ATH-SR50BT
Návod k použití

Součásti a funkce
Most
Nastavení velikosti

Uchycení
mušlí

Náušník
Značení levého
/ pravého sluchátka
Kloub

Mušle
Vestavěný mikrofon je umístěn v
levé mušli sluchátek.

Dotyková plocha
(levá strana)
Ovládání přehrávání,
hovorů, hlasitosti,
potlačení hluku).

Přepínač odposlechu
Zapíná / vypíná funkce
zesílených zvuků okolí.

Konektor nabíjení
K nabíjení použijte
přiložený USB kabel

Indikace režimu
Informuje o aktuálním
režimu sluchátek (ANC).

Výstup pro audio kabel

Vypínač

LED indikace

Slouží k připojení audio kabelu při
poslechu přes kabel.

Zapíná a vypíná
sluchátka.

Informuje o stavu připojení Bluetooth
nebo o stavu nabití baterie.

■ Příslušenství

• Audio kabel (1.2 m / 3.5 mm)

• USB nabíjecí kabel
30 cm
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• Vak

Nabíjení sluchátek
• Před prvním použitím sluchátka plně nabijte.
• Ve chvíli, kdy je baterie sluchátek téměř vybitá, ozve se ve sluchátku pípnutí a LED dioda začne červeně blikat.
V takové situaci sluchátka nabijte.
• Plné nabití sluchátek trvá až 5.5 h (dle použité nabíječky).
• Během nabíjení není možné sluchátka používat.

1. Přiloženým USB kabelem propojte sluchátka s nabíječkou nebo napájeným portem USB na počítači.

USB port
Počítač

USB Type-A

USB nabíjecí kabel
(v balení)

2. Během nabíjení svítí LED dioda takto:
• Svítí červeně = nabíjení probíhá
• LED zhasne = nabíjení kompletní
3. Po dokončení nabíjení nabíjecí kabel co nejdříve odpojte.

6

Konektor pro nabíjení

Micro USB Type-B

Bezdrátové připojení přes Bluetooth
Před prvním připojením ke každému zařízení je nutné s ním sluchátka nejprve spárovat.

Spárování s Bluetooth zařízením
1. Přepněte vypínač sluchátek do polohy ON, aby došlo k jejich zapnutí.
• LED dioda se rozsvítí bíle a začne blikat.
12:00

2. V dostupných Bluetooth zařízeních v nastavení Bluetooth telefonu vyhledejte
"ATH-SR50BT".

Bluetooth

ATH-SR50BT

3. Zvolte "ATH-SR30BT" a případně potvrďte spárování na další obrazovce.

Může se stát, že při přechodu na jiné zařízení (telefon) není
možné sluchátka spárovat. Je to způsobeno tím, že jsou
sluchátka stále připojena k předchozímu zařízení a nedaří se
jejich odpojení. V takových případech podržte cca 10 sekund
horní a střední část dotykové plochy (viz obrázek).
Sluchátka se tím přepnou do režimu vyhledávání nových zařízení.
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100%
ON

Používání sluchátek

Zapnutí a vypnutí sluchátek
Napájení

Poloha přepínače

LED indikace

Rozsvítí se bíle, následně bliká

ON

OFF

Rozsvítí se bíle, následně
zhasne
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Používání sluchátek
Skládání sluchátek naplocho
Sluchátka je možné složit do plochého tvaru a následně i do kompaktního tvaru.
• Mušle není možné otočit o více než 90 stupňů. Při skládání nepoužívejte velkou sílu.

Kloub

Úplné složení sluchátek
• Sluchátka je možné složit také dovnitř mostu pomocí kloubů v dolní části mostu

Složit
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Používání sluchátek
Poslech hudby
• Dotyková plocha na levém sluchátku je rozdělená do tří oblastí – horní, střední a dolní. Viz obrázky níže.
Dotyková plocha – Levé sluchátko
Gesto

Funkce

Dotyk

Dlouhý dotyk
(cca 2 sekundy)

Play / Pauza

Aktivace hlasového asistenta

Zvýšení hlasitosti o krok

Dotyk

Snížení hlasitosti o krok

Přejetí
nahoru

Přejetí dolů

Skok na další skladbu

Skok na předchozí skladbu
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Používání sluchátek
Přepínání funkcí potlačení hluku / zesílení zvuků okolí
Mezi vypnutím všech funkcí, aktivním potlačením hluku a naopak zesílením zvuků
okolí můžete přepínat přidržením dlaně na levém sluchátku cca 2 sekundy (viz
obrázek).

• Přepínání probíhá v kruhu viz obrázek níže.
Potlačení hluku ON

Zesílení okolí ON

OFF

LED svítí zeleně: Potlačení hluku / Zesílení okolí zapnuto
LED zhasnutá: obě funkce vypnuté

Potlačení hluku
Mikrofony zachytí okolní hluk a pomocí elektroniky jej uvnitř sluchátek eliminují.
• Po zapnutí sluchátek se tato funkce aktivuje automaticky.
• Zapnutí tohoto režimu mírně mění i hlasitost přehrávání.

Zesílení zvuků okolí
Pro snadnější orientaci v prostředí (nádraží, pokladny obchodů) slouží zesílení zvuků okolí.
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Používání sluchátek
Telefonování se sluchátky
• Funkci je možné využít pouze ve spojení s telefonem po jejich vzájemném spárování.

Situace

Povel / Gesto

Funkce

Dotyk

Přijetí hovoru.

Příchozí
hovor
Dlouhý dotyk
(cca 2 sekundy)

Odmítnutí hovoru.

Dlouhý dotyk
(cca 2 sekundy)

Ukončení hovoru.

Dlouhý dotyk (cca
2 sekundy) po
celé ploše

Přenesení hovoru zpět na telefon / znovu na
sluchátka.

Probíhající
hovor

Zvýšení hlasitosti hovoru o krok.

Dotyk

Snížení hlasitosti hovoru o krok.
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Používání sluchátek
Rychlé zesílení zvuků okolí
Funkce automaticky zvýší hlasitost okolních zvuků (především hlasy) a
zároveň sníží hlasitost přehrávané hudby.
1. Stiskněte tlačítko Přepínání odposlechu.
• LED dioda začne blikat zeleně.
2. Další stisknutí téhož tlačítka funkci opět deaktivuje.
• Funkci vypnete i přiložením dlaně na celou plochu sluchátka (cca na 2 s).

Poslech sluchátek přes kabel
Zahnutý konektor
Výstup pro
konektor JACK
Přenosné zařízení,
zdroj hudby…

Rovný konektor
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Používání sluchátek
Automatické vypnutí sluchátek
Nejsou-li sluchátka 5 minut připojena k žádném zařízení, automaticky se vypnou.
• Při poslechu přes kabel se sluchátka automaticky nevypínají.

Funkce reset
V případě, že sluchátka přestanou reagovat nebo se objeví jiná chyba,
použijte RESET sluchátek pomocí nabíjecího kabelu. Odpojení a
opětovné připojení nabíjecího kabelu (který je tou dobou připojen k
nabíječce nebo počítači) dojde k resetování sluchátek.
Reset sluchátek nevymaže žádné nastavení sluchátek
Nabíjecí konektor
Micro USB Type-B
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Význam LED indikace
Led dioda na sluchátku informuje o následujících stavech:
Stav
Párování

LED indikace

červená

Hledání zařízení

Rychlé blikání
Blikne každé 4 s

Čekání na připojení

Blikne každé 3 s

Připojení
Připojeno

Stav nabití

bílá

(

Baterie téměř vybitá

: postupně svítí víc)

LED svítí červeně.

Nabíjení probíhá

Svítí

Nabíjení
Plně nabito

Vypnutá

Význam hlášení ve sluchátku
Sluchátka využívají hlasová oznámení v angličtině:
Situace

Hlášení ve sluchátku

Zapnutí sluchátek

Power on

Vypnutí sluchátek

Power off

Připojení přes Bluetooth

Bluetooth connected

Odpojení Bluetooth

Bluetooth disconnected

Baterie téměř vybitá

Low battery

Potlačení hluku zapnuto

Noise reduction

Zesílení okolí zapnuto

Hear-through

Potlačení hluku vypnuto

Off
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