
Comfort Duett® - Nasaďte si uši 
 

FAQ - Otázky a odpovědi 
 
 
 
 

Pro koho se Comfort Duett hodí? 
Comfort Duett je určen dospělým, kteří mají problémy se sluchem, především 

s porozuměním řeči, a z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí mít sluchadla. 
Dělá Vám problém rozumět rodině při návštěvách? Je pro Vás náročné domluvit 

se na úřadech či u lékaře? Poté by Comfort Duett mohl být řešením pro Vás. 
Kontaktujte nás a Comfort Duett vyzkoušejte. 

 
 

Jak se Comfort Duett používá? 
Jednoduše. Comfort Duett s připojenými sluchátky stačí zapnout, sluchátka si 

nasadit a zesílit zvuk, jak potřebujete. Comfort Duett umožňuje i pokročilá 
nastavení dle Vašich individuálních potřeb - např. zvýraznění vysokých tónů, 
zesílení zvuku více na jednom z uší. Comfort Duett obsahuje i zámek kláves, 

nemusíte tedy mít strach, že si jeho nastavení nechtěně upravíte. Comfort Duett 
je napájen 2 dobíjecími bateriemi, které se nabíjejí v základně Comfort Duett. 

V případě potřeby lze napájet i běžnými AAA bateriemi.  
 
 

Jak použiji Comfort Duett pro telefonování s mobilním telefonem? 
Mobilní telefon se propojí se základnou Comfort Duett příslušným kabelem 

(JACK - JACK) - poradí Vám v jakémkoliv obchodě s elektronikou. Při vložení 
Comfort Duett do jeho základny pak slyšíte čistý, zesílený zvuk z telefonu 

přímo ve sluchátkách. Comfort Duett obsahuje také mód pro t-cívku. 
Při aktivaci tohoto módu a přiložení Comfort Duett k mobilnímu telefonu je řeč 

z telefonu zachycena a příslušně zesílena zařízením Comfort Duett.  
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Jak použiji Comfort Duett pro telefonování s pevnou linkou? 
Telefon se propojí se základnou Comfort Duett příslušným kabelem k Vašemu 

typu pevné linky - poradí Vám v jakémkoliv obchodě s elektronikou. Při vložení 
Comfort Duett do jeho základny pak slyšíte čistý, zesílený zvuk z telefonu 

přímo ve sluchátkách. Comfort Duett obsahuje také mód pro t-cívku. 
Při aktivaci tohoto módu a přiložení Comfort Duett ke sluchátku telefonu je řeč 

z telefonu zachycena a příslušně zesílena zařízením Comfort Duett.  
 
 

Jak použiji Comfort Duett pro sledování televize? 
Zvukový výstup televize propojíte příslušnou kabeláží se základnou Comfort 

Duett. V obchodě s elektronikou Vám poradí vhodnou kabeláž k Vašemu 
modelu televize. Při vložení Comfort Duett do jeho základny pak máte čistý, 

zesílený zvuk televize přímo ve sluchátkách. 
Další možností je použít Comfort Duett bez propojovací kabeláže tak, že ho 

zapnutý položíte například na konferenční stolek před televizi a ihned si užíváte 
zesíleného zvuku.  

 
 

Kde si můžu koupit propojovací kabeláž? 
Propojovací kabeláž zakoupíte v obchodě s elektronikou, zde Vám poradí i to, 
jaký typ potřebujete. Potřebný typ kabeláže se odvíjí od toho, jaký typ televize, 

či telefonu používáte.  
 
 

Sluchadlo nebo Comfort Duett? 
Rozhodnutí je vždy individuální a závisí na mnoha faktorech. Nezoufejte, stačí 

nás kontaktovat a my s Vámi Vaši situaci projdeme a doporučíme vhodné 
řešení. 

 
 

Kolik Comfort Duett stojí? 
Aktuální cenu naleznete v e-shopu www.audiodům.cz, Comfort Duett je 

audiovizuální pomůcka, na jejž pořízení lze žádat příspěvek na Úřadu práce.  
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Jak je zařízení napájeno? 
Součástí balení jsou 2 AAA nabíjecí baterie. Nabíjení probíhá v nabíjecí stanici, 

která je součástí balení a zároveň slouží jako prostředek k připojení televize a 
dalších zdrojů zvuku. V případě potřeby je možné napájet běžnými AAA 

bateriemi.  
 
 

Jak dlouho vydrží zařízení na 1 nabití? 
Až 20 hodin, závisí na podmínkách používání. 

 
 

Jak dlouho se zařízení nabíjí? 
Přibližně 3 hodiny. 

 
 

Lze poznat nízký stav baterie? 
Ano. V případě nízkého stavu baterie dochází k blikání symbolu baterie 

oranžovou barvou. 
 
 

Jak poznám, že je zařízení nabité? 
Během nabíjení svítí symbol baterie oranžovou barvou - dochází k nabíjení. 

V momentě dokončení nabíjení svítí symbol baterie zeleně. 
 
 

Jaký je dosah mikrofonů zařízení? V jaké vzdálenosti bude uživatel 
schopen zvuky slyšet a rozumět jim? 

Zařízení je schopno zachytit a dostatečně zesílit zvuky do vzdálenosti 
cca 10 metrů od posluchače. V dobrých podmínkách, bez okolního šumu, může 

být tato vzdálenost ještě vyšší. 
 
 

 Pro více informací kontaktujte partnera pro Váš sluch.  
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