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Zastosowanie

Zasady bezpieczeństwa oraz warunki prawidłowej eksploatacji

- 2 baterie typu AA (1,5V)

1. Przed użyciem należy zainstalować baterie. Szczegółowe informacje 
dotyczące tej czynności znajdują się w sekcji “Wymiana baterii”.

- odbiornik pętli indukcyjnej
- nauszna słuchawka przewodowa

 Odbiornik pętli indukcyjnej OPI służy do odbioru sygnału z pętli 
indukcyjnych przeznaczonych dla osób słabosłyszących, nieposiadających 
aparatów słuchowych pozwalających na odbiór takiego sygnału. Dzięki 
zastosowaniu odbiornika w prosty sposób można zwiększyć zrozumiałość 
przekazywanej mowy, zmniejszając tym samym negatywny wpływ innych 
dźwięków dochodzących z otoczenia.

2. Odbiornika należy używać w pozycji pionowej, ma to wpływ na jakość 
odbieranego sygnału. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5 do 40 stopni 
Celsjusza, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.

3. Zadbać, aby przewód słuchawkowy był ułożony swobodnie i nie ograniczał 
ruchów użytkownika.

6. W przypadku problemów z działaniem należy skontaktować się z producentem 
bądź z autoryzowanym serwisem.

5. Do czyszczenia urządzenia używać suchej ściereczki.

7. Po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego 
akcesoriów wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami. Aby uniknąć 
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny należy zutylizować według aktualnych 
przepisów prawa.

Nie zastosowanie się do powyższych punktów może być przyczyną 
odmowy przyjęcia roszczeń gwarancyjnych.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach modernizacji 
i postępu technicznego bez konieczności wprowadzania ich do instrukcji obsługi, 
o ile nie zmieniają one podstawowych parametrów objętych niniejszą instrukcją.

4. Nie rozkręcać i w żaden sposób nie modyfikować urządzenia.

 Dziękujemy za zakup odbiornika pętli indukcyjnej OPI firmy Rduch 
Elektroakustyka. W celu poprawnego oraz bezpiecznego wykorzystania naszego 
produktu zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji.

Wyposażenie zestawu OPI:



Warunki użycia

 Odbiornik pętli indukcyjnej odbiera sygnał 
z instalacji w obiektach oznaczonych symbolem widocznym 
po prawej stronie.

 W celu wymiany baterii należy położyć odbiornik na stabilnym, czystym 
podłożu tylną ścianką do siebie, następnie postępować według poniższych 
rysunków.
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Wymiana baterii
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Naciśnij palcem na pokrywkę 
b a t e r i i  ( 1 )  j e d n o c z e ś n i e  
przesuwając ją ku dolnej krawędzi 
(2).

Wyciągnij zużyte baterie przy 
pomocy śrubokręta lub monety. 
Włóż nowe (3) zwracając uwagę 
na prawidłowy kierunek polaryzacji 
napięcia. Odwrotne włożenie 
baterii może spowodować 
uszkodzenie urządzenia!

Opis panelu użytkownika
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3- włącznik filtra LOW CUT
4- dioda sygnalizująca pracę POWER
5- włącznik oraz potencjometr głośności

2- diody poziomu odbieranego sygnału
1- gniazdo słuchawkowe

- przekręć pokrętłem VOLUME zgodnie z ruchem wskazówek zegara uzyskując 
odpowiednią głośność

- po użyciu wyłącz odbiornik używając pokrętła VOLUME - dioda ON zgaśnie
- włącz filtr górnoprzepustowy LOW CUT, aby zwiększyć zrozumiałość mowy

Aby użyć urządzenia:
- podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego

AA (1,5V)

AA (1,5V)



Gwarancja nie obejmuje:

• wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
• zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych obudowy, gniazd, przełączników oraz 
uszkodzeń powstałych na skutek nieostrożnego transportu;

• przechowywania i użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;

 Producent, firma Rduch Elektroakustyka udziela Kupującemu gwarancji 
na prawidłowe działanie sprzętu na okres 36-miesięcy liczony od daty widniejącej 
na dokumencie zakupu urządzenia. W ramach gwarancji Producent udziela 
bezpłatnej, zdalnej pomocy technicznej w przypadku wystąpienia problemów 
z urządzeniem oraz w przypadku wystąpienia uszkodzenia - bezpłatnej naprawy 
sprzętu. Kupujący ma obowiązek zapewnić opisane w instrukcji warunki 
eksploatacji urządzenia przez cały okres jego używania oraz w przypadku 
wystąpienia usterki dostarczenia sprzętu do siedziby Producenta w celu naprawy. 
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących 
w sprzedanym produkcie. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być 
przeprowadzone przez Producenta bądź Autoryzowanych Przedstawicieli. 
W przypadku dokonania samowolnych napraw, bądź zmian konstrukcyjnych 
prawa gwarancyjne zostaną utracone.

Postanowienia gwarancyjne

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

ul. 1 Maja 196

tel: (032) 475 18 03 do 06

Rduch Elektroakustyka

44-340 Godów

biuro@naglosnienia.com.pl

Listę aktualnych Autoryzowanych Przedstawicieli i Dystrybutorów firmy Rduch 
Elektroakustyka znajdziesz na stronie internetowej:

www.rduch.com.pl

• normalnego zużycia eksploatacyjnego (zabrudzeń, rys, wytarcia napisów, itp.);
• następstw spowodowanych nieprawidłowym podłączeniem;

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem należy 
skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z Autoryzowanym 
Przedstawicielem, Dystrybutorem bądź bezpośrednio z Producentem:

• nieprawidłowej współpracy ze wzmacniaczami pętli indukcyjnych innych firm.

Jak skontaktować się z serwisem?

• awarii spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (nieprawidłowe włożenie 
baterii, zalanie cieczą, zawilgocenie, nieprawidłowa temperatura otoczenia, 
niewystarczająca wentylacja, wyładowania atmosferyczne, pożar),  a także 
innych niezależnych od Producenta;
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