
 

Elektronická sluchátka GHOST Protector 
 – Uživatelská příručka 
Vlastnosti: 
LE401B je chránič sluchu s vysokým útlumem s 3,5mm konektorem pro připojení přehrávače mp3. 
Má zvukový filtr, který vám umožňuje slyšet normální zvuky, jako jsou příkazy, standardní rozhovor a 
zároveň vás chrání před hlukem. Jedná se o elektronický mechanismus, který plně automatický řídí 
pracovní stav mikrofonu a ovládá hlasitost uvnitř sluchátek pro ochranu před obzvláště silnými zvuky.  
K MP3 přehrávači se sluchátka připojí kabelem který je součástí balení. 
Zkouška útlumu hluku 
1, Frekvence (HZ):             125    250     500    1000    2000    3150    4000    6300    8000 
2, střední zeslabení (DB): 18,0    16,7   24,4    36,3     36,7     41,2     45,0     44,6     42,4 
3, standardní odchylka      3,9     2,0      2,0      3,1      2,8          2,8       3,9       3,8        3,7 
NRR = 23DB  
Síla čelenky = 3,0 lbs 
Návod – instrukce k použití: 
1, prodlužte čelenku a otevřete zásobník akumulátoru (označeno červenou šňůrkou), vložte dvě 1,5 V 
AAA baterie – dodržte polaritu +/- (označeno). Vložte šálky přes uši a čelenka prochází přes hlavu. 
2 Nastavte hlavovou pásku v poloze na hlavě, zatímco nastavíte výšku ušních kelímků nahoru nebo 
dolů, dokud se nebudete cítit pohodlně a hlavový pás bude spočívat na horní části hlavy, abyste 
podporovali sluchátka. 
3, Zapněte hlavní vypínač a uslyšíte normální zvuk. 
4, Vložte jeden konec pomocného kabelu (součást dodávky) do vstupního konektoru umístěného na 
spodní straně úchytky. Vložte opačný konec pomocného kabelu do vybraného zařízení. Můžete 
poslouchat hudbu. 
5. Pro zapnutí a vypnutí vypněte vypínač. 
Pokyny pro čištění a péči :; 
Čistěte vnější část chrániče sluchu pravidelně otřením zařízení vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem a / nebo poškození zařízení, NEPOUŽÍVEJTE do vody. Na toto zařízení 
nepoužívejte žádné chemické látky. 
Pokud se tento výrobek delší dobu nepoužívá, vyjměte baterie. Netěsná baterie může způsobit 
poškození elektroniky a může způsobit zranění. 
Instalace / výměna baterií: 
1. Elektronické uši vyžadují alkalické 2 baterie velikosti AAA. Šálek pravého ucha je identifikován 
přítomností ovládacího knoflíku pro zapnutí / vypnutí hlasitosti. Zásobník pro baterii se nachází uvnitř 
levého krytu. Pěna je řezána a může být otevřena pro instalaci baterie. 
2. Jednotka nebude fungovat, pokud baterie nebudou instalovány se správnou polaritou. Pokud není 
schéma v zásobníku baterie viditelné, musí být akumulátor nejblíže k bodu připojení pásky opatřen 
kladným výkonovým pólem směrem k horní části nebo hlavové pásce jednotky. Druhý akumulátor 
musí být umístěn s kladným výkonovým pólem na spodní straně zásobníku.  
3.Instalace baterií i přední strany pásky umožní uživateli vyjmout baterie vytáhnutím volného konce 
pásky. Po instalaci baterií vraťte pěnu zpět do původní polohy 
 



 

 

1, Problém: Nepodaří se zapnout 
Řešení: A, Vyměňte baterie. 
B, Ujistěte se, že jsou některé baterie správně umístěné  
2, Problém: Zesílení zvuku 
Řešení: Vyměňte baterie. Pokud je napětí příliš nízké, obvod nebude fungovat. 
3, Problém: Hluk nebo zvuk pozadí 
Řešení: Mikrofon je velmi citlivý. Ventilační nebo klimatizační ventilátory, motory, automobilová 
nebo kamionová doprava, větrné elektrárny apod. A další zvuky "bílé šumy" nízké úrovně mohou 
způsobit tento typ rušení. Nastavte hlasitost na sluchátkách, abyste se pokusili tento šum snížit nebo 
změnit rozhlasovou stanici na jinou frekvenci 
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