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Návod k použití 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. 

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití si uschovejte pro případné budoucí 

použití. Jestliže výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití. 

 

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění 

 

 

2. Obsah balení 

• mikrofon s připojeným kabelem s ovladačem (vypínač a přihrádka na baterie) 

• baterie typu LR44 

• pěnová ochrana (pop filtr) 

• klip na uchycení 

• adaptér na 6,3 mm 

• tento návod k použití 

 

 

3. Bezpečnostní upozornění 

• Tento výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti. 

• Výrobek chraňte před nečistotami, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchém prostředí. 

• Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy. 

• Neprovozujte výrobek mimo rozsah parametrů uvedených v technických specifikacích. 

• Výrobek nerozebírejte, a jestliže je poškozený, nepoužívejte jej. 

• Obalový materiál odložte mimo dosahu dětí, hrozí riziko udušení.  

• Obal vyhoďte do tříděného odpadu podle místních předpisů. 

• Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Varování 

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika. 

���� Upozornění 

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění. 

       Varování - baterie 

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (označení + a -), jinak hrozí nebezpeční vytečení nebo výbuchu baterií. 
• Baterie nezkratujte. 
• Nenabíjejte jednorázové baterie. 
• Baterie nevhazujte do ohně. 
• Nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dozoru. 
• Baterie držte mimo dosah dětí. 
• V případě, že nebudete výrobek delší čas používat, vyjměte baterie. 
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4. Uvedení do provozu 

 

Vložení baterií: 

• Používejte pouze baterie typu LR44 

• Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně ovladače (označeno „Open“) a vložte baterii typu LR44. Ujistěte se o 

správné polaritě. Zavřete přihrádku. 

• Přepněte přepínač na ovladači do polohy ON, pokud chcete používat mikrofon. 

• Přepněte přepínač na ovladači do polohy OFF, pokud chcete mikrofon vypnout. 

 

 

5. Záruka 

Společnost Hama nenese zodpovědnost a neposkytuje záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným 

používáním výrobku či nerespektováním výše uvedených pokynů k použití a bezpečnostních upozornění a varovaní. 

 

6. Podpora a otázky 

Jestliže máte nějaké problémy nebo otázky, můžete se obrátit na německé oddělení podpory zákazníkům (anglicky, 

německy) na telefonním čísle +49 9091 502115  

Další informace naleznete na www.hama.com. 
 

Ochrana životního prostředí (recyklace) 

 

Evropská směrnice 2002/ 96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie 

nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a 

elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním 

sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na 

příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také 

recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně 

přispíváte k ochraně životního prostředí.  

 

 

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz 
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Návod na použitie 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš Hama výrobok. 

Prečítajte  si, prosím, dôkladne nasledujúci návod na použitie a dôležité informácie. Návod na použitie si uschovajte pre prípadné 

budúce použitie. Ak výrobok predáte alebo darujete, priložte k nemu i tento návod na použitie. 

 

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení 

 

 

2. Obsah balenia 

• mikrofón s pripojeným káblom s ovládačom (vypínač a priehradka na batérie) 

• batérie typu LR44 

• penová ochrana (pop filter) 

• klip na uchytenie 

• adaptér na 6,3 mm 

• tento návod na použitie 

 

 

3. Bezpečnostné upozornenia 

• Tento výrobok je určený k nekomerčnému použitiu v domácnosti. 

• Výrobok chráňte pred nečistotami, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí. 

• Výrobok chráňte pred pádom a veľkými otrasmi. 

• Neprevádzkujte výrobok mimo rozsah parametrov uvedených v technických špecifikáciách. 

• Výrobok nerozoberajte, a ak je poškodený, nepoužívajte ho. 

• Obalový materiál odložte mimo dosah detí, hrozí riziko udusenia.  

• Obal vyhoďte do triedeného odpadu podľa miestnych predpisov. 

• Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Varovanie 

Tento symbol sa používa pre označenie bezpečnostných upozornení alebo poukazuje na určité nebezpečenstvá a riziká. 

���� Upozornenie 

Tento symbol sa používa pre označenie doplňujúcich informácii a dôležitých upozornení. 

       Varovanie - batérie 

• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (označenie + a -), inak hrozí nebezpečenstvo vytečenia alebo výbuchu batérií. 
• Batérie neskratujte. 
• Nenabíjajte jednorazové batérie. 
• Batérie nevhadzujte do ohňa. 
• Nedovoľte deťom vymieňať batérie bez dozoru. 
• Batérie držte mimo dosah detí. 
• V prípade, že nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte batérie. 
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4. Uvedenie do prevádzky 

 

Vloženie batérií: 

• Používajte len batérie typu LR44 

• Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane ovládača (označené „Open“) a vložte batériu typu LR44. Uistite sa o 

správnej polarite. Zavrite priehradku. 

• Prepnite prepínač na ovládači do polohy ON, ak chcete používať mikrofón. 

• Prepnite prepínač na ovládači do polohy OFF, ak chcete mikrofón vypnúť. 

 

 

5. Záruka 

Spoločnosť Hama nenesie zodpovednosť a neposkytuje záruku za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou/montážou, nesprávnym 

používaním výrobku či nerešpektovaním vyššie uvedených pokynov na použitie a bezpečnostných upozornení a varovaní. 

 

6. Podpora a otázky 

Ak máte nejaké problémy alebo otázky, môžete sa obrátiť na nemecké oddelenie podpory zákazníkom (anglicky, 

nemecky) na telefónom čísle +49 9091 502115  

Ďalšie informácie nájdete na www.hama.com. 

 

 

 

 

 

 
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r. o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok 

 

Recyklácia (životné prostredie)  

Na konci životnosti tohto výrobku nesmie byť výrobok, ktorý doslúžil, vyhodený do bežného domáceho 
odpadu, ale musí byť zlikvidovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi. Mal by byť preto  

odnesený na príslušné lokálne zberné miesto, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických  

zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. 
Materiály, z ktorých je  tento výrobok vyrobený sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie  

cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného  

prostredia. Informujte sa na svojom miestnom úrade o príslušných zberných centrách. Batérie 
nevyhadzujte do domáceho odpadu. Užívatelia sú povinní odovzdať batérie na určených zberných 
miestach. Odovzdávajte iba vybité batérie. 

 
 


