
2.4 GHz Brezžične Digitalne Slušalke 
Digitalna Zvočna Kakovost 
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Vsebina
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Namestitev
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TV / Hi-Fi / MP3 / MOBILNI TELEFON

glasnost

Namestitev
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Namestitev

ZVOK DELUJE
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Polnjenje

MICRO USB 
NI VKLJUČEN



6 

Uporaba

ali
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Nastavitev

Vaše CL7400 slušalke so sedaj pripravljene in nastavljene na 
priporočene nivoje. Za nadaljnje prilagajanje (po potrebi) glejte 
strani 8 - 14.
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Glasnost

Sredina
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Nastavitev za ravnovesje

Sredina
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Nastavitev zvoka

Sredina
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Stereo / Mono nastavitve
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Povezovanje

Slušalke so že povezane z oddajnikom.



13

Opozorila

NE odstranjujte ušesnih 
blazinic, saj jih je zelo 

težko ponovno 
namestiti na slušalke
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Varčevalni način lahko prihrani do 90% 
emisij  

Varčevalni način

ali
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Žični način

MOBILNI 
TELEFON
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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.
NE prekrivajte rež za zračenje. 
NE odstranjujte ušesnih blazinic, saj jih je zelo težko zamenjati. 
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.

Opozorila za baterijo
• NE poizkušajte razstaviti baterije.
• NE izpostavljate baterije ognju.
• NE pogoltnite baterije.
• Baterijo shranjute izven dosega otrok.
• Baterije vstavljajte s pravilno polariteto.
• NE povzročajte kratkega stika na napetostnih virih.
• Prazne baterije odstranite iz naprave.
• NE uporabljajte drugih tipov baterij in ne menjajte z baterijami, ki niso

namenjene polnjenju.
• V času, ko naprave ne uporabljate ali polnite baterije, poskrbite, da je

naprava IZKLOPLJENA, da bi tako preprečili okvaro baterij.
• Pred prvo uporabo je potrebo baterije napolniti. Prva polnitev baterij mora

trajati 5 ur.
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Odpravljanje napak
• NI ZVOKA
1. Poskrbite, da je napajalni adapter pravilno vstavljen v električno vtičnico in

da je kabel priključen na DC IN 6V priključek na oddajniku.
2. Poskrbite, da je stikalo slušalk On/Off nastavljeno na On in da lučka na stikalu

sveti zeleno.
3. Baterije slušalke niso bile dovolj napolnjene. Položite slušalke nazaj na postajo

za polnjenje in polnite baterije, dokler na levi strani slušalk ne posveti zelena
lučka.

4. Poskrbite, da je DVD predvajalnik, TV, Hi-Fi sistem ali avdio komponenta
prižgana in nastavljena na pravi kanal, ki oddaja zvok.

5. Uporabite gumb za glasnost na slušalkah za nastavljanje glasnosti (samo, ko
slušalke uporabljate v brezžičnem načinu).

6. Vhodni nivo zvočnega signala je prenizek. Povečajte glasnost zvočnega vira, Hi-
Fi sistema, DVD predvajalnika ali TV itd.

7. Povezane avdio/video naprave morda niso nastavljene na predvajanje. Nastavite
vašo opremo na predvajanje.

8. Izhodni nivo slušalk je prenizek. Nastavite glasnost slušalk na primeren nivo.

• POPAČENJE ZVOKA
9.  Ponovite proces povezovanja. Pritisnite gumb "Press" na slušalkah in

oddajniku in ga držite 3 sekunde.
10. Baterije so delno izpraznjene tako, da to povzroča popačenje zvoka. Napolnite

baterije.
11. Poskrbite, da so nastavitve za glasnost pravilne.
12. Razdalja med slušalkami in oddajnikom je prevelika. Pojdite bližje k oddajniku.
13. Nivo vhodnega avdio signala je previsok. Zmanjšajte glasnost avdio/video
naprav Hi-Fi, CD predvajalnik, TV itd.

POZOR: V primeru, da vaša televizija ne vsebuje standardnih rdeče-belih 
RCA avdio izhodov ali avdio "jack" izhoda, ima po vsej verjetnosti optični avdio 
izhod. Priporočamo, da si pridobite Geemarcov optični pretvornik CL7XX_OPT 
s katerim lahko slušalke CL7400 povežete z televizijskim optičnim izhodom.  
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Tehnična pomoč
Za tehnično pomoč obiščite našo spletno stran www.geemarc.com 
Telefonska linija za pomoč uporabnikom 
Telefon: 01707 384438 
Fax: 01707 832529 

Splošne informacije 
Lastnosti 
• 2.4GHz FHSS digitalna tehnologija s frekvenčnim izenačevalnikom za

uravnavanje zvoka in ravnovesja.
• Visoko kvalitetni stereo zvok, ki je praktično brez motenj.
• Prenos zvok je mogoč tudi v drugih prostorih, v katerih ni oddajnika.
• Digitalni povezovalni sistem na slušalkah in oddajniku.
• Elektronski gumb za uravnanje glasnosti na slušalkah.
• Vgrajen polnilnik na oddajniku.
• Samodejen izklop na slušalkah.
• Samodejna On/Off RF funkcija na oddajniku.
• 3.5mm vhod za uporabo slušalk v žičnem načinu.
• Delovanje do razdalje 50 metrov.

Tehnični podatki
Način oddajanja            : 2.4GHz digital FHSS stereo
Frekvenca oddajanja : 2.4GHz 
Delovna napetost  : Oddajnik 6 V 600 mA

 : Sprejemnik 3.7V 1000mA  
(vgrajena Litij baterija za polnjenje

Frekvenčni razpon        : 20 Hz – 20 KHz (električna) 

Popačenje : 0.5 % 
Razmerje signal-šum    : 75 dB 
Deljenje kanalov  : 60 dB 
Razdalja : 50 metrov (na odprtem) 

English 
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