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[!I3 Introduction 

Geemarc Digital TV Slušalke so ojačan sistem posebno ustvarjen za ljudi 
z okvaro sluha.
Lahko se uporabljajo skupaj z raznimi avdio napravami, televizijami in 
so primerne za skupinsko ali individualno poslušanje.
Avdio izhod televizije ali avdio naprave je kodiran in prenešen prek 
oddajnika, brezžične slušalke pa signal sprejemajo in dekodirajo v zvok.
En oddajnik se lahko uporablja z največ štirimi pari slušalk.

& Nasveti za varnost in vzdrževanje
Da bi zagotovili optimalno in varno uporabo te naprave, prosimo natančno 
preberite ta navodila in jih shranite za kasnejši vpogled. 
Opozorilo: Ta naprava je lahko zelo glasna. Poskrbite, da drugi ne 
uporabljajo te naprave, če nimajo enake stopnje naglušnosti. Prekomerni 
zvočni tlak vušesnih in naušesnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Previdnost: Električni šok. NE vklapljajte nepovezanih vtikačev v 
električne vtičnice. Vtikači MORAJO biti povezani z napajalnim adapterjem.
Električna povezava: Naprava je zasnovana, da deluje na 100-240VAC - 
50/60Hz napajanju. (Klasificirano kot 'visoka napetost' po EN 60950 standardu). 
Naprava ne vsebuje stikala za vklop ali izklop elektične napetosti. Za izklop 
naprave iz električnega omrežja izključite AC adapter iz električne vtičnice 
ali izklopite električno vtičnico iz električne omrežja.
Previdnost: Baterija lahko eksplodira v primeru, da jo zamenjate z napačnim 
tipom baterije. Porabljene baterije menjajte v skladu z navodili.
Napravo hranite izven dosega virov toplote.
NE izpostavljajte naprave direktni sončni svetlobi.

Redno čistite slušalke in ušesne blazinice.

NE posegajte v napravo na kakršenkoli način. 
Prosimo upoštevajte: Pri delovanju naprave lahko motnje povzročijo 
druge naprave, ki ustvarjajo močno elektromagnetno polje, kot so 
mikrovalovne pečice, mobilni telefoni, transformatorji ipd.
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1. Slušalke 7. Napajalni adapter (1.5m)
2. Dodatne ušesne blazinice 8. 3,5mm do 3,5mm kabel (1,5m)

3. Oddajnik 9. 3,5mm do 6.3mm adapter
4. Vtičniki (UK, US & EU) 10. 3 5mm do 2 pin RCA kabel (25cm)
5. Orodje za potisk 11. 2 pic RCA scart adapter
6. Baterije 12. Mikrofon
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Prva uporaba / Menjava baterij
Pomembno: Geemarc TV slušalke vsebujejo dve bateriji. Pred uporabo je 
potrebno baterijo popolnoma napolniti. Izpraznjena baterija se polni 2 - 3 
ure, da se popolnoma napolni.
Pozor: V primeru, da je baterija popolnoma polna, rdeča led lučka ne sveti.
Popolnoma napolnjene TV slušalke so v stanju pripravljenosti približno 3 
ure (na posamezno baterijo in ob srednji glasnosti slušalk).

Baterij ne morete prekomerno napolniti. Za varčevanje z energijo izključite 
oddajnik iz električnega omrežja.

& Opozorila za baterijo
NE poizkušajte razstavljati naprave. • NE izpostavljajte ognju.• 

NE pogoltnite.
Hranite izven dosega otrok.
Baterije vstavljajte s pravilno polariteto.

• NE povzročajte kratkega stika na napetostnih virih.
• Prazne baterije odstranite iz naprave.
• Uporabljajte izključno priložene Geemarc "Li-Po" baterije.
• Pozor: Baterija lahko eksplodira v primeru, da je bila napačno vstavljena 

ali menjana z napačnim tipom baterije. Prazne baterije reciklirajte v skladu 
z navodili.
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Menjava nastavka električnega vtičnika: V primeru, da potrebujete drugačen 
nastavek, povlecite stikalo(*) navzdol in odstranite nastavek. Izberite primeren 
nastavek (4). A: Vstavite vrh nastavka pod kotom (7). B: Pritisnite nastavek v 
električni vtičnik dokler ne slišite "klika", ki pomeni, da se je nastavek pravilno 
zataknil.� 

Vstavite električni vtičnik v vtičnico. 
Priključite napajlni kabel (7) v zadnjo 
"DC IN 5V" vtičnico na oddajniku.



Vstavite baterijo (6) v slušalke in 
oddajnik.
Slušalke položite na oddajnik.
POZOR: Prepričajte se, da so baterije 
pravilno vstaljene (glejte zgoraj).

Vklopite napajanje in oddajnik.
Na oddajniku in slušalkah se bo 
prižgala rdeča lučka, kar signalizira, 
da se baterije polnijo.
Po končanem polnjenju (2 - 3 ure) 
se bo rdeča lučka ugasnila.

SEl 
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Povezovanje s TV, HiFi in ostalimi avdio napravami

Obstaja več načinov za povezovanje naprav s slušalkami. Izberite 
primeren postopek glede na vrsto priključkov na vašem TV ali HiFi opremi.

Pomembno: Oddajnik MORA biti povezan z "OUTPUT" izhodom na 
televiziji ali HiFi opremi (nikoli ne uporabljajte vhodnih "INPUT" vtičnic).

Pomembno: V primeru, da uporabljate kabelsko televizijo, satelitsko, 
Internet ali ostali storitve v kombinaciji z vašo televizijo ali HiFi opremo, se 
prepričajte, da ste slušalke CL7300 priključili v avdio izhod "OUTPUT" na 
vaši televiziji in NE v internetni, kabelski, satelitski vmesnik. Če niste 
prepričani ali ste napravo pravilno povezali, prosimo, preberite navodila za 
vašo televizijo. V primeru, da vklopite slušalke CL7300 v internetni, 
kabelski, satelitski vmesnik, se zna zgoditi, da bodo nekateri kanali brez 
zvok.

Pomembno: V primeru, da imate težave s priklopom naprave, 
prosimo, pokličite pomoč uporabnikom na številko 059 044 055.

riil 
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Uporaba 3.5mm v 3.5mm kabla:
Vstavite prvi 3,5mm vtičnik 
(8) v "Audio" vhod na 
oddajniku. Drugi 3,5mm 
vtičnik pa v izhod za slušalke 
"headphone" na vaši televiziji 
ali HiFi opremi. Po potrebi 
uporabite pretvornik iz 3.5mm 
v 6.3mm vtičnik (9). 

Uporaba 3.5mm v RCA kabla:
Vstavite 3.5mm vtičnik (8) v 
3.5mm RCA kabel (10). Povežite 
RCA vtičnike (10) z ustrezno 
belo/rdečo "OUTPUT" vtičnico na 
vaši televiziji ali HiFi opremo.
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Uporaba scart adapterja: Vstavite 
3.5mm vtičnik (8) v 3.5mm RCA 
nastavek (10). Vstavite scart adapter 
(11) v kompatibilen scart vhod na vaši 
televiziji ali HiFi opremi. Povežite 
ustrezen belo/rdeč RCA vtičnik (10) s 
scart adapterjem (ne uporabljajte 
rumene vtičnice).

Povezovanje mikrofona: Uporabite 
izključno priložen Geemarc mikrofon. 
Vklopite mikrofonov vtičnik (12) v "MIC" 
vtičnico na oddajniku in postavite 
mikrofon blizu viru zvoka, ki ga želite 
poslušati.

Pomembno: Ob uporabi mikrofona 
bodo nivoji glasnosti nižji, pojavi pa se 
lahko tudi hrup iz ozadja.
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Uporaba slušalk: Potem, ko so 
slušalke napolnjene in priključene na 
televizijo ali HiFi opremo, razprite 
ročice slušalk, da se slušalke vklopijo. 
Ob vklopu slušalk se bo prižgala 
zelena lučka.

Slušalke bodo ugasnile, ko boste 
ročice slušalk stisnili skupaj.

Nastavljanje glasnosti: Pritisnite '+' 
tipko za povišanje nivoja glasnosti in 
tipko '-' za zmanjšanje nivoja 
glasnosti.

Slušalke zapiskajo, ko z 
nastavljanjem dosežete maksimalen 
ali minimalen nivo glasnosti.
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Prilagajanje slušalk
Glasnost, Ravnovesje, Ton in Mono/Stereo nastavitve so nastavljene na 
srednje vrednosti in so ustrezne za večino uporabnikov. 
Poskrbite, da boste slušalke preizkusili predenj boste spreminjali nastavitve.
V primeru, da je potrebno nastavitve spremeniti, za nastavljanje uporabite "drsnik".

Pomembno: Po končanem spreminjanju nastavitev, poskrbite, da so 
nastavitve slušalk nastavljene na glasnost "Volume" kot v koraku 11.� 

(I T +-+ BN 

-�-s �_lcm�v-l��l�cm��l�-M-lcm�-ls�� 

Uporabite drsnik (5) za nastavljanje 
Glasnosti, Ravnovesja, Tona ali preklop 
med Mono/Stereo načinom. Odprite 
zadnjo ploščo na slušalkah. Tam se 
nahajajo trije drsniki.

� 
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Nastavitev glasnosti:
Nastavite "BAL VOL" drsnik na 
"VOL". 
Nastavite "T <-> B/V" drsnik na "B/V".
Pritisnite tipko "+" za povečanje 
glasnosti in tipko "-" za zmanjšanje 
glasnosti.

(I T +--+BN 
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Nastavljanje ravnovesja:
Nastavite "BAL VOL" drsnik na 
"BAL". Nastavite "T <->B/V" drsnik 
na "B/V".
Pritisnite tipko "+" na zmanjšanje 
signala na DESNI strani. 
Pritisnite "-" tipko za zmanjšanje 
signala na LEVI strani.
Slušalke zapiskajo, ko pri nastavljanju 
ravnovesja dosežete maksimum, 
sredino ali minimum.

SEl 
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Nastavljanje tona:
Nastavite "BAL VOL" drisnik na 
"VOL". Nastavite "T <-> B/V" drsnik 
na "T".
Pritisnite tipko "+" na povečanje 
visokih tonov in zmanjšanje nizkih 
tonov. 
Pritisnite tipko "-" za zmanjšanje 
visokih tonov in povečanje nizkih tonov.
Slušalke zapiskajo, ko pri nastavljanju 
tona dosežete maksimum, sredino ali 
minimum.

(I T +---+ BN "---e_i ci_vlL _Lii_ci _-J _jcm __ l
s 

___. 

Nastavljanje Mono / Stereo tehnike:
Nastavite "MS" drsnik slušalk na "S" za 
poslušanje v "Stereo" tehniki. 
Nastavite "MS" drsnik na "M" za 
poslušanje v "Mono" tehiniki.

�]! 
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Status baterije in polnjenje: V primeru, da so baterije skoraj
prazne, bo na slušalkah utripala zelena lučka, skozi slušalke pa se bo slišal 
nizek pisk.
rm 

Polnjenje baterije na oddajniku: 
Vstavite baterijo v prostor za polnjenje 
na oddajniku in ga vključite. Med 
polnjenjem bo svetila rdeča lučka, dokler 
polnjenje ne bo končano.

Polnjenje baterije v slušalkah: 
Vstavite baterijo v slušalke, slušalke pa 
postavite na oddajnik. Med polnjenjem 
bo na slušalkah svetila rdeča lučka, 
dokler polnjenje ne bo končano.
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Povezovanje dodatnih slušalk:
Pomembno: Na oddajnik lahko priključite največ 4 pare slušalk.
Pomembno: Povezovanje mora biti opravljeno med tem, ko lučke na oddajniku 
utripajo. V primeru, da lučke na oddajniku prenehajo utripati predenj je 
povezovanje končano, morate postopek povezovanja ponoviti.

Za povezovanje oddajnika s slušalkami morajo biti baterije popolnoma 
napolnjene in oddajnik priključen v električno omrežje. 
Sledite naslednjim korakom:
Iil 
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Oddajnik: Izključite oddanjik.
Pritisnite in držite tipko "CH", vključite 
oddajnik, nadaljujte z držanjem tipke 
"CH" dokler ne začnejo utripati obe 
lučki na sprednji strani oddajnika. 

Oddajnik je pripravljen za povezovanje.

Slušalke: Pritisnite in držite tipko 
"-" (minus).
Medtem, ko držite tipko "-", odprite ročice 
slušalk, da se posveti zelena lučka. Ko 
bo lučka začela utripati je povezovanje 
končano.
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Čiščenje in vzdrževanje:
Pomembno: NE uporabljate alkohola, 
kemikalij ali ostalih močnih čistilnih 
sredstev.

Obrišite oddajnik in slušalke s čisto 
vlažno krpo.

Redno odstranjujte in očistite "Ušesne 
blazinice" s toplo milnico.

Priloženi sta dve vrsti ušesnih blaznic. 
Izberite tisti, ki vam najbolj ustrezajo.
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Rezervni in nadomestni deli:
Nadomestni deli so na voljo pri 
dobavitelju ali pri proizvajalcu. 
Pokličite pomoč uporabnikom na 
telefonsko številko: 059 044 055.

1. Bateriji (2x)
2. Dodatne slušalke
3. Ušesne blazinice (oba tipa 2x)

Pomoč uporabnikom:
Za pomoč pri uporabi produkta 
obiščite našo spletno stran 
www.geemarc.com

Za pomoč uporabnikom pokličite na 
telefonsko številko: 059 044 055.

Splošne informacije:
Tehnični podatki:
Digitalni 2.4 GHZ AFHSS prenos (Adaptive Frequency Hopping) - CD kvaliteta! 
79 kanalov (20 hopping kanalov). 
Sprejemno ojačenje: do 125dBspl. 
Frekvenčni razpon 45 - 15000Hz.
Delovanje do razdalje 100m (zunaj) in do 25m (znotraj).
Čas delovanje neprekinjene uporabe: do 3 ure (na eno baterijo).
Polnjenje po potrebi - Slušalke se polnijo, ko jih postavite na oddajnik.
3.5mm avdio vhodni stereo vtičnik access na oddajni enoti.
2.5mm mikrofonski vtičnik na oddajni enoti.
Teža: 50g. 

Telecom SA www.geemarc.com 
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