
MANUÁL MIKROSLUCHÁTKO SET 

SPECIFIKACE  MIKROSLUCHÁTKO SET:

 

Výhody MIKRO SET: 

• Díky malé velikosti pouze 5 mm sluchátko MICRO dokonale zapadá do 
každého ušního bubínku a je prakticky neviditelné pro ostatní

• Čistý zvuk
• Mikrofon zabudovaný do indukční smyčky na krku, který umožňuje vyhnout se 

přebytečným kabelům
• Pro speciální případy máme indukční smyčky na krk s mikrofonem se 

samostatným kabelem 

Princip fungování MIKRO set: Mobilní telefon je spojen s indukční smyčkou přes 
Bluetooth, díky čemuž je signál z indukční smyčky přenášen na mikro sluchátko v 
uchu.

1. SPÁROVÁNÍ MIKROSLUCHÁTKA S TELEFONEM

1. Podržte     a držte tlačítko Volat, dokud LED 
dioda nezačne blikat červeně a modře.

2. Aktivujte Bluetooth® na svém telefonu a 
nastavte jej na hledání nových zařízení.
• Nastavení iPhone> Bluetooth> Zapnuto *
• Nastavení systému Android> Bluetooth: 
Zapnuto> Vyhledat zařízení *
3. Vyberte „PLT_ML15“. V případě potřeby zadejte 
přístupový kód: čtyři nuly (0000) nebo přijměte 
nabízené spojení. Po úspěšném spárování 
přestane LED blikat.

Indukční smyčka 1 ks

Microsluchátko 1 ks

Magnet – vytahováno 1 ks

Nabíjecí USB kabel 1 ks

Baterka Chamelion 1,5V 2 ks

Návod 1 ks
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Párování dalšího telefonu

Po spárování indukční smyčky s telefonem možná budete chtít spárovat další telefon. 

1. Zapněte indukční smyčku.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Volat, dokud kontrolka LED nezačne blikat červeně a 
modře.

3. Aktivujte Bluetooth v telefonu a nastavte jej tak, aby vyhledával nová zařízení.

4. Vyberte „PLT_ML15“. V případě potřeby zadejte přístupový kód: čtyři nuly (0000) 
nebo přijměte nabízené spojení. Po úspěšném spárování přestane LED blikat.

    Vaše indukční smyčka má efektivní dosah až 10 metrů. Pokud ztratíte spojení, 
indukční smyčka se pokusí znovu připojit. Pokud se vaše indukční smyčka nepřipojí, 
klepněte na tlačítko Volat    nebo se připojte ručně pomocí nabídky zařízení Bluetooth 
v telefonu.   

Chcete-li jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko, dokud se LED diody nerozsvítí 
červeně přibližně 1 sekundu a poté přestanou blikat.

2. VLOŽENÍ MIKROSLUCHÁTKA DO UCHA

- sluchátko MIKRO SET je napájeno baterií LR521 1,5V. Doporučujeme použít 
stříbrnou baterii od společnosti Chamelion.

- vložte baterii značkou (+) nahoru, abyste ji viděli

Pracovní doba sluchátka s jednou baterií: v průměru asi 4 hodiny.

POZOR! Prostor pro baterie žádným způsobem neroztahujte, protože by se mohl poškodit. Po 
použití je nutné baterii vyjmout (pomocí magnetické tyčinky).
 
- držte sluchátko prsty a vložte jej do ucha;
- po vložení sluchátka je slyšet syčivý zvuk;
- Povedlo se ? To je skvělé! Nyní můžete zavolat svému kamarádovi.

POZOR! Abyste předešli jakémukoli poškození, před každým použitím uši důkladně očistěte 
vatovou špachtlí. V případě zanedbávání může dojít k poškození reproduktoru zbytkovým 
ušním mazem. Na tento typ poškození se nevztahuje záruka.
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3. VOLEJTE PŘÍTELI NA TELEFONU

Nastavte si identifikační signál který budete používat s asistentem, aby věděl, kdy 
má mluvit a kdy ne.… (nebo můžete použít naši indukční smyčku na krk s beep 
butanem)

4. VYTAŽENÍ MIKROSLUCHÁTKA 
 

1. Chcete-li sluchátko vyjmout z ucha, uchopte prsty průhledný provázek sluchátka a 
jemně ji vytáhněte směrem ven.

2. Vyjměte sluchátko z ucha pomocí magnetu, dotkněte se ho magnetickou tyčinkou a 
vytáhněte jej směrem ven.

Důležité: po ukončení používání vyjměte baterii ze sluchátka. K vyjmutí baterie 
použijte magnetickou tyčinku

 
5. NABÍJEJTE SVŮJ MIKRO SET  

 Nová indukční smyčka má dostatek energie pro párování a práci přibližně na 3-4 
hodiny. Úplné nabití indukční smyčky trvá 2 hodiny. Pokud indikátor LED trvale svítí 
červeně, smyčka krku se nabíjí. Když se kontrolka rozsvítí modře - nabíjení je 
dokončeno.

(1) Nabíjení

(2) Nabíjení je dokončeno

 

Používejte pouze nabíječku dodanou v krabici - nepoužívejte nabíječky od jiných 
zařízení, protože by to mohlo poškodit indukční smyčku. 

Poznámka: Životnost baterie se výrazně zkrátí, pokud zařízení nebudete delší dobu 
nabíjet. Doporučujeme proto zařízení nabíjet alespoň jednou za měsíc.
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TIPY:

1. Nabíjejte váš telefon a indukční smyčku 
 

2. Dejte si telefon to tichého režimu 
 

3. Dejte si indukční smyčku na krk, jinak nebudete slyšet jasně. Indukční smyčku 
můžete skrýt pod košili a přilepit např. páskou na tělo.

 
4. Určete si s kamarádem signály podle kterých se budete řídit.

 
5. Chcete-li znovu vytočit poslední číslo, stiskněte dvakrát tlačítko přijetí(volat)/ 

ukončení.  
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