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Slovenská príručka 
 

Obsah balenia a systémové požiadavky: 
Balenie obsahuje: 

 
A. Nastaviteľný náhlavník 

B. Pootočitelné naušníkové poháriky 

C. Pamäťová pena náušníkov 

D. Zmena režimu potlačenia okolitých zvukov 

E. Informačná LED 

F. Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie slúchadiel 

G. 3.5 Jack audio zdierka 

H. USB port typu C 

I. Membrána Mikofonu 

J. Zvýšenie hlasitosti 

K. Centrálne tlačidlo 

L. Zníženie hlasitosti 

 

Ďalej obsahuje: 
• Prenosné puzdro 
• 3.5 prepojovací audio kábel 
• USB C napájací kábel 
• USB redukcia 
 
Systémové požiadavky: 
 
• Zariadenie s Bluetooth zariadením alebo 3.5 Jack zdierkou 
• iOS alebo Android zariadenia s Bluetooth 
• Pripojenie k internetu a 50MB voľného miesta v zariadení 
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Nabíjanie: 
Pred použitím najskôr slúchadlá nabite. Prepojenie viď obrázok. Plne nabité slúchadlá budú za asi cca 
4 hodiny. 

 
 

 
Bliká = nabíjanie 

Len svieti = plne nabité 

 

Pripojenie audio káblom: 
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Zapnutie slúchadiel: 

 
Zapnutie - stlačte a držte tlačidlo, kým sa nerozsvieti zelená LED a nezaznie zvukový signál. 

Vypnutie - stlačte a držte tlačidlo, kým sa nerozsvieti červená LED a nezaznie zvukový signál.

 
Svieti zelená alebo modrá - batéria je úspešne nabitá. 

Svieti červená - ozve sa raz ton - batéria je málo nabitá. 

Bliká červená - každých 5 minút sa ozve ton - batéria je kriticky vybitá a je potrebné ju nabiť. 

 

Základné ovládanie 
 

   
 
Stredné tlačidlo slúži k prijatiu či ukončeniu telefónneho hovoru alebo prehrávania. Záleží na 
schopnostiach a možnostiach vášho zariadenia ku ktorým slúchadlá pripojíte. 
Krajné tlačidlá sú potom pre ovládanie hlasitosti. 
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Bezpečnosť a údržba 
 
1) Nikdy nerozt'ahujte slúchadlá cez ich limity. Pri nasadzovaní na hlavu ich rozťahujte jemne 
a s citom inak dôjde k zlomeniu v konštrukcii a vy strácate tak záruku. 
2) Nikdy sa nepokúšajte slúchadlá opravovať či upravovať vlastnými silami v opačnom 
prípade strácate záruku. 
3) Slúchadlá uchovávajte na bezpečnom mieste v suchu a mimo dosahu tepelných zdrojov. 
Ak u slúchadiel z nejakého dôvodu dôjde k prehrievaniu, urýchlene ho odpojte od zdroja 
napájania. Operačná teplota, v ktorej je možné slúchadlá používať je 0-40 ° C. 
4) Nepočúvajte nadmerne hlasnú reprodukciu lebo si nenávratne poškodíte sluch. 
 
 
 
Slúchadlá vyžadujú minimálnu údržbu. Stačí, keď raz začas slúchadlá odpojíte a pomocou 
ľahko navlhčenej handričky v teplej vode, očistíte znečistené časti slúchadiel. 
 


