Audio-Technica ATH-S200BT
Návod k obsluze
Upozornění
●
●
●
●
●
●
●

Sluchátka nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí ztráta záruky.
Nevystavujte sluchátka pádům ani jiným nárazům.
Neobsluhujte sluchátka mokrýma rukama. Sluchátka nenamáčejte.
Pro nabíjení používejte přiložený nabíjecí USB kabel.
Nepoužívejte nabíječky s funkcí rychlonabíjení (5 V a více).
Neposlouchejte sluchátka delší dobu s vysokou hlasitostí. Hrozí poškození sluchu.
Nabíjecí baterii uvnitř sluchátek nelze vyměnit uživatelsky. Kontaktujte prodejce
sluchátek, který je předá autorizovanému servisu.

Nabíjení sluchátek
●
●
●
1.

Před prvním použitím sluchátka plně nabijte. Plné nabití trvá asi 4 h.
Pokud je baterie téměř vybitá, ozve se 2x dvojité pípnutí ve sluchátku a indikační
dioda bude červeně blikat.
Během nabíjení je přenos Bluetooth vypnutý, a sluchátka proto nelze používat.
Pomocí přiloženého nabíjecího kabelu propojte sluchátka s nabíječkou / notebookem
/ napájeným USB slotem. Během nabíjení bude dioda svítit červeně. Po plném nabití
zůstane svítit modře.
Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel.

2.

Párování sluchátek
●

●
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1.

Před prvním použitím s každým zdrojem hudby (telefonem, notebookem) musí být
sluchátka s daným zařízením spárována. Při dalších použitích už párování není
nutné.
Před párováním si prostudujte také manuál zdrojového zařízení.
Umístěte sluchátka do vzdálenosti 1 m od párovaného zařízení.
Zapněte sluchátka posunutím vypínače do polohy ON. Dioda se rozsvítí fialově a
následně začne blikat střídavě modře a červeně.
V nastavení dostupných Bluetooth zařízení na telefonu / notebooku vyhledejte
“ATH-S200BT”.
Zvolte tuto položku pro párování a případně zajdete PIN “0000”.
Úspěšné spárování je potvrzeno tónem.

2.
3.
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Obsluha sluchátek při poslechu
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Pro zapnutí přepněte vypínač do polohy ON (dioda fialová).
Vypnutí sluchátek provedete přepnutím vypínače do polohy OFF (dioda zhasne).
Pro zvýšení / snížení hlasitosti stiskněte 1x krátce tlačítko + nebo –.
Pro přepnutí na další / předchozí skladbu stiskněte a 2 s podržte stisknuté
tlačítko + / –.
Pro přijetí hovoru stiskněte 1x krátce Multifunkční tlačítko (prostřední). Pro odmítnutí
hovoru totéž tlačítko podržte cca 2 sekundy.

Sluchátka jsou vybavena funkcí automatického vypnutí po 5 minutách, kdy nejsou připojena
k žádnému zařízení.
V případě, že sluchátka nehrají a nereagují na použití tlačítek, zkuste sluchátka nejprve plně
nabít. Odpojení a připojení nabíjecího kabelu navíc funguje jako reset sluchátek, která by tak
měla znovu začít reagovat.
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