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Bezpečnostní opatření 

Přestože  byl tento výrobek navržen tak,  aby  byl používán bezpečně, jeho nesprávné používání  může mít za následek nehodu. 

Chcete-li zajistit bezpečnost, dodržujte při používání   výrobku všechna varování a upozornění.  

Upozornění k  produktu 
  Nepoužívejte výrobek  v blízkosti lékařských zařízení. Rádiové vlny mohou ovlivnit  kardiostimulátory a zdravotnická 

elektronická  zařízení. Nepoužívejte výrobek  ve zdravotnických zařízeních. 

Při používání  produktu v letadle postupujte podle pokynů letecké společnosti. 

Nepoužívejte  výrobek v blízkosti automatických řídicích zařízení, jako jsou automatické dveře a požární poplachy.  Rádiové vlny 

mohou ovlivnit elektronická zařízení a způsobit nehody v důsledku poruchy. 

 Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se nepokoušejte jej opravit,  abyste zabránili    úrazu elektrickým proudem, poruše 

nebo  požáru. 

Nevystavujte  výrobek nárazu,  abyste  zabránili úrazu elektrickým proudem, poruše nebo  požáru. 

Nemanipulujte s výrobkem mokrýma  rukama, abyste zabránili   úrazu elektrickým proudem  nebo zranění. 

Odpojte  výrobek od zařízení, pokud výrobek začne selhávat,   produkovat  kouř, zápach, teplo, nežádoucí hluk nebo jiné 

známky poškození. V takovém případě se obraťte na místního prodejce  Audio-Technica. 

Nedovolte, aby se výrobek namočil  ,   aby nedošlo k  úrazu elektrickým proudem  nebo poruše. 

Do  výrobku nevkládejte cizí látky,  jako jsou hořlavé materiály, kov nebo kapalina.  

 Nezakrývejte výrobek hadříkem, aby nedošlo   k  požáru nebo zranění přehřátím. 

Dodržujte platné zákony týkající se používání  mobilních telefonů a sluchátek, pokud používáte sluchátka s řízením. 

Nepoužívejte    výrobek na místech, kde neschopnost slyšet  okolní zvuk představuje vážné riziko (například na železničních 

přejezdech, vlakových nádražích a staveništích). 

Při nabíjení se ujistěte, že používáte přiložený nabíjecí kabel USB. 

Nepoužívejte u  zařízení, která mají funkci rychlého nabíjení  (s napětím  5 V nebo více).  Mohlo by dojít   k poruše produktu. 

  Abyste zabránili poškození  sluchu, nezvyšujte  hlasitost  příliš vysoko. Poslech  hlasitého zvuku  po delší dobu může způsobit 

dočasnou  nebo trvalou  ztrátu sluchu. 

Přestaňte používat, pokud je podráždění kůže  důsledkem  přímého kontaktu s přípravkem. 

    Nezachycujte  prsty ani jiné části těla  mezi  pouzdrem a  paží nebo uvnitř kloubů. 

Upozornění pro dobíjecí baterie 

  Výrobek je vybaven dobíjecí baterií (lithium-polymerová baterie). 

Pokud se  tekutina z baterie dostane  do očí, netřete je.  Důkladně opláchněte   čistou vodou, jako je voda z vodovodu  , a  

okamžitě se poraďte s lékařem. 

Pokud dojde k úniku kapaliny z baterie, nedotýkejte se kapaliny holýma rukama.  Pokud kapalina zůstane uvnitř  výrobku,  

může to způsobit poruchu.  Pokud  dojde k úniku kapaliny  do baterie, obraťte se na místního prodejce  Audio-Technica. 

Pokud se tekutina dostane do  úst,  důkladně kloktejte  čistou vodou, jako je  voda z vodovodu, a okamžitě se poraďte s 

lékařem.  

  Pokud se vaše kůže nebo oděv dostane do kontaktu s tekutinou, okamžitě umyjte  postiženou kůži nebo oděv vodou.  

Pokud zaznamenáte podráždění kůže, poraďte se s lékařem. 
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Bezpečnostní opatření 

Aby se zabránilo úniku, vzniku  tepla nebo výbuchu: 

  Nikdy baterii nerozebírá ani  neupravuje, ani  ji nelikviduje  při požáru. 

 Nepokoušejte se propíchnout hřebíkem, udeřit  kladivem  nebo krokem na baterii. 

Neupusťte výrobek  ani jej nevystavujte silnému  nárazu. 

  Baterii  nenamočte. 

Baterii nepoužívejte  , nenechávejte ani neskladujte na následujících místech:  

Prostor  vystavený přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám a vlhkosti 

 Uvnitř auta pod  žhnoucím sluncem 

V blízkosti  zdrojů tepla, jako jsou tepelné registry 

Nabíjejte pouze  pomocí přiloženého kabelu USB  , aby nedošlo k  poruše nebo požáru. 

 Interní dobíjecí   baterii  videokamery nemůže uživatel  vyměnit.  Baterie  může dosáhnout  konce  své    životnosti, pokud se  

doba  používání výrazně zkrátí i po   úplném nabití  baterie. Pokud tomu tak je  ,  je  třeba  baterii opravit.   Podrobnosti o opravě 

vám poskytne místní prodejce  Audio-Technica. 

    Když   je  výrobek  zlikvidován,  musí být i vestavěná baterie řádně zlikvidována.  Obraťte se na  místního prodejce  Audio-

Technica a zjistěte, jak správně zlikvidovat  baterii.  

Pro zákazníky v  USA 

Oznámení FCC 

Varování 

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 přijímat jakékoli přijaté  rušení, včetně rušení, které může  způsobit nežádoucí 

operaci. 

Opatrnost 

 Upozorňujeme vás, že jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny v této příručce, by mohly zrušit vaše oprávnění 

k provozu tohoto zařízení.  Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem 

používaným  v jiných systémech.  

 Prohlášení o vystavení RF 

Tento přístroj je v souladu s limity    ozáření FCC   stanovenými  pro nekontrolované prostředí a splňuje pokyny FCC  pro vystavení 

rádiovým frekvencím  (RF).  Toto zařízení má velmi nízké  hladiny  VYSOKOFREKV energie, která je považována za vyhovující bez 

testování  specifické rychlosti absorpce (SAR). 

Kontakt 

Odpovědná společnost: Audio-Technica U.S., Inc. 

Adresa: 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, USA 

Telefon: 330-686-2600 

Bezpečnostní opatření 
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Pro zákazníky v Kanadě 

Prohlášení ISED 

Toto zařízení obsahuje vysílač (vysílače) / přijímače bez  licence, které jsou v souladu s RSS osvobozenými od licence Innovation, 

Science and Economic Development Canada. Provoz  podléhá následujícím  dvěma podmínkám: 

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. 

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

  Toto zařízení splňuje limity    ozáření RSS-102  stanovené  pro nekontrolované prostředí.  
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Poznámky k použití 

Před  použitím   si přečtěte uživatelskou příručku k zařízení . 

    Audio-Technica nenese   žádnou  odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat v nepravděpodobném  případě, že by k takovým 

ztrátám došlo  při používání produktu. 

Ve veřejné dopravě nebo na jiných veřejných místech udržujte  hlasitost nízkou,  aby nedošlo k rušení ostatních lidí. 

  Před připojením  přístroje minimalizujte hlasitost zařízení. 

  Při používání   výrobku v suchém prostředí můžete cítit pocit brnění  v  uších.  To je způsobeno statickou elektřinou  

nahromaděnou na vašem těle, nikoli  poruchou produktu. 

Nevystavujte výrobek  silnému  dopadu. 

   Výrobek neskladujte na přímém slunečním světle,  v blízkosti topných zařízení nebo na horkých, vlhkých nebo prašných 

místech.  Kromě toho nedovolte,   aby  se  produkt namočil. 

Pokud  je  výrobek  používán po dlouhou dobu,  může se výrobek zbarvit v důsledku ultrafialového světla (zejména přímého 

slunečního světla) a opotřebení. 

 Pokud je přístroj  umístěn v sáčku,  zatímco  je nabíjecí kabel USB  stále připojen,  může dojít k zachycení, přerušení nebo 

zlomení nabíjecího kabelu USB. 

Ujistěte se, abyste drželi zástrčku  při připojování a odpojování nabíjecího kabelu USB  .   Nabíjecí kabel USB  se může 

přetrhnout nebo může dojít k nehodě, pokud zatáhnete za  samotný kabel.  

Pokud nabíjecí kabel  USB   nepoužíváte, odpojte jej od přístroje. 

   Nenabíjejte  baterii, pokud je svorka nabíjecího kabelu USB  ohnutá, uvolněná nebo poškozená.  Mohlo by dojít  k tvorbě 

tepla, emisím kouře, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 

  Tento produkt  lze použít k telefonování  pouze při použití mobilní telefonní sítě. Podpora  telefonních aplikací, které používají 

mobilní datovou síť  , není zaručena. 

 Pokud  používáte  přístroj v blízkosti elektronického  zařízení nebo vysílače (například mobilního telefonu), může  být  slyšet 

nežádoucí hluk. V takovém případě přesuňte  produkt  mimo  elektronické zařízení nebo vysílač. 

         Používáte-li přístroj v blízkosti televizní nebo  rádiové antény, může být v televizním nebo  rozhlasovém signálu vidět nebo  

slyšet šum. V takovém případě přesuňte  přístroj mimo   anténu televizoru nebo rádia. 

  Chcete-li chránit vestavěnou dobíjecí baterii,  nabíjejte ji alespoň jednou za 6 měsíců.       Pokud mezi  nabíjeními uplyne příliš 

mnoho času,  může se životnost  dobíjecí baterie zkrátit nebo dobíjecí baterie  již  nemusí být nabité. 

   Nenabíjejte  přístroj, pokud je voda nebo cizí látky uvnitř konektoru baterie  nebo  nabíjecího kabelu USB.  Mohlo by dojít  ke 

korozi,  tvorbě tepla, kouři, požáru nebo  jiné poruše nebo úrazu elektrickým proudem  v konektoru baterie  nebo nabíjecím 

kabelu USB. 

 Výrobek  nabíjejte na dobře větraném místě (10 až 35 °C (50 až 95 °F)) mimo dosah přímého slunečního záření.  V opačném 

případě  může dojít ke zhoršení stavu baterie,  což může mít za následek kratší dobu   nepřetržitého  používání nebo se nemusí 

nabíjet. 

  Pokud  je výrobek  mokrý potem, otřete před nabíjením vlhkost  suchým hadříkem.  

Pro pohodlnější  Bluetooth komunikacina zážitku  

 Efektivní komunikační rozsah  tohoto produktu se liší v závislosti na překážkách a  podmínkách rádiových vln.  Pro    příjemnější  

zážitek používejte  produkt co  nejblíže k zařízení Bluetooth. Chcete-li minimalizovat hluk a hluk,  neumisťujte  tělo ani jiné překážky 

mezi anténu produktu  (strana L) a  zařízení  Bluetooth. 
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Názvy dílů a funkce 

Sluchátka 

 

L/R (Vlevo/Vpravo) indikátor 

Náušník 

Hlavový most 

Běhoun 

Rameno 

Vnější obal 

 Kontrolka 

 Zobrazuje provozní stav a úroveň nabití baterie  přístroje. 

Názvy dílů a funkce 
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Operační oblast 

 

Mikrofon 

 Konektor baterie 

Slouží k připojení přiloženého nabíjecího  kabelu USB  a nabíjení  přístroje. 

 Konektor jack 

Slouží k připojení přiloženého kabelu   pro kabelové připojení. 

Tlačítko napájení / ovládání  

Slouží k zapnutí/vypnutí  napájecího zdroje , přehrávání/pozastavení hudby a přijímání telefonních hovorů. 

Volume tlačítka 

Slouží k nastavení    hlasitosti nahoru  nebo dolů  (+/–). 

Příslušenství 

Usb nabíjení kabel (30 cm (12"), USB typu A / USB typu C™) 

Kabel (1,2 m (3,9') / 3,5 mm (1/8") pozlacený stereofonní mini-konektor (3 póly/L tvaru)) 
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 Nabíjení baterie 

  Plně    nabijte  baterii při prvním  použití.  

 Když je dobíjecí baterie  téměř vybitá,  hlasové   navádění  přehraje  zprávu  "Vybitá baterie" a    kontrolka bude blikat červeně. 

Nabijte  baterii,  jakmile to bude možné. 

 Úplné nabití baterie trvá  maximálně  4 hodiny. (Tato doba se  může lišit v závislosti na  podmínkách použití.)    Výrobek nabíjejte na 

dobře větraném místě (10 až 35 °C (50 až 95 °F)) mimo dosah  přímého slunečního světla. V opačném případě  může dojít ke 

zhoršení stavu baterie,  což může mít za následek kratší dobu   nepřetržitého  používání nebo se nemusí nabíjet. 

1 Připojte   přiložený nabíjecí kabel USB (strana USB typu C) ke konektoru baterie. 

 Přiložený nabíjecí kabel USB  je určen pro výhradní použití s produktem. Nepoužívejte žádný nabíjecí kabel USB. 

 Při vkládání nabíjecího kabelu  USB  do portu USB nebo konektoru baterie jej zasuňte  přímo (vodorovně). 

 

2 Připojte   přiložený nabíjecí kabel USB (strana USB typu A) k  počítači a začněte nabíjet. 

 

[1] Sluchátka  mohou být horká.  Před    nabíjením na dobře větraném místě (10 až 35 °C (50 až 95 °F))  mimo dosah přímého slunečního světla nechte  

teplotu výrobku  dostatečně vychladnout.   

3     Po  dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel USB  (USB Type-A) od počítače. 

4  Odpojte nabíjecí kabel USB  (strana USB Type-C) od konektoru baterie  přístroje. 
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      Pokud začnete nabíjet  , když je přístroj zapnutý,  automaticky se vypne. 

 Nabíjení baterie 

  Při nabíjení se ujistěte, že používáte přiložený nabíjecí kabel USB.  Přístroj se  nesmí nabíjet jinými kabely  než 

přiloženým nabíjecím kabelem USB.  

  



 

10 

 Napájení ON/OFF 

 Zapnutí  přístroje 

1 Stiskněte a podržte  tlačítko  napájení/ovládání (přibližně 2 sekundy). 

 

  Kontrolka  svítí bíle a poté bliká.   Přehrává se hlasové navádění  . 

 
Může trvat několik sekund  , než se  kontrolka rozsvítí.  

Viz "Hlasové navádění" (str. 19) pro více informací o hlasovém navádění.  

 Vypnutí  přístroje 

1 Stiskněte a podržte  tlačítko  napájení/ovládání (přibližně 2 sekundy). 

 

  Kontrolka se  rozsvítí bíle a poté zhasne. 

Připojení přes Bluetooth 

Chcete-li    přístroj připojit   k zařízení Bluetooth,  musí se s ním spárovat (zaregistrovat). 

Párování zařízení Bluetooth  

  Přečtěte si uživatelskou příručku k zařízení Bluetooth. 

Umístěte zařízení Bluetooth  do vzdálenosti 1 m (3,3') od  přístroje, aby párování   proběhlo správně. 

Noste  přístroj, abyste  během párování slyšeli hlasové navádění. 

1 Počínaje   vypnutým přístrojem  jej zapněte.  

     Kontrolka  se rozsvítí bíle a poté bíle bliká.  
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 Používat tvůj Bluetooth zařízení k začít ten párování proces a hledání pro ten výrobek. Kdy tvůj Bluetooth zařízení nalézá 

ten výrobek, "ATH-M20xBT" závěť být zobrazen na ten zařízení. 

  Informace  o používání zařízení  Bluetooth    naleznete v uživatelské příručce k  zařízení. 

3 Výběrem možnosti "ATH-M20xBT" spárujte  přístroj a zařízení Bluetooth. 

Nějaký zařízení Květen požádat pro a univerzální klíč. V toto zadejte "0000". 

Ten univerzální klíč Květen také být nazvaný a přístupový kód, 

  Hlasové navádění  přehraje  zprávu "Bluetooth  připojeno" a  kontrolka bude pomalu blikat bíle. To znamená, že 

párování bylo úspěšně dokončeno. 

Párování s rychlým párováním 

 

    Jedním dotykem umožňuje produkt  rychlé a snadné párování Bluetooth  se zařízeními Android.  Můžete  dokonce zkontrolovat,  

kam jste ji  naposledy umístili. 

Připojení přes Bluetooth 

1  Zapněte funkci Bluetooth  na zařízení Android  nakonfigurovaném s účtem Google. 

2  Zapněte  přístroj a  přibližte  jej k zařízení Android. 

   Informace o používání zařízení  Bluetooth naleznete v uživatelské příručce k  zařízení.  

3 Dotkněte se oznámení o párování  , které se zobrazí na vašem zařízení Android. 

 Hlasové navádění     přehraje  po dokončení  párování zprávu  "Bluetooth connected". Kontrolka  začne  pomalu blikat 

bíle. 
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O párování 

  Při připojování nového zařízení Bluetooth je třeba jej  spárovat  s přístrojem.  Jakmile  jsou  zařízení Bluetooth a  přístroj 

spárovány,  nemusíte je znovu párovat.   Produkt podporuje multipairing, ve kterém je uložena historie připojení.  V   následujících 

případech však  budete muset znovu spárovat  , i když  bylo zařízení Bluetooth  spárováno jednou: 

 Pokud je přístroj odstraněn z  historie připojení zařízení Bluetooth. 

 Pokud je produkt odeslán k opravě. 

 Pokud je produkt resetován. 

Funkce multipoint 

 Produkt podporuje multipoint, který umožňuje  připojení dvou zařízení Bluetooth    současně.   Při    poslechu hudby na  jednom 

zařízení můžete přijmout  hovor, který přichází z  druhého  zařízení. Je vhodné, pokud máte  například  dva smartphony. 

      Audio-Technica nezaručuje provoz všech  kombinací Bluetooth zařízení.  

Připojení pomocí vícebodového připojení 

1 Spárujte s  prvním zařízením Bluetooth. 

2 Po spárování s  prvním zařízením vypněte  jeho funkci Bluetooth. 

3 Spárujte s  druhým zařízením Bluetooth. 

4  Zapněte funkci   Bluetooth  prvního zařízení Bluetooth. 

 
Pokud se přístroj  nepřipojí, restartujte napájení. 

K     multipointu lze  současně připojit   až dvě zařízení Bluetooth. Chcete-li připojit třetí zařízení Bluetooth, odpojte 

jedno z připojených  zařízení. 

Nošení výrobku  

 Na  levé    ucho  položte   stranu výrobku s označením "L" (VLEVO)  a na pravé ucho stranu označenou  "R" (VPRAVO),  posuňte  

posuvník nahoru a dolů tak, aby   náušníky zakryjte  uši a  poté nastavte  čelenku. 
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 Používání produktu 

 Produkt může používat bezdrátovou technologii  Bluetooth  pro připojení k zařízení  a přehrávání hudby,  přijímání telefonních 

hovorů atd. Použijte  produkt pro jakýkoli  z těchto účelů, který vyhovuje vašim potřebám.  Upozorňujeme, že Audio-Technica 

nemůže zaručit   provoz  displejů, such jako  displej úrovně baterie nebo aplikace prostřednictvím zařízení Bluetooth.  

 Poslech hudby 

Chcete-li se   připojit poprvé, spárujte  přístroj a  zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie  Bluetooth. Pokud jste  již  přístroj 

a zařízení Bluetooth  spárovali,  před zapnutím přístroje zapněte připojení Bluetooth zařízení Bluetooth. 

Pomocí zařízení Bluetooth  spusťte přehrávání,  v  případě potřeby odkazujte na uživatelskou příručku k  zařízení. 

1  Zapněte výrobek  a umístěte  jej na  uši. 

2 Spusťte přehrávání hudby na zařízení Bluetooth. 

3 Hlasitost můžete upravit   stisknutím  tlačítek hlasitosti   (+/–). 

 

4 Stisknutím  tlačítka napájení  / ovládání  zastavíte přehrávání. 

Přehrávání  se spustí nebo zastaví při každém stisknutí. 
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Ovládání napájecího zdroje / ovládacího tlačítka  
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Používající ten výrobek 

  Výše vysvětlené ovládací prvky  nemusí být na některých smartphonech k dispozici. 

Ovládání tlačítka hlasitosti 

 

[1]     Pípnutí je slyšet, když je hlasitost  na maximální nebo minimální úrovni. 

[2]  Ovládání hlasitosti některých zařízení Bluetooth  nemusí  s přístrojem fungovat dobře.  

  Výše vysvětlené ovládací prvky  nemusí být na některých smartphonech k dispozici. 

  Telefonování 

 Pokud vaše zařízení Bluetooth  podporuje telefonní funkce, můžete  přístroj použít  k hovoru po  telefonu. 

1  Zapněte výrobek  a umístěte  jej na  uši. 

2 Uskutečňujte/znovu přijímejte hovory pomocí zařízení Bluetooth. 

Když zařízení Bluetooth  přijme telefonní hovor,  přístroj zazní vyzváněcí tón. 

 Pokud je hovor  přijat během   poslechu hudby, přehrávání hudby se pozastaví. 

3 Hlasitost můžete upravit   stisknutím  tlačítek hlasitosti   (+/–). 

 

4 Stisknutím  tlačítka napájení  / ovládání  hovor ukončíte  . 
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Používající ten výrobek 

 Pokud byl hovor  přijat při poslechu hudby, přehrávání se obnoví. 

Přehrávání hudby nemusí být na některých zařízeních Bluetooth  obnoveno. V takovém případě musí být přehrávání 

hudby  spuštěno ručně. 

 

Ovládání napájecího zdroje / ovládacího tlačítka  

 

Ovládání tlačítka hlasitosti 

 

Režim nízké latence  

Režim nízké latence snižuje zpoždění   zvuku  při hraní  her nebo sledování videí.  
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Používající ten výrobek 

 Komunikace Bluetooth  může být snadno ovlivněna překážkami a  podmínkami rádiových 

vln.  1  Stiskněte tlačítko  napájení  / ovládání třikrát za sebou. 

 Při každých třech stisknutích se  hlasovým  naváděním přehraje  zpráva "Režim nízké latence" nebo "Režim nízké 

latence vypnut" a  režim s nízkou latencí bude  zapnut / vypnut. 

  Režim nízké latence  nelze zapnout / vypnout během hovoru nebo během hlasového vstupu pomocí  funkce 

rozpoznávání řeči. 

Kabelové připojení (funkce přehrávání) 

  Produkt má  přehrávání, které vám umožní používat jej jako přenosná sluchátka a přehrávat  hudbu, i když není baterie napájena.    

Konektor   dodaného  kabelu kabiny můžete připojit ke   konektoru produktu  a poté vstupní zástrčku připojit  k přenosnému audio 

přehrávači.   Tlačítka  na sluchátkách   nelze  použít k ovládání při použití  kabelového  připojení. 

 

 Funkce  automatického vypnutí 

 Přístroj se  automaticky vypne  po 5 minutách od okamžiku, kdy není připojen k zařízení.   Přístroj se  také automaticky  vypne po 5 

minutách ve  stavu  "Čekání na  připojení". 
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 Displej kontrolky 

  Kontrolka  výrobku  indikuje stav  výrobku  . 

Párování 

 

Připojování 

 

 Úroveň nabití baterie 

 

Nabíjení 
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Hlasové navádění 

 Produkt přehrává anglické hlasové navádění v  následujících situacích. 
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Čištění 

    Zvykněte si pravidelně čistit výrobek,  abyste zajistili, že  vydrží dlouho. Pro  účely   čištění nepoužívejte alkohol,  ředidla na barvy 

ani  jiná rozpouštědla. 

K  čištění  sluchátek použijte suchý hadřík. 

Chcete-li vyčistit  náušníky a čelenku, otřete suchým hadříkem.   Náušníky a čelenka mohou vyblednout, pokud na nich schne 

pot nebo voda.  Pokud se náušníky a čelenka namočí, doporučujeme  je otřít suchým hadříkem a   nechat je uschnout ve stínu. 

 Okamžitě otřete  veškerou vlhkost, jako je pot z operujících oblastí, jako jsou  tlačítka.  Pokud   tak neučiníte, může dojít k 

poruše způsobené  korozí.  

 Ihned   po použití  otřete pot nebo nečistoty z  kabelu suchým hadříkem.  Pokud   kabel     nevyčistíte, může dojít  k jeho 

zhoršení a ztvrdnutí v průběhu  času, což má za následek poruchu. 

  Pokud je zástrčka USB  kabelu znečištěná,  otřete  ji suchým hadříkem.  

Otřete  zástrčku  c able  suchým hadříkem, pokud je  špinavá.    Nevyčištění  zástrčky může způsobit  přeskakování zvuku nebo 

šum. 

 
Pokud        výrobek nebude používán  po delší dobu, skladujte jej na dobře větraném místě bez vysokých teplot a 

vlhkosti. 

Náušníky jsou spotřební díly.   Náušníky se časem zhoršují  v důsledku používání nebo skladování.   Obraťte se na 

místního prodejce  Audio-Technica pro výměnu chráničů sluchátek nebo jiné opravy. 
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Režim vynuceného párování / reset 

Pokud se přístroj  nepřipojí k zařízení (režim vynuceného párování) 

Pokud párování  nelze zrušit nebo  není úspěšné, můžete  k  opětovnému provedení párování použít  režim vynuceného párování. 

    1 Se zapnutým  přístrojem současně stiskněte a podržte (přibližně 6 sekund)  hlasitost buttons (+/–). 

 Přístroj se přepne do stavu "vyhledávání zařízení" (režim párování)  a budete  se moci 

spárovat s požadovaným zařízením Bluetooth. 

 Pokud přístroj pracuje abnormálně (reset) 

Resetujte produkt. 

1 S     otočeným přístrojem stiskněte  a podržte (přibližně 6 sekund)  současně tlačítka hlasitosti (+/–).  

 

2 Ujistěte se, že    kontrolka  rychle  bliká bíle, a   současně stiskněte a podržte  tlačítko  napájení  /  ovládacího  zdroje  a 

tlačítko pro  zvýšení hlasitosti  (+)  (pro asi 6 seconds). 

 

Kontrolka se     rozsvítí růžově a po restartování produktu je reset  dokončen. 

3  Odeberte produkt ze  seznamu registrovaných  zařízení v zařízení Bluetooth. 

4 Přístroj   znovu spárujte. 
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Řešení problémů 

 Napájení není dodáváno 

   Nabijte produkt. 

 Nelze spárovat 

Zkontrolujte,  zda zařízení Bluetooth  komunikuje pomocí verze 2.1 +EDR nebo vyšší. 

Umístěte přístroj a zařízení Bluetooth  do vzdálenosti 1 m (3,3') od sebe. 

Nastavte   profily pro zařízení Bluetooth.     Postup nastavení profilů naleznete v uživatelské příručce k zařízení 

Bluetooth. 

 Odeberte  informace o párování pro zařízení Bluetooth  a poté  přístroj znovu   spárujte  s  tímto zařízením. 

Ujistěte se, že  nejste připojeni k žádnému jinému dříve připojenému zařízení Bluetooth.  Pokud ano, odpojte  přístroj 

pomocí dříve   připojeného zařízení  Bluetooth a poté vyberte přístroj na připojeném zařízení  Bluetooth  . Režim  

vynuceného párování použijte, pokud se vám nedaří odpojit  se od dříve připojeného zařízení Bluetooth.     Podrobnosti 

viz "Pokud se přístroj nepřipojí k zařízení (režim vynuceného párování)" (str. 21).  

   Resetujte  produkt, pokud nemůže být nepárový, připojený nebo nefunguje  podle očekávání ani po použití všech 

ostatních řešení.   Podrobnosti  viz  "Pokud výrobek  pracuje abnormálně (reset)" (str. 21). 

Není   slyšet žádný  zvuk  / Zvuk je  slabý 

   Zapněte  napájení přístroje a zařízení Bluetooth. 

 Zvyšte  hlasitost přístroje   a  Bluetooth device. 

Ujistěte se, že  přístroj a zařízení Bluetooth  jsou  připojeny pomocí  A2DP (nebo audio  připojení). 

   Zakažte párování přístroje a zařízení  Bluetooth  a poté přístroj s tímto zařízením znovu spárujte. 

 Odstraňte  překážky mezi produktem  a zařízením Bluetooth, jako jsou lidé, kov nebo stěny, a umístěte  produkt a 

zařízení blíže k sobě. 

  Přepněte zvukový výstup zařízení  Bluetooth  na přístroj. 

 Zvuk je zkreslený / Šum je slyšet / Zvuk vystřihne  

 Snižte  hlasitost přístroje   a zařízení Bluetooth. 

  Chraňte výrobek  před zařízeními, která vyzařují rádiové vlny, jako jsou mikrovlnné trouby a bezdrátové směrovače. 

  Chraňte produkt  před televizory,  rádii a  zařízeními pomocí vestavěných tunerů. Tato zařízení mohou být také  

ovlivněna produktem. 

 Vypněte nastavení  ekvalizéru zařízení   Bluetooth. 

Odstraňte překážky mezi  přístrojem a zařízením Bluetooth  a umístěte je blíže k sobě.   Podrobnosti viz "Pro 

pohodlnější komunikační  zkušenost Bluetooth" (str. 5). 
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Řešení problémů 

  Neslyším hlas  volajícího  / Hlas   volajícího  je příliš  tichý 

   Zapněte  napájení přístroje a zařízení Bluetooth. 

 Zvyšte  hlasitost přístroje   a zařízení Bluetooth. 

Zkontrolujte, zda  jsou   přístroj a zařízení Bluetooth připojeny prostřednictvím HFP/HSP (nebo telefonního připojení). 

   Zakažte párování přístroje a zařízení  Bluetooth  a poté přístroj s tímto zařízením znovu spárujte. 

Přepněte zvukový výstup zařízení  Bluetooth  na přístroj. 

 Produkt nelze  účtovat 

Bezpečně připojte  přiložený nabíjecí kabel USB  a nabíjejte  přístroj. 

 Výrobek nabíjejte na dobře větraném místě (10 až 35 °C (50 až 95 °F))  mimo dosah slunečního světla. 

   Podrobnosti o  ovládání zařízení  Bluetooth  naleznete v uživatelské příručce k  zařízení. 
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Specifikace 

Sluchátka 

Typ Uzavřená dynamika 

Řidič 40 mm 

Citlivost 100 dB/mW 

Frekvenční odezva 5 až 32 000 Hz 

Impedance 36 ohmů 

Mikrofon 

Typ Elektretový kondenzátor 

Polární vzor Všesměrový 

Citlivost -42 dB (1 V/Pa, při 1 kHz) 

Frekvenční odezva 50 až 20 000 Hz 

 Specifikace komunikace 

Komunikační systém Bluetooth verze 5.0 

Maximální RF výstup 10 mW EIRP 

Maximální dosah komunikace  
Zorné pole - cca 10 m (33') 

Frekvenční pásmo 2,402 GHz až 2,480 GHz 

Metoda modulace GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK 

 Metoda rozprostřeného spektra FHSS 

Kompatibilní profily Bluetooth  A2DP, AVRCP, HFP, HSP 

Podporovaný kodek AAC, SBC 

Podporovaná  metoda ochrany 

obsahu  SCMS-T 

Přenosové pásmo 20 až 20 000 Hz 

Specifikace 
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Jiný 

 Napájecí zdroj DC 3,7 V lithium-polymerová baterie 

 Doba nabíjení Přibližně 4 hodiny[1] 

Provozní doba  Doba nepřetržitého přenosu (přehrávání hudby): Max.   cca. 60 hodin[1] 

Hmotnost 216 g (7,6 oz) 

Provozní teplota 5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F) 

Příslušenství 
Nabíjecí kabel USB  (30 cm (12"), USB type-A / USB type-C), kabel (1,2 m) 

(3.9')/ 3,5 mm (1/8") pozlacená stereofonní mini-zástrčka (3 póly/L-tvar)) 

Prodává se samostatně Náušník, Kabel 

[1] Výše uvedené údaje  závisí na provozních podmínkách. 

 Pro  zlepšení  produktu je produkt předmětem úprav  bez předchozího upozornění.   
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Ochranné známky 

 Slovní značka a loga  Bluetooth®  jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití  

těchto značek společností Audio-Technica Corporation podléhá  licenci.  Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou  

majetkem příslušných  vlastníků. 

USB Type-C™ je ochranná známka společnosti  USB Implementers Forum. 

Siri je ochranná známka společnosti  Apple Inc.  registrována ve  Spojených státech a dalších zemích. 

Google a Android jsou ochranné známky společnosti  Google LLC. 
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