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Úvod: 
Blahopřejeme Vám k zakoupení nové vysoce kvalitní 
zdravotnické pomůcky /naslouchadla/ vyrobené podle 
nejvyššího stupně technologického vývoje. Tato 
uživatelská příručka obsahuje pokyny pro její užívání 
a uvádí užitečná doporučení pro udržení pomůcky 
ve stavu maximální účinnosti. V případě potřeby  
se neváhejte obrátit na svého specialistu. 

Vložení/výměna baterie: 
Pro výměnu baterie opatrně a co nejvíce otevřete 
krytku jejího uložení, aby bylo možné pohodlně 
původní baterii vyjmout a vložit baterii novou. 
Věnujte při tom pozornost pólům baterie a řiďte  
se vyznačenou značkou +.  
 
Používejte pouze baterie určené pro naslouchadla 
o 1,4 V.  
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Páčkový přepínač funkcí: 
(pokud je jím pomůcka vybavena)
Tento přepínač lze nastavit do tří poloh: 
0 – pomůcka vypnuta
T – fungování s telefonní cívkou
M – fungování s mikrofonem. 

Tlačítkový přepínač funkcí: 
(pokud je jím pomůcka vybavena)
Tento přepínač lze nastavit do dvou poloh:
nestisknutý – fungování s mikrofonem
stisknutý – fungování s telefonní cívkou.

Poznámka: Pro vypnutí pomůcky otevřete krytku 
uložení baterie na první kliknutí. 

Fungování s telefonní cívkou: 
Páčkový přepínač umístěte do polohy T nebo stiskněte 
tlačítkový přepínač pouze jednou a telefonní sluchátko 
držte proti uchu s naslouchadlem. Sluchátkem 
pohybujte všemi směry, dokud nedosáhnete 
maximálně možné intenzity. Tato funkce umožňuje 
selektivní poslech telefonu a potlačení hluku 
na pozadí.
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Fungování s mikrofonem: 
Páčkový přepínač umístěte do polohy M nebo 
tlačítkový přepínač vůbec nestiskněte a hlasitost 
nastavte na požadovanou úroveň. Tato funkce 
umožňuje poslech za běžných podmínek.

Regulátor hlasitosti: 
(pokud je jím pomůcka vybavena)
Pro zvýšení hlasitosti regulačním kolečkem otáčejte 
směrem k vyšším číslům a ponechte je ve zvolené 
poloze. Po vypnutí naslouchadla přepínačem není 
nutné úroveň hlasitosti snižovat. Regulační kolečko 
používejte co možná nejméně, aby nedošlo k jeho 
předčasnému opotřebení.

Přepínač nastavených programů: 
(pokud je jím pomůcka vybavena)
Pokud je naslouchadlo vybaveno tlačítkem pro 
výběr programů uložených do paměti, je možné jeho 
stisknutím procházet Vaším specialistou nastavenými 
programy podle Vašich sluchových potřeb. 
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Několik doporučení: 
• Nezapomeňte naslouchadlo po použití vypnout. 

Pokud pomůcku nebudete používat po dobu 
několika dnů, vyjměte z ní baterii. 

• Jakmile dojde k vybití baterie, naslouchadlo začne 
vydávat akustickou signalizaci s frekvencí  
3 pípnutí každých 5 minut. V takovém případě 
baterii vyměňte. 

• Naslouchadlo, které jste si zakoupili, nevystavujte 
vysokým teplotám, nepokládejte na topná tělesa, 
nenechávejte v zaparkovaném vozidle na slunci 
a vyjměte jej z ucha při fénování.  

• Naslouchadlo, které jste si zakoupili, nevystavujte 
kosmetickým přípravkům, roztokům ani vodě. Při 
mytí vlasů, sprchování nebo koupání jej vyjměte 
z ucha. 

• Pokud by Vámi zakoupené naslouchadlo začalo 
pískat, vibrátor není správně umístěn.  
Pro odstranění pískání zkuste pomůcku vypnout 
a znovu zapnout. Pískání způsobuje rychlé vybití 
baterie a pomůcku při něm nelze používat. Pokud 
by pískání naslouchadla nepřestávalo, obraťte se 
na specialistu – možná bude třeba naslouchadlo 
seřídit. 
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• Naslouchadlo pravidelně čistěte suchým hadříkem. 
• Pokud byste po krátké době používání naslouchadla 

vnímali určitý nepříjemný pocit v místě přítlaku 
vibrátoru, pomůcku vyjměte a informujte o tom 
svého specialistu, který správně nastaví jeho přítlak. 

• Naslouchadlu, které jste si zakoupili, věnujte 
náležitou péči; zajistíte tím jeho dlouholetou 
životnost. 

• Za podmínky správného používání naslouchadla 
společnost Autel odhaduje jeho životnost na 6 let. 

Problémy: 
Pokud správně nefunguje naslouchadlo, které jste si 
zakoupili, ověřte, zda je: 

• baterie nabitá a správně uložená podle vyznačené 
značky pólu;

• pomůcka zapnuta a nastavena na maximální úroveň 
hlasitosti. 
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Pokud ani po tomto jednoduchém ověření funkčnosti 
naslouchadlo správně nefunguje, doporučujeme obrátit 
se na Vašeho specialistu.

Způsob uchování: 
• Naslouchadlo neuchovávejte v blízkosti přímých 

zdrojů tepla. 
• Naslouchadlo nevystavuje působení teplot vyšších 

než 60 °C. 
• Naslouchadlo uchovávejte v dodaném obalu. 
• Naslouchadlo neuchovávejte v místech, která by 

mohla dosáhnout teplot vyšších než 60 °C  
(např. přihrádky uvnitř automobilu).

• Naslouchadlo nevystavuje působení vlhkosti, proto 
jej uchovávejte v dodaném obalu a vždy na suchém 
místě.  
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Kontraindikace: 
• Naslouchadlo nemůže být používáno osobami 

jinými než těmi, které specialista k jeho používání 
oprávnil. 

• Naslouchadlo nesmí být používáno nepovoleným 
způsobem nebo jinak, než je stanoveno oprávněným 
specialistou. 

Upozornění/varování: 
• Pokud by bylo naslouchadlo používáno 

nepovoleným způsobem, mohlo by pro uživatele 
představovat vážné nebezpečí a způsobit mu 
i trvalé poškození sluchu. 

• Před použitím naslouchadla si prostudujte tato 
upozornění/varování a celou uživatelskou příručku. 

• Naslouchadlo používejte jen v souladu 
s doporučeními a pokyny Vašeho specialisty a bez 
jeho souhlasu se do něj nepokoušejte zasahovat.  



9

Naslouchadlo a jeho baterie musí být uchovávány 
mimo dosah osob, které by je mohly používat 
nepovoleným způsobem. 

• Baterie neuchovávejte společně s léky (tabletami), 
aby nemohlo dojít k jejich záměně. 

• Vybité baterie nelikvidujte jako běžný odpad, 
ale vraťte je jejich prodejci, aby je ekologicky 
zlikvidoval. 

• Naslouchadlo a jeho baterie uchovávejte mimo 
dosah dětí nebo osob s omezenou způsobilostí. 

• Naslouchadlo uchovávejte vždy na suchém místě 
o teplotě nepřekračující 60 °C.

• Nastavení naslouchadla nikdy neměňte bez 
předchozího povolení Vašeho specialisty. 

• Na naslouchadlu nikdy neprovádějte žádnou 
údržbu. 

• Údržba a technický servis jsou vyhrazeny pouze 
a výlučně společnosti Autel srl. 
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• Naslouchadlo nikdy nikomu nepůjčujte, jelikož 
by mohlo být používáno nepovoleným způsobem 
a vážně poškodit sluch jiných osob. 

• Vaše naslouchadlo by mohlo náhle přestat 
fungovat z důvodu závady nebo vybití baterie. 
Navíc je citlivé na rušení radiovými frekvencemi, 
např. z mobilních telefonů. Mějte tuto záležitost 
na paměti zejména za situace zvýšené pozornosti 
a nebezpečí, jako například při řízení vozidla 
nebo akustické signalizaci. 

AUTEL srl
ul. Via Taormina 1

00041 Albano Laziale, část Pavona (RM)
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AUTEL srl
ul. Via Taormina 1

00041 Albano Laziale, část Pavona (RM)
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Záruka: 
Na tuto zdravotnickou pomůcku se poskytuje záruka 
ode dne jejího zakoupení podle současně platných 
zákonných předpisů. Tato záruka se vztahuje i na vady 
materiálu a výroby. Ze záruky jsou však vyloučeny 
mikrofony, přijímače, baterie a příslušenství a dále 
nahodilé škody způsobené nepovoleným používáním.  
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Datum:

Zákazník:

Prodejce:

Podpis:





Záruční list
Na výrobek se poskytuje záruka v délce 24 měsíců ode dne 
prodeje. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybným nebo 
nesprávným používáním nebo mechanickým poškozením 
včetně zanesení sluchadla nečistotami. Záruka rovněž 
zaniká neoprávněným zásahem neautorizovanou osobou 
do sluchadla. Případné spory budou řešeny podle patřičného 
ustanovení Občanského zákoníku. 

Typ přístroje: ……………………..…

Datum prodeje: ……………………..

V České republice zastupuje
ROLANDI, s.r.o.
Zelená 14b
160 00 Praha 6
info@rolandi.cz
www.rolandi.cz

Prodejna v Praze 
Bieblova 19
150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 736 161 123


