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Česká příručka 
 

Obsah balení a systémové požadavky: 
Balení obsahuje: 

 
A. Nastavitelný náhlavník 

B. Poočitelné naušníkové pohárky 

C. Pamětová pěna naušníků 

D. Změna režimu potlačení okolních zvuků 

E. Informační LED 

F. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí sluchátek 

G. 3.5 Jack audio zdířka 

H. USB port typu C 

I.  Membrána Mikofonu 

J. Zvýšení hlasitosti 

K. Centrální tlačítko 

L. Snížení hlasitosti 

 

Dále obsahuje: 

 Přenosné pouzdro 

 3.5 propojovací audio kabel 

 USB C napájecí kabel 

 USB redukce 

 
Systémové požadavky: 
 

 Zařízení s Bluetooth zařízením nebo 3.5 Jack zdířkou 

 iOS nebo Android zařízení s Bluetooth 

 Připojení k internetu a 50MB volného místa v zařízení 
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Nabíjení: 
 Před použitím nejdříve sluchátka nabijte. Propojení viz obrázek. Plně nabité sluchátka budou za asi 
cca 4 hodiny. 

 
 

 
Bliká = nabíjí 

Jen svítí = plně nabité 

 

Propojení audio kabelem: 
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Zapnutí sluchátek: 

 
Zapnutí - stiskněte a držte tlačítko, dokud se nerozsvítí zelená LED a neozve zvukový signál. 

Vypnutí - stiskněte a držte tlačítko, dokud se nerozsvítí červená LED a neozve zvukový signál. 

 
Svítí zelená nebo modrá – baterie je úspěšně nabitá. 

Svítí červená – ozve se jednou ton – baterie je málo nabitá. 

Bliká červená – každých 5 minut se ozve ton – baterie je kriticky vybitá a je potřeba ji nabít. 

 

Základní ovládání 
 

   
 
Prostřední tlačítko slouží k přijmutí či ukončení telefoního hovoru nebo přehrávání. Záleží na 
schopnostech a možnostech vašeho zařízení ke kterým sluchátka připojíte. 
Krajní tlačítka jsou pak pro ovládání hlasitosti. 
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Bezpečnost a údržba 
 

1) Nikdy neroztahujte sluchátka přes jejich limity. Při nasazování na hlavu je roztahujte jemně a 
s citem jinak dojde ke zlomení v konstrukci a vy ztrácíte tak záruku. 

2) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě 
ztrácíte záruku. 

3) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u 
sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně je odpojte od zdroje napájení. 
Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C. 

4) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch. 
 
 

 
Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou začas sluchátka odpojíte a pomocí lehce 
navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečistěné části sluchátek.  
 
 


