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Návod na použití 
 

Sluchátka EARIS pro poslech TV 
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Důležitá bezpečnostní upozornění  

 

Než budete nastavovat a používat toto zařízení, pečlivě a důkladně si prosím přečtěte tyto pokyny.  

• Tuto uživatelskou příručku mějte na spolehlivém místě, aby se k ní vždy mohli dostat jiní 
uživatelé.  

• Zařízení nepoužívejte, pokud je zjevně poškozeno.  
• Zařízení používejte pouze na místech, kde je povolena rádiová tech- nologie 2,4 GHz.  
• Zařízení a zvláště elektrická napájecí jednotka jsou určeny k provozu pouze na suchých 

místech v interiéru. Funkce je zaručena pouze při pokojových teplotách 5 °C až 35 °C.  
• Výrobek, obal a příslušenství držte mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli 

nehodám.  
• Se zařízením a příslušenstvím vždy zacházejte opatrně a nedávejte jej do znečištěného či 

prašného prostoru.  
• Vysílač a přijímač pravidelně čistěte. Z hygienických důvodů také pravidelně čistěte měkké 

silikonové pecky. Pecky vyměňujte za ty, které jsou k dispozici jako příslušenství.  
• Nátěry a leštidla na nábytek mohou chemicky působit na pryžové nohy vysílače a způsobit 

poškození povrchu vašeho nábytku.  
• K napájení vysílače používejte pouze dodanou elektrickou napájecí jednotku.  
• Pokud nebudete několik dní přítomni, doporučujeme odpojit elektric- kou napájecí jednotku z 

elektrické zásuvky.  

Pozor:  

Váš přijímač může být nastaven na velmi vysokou hlasitost. Pro ochranu vašeho vlastního 
sluchu nebo sluchu lidí s běžným sluchem, zvláště dětí, před poškozením způsobeným 
nadměrnou hlasitostí dodržujte prosím následující pokyny:  

1. Než začnete přijímač používat, nastavte jej na nízkou hlasitost.  
2. Během používání upravte hlasitost na úroveň, která je vám pohodlná.  
3. Jestliže máte pacemaker, před používáním výrobku se poraďte se svým lékařem nebo s 

výrobcem pacemakeru.  
4. Jestliže používáte jiné lékařské přístroje, používejte zařízení pouze v souladu s 

bezpečnostními pokyny svého lékaře nebo výrobce.  
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Bezpečnostní upozornění týkající se dobíjecí baterie li-pol  

Baterie použitá ve výrobku „earis“ je lithium-polymerová baterie (li-pol) vyrobená v souladu s 
nejnovějšími standardy a bezpečnostními předpisy. Nesprávné použití nebo zacházení může baterii 
poškodit, za což společnost Humantechnik Group nepřijímá žádnou odpovědnost.  

 

V extrémních případech hrozí: 

 

 
- vznik tepla  
- požár 
- výbuch 
- emise kouře nebo plynu  

• Baterii nevystavujte teplotám nad 70 °C, např. slunečnímu svitu ani ji neházejte do ohně.  
• Baterii nevystavujte vodě a kondenzaci.  
• Baterii nezkratujte.  
• Baterii nerozebírejte ani nedeformujte.  
• Zařízení / baterii skladujte na chladném a suchém místě při pokojové teplotě.  
• Používejte pouze nabíječky dodané k baterii.  
• Když baterii dlouho nepoužíváte, pravidelně jednotku dobíjejte (každých 6 měsíců přibližně 1 

hodinu).  
• Baterii dobíjejte pouze při pokojové teplotě 10 °C až 40 °C.  
• Jestliže je zařízení zjevně vadné, baterii nedobíjejte.  
• Viz informace o záruce a likvidaci.  

 

 

Úvod  

Tato digitální bezdrátová sluchátka používají nejnovější digitální rádiovou technologii a umožňují 
zesílení zvuku. 

 
Nová technologie „dynamic sound HS“ obsažená v této jednotce upravuje nastavení podle vašich 
osobních potřeb poslouchání. Užívejte si velmi jasného stereo zvuku a zvuku TV kdekoli v domě. 
Pozorně si prosím přečtěte uživatelskou příručku, abyste mohli zařízení správně nastavit a abyste se 
seznámili se všemi možnostmi, které nabízí. 
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Obsah balení  

1 přijímač „earis“  

1 vysílač „earis“  

1 nabíjecí baterie  

1 elektrické napájení s adaptérem pro danou zemi  

1 pár pecek  

1 kabel Toslink  

1 audio spojovací kabel 
se stereo konektory 3,5 mm  

1 audio adaptér RCA do stereo korektoru 3,5 mm  

1 návod na použití   
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Přehled výrobku  

Přehled: Přijímač pod bradu  

 

 

                               2  
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1. ovladač hlasitosti  
2. sluchátka pecky  
3. přihrádka baterie  
4. stavová kontrolka LED / funkční tlačítko  
5. seřizovač vyvážení  
6. ovladač zvuku  
7. indikátor hlasitosti  
8. mikrofon  
9. nabíjecí kontakty  
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Přehled: Vysílač  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. nabíjecí stanice  
2. stavová kontrolka LED pro přijímač v nabíjecí stanici  
3. nabíjecí přihrádka pro náhradní nabíjecí baterii  
4. stavová kontrolka LED pro náhradní nabíjecí baterii  
5. nabíjecí kontakty s opěrným magnetem  
6. stavová kontrolka LED  
7. ovladač zvuku / tlačítko párování  
8. indikátor nastavení profilu zvuku  
9. připojovací zdířka pro elektrické napájení  
10. optický-digitální konektor Toslink  
11. zdířka pro připojení analogových audio zdrojů (modrá)  
12. zdířka pro připojení mikrofonu (zelená)  
13. volicí přepínač analogový / digitální  
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Přehled: stavová kontrolka LED na vysílači  

Stavová kontrolka LED     Vysílač ....  

tmavá      ... je vypnutý 
bílé světlo     ... je zapnutý a vysílá 
bliká bílé světlo     ... je v režimu párování 
bliká dvakrát bíle    ... nemá signál PCM na digitálním vstupu 

 

Přehled: stavová kontrolka LED na přijímači  

Stavová kontrolka LED   Přijímač ....  

tmavá      ... je vypnutý 
stálé zelené světlo     ... je zapnutý a přijímá 
blikající zelené světlo    ... je v režimu mikrofonu  
 
indikační sloupec hlasitosti bliká rychle  ... je v režimu párování  

  

Přehled: akustických alarmů  

Akustický alarm     Význam  

při použití: 1 pípnutí každých 30 sekund  baterie je téměř vybita 

při měnící se hlasitosti: 1 pípnutí   dosažena maximální hlasitost 

při měnící se hlasitosti: 2 pípnutí  dosažena minimální hlasitost  

při použití: 1 pípnutí každých 20 sekund  přijímač je mimo dosah vysílání vysílače  

 

 

Připojení vysílače k audio zdroji  

Před připojováním vysílače vypněte audio zdroj. Dejte vysílač do blízkosti audio zdroje. Vysílač 
nedávejte do bezprostřední blízkosti silných armovaných betonových stěn a jiných radiových zařízení, 
dosah vysílání by mohl být nižší.  

Máte několik možností, jak připojit zařízení „earis“ ke zdroji zvuku (např. TV, stereo sestava atd.). 
Prověřte možnosti připojení svého audio zdroje.  
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Možnosti připojení: 

  

Připojení vysílače k digitálnímu výstupu (S/PDIF / Toslink)  

Pro nejlepší kvalitu audia připojte vysílač ke svému zdroji audia pomocí optického (digitálního) kabelu 
Toslink. 
 
Pamatujte na to, že digitální vstup může přenášet pouze audio zdroje ve standardu PCM / Stereo.  

Viz příručku připojeného audio zdroje, kde zjistíte, jak nastavit digitální výstup.  

 

 

 

Audio přehrávání není možné, pokud používáte kombinovaný digitální signál (bitový tok). Stavová 
kontrolka LED na vysílači dvakrát zabliká, s pauzou mezi bliknutími, jestliže nebude k dispozici 
použitelný vstup digitálního signálu.  
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Sejměte ochranné krytky ze dvou konektorů Toslink na kabelu. Zapojte optický kabel Toslink do 
konektoru Digital In na vysílači a připojte jej ke svému audio zdroji. Přepínač analogový/digitální na levé 
straně vysílače musí být nastaven do polohy „Digital“.  

 
 

 

Připojení vysílače ke zdířkám RCA  

Dobré kvality audia lze dosáhnout připojením vysílače k vašemu audio zdroji pomocí připojovacího 
kabelu analogového audia. 

Zapojte dodaný kabel audio připojení do modré zdířky „Analog In“ na vysílači. Připojte připojovací 
kabel audia adaptéru RCA.  

Připojte konektor RCA do zdířek RCA na vašem zdroji audia. Dbejte na to, aby bílý konektor byl připojen 
do bílé zdířky vašeho zdroje audia a červený konektor byl připojen do červené zdířky zdroje audia. 
 
Přepínač analogový/digitální na levé straně vysílače musí být nastaven do polohy „Analog“.  
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Připojení vysílače ke zdířce sluchátek  

Zapojte dodaný kabel audio připojení do modré zdířky „Analog In“ na vysílači. Zapojte kabel připojení 
audia do zdířky sluchátek na vašem zdroji audia. Nastavte hlasitost svého zdroje zvuku na střední 
úroveň, pokud je to možné.  

Některé televize vypínají reproduktory, když jsou do jejich konektoru sluchátek připojena zařízení. Na 
některých televizích lze toto automatické vypínání zvuku vypnout v menu nastavení televize.  

Alternativně použijte jinou možnost pro připojení. Přepínač analogový/digitální na levé straně vysílače 
musí být nastaven do polohy „Analog“.  

 

Připojení vysílače k reproduktoru  

Vysílač může snímat zvuk z reproduktoru mikrofonem. Tento mikrofon není součástí dodávky a musíte 
jej zakoupit samostatně od svého prodejce. Lze použít pouze mikrofon „earis“. Zapojte mikrofon do 
zeleného konektoru „Mic In“ na vysílači. Připojte mikrofon k mřížce reproduktoru na vašem zdroji zvuku.  

Všimněte si prosím, že hlasitost vašeho zdroje zvuku má přímý vliv na hlasitost přijímače. Všimněte si 
také prosím, že tato metoda připojení poskytuje nejnižší kvalitu audia ze všech možností. 
Přepínač analogový/digitální na levé straně vysílače musí být nastaven do polohy „Analog“.  
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Připojení vysílače ke zdířce SCART  

Adaptér SCART není zahrnut do dodávky a můžete jej zakoupit od specializovaného prodejce. 
Zapojte dodaný kabel audio připojení do modré zdířky „Analog In“ na vysílači. Připojte adaptér SCART 
připojovacím kabelem audia.  

Zapojte adaptér SCART do zdířky SCART na svém zdroji audia. Přepínač analogový/digitální na levé 
straně vysílače musí být nastaven do polohy „Analog“.  

 

Napájení vysílače  

Vyberte adaptér vhodný pro danou zemi a připojte jej do elektrické napájecí jednotky, až zacvakne na 
místo. 
 
Připojte elektrickou napájecí jednotku do vysílače se žlutou zásuvkou napájení „5V DC 1.5A“. Pak 
připojte elektrickou napájecí jednotku do elektrické zásuvky.  

 

 

Použití dobíjecí baterie  

Vložte dodanou baterii do přijímače s výstupkem směřujícím nahoru, až zacvakne na místo.  

 

Před prvním použitím přijímač zcela a bez přerušení dobijte. Úplné dobití na 100 % trvá asi 4 hodiny.  

Když je baterie vybita, stavová kontrolka LED na přijímači bliká a každých 30 sekund uslyšíte pípnutí. 
Pak se přijímač po několika minutách automaticky vypne. 
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Chcete-li baterii dobít, dejte přijímač do nabíjecí stanice na vysílači. Sloupec LED musí směřovat 
nahoru. Magnety udržují přijímač ve správné nabíjecí poloze.  

Stavová kontrolka nabíjení LED na přední straně přijímače začne blikat červeně.  

Stavová kontrolka nabíjení LED se změní na zelenou, jakmile bude baterie plně nabita.  

 

Doporučujeme, abyste vždy dávali přijímač do nabíjecí stanice vysílače, pokud zařízení nepoužíváte. 
Tím budete baterii stále udržovat v optimálních provozních podmínkách. Obvod inteligentního dobíjení 
v přijímači brání přílišnému nabíjení baterie.  

Ve vysílači lze nabíjet i další baterii. Další baterie vám dodá váš prodejce. Náhradní baterii lze vložit 
do nabíjecího slotu na pravé straně - nejprve prosím sejměte kryt nad nabíjecím slotem. Ověřte, že 
vystouplý okraj směřuje nahoru a vložte baterii, aniž byste použili sílu. Při nabíjení stavová kontrolka 
nabíjení LED pro náhradní baterii svítí červeně a po úplném nabití se změní na zelenou. Baterie je 
pak připravena k použití.  

Jestliže máte druhou baterii, doporučujeme vám, abyste jednou týdně baterie zaměňovali. Pak se obě 
budou pravidelně používat a dosáhnou své maximální životnosti.  
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Pecky  

Velké silikonové pecky ve stavu dodání se montují do ramen reproduktorů přijímače. Pokud vám tyto 
pecky nejsou pohodlné, naleznete v dodávce pár menších pecek. 
Chcete-li pecky vyměnit, jemně je stáhněte z ramen reproduktorů.  

Pak opatrně nasaďte jiné dvě pecky. Dbejte na to, aby pecky dobře a pevně dosedly.  

 

 

Pecky občas sejměte z přijímače a omyjte je jemnou mýdlovou vodou. Než pecky vyměníte, důkladně 
je osušte. 
Velmi znečištěné nebo poškozené pecky byste měli vyměnit. Nové náhradní díly vám dodá váš 
speciální prodejce.  

 

Používání zařízení „earis“ Pozor:  

Váš přijímač může být nastaven na velmi vysokou hlasitost. Pro ochranu vašeho vlastního sluchu 
nebo sluchu lidí s běžným sluchem, zvláště dětí, před poškozením způsobeným nadměrnou hlasitostí 
dodržujte prosím následující pokyny:  

1. Než začnete přijímač používat, nastavte jej na nízkou hlasitost.  
 

2. Během používání upravte hlasitost na úroveň, která je vám pohodlná.  
 

3. Nevystavujte se vysoké hlučnosti po dlouhou dobu.  

 

 

Používání přijímače „earis“ pod bradu  

Chcete-li používat přijímač „earis“, postupujte následovně:  

1. Zapněte svůj audio zdroj (např. televizi). Jestliže je zařízení „earis“ připojeno konektorem 
sluchátek nebo je používáte s volitelným mikrofonem, měli byste nastavit hlasitost zdroje 
zvuku na střední úroveň. To není nutné, pokud je zařízení „earis“ připojeno pomocí Toslink 
nebo RCA.  
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2. Přijímač se automaticky zapne, když rozevřete ramena reproduktorů. Pomocí ovladače 
hlasitosti na přijímači nastavte hlasitost na nízkou úroveň, abyste chránili svůj sluch. Nízká 
úroveň hlasitosti je patrná z toho, že na indikátoru hlasitosti svítí pouze několik kontrolek LED. 
Čím více kontrolek LED na indikátoru hlasitosti svítí, tím vyšší je nastavená hlasitost.  
 

3. Pecky nastavte tak, aby pohodlně seděly a byly bez tlaku přímo vepředu vašich sluchových 
kanálů. Sledujte značení „L“ a „R“ na horní straně ramen reproduktorů. Velké stříbrné kolečko 
hlasitosti by mělo pro snadnou obsluhu směřovat dopředu. Zapněte přijímač. Zelená stavová 
kontrolka LED na horní straně přijímače indikuje, zda je přijímač zapnut.  
 

4. Bílá stavová kontrolka LED na vysílači se rozsvítí bíle, jakmile bude vysílač v kontaktu s 
přijímačem a přenos byl zahájen.  
 

5. Upravte na požadovanou hlasitost.  
 

6. Když přijímač vyjmete, automaticky se vypne. Doporučujeme vám, abyste přijímač vždy 
vraceli do nabíjecí stanice vysílače, aby baterie byla vždy nabita. Jestliže do vysílače nedojde 
žádný audio signál po dobu delší než 5 minut, automaticky se vypne.  

 

Výběr audio zdroje  

Můžete připojit maximálně 2 audio zdroje k vysílači, například analogový stereo systém a digitální 
televizi. Spínačem výběru vstupu „Analog/ Digital“ na levé straně přijímače vyberte požadovaný audio 
zdroj.  

 

Nastavení hlasitosti  

Otáčením stříbrného ovladače hlasitosti na přední straně přijímače snadno nastavte požadovanou 
hlasitost. Pruh LED ukazuje nastavenou hlasitost. Nízká úroveň hlasitosti je patrná z toho, že na 
indikačním pruhu hlasitosti svítí pouze několik kontrolek LED. Čím více kontrolek LED na indikátoru 
hlasitosti svítí, tím vyšší je nastavená hlasitost.  
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Nastavení vyvážení  

Ovladač vyvážení umožňuje rozdělení hlasitosti mezi pravé a levé ucho. Upravte vyvážení tak, abyste 
v obou uších slyšeli stejně. 
Ovladač vyvážení se nachází na zadní straně přijímače a lze jej otočit mincí.  

 

 

Použití funkce „dynamic sound HS“ ke zlepšení požitku ze zvuku  

Funkcí „dynamic sound HS“ můžete nalézt ideální nastavení pro váš požitek ze zvuku. Integrovaná 
funkce „dynamic sound HS“ umožňuje pět vo- litelných profilů dynamického poslechu. Ty vždy počítají 
zvuk dynamicky podle příslušných nastavení a jsou zvláště vytvořeny pro uživatele se ztrátou sluchu. 
Funkce „dynamic sound HS“ je založena na algoritmu vyvi- nutém německým institutem Fraunhofer 
pro technologii digitálních médií IDMT v Oldenburgu, který představuje nejnovější inteligentní 
technologie pro zpracování zvuku. Vstupní signál se rozdělí na různá pásma a u každého pásma se 
změní jeho dynamický rozsah. Tato změna závisí na hlasitosti a zvukovém profilu vybraném na 
vysílači. Nakonec se zvuk individualizuje na samostatná frekvenční pásma. Jakmile se samostatná 
frekvenční pás- ma zkombinují tak, aby tvořila celkový signál, systém reprodukuje zvuk.  

To se počítá dynamicky a kontinuálně v reálném čase, takže máte vždy zaručeno ideální nastavení. 
Reprodukce řeči se počítá jinak než například hudby.  

Z 5 možností si můžete vybrat zvukový profil, který vám nejvíce vyhovuje. Vybraný profil se uloží.  

Můžete vybrat následující profily:  

1. velká změna zvuku v rozsahu nízkých frekvencí  
2. malá změna zvuku v rozsahu nízkých frekvencí  
3. beze změny  
4. malá změna zvuku v rozsahu vysokých frekvencí  
5. velká změna zvuku v rozsahu vysokých frekvencí  

Existují dva způsoby, jak vybrat preferovaný zvukový profil:  

1. Stisknutím tlačítka ovladače zvuku na levé dolní straně přijímače vyberte požadovaný profil. 
Nastavený profil můžete identifikovat na vysílači pomocí 5 LED indikujících zvukový profil.  
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1. Stisknutím tlačítka ovladače zvuku na horní straně vysílače vyberte požadovaný profil. Nastavený 
profil můžete identifikovat na vysílači pomocí 5 LED indikujících zvukový profil.  

      

K jednomu vysílači „earis“ můžete připojit maximálně dva přijímače. Vysílač vypočítává zvukový profil, 
zatímco nastavené zvukové profily jsou uloženy v přijímači. 
 
Vysílač vždy vypočítává nastavený zvukový profil přijímače, který je první zapnut.  

Zesílení komunikace s přijímačem  

Audio tok vysílání lze kdykoli přerušit, například pokud chcete mluvit s ně- jakou osobou v místnosti. 
Přijímač se připraví použít tuto funkci 2 sekundy po zapnutí. 
 
Chcete-li to provést, jednou stiskněte tlačítko funkcí na horní straně přijímače. Integrovaný mikrofon 
přijímače nyní snímá zvuky prostředí a zesiluje je v přijímači. Hlasitost lze jako obvykle nastavit.  
 
Chcete-li funkci ukončit, znovu stiskněte tlačítko funkcí, abyste obnovili předchozí vysílání. Pamatujte 
prosím, že nastavení hlasitosti mikrofonu není závislé na nastavení hlasitosti předchozího vysílání. 
Hlasitost, kterou nastavíte pro mikrofon, se uloží a použije, až jej příště aktivujete.  

Funkce „dynamic sound HS“ se po zapnutí mikrofonu neaktivuje.  
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Párování vysílače a přijímače  

Pokud má zařízení „earis“ fungovat správně, musí být vysílač a přijímač spárovány. Zpravidla to bylo 
provedeno při výrobě a standardně se to provádí při dodání. 
 
Pokud však chcete používat jiný přijímač nebo později nějaký vyměníte, musíte jej nejprve spárovat s 
vysílačem.  

S jedním vysílačem lze současně používat maximálně 2 přijímače.  

Existují 2 možnosti, jak spárovat přijímač s vysílačem:  

1. Když vložíte nový přijímač do nabíjecí stanice vysílače, automaticky se spárují.  

 

2. Stiskněte a přidržte tlačítko ovladače zvuku, až stavová kontrolka LED na přední straně vysílače 
začne rychle blikat. 
 
Přijímač pod bradu: Vezměte si přijímač pod bradu, abyste jej zapnuli. Kapesní přijímač: Kapesní 
přijímač musíte vyndat z nabíjecí stanice, abyste jej zapnuli.  

Stiskněte tlačítko funkcí na horní straně přijímače, až blikající stavová kontrolka LED na vysílači začne 
svítit stále. To ukazuje, že vysílač a přijímač jsou nyní spárovány.  

Důležité poznámky  

Vybavení je konstruováno pro poslech v domácím prostředí. Jiné použití je mimo rozsah použití tohoto 
výrobku. Na poškození nebo kontaminaci tohoto vybavení, které by bylo způsobeno používáním, jež 
není v souladu s tímto návodem, se nevztahuje záruka.  

Zařízení nejsou vodotěsná a měli byste je držet mimo všechny tekutiny. Nedávejte je do blízkosti 
žádných zdrojů tepla. Na zařízení nedávejte žádné předměty, které by mohly způsobit jejich 
nesprávnou funkci.  
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Záruka  

Výrobek „earis“ je velmi spolehlivý. Pokud by se i při správném použití vyskytla porucha, viz prosím 
průvodce řešením problémů. Pokud to problém nevyřeší, kontaktujte prosím svého prodejce nebo 
přímo výrobce, abyste před vrácením čehokoli získali pomoc.  

Záruka zahrnuje bezplatnou opravu a případně bezplatnou vratnou zásilku. Doporučujeme vám, 
abyste všechny položky vraceli v originálním obalu, takže si jej prosím uchovejte po dobu trvání 
záruky. 
Tato záruka se nevztahuje na nesprávné používání, nesprávnou manipulaci ani pokusy o opravy 
neautorizovanými osobami (zlomená pečeť zařízení). Záruční opravy budou prováděny pouze tehdy, 
když prodejce nebo výrobce obdrží kupní doklad.  

Při jakékoli události uvádějte číslo výrobku.  

Ekologické informace / likvidace  

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení  
(platí v zemích Evropské unie a jiných evropských zemích se samostatným systémem sběru 
těchto zařízení). 
 

Symbol na výrobku nebo na jeho obalu ukazuje, že tento výrobek nesmíte vyhodit jako běžný 
domovní odpad, ale musíte jej odevzdat do recyklační sběrny elektrických a elektronických zařízení 
nebo jej vyhodit do Žluté popelnice. Když přispíváte ke správné likvidaci tohoto výrobku, chráníte 
životní prostředí a zdraví svých bližních. Nesprávnou likvidací byste ohrožovali životní prostředí a 
zdraví osob. 
 
Recyklace materiálů pomáhá snižovat spotřebu surovin. 
Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od své obce, sběrných firem nebo obchodu, kde 
jste výrobek zakoupili.  
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Baterie  

Dodanou baterii lze recyklovat. Baterii laskavě vyhoďte do nádob na baterie nebo ve 
specializovaném obchodě. 
 
Vyhazujte prosím pouze vybité baterie, abyste zaručili ochranu životního prostředí.  

 

 

Tato zařízení odpovídají požadavkům následujících směrnic EU:  

-  2011 / 65 / směrnice EU RoHS  
-  2012 / 19 / směrnice EU WEEE  
-  2014 / 53 / směrnice EU RED  
   EN 301 489-17 V3.2.0: 2017B  
   EN 301 489-1 V2.2.0: 2017  
   EN 300 440 V2.1.1: 2017 
   EN 62479: 2010  
-  2014/35/ směrnice EU o nízkém napětí EN 60065: 2014  

Shoda se směrnicemi uvedenými výše je potvrzena pečetí CE na zařízení. Prohlášení o shodě jsou k 
dispozici na internetu na adrese www.humantechnik.com/service  

Technické změny vyhrazeny.  
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Řešení problémů  
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Specifikace  
 

Souprava Earis 

Modulace:    Pulzní kódová modulace PCM analogová-přes-digitální 

Nosná frekvence:    2,4 GHz ~ 2,5 GHz 

Odstup signál-šum:    -87 dB 

RF výstupní výkon:    10dBm  

Audio latence:     <47 ms 

Pracovní dosah:    cca 70 m 

Teplotní rozsah:    0 °C až 45 °C 

Příkon:      5 voltů DC / 1,5 A 

Elektrické napájení:    100-240 voltů, 50-60 Hz 300 mA  

 

Přijímač Earis 

THD:      1 kHz <1 % při 500 mVrms  

Frekvenční odezva:    20-16 kHz 

Hladina akustického tlaku:  122 dB SPL při 
vstupu= 1 KHz / 500 mVrms 

Materiál pecek:     Silikon  

Příkon:      Akku AP18A 3,7 V 400 mAh Lithium-Polymer 

Pracovní doba:     cca 9 h 

Nabíjení:    cca 2 h 

Hmotnost (vč.dobíjecí baterie):   61 g 

Rozměry:     244 mm x 112,5 mm x 24 mm 

Teplotní rozsah:    0 °C až 45 °C 

 


