
GN 501 SC / 503 SC  
 
Tento návod k použití vám poskytuje informace a pokyny o nastavení, používání a údržbě náhlavní soupravy GN 501 SC/GN 503 SC 
 
1. Informace o výrobku 
Náhlavní souprava/sluchátka GN 501 SC/GN 503 SC pro připojení ke zvukové kartě vám umožňují přístup k hlasem řízeným aplikacím, 
jako např. rozeznávání hovoru a nahrávání prostřednictvím zvukové karty ve vašem počítači. GN 501SC/ GN 503 SC je optimální zařízení  
pro hlasovou komunikaci a přenos dat po internetu nebo datové síti.  
 
Součásti a popis 
1. Náhlavní souprava     4. In-line ovládání hlasitosti 
2. Konektor ke sluchátkům (oranžový)   5. In-line přepínač vypnutí mikrofonu 
3. Konektor k mikrofonu (růžový) 

 
2. Nastavení 
Pro nastavení zařízení GN 501 SC/ GN 503 SC proveďte následující: 
Zapojte konektor sluchátek (oranžový) do výstupu pro sluchátka ve vašem počítači.  
Zapojte konektor mikrofonu (růžový) do vstupu pro mikrofon.  
Seřiďte rameno s mikrofonem náhlavní soupravy, aby směrovalo k vašim ústům. 
 
3. Vlastnosti a přizpůsobení uživateli 
Ovládání hlasitosti 
In-line ovládání hlasitosti vám umožňuje rychle upravovat hlasitost zvuku ze sluchátek.  
 
Funkce vypnutí mikrofonu 
In-line funkce zapíná a vypíná přenos vašeho hlasu.  
 
4. FAQ – často kladené otázky 
Proč z náhlavní soupravy nevychází žádný zvuk? 
Zvyšte hlasitost pomocí in-line ovladače hlasitosti.  
Nastavte hlasitost zdroje zvuku (počítač/zvuková karta/ovládací panel aplikace) nebo seřiďte výstupní hladinu na ostatních audio/playback 
zařízeních.  
Zkontrolujte, zda jsou konektory náhlavní soupravy zapojeny do správných vstupů.  
 
Proč mikrofon nepřijímá zvukové vstupy? 
Zkontrolujte, zda mikrofon není ve stavu vypnutí (přepínač vypnutí mikrofonu musí být vypnut).  
Seřiďte nastavení hlasitosti mikrofonu cílového audio zařízení (počítač/zvuková karta/ovládací panel aplikace) nebo seřiďte vstupní hladinu 
na jiných nahrávacích zařízeních. 
Zkontrolujte, zda jsou konektory náhlavní soupravy zapojeny do správných vstupů.  
 
5. Čištění, bezpečnost a údržba 
Vyčistěte náhlavní soupravu, včetně ramene s mikrofonem pomocí lehce navlhčeného hadříku podle potřeby. Hadřík navlhčete jen vodou 
s trochou prostředku na mytí nádobí. Dávejte pozor, aby se vlhkost nedostala do kterékoli zásuvky nebo do jiných otvorů.  
 
 
 
Plastové sáčky a balící prostředky nejsou hračky pro děti. Samy sáčky nebo mnoho malých částí, které obsahují, mohou při požití způsobit 
udušení.  
 
Výrobek mohou otevírat jen autorizovaní prodejci a servisní centra. Pokud se jakákoli část musí z nějakého důvodu vyměnit, včetně běžného 
opotřebení nebo poškození, spojte se s prodejcem. 

• Nikdy se nepokoušejte výrobek rozmontovat sami. Uživatel nemůže žádnou vnitřní součást opravit nebo vyměnit.  
• Výrobek nevystavujte dešti nebo vlivu jiných kapalin. 

 
Výrobek likvidujte podle místních norem a předpisů. 
 
6. Prohlášení 
 
EU Prohlášení 
Tento výrobek je označen CE podle ustanovení T a TTE Směrnice (99/5/EC). Společnost GN Netcom tímto prohlašuje, že tento výrobek 
splňuje základní požadavky a jiná příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/EC. 
 
V případě jakýchkoli problémů nebo otázek týkajících se výrobku, prosím kontaktujte vašeho prodejce nebo se obraťte na internetovou 
stránku: 
http://www.snyze.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


