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Rychlý návod na nastavení 
Obr. 1 Popis 
Zesilovač s náhlavní soupravou vám přináší pohodlí a zvukovou kvalitu pro vaše 
telefonování. 
 
Zesilovač 
1 Vypnutí zvuku (mute) 
2 Přepínač počítač/telefon 
3 Tlačítko hlasitosti 
4 Přepínač náhlavní souprava/sluchátko 
5 On-line indikátor 
6 Vypínač kompatibility 
7 Přepínač na seřizování tónu 
8 Vstup náhlavní soupravy 
9 Kryt baterie 
10 Seřízení objemu přenosu 
11 Vstup pro sluchátko 
12 Vstup pro telefon 
13 Vstup pro počítač 
14  Kabel pro připojení k telefonu 
15 Baterie 
16 Y-kabel k počítači 
Náhlavní souprava 
17 Spona přes hlavu 
18 Ušní háček 
19 Držák náhlavní soupravy 
20 Mikrofon 
21 Konektor náhlavní soupravy 
22 Připojovací kabel sluchátka 
23 Koženkový návlek na sluchátko 
24 Pěnový návlek na sluchátko 
 
Obr. 2 Instalace  
Některé telefony musí být pro použití s náhlavní soupravou programovány, prostudujte si 
prosím pokyny, které jste obdrželi s telefonem. 
 
2.1 Otevřete schránku na baterie zatlačením na kryt směrem dolů a vpřed. 
2.2 Do zesilovače vložte dvě přiložené baterie. 
2.3 Odpojte kabel sluchátka z jeho vstupu na telefonu. 
2.4 Zapojte kabel sluchátka do vstupu na zesilovači. 
2.5 Zapojte připojovací kabel telefonu do vstupu pro sluchátko na telefonu. 
2.6 Zapojte kabel náhlavní soupravy do vstupu pro náhlavní soupravu. 
 
Poznámka: Pokud si koupíte nabíječku, můžete zesilovač nabíjet bez baterií.  9VDC@ 50mA 
AC adaptér je možno zakoupit v některých obchodech s elektronikou nebo prostřednictvím 
SNYZE spol. s r.o.. 



 
Obr. 3 Nastavení 
 
On-line indikátor 
3.1 On-line indikátor bliká, jakmile zachytí hovor od volajícího účastníka, čímž ostatním 
naznačuje, že telefonujete. 
Přepínač mezi náhlavní soupravou a sluchátkem 
3.2 Přepínač mezi náhlavní soupravou a sluchátkem vám umožňuje návrat k použití 
sluchátka místo náhlavní soupravy. 
Nastavení čistého vytáčecího tónu 
3.3 Nasaďte si náhlavní soupravu. 
3.4 Nastavte přepínač mezi náhlavní soupravou a sluchátkem do polohy pro náhlavní 
soupravu a hlasitost na střední rozsah. 
3.5 Nastavte přepínač tlumení do polohy pro hovor a přepínač pro telefon na telefon. 
3.6 Zvedněte sluchátko telefonu, abyste slyšeli vytáčecí tón v náhlavní soupravě. 
3.7 Pokud není vytáčecí tón čistý, posunujte vypínač kompatibility 6 polohami nastavení. 
Pokud je vytáčecí tón v poloze „1“ stejně čistý jako v poloze „6“, nechejte vypínač na poloze 
„1“. 
3.8 Ukončete hovor vrácením sluchátka na základnu. 
 
 
Obr. 4 Způsob nošení 
4.1 Nošení na levém/pravém uchu: 
Přiložte rameno mikrofonu na stranu, která vám vyhovuje a potom vsuňte ušní háček za ucho 
podle obrázku. 
4.2 Nošení  vlevo/vpravo na hlavě: 
Přiložte mikrofon ke sluchátku a zatlačte ho v této poloze. 
Odmontování spony přes hlavu: Zlehka zatlačte na mikrofon z vnitřní strany a zároveň 
vytáhněte sponu přes hlavu.  
4.3 Při změně nošení z pravé strany na levou, otočte ramenem s mikrofonem nahoru a 
dokola o 180°. 
4.4 Pro vaše pohodlí je možné vyměňovat koženkový polštářek sluchátka za pěnový. 
 
 
 
Obr. 5 Volání 
 
Příjem hovoru/volání 
5.1 Nasaďte si náhlavní soupravu. 
5.2 Ujistěte se, že přepínač mezi náhlavní soupravou a sluchátkem je nastaven v poloze 
pro náhlavní soupravu a „mute“ není aktivován.  
5.3 Zvedněte sluchátko telefonu a přijměte hovor nebo vytočte číslo. 
5.4 Ukončete hovor položením sluchátka zpět na základnu. 
 
Tlumení hovoru 
Funkce „mute“ dočasně blokuje mikrofon, aby se váš hlas nepřenášel prostřednictvím 
náhlavní soupravy. 
5.5 Nastavte přepínač tlumení do polohy tlumení zapnuto.  
5.6 Když je mikrofon tlumen, on-line indikátor bliká velmi rychle. 
Poznámka: Během telefonních hovorů bude on-line indikátor blikat pomalu. 



Obr. 6 Hlasitost 
 
6.1 Vytočte telefonní číslo a požádejte osobu, které voláte o pomoc v následujících třech 
krocích. 
 
Hlasitost přenosu 
6.2 Zvolte úroveň hlasitosti přenosu, která je pro osobu, které voláte nejpříjemnější 
pomocí přepínače na seřízení hlasitosti přenosu na zesilovači. 
 
Hlasitost příjmu 
6.3 Seřiďte hlasitost přijímaného zvuku podle osobního pocitu pomocí ovladače na 
seřizování hlasitosti. Hlasitost příjmu můžete regulovat podle potřeby.  
 
Regulace tónu 
6.4 Posunujte ovladačem regulace tónu a poslouchejte měnící se tón hlasu volajícího. Tón 
můžete regulovat podle potřeby.  
 
6.5 Ukončete telefonní hovor položením sluchátka na základnu.  
 
 
 
Obr. 7 Aplikace, volitelné funkce 
 
Integrace zesilovače do počítače 
7.1 Zasuňte jednoduchý konec zástrčky počítačového Y-kabelu do vstupu zesilovače. 
 
7.2 Zasuňte konec počítačového Y-kabelu pro zvuk do počítače 
 

• Zasuňte zelený konec (mikrofon) do vstupu pro mikrofon na počítači 
• Zasuňte černý konec (příjem) do vstupu pro příjem na počítači 

 
Nastavení přepínače mezi počítačem a telefonem 
Vaše náhlavní souprava může být nastavena pro příjem zvuku z telefonu, počítače nebo 
z obou zařízení. 
 
7.3 Příjem jen z telefonu: Do náhlavní soupravy se bude přenášet jen zvuk z vašeho 
telefonu. 
7.4 Příjem jen z počítače: Do náhlavní soupravy se bude přenášet jen zvuk z vašeho 
počítače. 
7.5 Telefon/počítač: Přenášený a přijímaný zvukový signál je přenášen z telefonu, 
počítače i náhlavní soupravy současně.  
 
Volitelné: Pro namontování zesilovače vertikálně na monitor nebo na zeď použijte držák 
náhlavní soupravy.  
 
 
 
 
 
 



 


