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Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si, dodržujte a uschovejte tyto pokyny.
2. Pro nejlepší možný zážitek vždy používejte výrobek podle popisu 
výrobce.
3. Vždy zacházejte se sluchátky opatrně a chraňte je před vnějším 
poškozením.
4. Vyčistěte sluchátka měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte vodu, čisticí 

prostředky, leštidla na kůži nebo jiné látky, protože by mohly vaše sluchátka 
trvale poškodit.

5. Nevystavujte se extrémním podmínkám, jako jsou velmi nízké nebo vysoké teploty, 
magnetická pole nebo vlhké prostředí.

6. Poslouchání hudby při vysoké hlasitosti po delší dobu může způsobit 
trvalé poškození vašeho sluchu.

7. Obsahuje malé části a není vhodný pro děti do tří (3) let.
8. Sluchátka obsahují magnetický materiál.
9. Sluchátka obsahují lithiovou baterii. Při nesprávném použití nebo poškození se 

může stát nebezpečím a hrozí nebezpečí výbuchu.
10. Dojde-li k vytečení článku baterie, zabraňte kontaktu kapaliny s pokožkou nebo 
očima.
11. Sluchátka nesmí být likvidována s běžným domovním odpadem. 

Likvidujte prosím v souladu s místními předpisy.
12. Nepoužívejte sluchátka v bezprostřední blízkosti (10 cm) kardiostimulátoru.
13. Nevystavujte sluchátka a přiložené příslušenství nadměrnému 
opotřebení.
14. Nevystavujte sluchátka teplotám pod -20°C nebo nad +45°C.
15. Nenabíjejte sluchátka při teplotách pod 0°C nebo nad +45°C.
16. Nepokoušejte se sluchátka spálit. Baterie by mohla explodovat a 

způsobit zranění a smrt.
17. Nepokoušejte se otevřít, upravit, rozebrat, opravit nebo jinak získat 

přístup k vnitřní struktuře sluchátek. Nejsou uživatelsky opravitelné.
18. Nepoužívejte ani neskladujte sluchátka v blízkosti airbagu vozidla kvůli riziku zranění.
19. Nepoužívejte sluchátka při řízení, běhání nebo procházkách dopravními oblastmi.
20. Sluchátka účinně izolují vnější zvuk a hluk, což znamená, že při 

používání nemusíte slyšet své okolí.
21. Nenechávejte sluchátka upadnout, nesedejte si na ně a nezpůsobujte je jiným neobvyklým nárazům.
22. Nevystavujte ohni, vodě nebo vysokonapěťovým zařízením.
23. Nevystavujte sluchátka dešti nebo vlhkosti.
24. Nepoužívejte sluchátka v blízkosti vody, van, umyvadel, saun, bazénů, jiných 

tekutin nebo vlhkých míst.



Ustanovení

EU prohlášení o shodě
Northbaze Group AB tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU 
a všemi dalšími požadavky směrnice EU. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na 
www.jaysheadphones.com.

Informace o shodě Kanady
Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu 
s bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development 
Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které 
může způsobit nežádoucí provoz zařízení.Pozor

Nebezpečí výbuchu, pokud je schránka baterie poškozena nebo otevřena. Použitou baterii zlikvidujte 

podle místního úřadu pro likvidaci odpadu. L'émetteur/récepteur osvobozeny od licence contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
aplikovatelné aux appareils radio osvobození od licence. Využívání je autorisée aux 
deux suivantes podmínky:

Informace o shodě v USA
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům 
pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením 
při domácí instalaci. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s 
pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však 
zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení 
způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit 
vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit 
rušení jedním nebo více z následujících opatření:

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

Název modelu: M5TW01

Vyhovuje

Standardy IMDA

DA106614
- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen 
přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou 
za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. 
Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) 
toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může 
způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení US FCC o radiační expozici
FCC ID: 2AJOO-M5TW01. Výrobek vyhovuje limitu pro vystavení přenosnému vysokofrekvenčnímu záření v 

USA stanoveným pro nekontrolované prostředí a je bezpečný pro zamýšlený provoz, jak je popsáno v této 

příručce. Dalšího snížení vystavení vysokofrekvenčnímu záření lze dosáhnout, pokud lze produkt držet co 

nejdále od těla uživatele nebo nastavit zařízení na nižší výstupní výkon, pokud je taková funkce k 

dispozici. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.



Začínáme Odstraňování problémů

Zapnutí/vypnutí a spárování
Chcete-li zapnout, vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a poté je vyjměte z 
nabíjecího pouzdra, obě sluchátka současně. LED na obou sluchátkách bude 
blikat bíle. Jakmile se dvě sluchátka k sobě připojí, LED na jednom sluchátku 
zhasne a LED na druhém sluchátku bude blikat červeně a bíle, protože 
sluchátka automaticky přejdou do režimu párování. Pro spárování přejděte na 
Bluetooth ®nastavení na vašem zařízení a vyberte „JAYS m-Five True Wireless“. 
Bílá a červená blikající LED na sluchátku po úspěšném připojení zhasne.

Problém s párováním a připojením
• Ujistěte se, že sluchátka nejsou připojena k jinému zařízení.
• Zakázat a povolit Bluetooth ®na vašem zařízení.
• Přesuňte sluchátka blíže k zařízení nebo změňte jejich polohu, abyste 

se vyhnuli Bluetooth ®rušení.
• Ověřte, že žádné jiné bezdrátové zařízení neruší vaše Bluetooth 

sluchátka ®signál.
• Pokud se sluchátka vzájemně nespárují, vložte sluchátka do 

nabíjecího pouzdra a poté je vyjměte obě současně.

Pro vypnutí vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a automaticky se 
vypnou. Pokud je Bluetooth ®na spárovaném zařízení se vypne, sluchátka 
se automaticky vypnou po 3-5 minutách.

Problém s přenosem zvuku
Přesuňte streamovací zařízení na jiné místo. Vaše tělo, vzdálenost, různé 
materiály a další bezdrátové zařízení mohou rušit bezdrátový signál mezi 
vaším zařízením a sluchátkem.

Opětovné připojení a dodatečné spárování
Po vyjmutí obou sluchátek z nabíjecího pouzdra se sluchátka 
automaticky pokusí znovu připojit k naposledy použitému zařízení.

Nejčastější dotazy a průvodce rychlým startem

Navštivte web jaysheadphones.com, kde najdete další pokyny a nápovědu k tomuto produktu.

Použití nabíjecího pouzdra
Pro nabíjení vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra, nabíjení se spustí 
automaticky. Nabíjení je indikováno červeně blikající LED diodou na obou 
sluchátkách. Když LED zhasne, sluchátka jsou plně nabitá.

Úroveň baterie nabíjecího pouzdra je indikována čtyřmi bílými LED diodami na přední 
straně nabíjecího pouzdra. Stisknutím tlačítka na zadní straně nabíjecího pouzdra 
zkontrolujte úroveň nabití baterie. Jedno světlo, 25% baterie. Dvě světla, 50% baterie. Tři 
světla, 75% baterie. Čtyři kontrolky 100% baterie. Nabíjejte nabíjecí pouzdro připojením 
přiloženého kabelu ke spodní části nabíjecího pouzdra a libovolnému certifikovanému 
USB napájecímu výstupu. Plné nabití na 100 % bude trvat přibližně 1,5 hodiny (v 
závislosti na teplotě a nabíječce).

Stav baterie
Když LED na sluchátkách bliká červeně, baterie je téměř vybitá.



Právní předpisy a záruka

Informace o životním prostředí
Tento produkt je v souladu s mezinárodními směrnicemi, včetně, ale 
nikoli výhradně, směrnice WEEE (2012/19/EU). Nelikvidujte s běžným 
domovním odpadem. Pokyny, jak správně recyklovat nebo zlikvidovat 
tento produkt, vám poskytne místní úřad pro likvidaci odpadu.

Omezená záruka výrobce
Na váš původní produkt Northbaze Group AB se vztahuje záruka v délce dvanácti 
(12) měsíců od data zakoupení zcela nového, nepoužitého produktu Northbaze 
Group AB původním kupujícím. Northbaze Group AB zaručuje, že produkt je bez 
chyb v materiálu, designu a zpracování, když byl prodán kupujícímu. Pokud 
nemůžete při uplatnění záruky předložit účtenku, můžete být povinni uhradit 
veškeré provedené opravy. Důkaz
Při nákupu musí být jasně uvedeno datum nákupu, název produktu a údaje o 
autorizovaných prodejcích

Záruční dobu nelze prodloužit ani obnovit z důvodu následného prodeje 
nebo výměny produktu. Tato omezená záruka neovlivňuje vaše zákonná 
práva podle vašich platných národních zákonů týkajících se prodeje 
produktů spotřební elektroniky. Vadné díly vyměněné v rámci reklamace 
omezené záruky se stanou majetkem Northbaze Group AB.

Na co se omezená záruka nevztahuje?
• Závady způsobené opotřebením, ztrátou kapacity baterie související se stářím, nehodami, pády, 

mechanickým poškozením, vlhkostí, chemickými produkty, abnormálním poškozením nárazem 

nebo vyšší mocí.

• Úpravy nebo opravy provedené vámi nebo třetí stranou bez 
schválení Northbaze Group AB.

Jak získat záruční servis
Pokud si přejete uplatnit záruční reklamaci v rámci doby omezené záruky, obraťte 
se na prodejce vašeho produktu s žádostí o další pomoc. Budete muset poskytnout 
doklad o koupi a dotčenou část. Jakékoli vadné díly, na které se vztahuje omezená 
záruka, budou zdarma opraveny nebo vyměněny. Na vyměněné nebo opravené díly 
poskytnuté během záruční doby se vztahuje záruka po zbytek původní záruční doby 
nebo šedesát (60) dnů od data opravy nebo výměny, podle toho, co je delší. 
Nejčastější dotazy naleznete na www.jaysheadphones.com.
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