Indukční smyčka BASIC
Návod k obsluze

Hlavní výhody přístroje:
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1. Zapojení
a) Indukční smyčku si dejte kolem krku, zapojte ji do
mobilního telefonu či MP3 přehrávače a zapněte
pomocí tlačítka na smyčce (ON/OFF).
b) Vložte baterii do sluchátka (to, že je baterie správně
vložena zjistíte podle toho, že ve sluchátku uslyšíte
slabý šum)
c) Nyní už stačí jen zavolat vašemu partnerovi a ve
sluchátku vše uslyšíte
d) Hlasitost zvuku leze regulovat kolečkem na smyčce,
případně na telefonu.

2. Řešení nejběžnějších problémů
Všechny sluchátka před expedicí testujeme, takže je velice nepravděpodobné, že by
sluchátko, které jste obdrželi bylo vadné. Pokud nastane nějaký problém, tak si přečtěte
nejběžnější problémy a jejich řešení, viz. níže.
Ve sluchátku není nic slyšet (ani šum)
1) pravděpodobně jste vložili baterii špatným směrem. Zkuste baterii ve sluchátku
otočit. Pokud to nepomůže tak
2) je pravděpodobně baterie vybitá. Zkuste vyměnit baterii za novou.
Ve sluchátku je sice něco slyšet, ale zvuk je příliš slabý
1) pravděpodobně je indukční smyčka moc daleko od sluchátka. Dejte si indukční
smyčku kolem krku a vyzkoušejte znovu. Pokud to nepomůže tak
2) váš mobilní telefon pravděpodobně není kompatibilní se sluchátkem. Vyzkoušejte
sluchátko na jiném telefonu, pokud to nepomůže tak
3) je možné, že se dovnitř sluchátka zanesla nečistota z vašeho ucha, která mohla
ucpat reproduktor. Zkontrolujte tedy, zda není reproduktor ucpaný a případně ho
uvolněte.
Zvuk ve sluchátku je slyšet dobře, ale mikrofon nefunguje
Váš mobilní telefon pravděpodobně nepodporuje přídavný mikrofon. Vyzkoušejte
sluchátko na jiném telefonu.
Ve sluchátku je slyšet jenom nepříjemný pískot
Baterie ve sluchátku je téměř vybitá. Vyměňte baterii.
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Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Skrytá komunikace.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu podpora@spyshops.cz
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