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Inleiding
Het Geemarc Digitaal TV Luisterapparaat is een versterkingssysteem dat speciaal
ontworpen is voor slechthorenden.
Het kan zonder storing met alle soorten audio- en televisiesystemen voor
individueel of groepsgebruik gebruikt worden.
Audio-uitvoer van een TV of audioapparaat wordt gecodeerd en door het
basisstation uitgezonden. De draadloze koptelefoon ontvangt het signaal en
decodeert het naar het originele geluid.
Maximaal 4 koptelefoons kunnen met n basisstation verbonden worden.

Veiligheids- en Verzorgingsadvies
Lees deze instructies zorgvuldig voorafgaande aan het gebruik om dit product
optimaal en veilig te gebruiken. Bewaar deze instructies voor raadpleging in de
toekomst.
Waarschuwing: Dit product kan zeer luid zijn. Voorkom dat andere mensen,
die niet in dezelfde mate aan gehoorverlies lijden, dit product gebruiken.
Bovenmatig geluidsdruk van oor- en koptelefoons kunnen gehoorverlies
veroorzaken.
Voorzichtig: ELEKTRISCHE SCHOKKEN. Steek de onverbonden
stekkerkoppen NIET in wandcontactdozen. Stekkerkoppen MOETEN in de
voedingsadapter worden gestoken.
Elektrische verbinding: Het apparaat is ontworpen om met een 100 - 240V
wisselstroom van 50/60HZ te werken (Geclassificeerd als ‘gevaarlijk voltage’
volgens de EN60950 norm.)
Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit
te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de
wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg ervoor dat u
gemakkelijk bij de wandcontactdoos kunt komen wanneer u het apparaat
installeert.
Voorzichtig: Risico van explosie als de batterijen door een verkeerd type
worden vervangen. Werp gebruikte batterijen weg volgens de voorschriften.
Houdt het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
Het apparaat NIET aan direct zonlicht blootstellen.
Maak de koptelefoon en oordopjes regelmatig schoon.
Maak op GEEN enkele manier veranderingen aan het apparaat.
De batterijen mogen niet blootgesteld worden aan extreme hitte zoals
zonneschijn, vuur en dergelijke.
De lichtnetstekker of een koppelstuk van een toestel wordt gebruikt om het
apparaat te ontkoppelen. Het ontkoppelde apparaat blijft klaar voor exploitatie.
NB: Het apparaat kan storing ondervinden van apparaten die een sterk elektrisch
of magnetisch veld produceren zoals magnetrons, mobiele telefoons en
lichttransformatoren.
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Inhoud van de verpakking

1. Koptelefoon
3. Basisstation

2. Alternatieve oordopjes
4. Voedingsadapter met kabel (VK,
EU & VS)
6. Batterijen
8. 3,5 mm / 6,3 mm verloop
10. 2-pin RCA SCART adapter

5. Schuifgereedschap
7. 3,5 mm / 3,5 mm kabel (1,5 m)
9. 3,5 mm / 2-pin RCA kabel (25 cm)
11.Microfoon
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Eerste gebruik / Batterijen opladen
Belangrijk: Het Geemarc Digitaal TV Luisterapparaat wordt geleverd met twee
batterijen
De batterijen MOETEN voor het gebruik volledig opgeladen worden, wat
ongeveer 2-3 uur zal duren als de batterijen leeg zijn.
Voorzichtig: Als de batterijen al volledig opgeladen zijn, zal het LED NIET
aangaan.
Als de batterijen eenmaal volledig zijn opgeladen, zal het TV luisterapparaat (per
batterij en met de koptelefoon op medium volume) een bedrijfsduur van ongeveer
3 uur hebben.
Batterijen kunnen niet teveel worden opgeladen, maar om energie te besparen
wordt aangeraden het basisstation uit de voeding te halen wanneer deze niet
wordt gebruikt.

Waarschuwingen m.b.t. de batterijen:
• Probeer NIET om ze uit elkaar te halen.
• NIET weggooien in vuur.
• NIET inslikken.
• Uit de buurt van kinderen houden.
• Batterijen moeten met de juiste polariteit erin gestoken worden.
• GEEN kortsluiting veroorzaken tussen de voedingsklemmen.
• Lege batterijen moeten uit het apparaat verwijderd worden,
• Gebruik alleen maar ‘Li-Po’ batterijen die door Geemarc worden geleverd.
• Voorzichtig: Risico van explosie als de batterijen verkeerd worden vervangen
of als een verkeerd type wordt geïnstalleerd. Werp gebruikte batterijen weg
volgens de voorschriften.

Steek de voedingsadapter in
de wandcontactdoos. Steek de
stekerbus (7) in het ‘DC IN 5V’
contact aan de achterkant van
het basisstation.
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Zet de voeding AAN op het basisstation.
Rode lichtjes op het basisstation en de
koptelefoon zullen aangeven dat de
batterijen opgeladen worden.
Wanneer de batterijen volledig zijn
opgeladen na 2-3 uur zullen de rode
lichtjes uitgaan.

Steek de batterijen (6) in de
koptelefoon en het basisstation.
Zet de koptelefoon in het basisstation.
Voorzichtig: Zorg ervoor dat u de
batterijen er op de juiste manier
insteekt (zie hierboven).
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Verbinden met de TV, HiFi en andere geluidsapparaten
Afhankelijk van het fabrikaat van de TV of HiFi apparaten zijn er verschillende
methoden om het luisterapparaat te verbinden.
Belangrijk: Het basisstation MOET verbonden worden met het ‘OUTPUT’
contact op de TV of het HiFi apparaat en NOOIT met de ‘INPUT’ contacten.
Belangrijk: Als u kabeltelevisie, satelliet, Internet of andere diensten samen met
u TV of geluidsapparaat gebruikt, zorg er dan voor dat u de CL7300 met een
audio-output contact op uw TV verbindt en NIET met het audio-output contact op
uw convertor/decoder kastje. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV als u
niet zeker weet of u de juiste verbinding te pakken heeft of de INPUT/OUPUT
definitie niet herkent. Een verbinding van de CL7300 met uw convertor/decoder
kastje i.p.v. met uw TV output contact kan tot gevolg hebben dat sommige
kanalen zonder geluid te zien zullen zijn.
NB: Als uw moeilijkheden heeft met de verbindingen kunt u altijd de Klanten
Helpdesk bellen: 01707 384438

De 3,5mm / 3,5mm kabel gebruiken:
Steek een 3,5mm stekerbus (8) in het
AUDIO contact op het basisstation en
de andere in het HEADPHONE (=
koptelefoon) contact op uw TV of HiFi
apparaat. Gebruik zonodig het 3,5mm /
6,3mm verloop (9).

De 3,5mm / RCA kabel gebruiken:
Steek de 3,5mm stekerbus (8) in de
3,5mm / RCA kabel (10). Verbindt de
RCA stekerbussen (10) met de
corresponderende rode en witte
OUTPUT contacten op uw TV of HiFi
apparatuur.
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De microfoon verbinden: Gebruik
alleen maar de meegeleverde Geemarc
microfoon. Steek de stekerbus van de
microfoon (12) in het MIC contact op
het basisstation en zet de microfoon
vlakbij de geluidsbron dat u wilt horen.

De SCART adapter gebruiken: Steek
de 3,5mm stekerbus (8) in de 3,5mm /
RCA kabel (10). Steek de SCART
adapter in een aansluitbaar SCART
contact op uw TV of HiFi apparaat.
Verbindt de corresponderende rode en
witte RCA stekerbussen (10) met de
SCART adapter (niet het gele contact
gebruiken).

NB: Als u de microfoon gebruikt, zal het
geluid zwakker klinken en kan
achtergrondgeluid opgevangen worden.

NB: Sommige TV’s en geluidapparaten
hebben een hoger niveau van SCART
geluidsoutput dan de 300 mV
standaard. Dit kan vervorming
veroorzaken of een zeer hoog
akoestisch niveau, zelfs als het Volume
op ‘laag’ is gezet. Als dit gebeurt, neem
dan contact op met de Klantendienst
van Geemarc. Zij zijn in staat u een
oplossing te bieden om de gevoeligheid
van uw CL7310 te verzwakken.
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Gebruik van de koptelefoon: Als de
koptelefoon eenmaal opgeladen is en
met uw TV of HiFi apparaat verbonden
is, opent u de ‘armen’ en de
koptelefoon zal werken. Een groen
lichtje op de koptelefoon zal oplichten
wanneer het gebruikt wordt.
De koptelefoon zal uitgaan als de
‘armen’ helemaal dichtgeklapt worden.

Aanpassing van het volume:
Druk op het midden van de knoppen om
het volume te verhogen of te verlagen.
Druk op de ‘+’ knop om het volume te
verhogen en op de ‘-’ knop om het
volume te verlagen.
De koptelefoon zal een pieptoon laten
horen wanneer het volume het
maximum of minimum bereikt.
Microfoonfunctie van de koptelefoon
Als de voeding van de koptelefoon AAN
staat en de Volume ‘+’ 3 seconden
wordt ingedrukt om de Microfoonfunctie
van de koptelefoon te activeren, de
geluidsbron schakelt van LINE IN van
de basis naar MIC IN van de
koptelefoon om het omgevingsgeluid te
versterken. De groene LED knippert 3
keer elke 2 seconden.
Druk op de volumeknop en houdt deze 3
seconden ingedrukt om terug te keren
naar de LINE IN stand van de basis.
Het eenmalig sluiten en openen van de
armen stelt de MIC IN ook weer in op
LINE IN van de basis.
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Aanpassingen van de koptelefoon
Volume, balans, toon en de instelling van Mono/Stereo zijn vooraf in het midden
ingesteld. Deze instellingen zijn geschikt voor de meeste gebruikers.
Zorg ervoor dat u de koptelefoon eerst probeert voor dat u de vooraf
ingestelde instellingen verandert.
Als aanpassingen nodig zijn, gebruik dan het ‘schuifgereedschap’ om de
instellingen te veranderen.
Belangrijk: Als al de aanpassingen eenmaal klaar zijn, zorg er dan voor dat
de schuifregelaar van de koptelefoon voor volumeverandering zoals
beschreven in Stap 11 ingesteld is.
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Gebruik het ‘schuifgereedschap’ om
het volume, de balans, toon en
instelling van Mono of Stereo te
veranderen. Open het achterpaneel
van de koptelefoon. Drie
schuifschakelaars worden dan
zichtbaar.
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Aanpassing van het volume:
Stel de ‘BAL VOL’ schuifregelaar op
‘VOL’ in.
Stel de ‘T <-> B/V’ schuifregelaar op
‘B/V’ in.
Druk op de ‘+’ knop om het volume te
verhogen en op de ‘-’ knop om het
volume te verminderen.
De koptelefoon zal een pieptoon laten
horen wanneer het volume het
maximum of minimum bereikt.

Aanpassing van de balans:
Stel de ‘BAL VOL’ schuifregelaar op
‘BAL’ in.
Stel de ‘T <-> B/V’ schuifregelaar op
‘B/V’ in.
Druk op de ‘-’ knop om het geluid aan
de RECHTERKANT te verminderen.
Druk op de ‘+’ knop om het geluid aan
de LINKERKANT te verminderen.
De koptelefoon zal een pieptoon laten
horen wanneer de balans het maximum,
midden of minimum bereikt.
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Aanpassing van de toon:
Stel de ‘BAL VOL’ schuifregelaar op
‘VOL’ in.
Stel de ‘T <-> B/V’ schuifregelaar op ‘T’
in.
Druk op de ‘+’ knop om de hoge tonen
te vermeerderen en de lage tonen te
verminderen. Druk op de ‘-’ knop om de
lage tonen te vermeerderen en de hoge
tonen te verminderen.
De koptelefoon zal een pieptoon laten
horen wanneer de toonverandering het
maximum, midden of minimum bereikt.

Aanpassing van mono of stereo:
Stel de ‘MS’ schuifregelaar op ‘S’ in: de
koptelefoon zal het geluid in stereo
weergeven.
Stel de ‘MS’ schuifregelaar op ‘M’ in: de
koptelefoon zal het geluid in mono
weergeven.

9

Batterijstatus & opnieuw opladen: Als de batterijlading laag is,
zal het groene lichtje van de koptelefoon knipperen en een lage pieptoon zal te
horen zijn via de koptelefoon.
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De batterij opladen in het
basisstation: Steek de batterij in het
oplaadvakje van het basisstation en
zet hem aan. Tijdens het opladen zal
een rood lichtje branden totdat de
batterij volledig opgeladen is.
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De batterij opladen in de
koptelefoon: Steek de batterij in de
koptelefoon en zet deze in het
basisstation. Tijdens het opladen zal
het rood lichtje van de koptelefoon
branden totdat de batterij volledig
opgeladen is.
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Extra koptelefoons verbinden
Belangrijk: Het verbinden moet afgemaakt worden terwijl de lichtjes van het
basisstation knipperen. Als de lichtjes ophouden te knipperen voordat het
verbinden is afgemaakt, moet de hele procedure herhaald worden.
Om het basisstation en de koptelefoon te verbinden moet u ervoor zorgen dat de
batterijen volledig opgeladen zijn en het basisstation verbonden is met de
netvoeding. Ga als volgt te werk:
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Basisstation: Schakel het basisstation
UIT.

Koptelefoon: Druk op de ‘-’ (minus)
knop en houdt deze ingedrukt

Druk op de ‘CH’ knop en houdt deze
ingedrukt. Zet het basisstation AAN
terwijl u de ‘CH’ knop ingedrukt houdt,
totdat beide lichtjes aan de voorkant
beginnen te knipperen.
Het basisstation kan nu verbonden
worden met de koptelefoon(s).

Terwijl u deze knop ingedrukt houdt,
opent u de ‘armen’. Het groene
indicatielampje begint te branden. Het
verbinden is voltooid als het lampje
begint te knipperen.
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Schoonmaken &
Onderhoud
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NB: Gebruik GEEN alcohol en
schoonmaakmiddelen gebaseerd op
chemicaliën of spiritus.
Veeg het basisstation en de
koptelefoon met een vochtige doek
af.
Verwijder de oordopjes regelmatig en
maak deze schoon met warm water
en zeep.
Twee typen oordopjes worden
meegeleverd. Kies de oordopjes die
voor u geschikt zijn.

Reserve- en
vervangingsonderdelen

Klantenservice

Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar van
het verkoopsadres of door te bellen met
de Klanten Helpdesk telefoon:
01707 384438
1. Twee batterijen
2. Extra koptelefoons
3. Twee oordopjes van elk type
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Voor productondersteuning en hulp
gaat u naar onze website op
www.geemarc.com.
E-mail:
customerservices@geemarc.com

Algemene Informatie
Specificaties
Digitale 2,4GHz AFHSS transmissie (Adaptive Frequency Hopping) - CD
geluidskwaliteit!
79 kanalen (20 hoppingkanalen)
Ontvangstversterking: tot maximaal 125dB spl.
Frequentie: 45 - 15000Hz.
Werkingstijd: tot maximaal 3 uur per batterij
Opladen indien nodig – Koptelefoon laadt zichzelf op als hij in het basisstation
wordt gezet.
Het basisstation heeft een oplaadvak voor de extra batterij.
3,5mm stereo stekerbus voor audio in het basisstation
2,5mm stereo stekerbus voor de microfoon in het basisstation
Gewicht: 50g

Garantie
Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert
Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of
vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem
dan contact op met onze Helplijn of ga naar onze website op www.geemarc.com.
Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet
door de garantie gedekt.
Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door
iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.
De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.
Belangrijk: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE
EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U
GARANTIE CLAIMT.
NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.
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EEG verklaring
Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/UE betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan
Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2.
De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Informatie over afvalverwerking
Lozing van oude elektrische en elektronische apparaten
(geldend in de EU en andere Europese landen met gescheiden
afvalverwerking)
De symbolen op het product en de verpakking geven aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. In plaats
daarvan moet het ingeleverd worden bij de verzamelpunten voor het
recyclen van elektrische en elektronische apparaten.
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggegooid, helpt
u potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen,
die veroorzaakt kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product, te
voorkomen.
Voor gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product neemt u contact
op met de plaatselijke autoriteiten, de vuilophaaldienst of de winkel waar u het
product gekocht heeft.
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