
 

 

 x-Seven Wireless 

 

Uživatelská příručka 



 

 Děkujeme za nákup! 
 Vítejte v novém světě  JAYS! 

Navrženo a vyvinuto s elegancí a jednoduchostí jako klíčovými faktory naším  

skandinávským týmem. 

Naše  bezdrátové připojení x-Seven je navrženo s vášní pro skvělý zvuk, ať jste kdekoli 

a kdykoli budete chtít. 

 Jsme velmi rádi, že vám  můžeme představit naše nová sluchátka a doufáme, že  si 

užijete božský zvukový výkon. 

Užijte si, 

Henrik Andersson 

generální ředitel, JAYS 



 

 

  

  

  

  



 

Důležité bezpečnostní pokyny 
1. Přečtěte si, dodržujte a dodržujte tyto pokyny.  
2.  Pro  co nejlepší  zážitek používejte  produkt vždy tak,  jak je popsáno 

výrobcem. 
3. Se  sluchátky  vždy zacházejte  opatrně a chraňte je před vnějším 

poškozením.  
4. Vyčistěte  sluchátka pomocí měkkého suchého cloth. Nikdy 

nepoužívejte vodu, čisticí prostředek, leštidlo na kůži nebo jiné látky, 

protože by mohly trvale poškodit sluchátka.   
5. Vyhněte se vystavení extrémním  podmínkám  , jako jsou velmi nízké 

nebo vysoké teploty, magnetická pole nebo vlhké prostředí. 
6.   Poslech hudby při vysoké  hlasitosti po delší dobu  může způsobit 

trvalé poškození  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 zneužití nebo poškození se 

může stát nebezpečím a hrozí  nebezpečí výbuchu.   
10. Pokud dojde k úniku bateriového článku, nedovolte,  aby   kapalina 

přišla do  styku s pokožkou nebo očima.    
11.   Sluchátka  nesmí být likvidována  běžným  domácím odpadem.   
12.  Zlikvidujte  prosím v souladu s místními předpisy. 
13. Nepoužívejte  sluchátka v  bezprostřední blízkosti (10 cm)  

kardiostimulátoru.  Nevystavujte sluchátka a přiložené příslušenství 
abnormálnímu opotřebení.  

14. Nevystavujte sluchátka teplotám pod -20 °C nebo nad +45 °C.   
15.   Nenabíjejte sluchátka při teplotách nižších než 0 °C nebo nad +45 

°C.  
16. Nepokoušejte se  sluchátka vypálit.  Baterie  by mohla explodovat a 

způsobit zranění a smrt.  

17.      Nepokoušejte se otevírat, upravovat, rozebírat, opravovat nebo 
jiným  způsobem přistupovat k vnitřní  struktuře sluchátek. Nejsou 

uživatelsky opravitelné.    
18. Nepoužívejte ani neroztrhávejte  sluchátka v blízkosti airbagu vozidla 

kvůli riziku  zranění.   
19. Nepoužívejte sluchátka při řízení, joggingu nebo procházce  dopravními 

oblastmi.  
20. Sluchátka účinně izolují vnější zvuk a hluk, což znamená, že při 

používání nemusíte být schopní slyšet své okolí. 
21. Neupadejte, neseďte ani  nezpůsobujte jiný neobvyklý náraz do  

sluchátek. 
22. Nevystavujte ohni, vodě nebo  vysokonapěťovým zařízením. 
23.    Nevystavujte sluchátka dešti nebo vlhkosti. 

24. Nepoužívejte sluchátka v blízkosti vody, vany, umyvadel, saun, bazénů, 

jiných tekutin nebo vlhkých oblastí.  
Výroky 
EU prohlášení o  shodě 
  Tímto společnost Northbaze Distribution AB prohlašuje, že tento produkt je 
v souladu se základními   požadavky a dalšími příslušnými  ustanoveními 
směrnice 2014/53/EU a všemi ostatními požadavky směrnice EU.   Úplné 
prohlášení o shodě naleznete   na www.jaysheadphones.com. 
Opatrnost  Nebezpečí výbuchu  při poškození nebo otevření bateriového boxu.  
Zlikvidujte   použitou baterii podle místního  úřadu pro likvidaci odpadu.

 



 
Začínáme 
Zapnutí /vypnutí a párování  Chcete-li zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 

2 s, LED dioda bude třikrát blikat modře .  
Chcete-li spárovat, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 

5 s, LED dioda bude blikat modře a červeně. V zařízení přejděte do 

nastavení Bluetooth®    a vyberte "Jays x-Seven Wireless".   Blikající LED 

dioda   zhasne  po úspěšném  připojení  následovaném krátkým zvukovým  

pípnutím. Po úspěšném připojení bude modrá LED  blikat každých 5 

sekund. Chcete-li vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí 

po dobu 5 s, LED dioda bude blikat červeně. 
Opětovné připojení 

 Při opětovném zapnutí se sluchátka automaticky pokusí znovu připojit k   

naposledy použitému zařízení.   Pokud není nalezen nebo pokud se ručně 

odpojíte prostřednictvím  zařízení,  režim párování se automaticky  znovu 

spustí. Chcete-li vynutit režim párování, stiskněte a podržte tlačítko 

zapnutí / vypnutí po dobu 5 s od vypnutého stavu.  

 
Použití zvukového kabelu 

 Připojte zvukový kabel ke  zvukovému konektoru a zařízení.  Kontrolka 

LED bude  jednou červeně blikat, protože párování Bluetooth ®  se 

zařízením se automaticky odpojí. 
 
 Stav baterie a nabíjení 

Při spárování    se zařízeními iOS  se stav  baterie sluchátek zobrazuje v  

pravém horním rohu iOS zařízení.  Nabíjejte připojením přiloženého 

kabelu USB ke konektoru USB  a připojte jej  k libovolnému 

certifikovanému napájecímu výstupu USB. Plné 100% nabití bude trvat 

přibližně 2-3 hodiny (v závislosti na teplotě a nabíječce).  Nabíjení je 

indikováno pevným červeným světlem na LED diodě nabíjení a plné nabití 

je indikováno pevným zeleným světlem na  LED nabíjení. 

Řešení problémů 

Problém s párováním a připojením  

• Ujistěte se, že sluchátka nejsou připojena k jinému zařízení.  
•  Zakažte v  zařízení možnost Bluetooth®. 
• Přesuňte   sluchátka  blíže k zařízení nebo změňte jejich polohu, abyste 

zabránili  rušení Bluetooth. 
•    Ověřte, zda signál  Bluetooth  ve sluchátku neruší žádné jiné 

bezdrátové zařízení. 
Problém s přenosem zvuku  

 Přesuňte streamovací zařízení do jiné polohy. Vaše tělo, vzdálenost, různé 

materiály a další bezdrátová zařízení mohou rušit bezdrátový signál mezi 

zařízením a sluchátky.  
Nejčastější dotazy  a  úvodní příručka 

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

tomuto produktu.   



 

Právní informace a záruka  
 Informace o životním prostředí  Tento výrobek je v souladu s mezinárodními směrnicemi, 

včetně směrnice o OEEZ (2012/19/EU). Nelikvidujte běžný   

domácí odpad.  Obraťte se na místní úřad pro likvidaci 

odpadu, který vám poskytne pokyny, jak tento výrobek 
správně recyklovat nebo zlikvidovat.   
 Omezená záruka výrobce 

   Na váš originální produkt Northbaze Distribution AB se vztahuje záruka 

dvanáct (12) měsíců od data zakoupení zcela    nového, nepoužitého 
produktu Northbaze Distribution AB od    původní kupující.  Northbaze 

Distribution AB zaručuje, že výrobek je při     prodeji kupujícímu 
způsoben vadami v materiálech, designu a zpracování. Pokud nejste 

schopni předložit potvrzení při uplatnění reklamace, můžete být povinni 
zaplatit za provedené opravy. Doklad o koupi musí jasně   uvádět  datum  

nákupu, název produktu a údaje o autorizovaných prodejcích. 
 Záruční dobu  nelze prodloužit ani obnovit z důvodu  následného dalšího 

prodeje nebo  výměny výrobku.  Tato omezená záruka   nemá vliv na 

vaše zákonná práva podle vašich příslušných vnitrostátních zákonů 

týkajících se prodeje spotřební elektroniky. Vadné díly vyměněné v rámci 
reklamace omezené záruky se stávají   majetkem společnosti Northbaze 
Distribution AB.  
  

Na co se omezená záruka nevztahuje? 
• Závady způsobené opotřebením, ztrátou kapacity 

baterie související se stárnutím, nehodami, pádem, mechanickým 

poškozením, vlhkostí, chemickými výrobky, abnormálním poškozením 

nárazem nebo vyšší mocí.  
• Úpravy nebo opravy provedené vámi nebo třetí 

stranou bez schválení Northbaze Distribution AB.  
Jak získat záruční servis 

Pokud  si přejete uplatnit reklamaci  v rámci omezené záruky  
Tečka, obraťte  se na prodejce vašeho  produktu pro další pomoc.  

 Budete muset poskytnout doklad o koupi a dotčenou část. Všechny 

vadné díly, na které se vztahuje omezená záruka, budou bezplatně   

opraveny nebo vyměněny. Na vyměněné nebo opravené díly 

poskytnuté během záruční doby bude poskytnuta záruka po zbytek 

původní záruční doby nebo po dobu šedesáti (60) dnů od data oprava 

nebo výměna, podle toho, co je delší.   Pro FAQ prosím navštivte 

www.jaysheadphones.com.      
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