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ÚVOD

Bezdrátová souprava Geemarc CL7350 je zesilovací zařízení speciálně navržené pro 
nedoslýchavé. Umožňuje zesílený poslech televizního/rozhlasového přijímače nebo 
zesílení řeči přes vestavěný mikrofon. 

Zvuk z televizoru nebo rádia je přenášen bezdrátově ze základny do sluchátek. 
Poslech je možný až do vzdálenosti 25 metrů od základny.  

Možnost nastavení intenzity hlasitosti do levého a pravého ucha a oboustranné 
nastavení výšek a basů dle potřeby uživatele.    

     BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

     Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte návod k použití. 

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.

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.  
Baterie by měla být vyměněna autorizovaným prodejcem.

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.
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OBSAH BALENÍ

1. sluchátka – příjímač
2. základna – vysílač, nabíjecí jednotka
3. síťový kabel s adaptérem
4. kabel Jack 3,5 mm/3,5 mm
5. adaptér Jack 3,5 mm na 2 pin RCA
6. redukce Jack 3,5 mm/6,3 mm
7. adaptér 2 pin RCA na konektor Scart
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Sluchátka – příjímač

1. náušníky sluchátek
2. ovládání hlasitosti
3. napájení – LED indikátor
4. tlačítko pro přepínání na mikrofon
5. mikrofon
6. tlačítko pro přepínání kanálu
7. vyvážení hlasitosti levé/pravé ucho
8. spínač zapnuto/vypnuto
9. kontakt baterie
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Základna-vysílač, nabíjecí jednotka

1. nabíjecí kontakty
2. nastavení tónu
3. LED indikátor nabití baterie (červená – nabíjení, zelená – plně nabito)
4. LED indikátor (zelená) –  audio signál
5. LED indikátor (zelená) – zapnuto 
6. LED indikátor (žlutá) – zvýrazněné výšky
7. LED indikátor (modrá) – zvýrazněné basy
8. vstup pro příjem zvuku 3,5 mm
9. přepínání kanálu CH1 / CH2
10. spínač zapnuto/vypnuto
11.vstup pro napájení
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INSTALACE

Základna

1. napájecí jack vložte do vstupu na základně DC IN
2. napájecí adaptér zasuňte do elektrické zásuvky 230 V
3. jeden konec zvukového kabelu vsuňte do vstupu pro příjem zvuku 3,5 mm 
4. druhý konec připojte ke zdroji zvuku (televize, radio..)

                                                                 6



Pokud váše televize, rádio (jiný zdroj zvuku) nemá vhodnou zásuvku pro
3,5 mm stereo zvukový kabel, pak použijte jeden z následujících adaptérů

- adaptér Jack 3,5 mm na 2 pin RCA
- redukce Jack 3,5 mm/6,3 mm
- adaptér 2 pin RCA na konektor Scart

Na zadním panelu nabíječky, přepněte spínač ON/OFF na ON

Je-li detekován zvukový signál ze zvukové zdroje, zelená LED dioda bude svítit 
trvale.

Sluchátka

Ujistěte se, že vestavěná baterie uvnitř sluchátek je před prvním použití plně nabita.  
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PROVOZ                                                       

Uvedení do provozu

1. Ujistěte se, že je CL7350
zapojen do elektřiny.

2. Zapněte CL7350 - na
zadní straně spínač zapnuto/vypnuto
(viz obrázek 1).

3. Položte sluchátka do základny nejméně na
tři hodiny, aby se akumulátor mohl plně
nabít.
• Ujistěte se, že sluchátka jsou
vypnuta (viz obrázek 2).
• Během nabíjení svítí LED indikátor
červeně.
• Svítit-li zeleně, je baterie plně nabitá (viz
obrázek 3).

4. Vestavěný akumulátor je plně nabitý po
třech hodinách - LED  idikátor svítí zeleně.
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Běžný provoz  

                                            
1. Zapněte zdroj zvuku (TV nebo zvukové

zařízení), které
je připojeno k základně.LED indikátor
pro signál
bude svítit trvale zeleně (viz obrázek 4).

2. Zapněte sluchátka  - spínač
zapnuto/vypnuto (on/off) do polohy
zapnuto (on) viz obrázek 5).
LED indikátor svítí trvale zeleně.

3. Nastavte hlasitost na požadovanou
hladinu (viz obrázek 6).
POZNÁMKA: Ujistěte se, že hlasitost
na zdroji zvuku (televizoru
nebo jiné zvukové zařízení) je zapnuta
nejméně do poloviny jeho zesílení.
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Přepínání kanálů

Zlepšení zvuku pomocí přepínání kanálů

CL7350 může vysílat na dvou frekvencích – 
2 kanály.

Podle potřeby můžete zvolit kanál, který bude
produkovat lepší kvalitu zvuku.

1. Pokud je zvuk zkreslený nebo nejasný,
stiskněte sluchátkách tlačítko  AUTO
TUNE (viz obrázek 7), aby odpovídal
frekvenci nastavení kanálu 1 nebo 2 na
zadní straně základny.
Přidržte několik vteřin.

2. Pokud to nepomůže, přepněte
volič kanálu na zadní části základny na
druhý kanál 
(viz obrázek 8) 

3. Opět stiskněte na sluchátkách tlačítko
AUTO TUNE pro nastavení kanálu
 

POZNÁMKA

Pokud neexistuje žádný zvukový signál ze zdroje zvuku (TV nebo jiné zvukové 
zařízení)  nebo signál ze zdroje zvuku je příliš slabý pro  řádný příjem, vysílač se po 
5 minutách automaticky vypne.

V případě, že se obnoví zvukový signál nebo se vrátí do přijatelné úrovně, vysílač se 
automaticky zapne. 
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Ovládání tónu (basy a výšky)

Podle potřeby můžete nastavit tón zvuku, který posloucháte a tím zvýšit svůj požitek 
z poslechu zesílením nebo potlačením výšek/basů ve sluchátkách

Stiskněte tlačítko Tone Clarity - přepíná nezi možnostmi

1. Zvýraznění výšek (žlutá LED svítí)

2. Zvýraznění basů (modrá LED svítí)

3. Vyrovnaný tón - basy a výšky na stejné úrovni (žádné LED
nesvítí). 
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Nastavení vyvážení zvuku (vlevo-vpravo) 

Podle potřeby můžete nastavit zvuk tak,
aby vyhovoval Vašemu sluchu. Použijte
otočný knoflík Sound Balance (viz
obrázek 10 ) pro nastavení poměru
hlasitosti mezi levým a pravým uchem. 
Otáčejte knoflíkem nalevo nebo napravo,
dokud nenajdete vyváženou hlasitost pro
Váš poslech.

Přepnutí na mikrofon

Můžete přepnout z poslechu (TV nebo
jiný zdroj zvuku) do režimu konverzace
přes zabudovaný mikrofon, aniž by bylo
nutné sundat sluchátka.

1. Stiskněte tlačítko MIC  (viz
obrázek 11).  Sluchátka se přepnou
do režimu konverzace. Je
aktivovaný zabudovaný mikrofon.

2. Chcete-li pokračovat v poslechu
zvukové zařízení (TV) stiskněte
znovu tlačítko MIC.
Mikrofon se vypne. 
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Nabíjení baterie

1. Když je hladina nabití baterie nízká,
signální LED dioda na 
sluchátkách začne pomalu blikat. V tomto
stádiu zbývá asi 20 minut 
provozu, než se sluchátka automaticky
vypnou.

2. Vypněte sluchátka  - spínač
zapnuto/vypnuto (on/off) do polohy
vypnuto  (off) viz obrázek 12).
Zelený LED indikátor zhasne.

3. Vložte sluchátka do základny – nabíjecí
jednotky  (viz obrázek 13). Ujistěte se, že
je náhlavní jednotka (sluchátka) správně
uložena na dobíjecí kontakty.

4. Proces nabíjení se automaticky spustí.
LED indikátor svítí během nabíjení
červeně. 

5. Je-li baterie plně nabita, LED indikátor svítí zeleně.
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VAROVÁNÍ:
Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například
sluneční svit, oheň atd.
Nepokoušejte se nahradit původní dobíjecí baterii.
Nejsou-li sluchátka v provozu, posuňte přepínač do
polohy OFF (vypnuto).
Baterie musí být před prvním použitím vždy plně nabita.
Před prvním použití je zapotřebí nabíjet minimálně (3 hodiny). Tím bude zaručena 
správná životnost dobíjecí baterie. 
Vždy zajistěte, aby při nabíjení v základně byl přepínač na sluchátkách v poloze OFF.
Zvuk vycházející ze sluchátek může být velmi hlasitý. Pokud takto nastavená 
sluchátka použije osoba bez sluchového postižení může dojít k poškození sluchu.

DŮLEŽITÉ
Tento přístroj by měl být provozován pouze s vestavěnou dobíjecí baterií. 
Nepokoušejte se  akumulátory demontovat.
Pro výměnu baterie navštivte prodejce nebo poskytovatele servisu.
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.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní doba baterie:  až 6 hodin
Dosah:  až 60 metrů (v otevřeném prostoru)
Frekvenční odezva:  30 Hz - 10K Hz
Poměr signálu k šumu:  > 65 dB
Zkreslení:  <2%
Hmotnost:  58 gramů
Provozní napětí:  Základna : 8V, 400mA
                            Sluchátka: 3,7 V, 350 mA lithium polymerová baterie
Režim přenosu:  UHF Stereo
Taktovací kmitočet:   863,53 MHz, 864.53MHz 
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ŘEŠENÍ PROBLÉMU

NENÍ ZVUK

● Ujistěte se, že síťový adaptér je v zásuvce a kabel je zapojen do konektoru na 
základně sluchátek.

● Ujistěte se, že přepínač na sluchátkách je v poloze zapnuto (ON) 

● Úroveň nabití je příliš nízká. Vraťte sluchátka zpět do základny sluchátek, dokud 
nebude svítit zelená kontrolka.

● Ujistěte se, že TV, video, HiFi je připojeno k základně..

● Ujistěte se, že hlasitost na zdroji zvuku (televizoru nebo jiné zvukové zařízení) je 
zapnuta nejméně do poloviny jeho zesílení.

● Zvyšte úroveň hlasitosti na sluchátkách.

● Vstupní úroveň hlasitosti je příliš nízká. Zvyšte hlasitost na TV, video, HiFi.

ZKRESLENÍ

● Úroveň nabití je příliš nízká. Vraťte sluchátka zpět do základny sluchátek, dokud 
nebude svítit zelená kontrolka.

● Sluchátka mohou být moc vzdálená od základny (vysílače). Přibližte se k základně.

● Vstupní úroveň hlasitosti je příliš nízká. Zvyšte hlasitost na TV, video, HiFi.

●  Pokud je zvuk zkreslený, můžete zvolit kanál, který bude produkovat lepší kvalitu 
zvuku
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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.

NÁHRADNÍ DÍLY

1. Doplňkové soupravy
2. Náušníky
Pro výměru akumulátoru sluchátek, kontaktujte prodejce.

                                                                   
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
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ZÁRUKA

Na digitální bezdrátovou poslechovou soupravu Geemarc CL7350 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 

  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.
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Z Á R U Č N Í    L I S T

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců. Záruka vstupuje v platnost dnem předání
uživateli. Při uplatňování záruky musí být předložen doklad o zakoupení a záruční list.
Bez těchto dokladů nebude záruka uznána.

Záruka se vztahuje na odstranění vad materiálu nebo výroby. Záruka se zejména 
nevztahuje na nedostatky vzniklé nesprávným používáním, opotřebením nebo použitím 
násilí. Záruka na akumulátor je 6 měsíců.

 Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká při neodborném zásahu jiné, než 
autorizované osoby. 

V případě uplatnění záruční opravy zašlete výrobek s dokladem o zakoupení a záručním
listem na adresu dodavatele nebo autorizované servisní opravny. Aby se předešlo škodám
vzniklým při přepravě, je třeba použít vhodné balení.

Výrobek: 

Výr. Číslo:

Datum výdeje: 

Vydal (razítko, podpis):

Záruční oprava provedena dne            Podpis

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

mailto:info@fonika.cz


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

                                                                   
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
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