxu. Pro správné zapojení použijte manuál k vaší televizi. Při 
zapojení do Set Top boxu místo zapojení do TV mohou mít některé kanály obraz bez 
zvuku.

Možnosti zapojení 

 
Připojení na sluchátkový výstup

Zapojte Jack 3,5 mm (8) do vstupu  „Audio“ na 
základně. Druhý konec Jack 3,5 mm (8) zapojte do 
sluchátkového výstupu na televizi, HiFi nebo 
jiného audio zařízení. Pokud je potřebná redukce na
6,3 mm, použijte adaptér 3,5mm/6,3mm (9).

Zapojení do RCA kabelové redukce

Zapojte Jack 3,5 mm (8) do konektoru RCA
(10). RCA konektory (10) propojte s barevně
shodnými výstupy RCA (červená a bílá) na
vašem televizoru.



Připojení přes scart – adaptér

Zapojte Jack 3,5 mm (8) do RCA kabelu (10). 
Propojte s scart adaptérem (11) a zasuňte do 
scartového výstupu na televizoru.

Zapojení mikrofonu

Používejte mikrofon Geemarc. Zapojte
mikrofon (12) do základny do vstupu
„Audio“. Mikrofon dejte blízko zdroje, který
chcete poslouchat.

Poznámka: Při použití mikrofonu může být
úroveň hlasitosti nižší, zatímco hluk pozadí
vynikne.

Použití sluchátek

Jakmile je baterie nabitá a sluchátka připojena
do televizoru nebo jiného zařízení, rozevřeme 
ramena sluchátek. Nad nápisem ON se 
rozsvítí zelená dioda a sluchátka jsou 
připravena k použití. Jestliže ramena uvolníte,
sluchátka jsou vypnuta. 



Nastavení hlasitosti

Pro zesílení zvuku stiskněte „+“ , pro zeslabení „ -“  .
Když dosáhnete maximální nebo minimální hodnoty 
hlasitosti, ozve se pípnutí.

Přepnutí na mikrofon (typ 7310)

Pro přepnutí na mikrofon podržte tlačítko zesílení 
zvuku „+“ asi 3 sekundy. Souprava začne zesilovat 

zvuky z okolí pomocí mikrofonu. Zpět na režim TV se dostanete opět podržením 
tlačítka „+“ nebo vypnutím a zapnutím soupravy.

Nastavení hlasitosti, balance, tónu, přepnutí
režimu Mono/Stereo

K přepínání mezi jednotlivými nastaveními
používejte posuvník (5). Nástroj je součástí
balení. Posuvné přepínače jsou pod krytem v
zadní části sluchátek.

Nastavení hlasitosti: posuvný přepínač     Vyvážení hlasitosti levé a pravé ucho:     
„BAL-VOL“ na „VOL“. Posuvný              posuvný přepínač „BAL-VOL“ na„BAL“.
přepínač „T—B/V“ na „B/V“.                    Posuvný přepínač „T—B/V“ na „B/V“.
Pro zesílení stiskněte „+“, pro zeslabení     Stisknutím tlačítka „+“ snížíte hlasitost na 
stiskněte „-“.                                                pravé straně, stisknutím tlačítka „-“ snížíte
Když dosáhnete maximální nebo                 hlasitost na levé straně. 
minimální hodnoty, ozve se pípnutí.



Nastavení tónu: posuvný přepínač               Nastavení režimu „Mono/Stereo“:
„BAL VOL“ na „VOL“. Posuvný                 Posuvný přepínač v poloze „M“ je
přepínač „T—B/V“ na „T“.                           nastaven pro „Mono“. V poloze „S“
Stisknutím tlačítka „+“ potlačíte basy a         je nastaven pro „Stereo“.
zvýrazníte výšky. Stisknutím tlačítka „-“
potlačíte výšky a zvýrazníte basy.
Když dosáhnete maximální nebo
minimální hodnoty ozve se pípnutí.

                                                      

                                                           Nabíjení akumulátorů v základně:
                                                            
                                                           Vložte akumulátor do nabíječky základny. 
                                                           Během nabíjení svítí červené světlo.

     Nabíjení akumulátorů ve sluchátkách:

     Nabíjení akumulátoru ve sluchátkách je možné
     uložením do nabíjecí jednotky (základny).
     Během nabíjení svítí červená LED dioda dokud
     není akumulátor plně nabitý. 
     Pokud je akumulátor ve sluchátkách vybitý,



     lze jej vyměnit za nabitý akumulátor ze     
     základny.
     Vybití akumulátoru signalizuje pípnutí.
Připojení dalších sluchátek

K základně lze připojit až 4 sluchátka.

Upozornění: Připojení musí být ukončeno, dokud bliká dioda na základně. Jestliže 
dioda přestane blikat před dokončením připojování, je nutné proces zopakovat.

Než začnete připojovat další sluchátka, ujistěte se, že akumulátor je nabitý a základna
je připojena do sítě.

Připojení dalších sluchátek

Na základně dejte spínač do polohy OFF.
Stiskněte a držte tlačítko „CH“. Spínač na 
základně dejte do polohy „ON“. Zároveň stále
držte tlačítko „CH“ dokud na přední straně 
základny nezačnou blikat obě diody.
Základna je připravena k připojení.

U sluchátek stiskněte a držte tlačítko „-“ (minus).
Ramena sluchátek rozevřete a zároveň držte 
tlačítko „-“. Zelená dioda se rozsvítí. Když začne 
dioda blikat, připojení je dokončeno.



                                                                 

                                                                  Čištění a údržba
                                                                 
                                                                  Nepoužívejte k čištění sluchátek chemická
                                                                  čistidla ani alkohol. Čistěte pouze vlhkým
                                                                  hadříkem.
                                                                  Pravidelně čistěte náušníky sluchátek 
                                                                  pomocí teplé vody a mýdla.
                                                                  V balení jsou dva druhy náušníků.
                                                                  K používání si vyberte velikost náušníku, 
                                                                  která vám nejvíce vyhovuje.

Technické údaje

Digitální přenos zvuku 2.4  GHz AFHSS  - CD kvalita!
79 kanálů (20 kanálů přepínaných)
Zesílení až do 125 dB
Frekvenční rozsah: 45 – 15000Hz
Dosah signálu v otevřeném prostoru až 100 m, uvnitř budovy až 25 m od základny
Poslech na jedno nabití – až 3 hodiny (podle stupně hlasitosti)
Nabíjení akumulátoru přímo ve sluchátkách
Další nabíjecí port v základně pro druhý akumulátor
3,5 mm vstup pro příjem zvuku na základně
2,5 mm vstup pro mikrofon na základně
Hmotnost 50 g                                                                 

    



Upozornění: Po skončení životnosti akumulátorů je nevyhazujte do směsného 
odpadu. Odevzdejte do recyklačních center, vyhrazených míst pro sběr baterií a 
akumulátorů nebo u vašeho dodavatele. Na těchto místech budou přijata zdarma.

Na digitální bezdrátovou poslechovou soupravu Geemarc CL7310 se vztahuje záruka
na výrobní vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od data zakoupení. Záruka 
se nevztahuje na nedostatky vzniklé nesprávným používáním, opotřebením nebo 
způsobené násilím. Přístroj nesmí být rozebrán nebo porušen kýmkoliv bez 
oprávnění. 
    Výrobce potvrzuje, že přístroj splňuje evropské normy. Přístroj je vyráběn ve 
shodě s příslušnými evropskými předpisy. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o 
shodě. K nahlédnutí na stránkách výrobce www.geemarc.com 

                                                                   
Dodavatel a poskytovatel servisu: Fonika Medical s.r.o. , Nám. 14.října 3, 150 00  Praha 5
                                                       tel. 222 360 807
                                                       e-mail: info@fonika.cz
                                                       www.fonika.cz
                                                                  

http://www.geemarc.com/
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