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POZOR 
Toto označuje vysvětlení nesprávného použití, 
které může mít za následek úmrtí či vážné 
poranění. 

VAROVÁNÍ 
Toto značí vysvětlení nesprávného použití, 
které může mít za následek úmrtí či vážné 
poranění. 

POZOR 
Toto označuje vysvětlení nesprávného použití, 
které může mít za následek menší poranění. 

 

POZN. 
Takto je uvedeno vysvětlení nesprávného 
použití, které může mít za následek 
nefunkčnost zařízení, poškození materiálu či 
ztrátu dat. 

 

Upozornění 
Následující symboly označují akce, které jsou vyžadovány či doporučeny. 

 

 

■ Před použitím si vše pročtěte 
Chcete-li předejít poranění uživatele či ostatních, nebo poškození 
majetku, dodržujte zde zmíněná a popsaná bezpečnostní opatření. 
V následujících kategoriích najdete možná nebezpečí a jejich následky 
vyplývající z nesprávného použití. 

 
Nařízení Odpojte napájení 

 
 
 
■ Interní baterie 

 
 
 

POZOR 

 

● Toto zařízení disponuje interní dobíjecí lithium-polymerovou 
baterií. 
Nesprávné použití může vést k přehřátí, vzplanutí či explozi. 
- Nevystavujte proto zařízení ohni či horku, ani jej při vysokých 

teplotách nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte. 
- Nezahřívejte zařízení v mikrovlnné ani jiné troubě. 

 

VAROVÁNÍ 
 

■ Grafické symboly, které se objevují v tomto dokumentu a na zařízení, 
mají následující významy. 

Následující symboly poukazují na důležitá upozornění (a varování). 
 

 
Obecné upozornění Riziko úrazu 

el. proudem 
 

Následující symboly označují akce, které nejsou povoleny. 

 
 
 

Zákaz Nerozebírat Pozor na Pozor na Nedotýkat 
  vodu vlhkost se rukou

 

 

■ Nabíjecí kabel, konektor a elektrická zásuvka 

● Nepoužívejte jiný nabíjecí kabel, než který je přiložen. 
Tento nabíjecí kabel nepoužívejte s jinými zařízeními. 
Jinak může dojít k poškození, nefunkčnosti, přehřátí či požáru. 

● Vyvarujte se jakémukoliv poškození přiloženého nabíjecího 
kabelu či konektoru. 
Nijak jej neničte, neupravujte, nevystavujte zdrojům tepla, 
neohýbejte silou, nekruťte, netahejte, neumísťujte na něj těžké 
předměty, ani jej nesvazujte a nemotejte. 
Mohlo by dojít k poškození, přehřátí, požáru či úrazu 
elektrickým proudem. 

● Nedobíjejte baterii, je-li Micro USB konektor mokrý (déšť, pot, 
atd.). 
Jestliže je Micro USB konektor mokrý, může dojít ke zkratu a 
tím i k požáru či úrazu elektrickým proudem. 
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● Jestliže se objeví cokoliv nestandardního či zařízení nefunguje 
správně, ihned odpojte nabíjecí kabel a přestaňte zařízení 
používat. 
Budete-li pokračovat, může dojít k požáru či úrazu elektrickým 
proudem. Pokud nastane nestandardní situace, vypněte 
zařízení a kontaktujte zákaznický servis pro nutné opravy. 
- Zařízení je zvláštně cítit, kouří se z něj či vydává podezřelé 
zvuky. 
- Zvuk možná není žádoucí výstup. 
- Do zařízení se dostala voda či jiné cizí předměty a látky. 
- Došlo k poškození zařízení či napájecího kabelu. 

● Používejte pouze přiložený napájecí kabel a baterii dobíjejte 
správným způsobem. 
Pokud zařízení nebudete nabíjet správně, baterie může 
vytéct, přehřát se či explodovat. 
Jestliže jste došlo k poškození nabíjecího kabelu, nebo jste 
jej ztratili, kontaktujte zákaznický servis. 

● Pokud nabíjení není dokončeno po uplynutí určeného času, 
přestaňte zařízení nabíjet. Jinak může dojít k přehřátí 
baterie, explozi či požáru. 

 

■ Sluchátka 
● Při použití v nemocnicích dodržujte instrukce dané zdravotnické 

instituce. Když sluchátka používáte s Bluetooth připojením, 
rádiové vlny mohou ovlivnit elektronická zařízení a 
zdravotnické elektrické vybavení. Vypněte Bluetooth připojení 
tam, kde je zakázáno. Zapojením audio kabelu do sluchátek 
vypnete Bluetooth připojení a zastavíte vysílání rádiových vln. 

● Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte kardiostimulátor. 
Když sluchátka používáte s Bluetooth připojením, rádiové vlny 
ze sluchátek mohou ovlivnit fungování kardiostimulátoru. 

● Dodržujte instrukce leteckého personálu. 
Jestliže tato sluchátka používáte s Bluetooth připojením, jejich 
rádiové vlny mohou ovlivnit fungování různých zařízení a 
způsobit nehodu. 

● Sluchátka nepoužívejte poblíž automatických řídících systémů, 
jako jsou například automatické dveře či požární hlásiče. 
Jestliže tato sluchátka používáte s Bluetooth připojením, jejich 
rádiové vlny mohou ovlivnit fungování různých zařízení a 
způsobit nehodu. 

 

● Nikdy sluchátka nepoužívejte při řízení vozidla, motocyklu či kola. 
Mohlo by dojít k dopravní nehodě. 

● Také sluchátka nepoužívejte tam, kde je nebezpečné neslyšet 
okolní zvuky (jako jsou například železniční přejezdy, nástupiště, 
staveniště a pozemní komunikace s provozem).  Také může dojít 
k nehodě. 

● Sluchátka nepoužívejte při hlasitosti, která přehluší okolní zvuky. 
Při použití těchto sluchátek bude obtížné slyšet okolní zvuky. 
Zajistěte bezpečnost tím, že je budete používat při hlasitosti, 
která nepřehluší okolní zvuky. 

● Nepoužívejte je při vysoké hlasitosti delší dobu. 
Budete-li sluchátka používat delší dobu při vysoké hlasitosti, 
může dojít k poškození sluchu. Jestliže zaznamenáte jakékoliv 
potíže se sluchem či zvonění v uších, měli byste navštívit 
lékaře. 

● Mějte sluchátka mimo dosah dětí. 
Opět, mohlo by dojít k nehodě. 

● Dbejte na to, aby se do sluchátek nedostala voda či jakékoliv cizí 
předměty. 
Sluchátka nejsou voděodolná ani prachuvzdorná. 
Buďte obzvlášť opatrní, pokud se sluchátky manipulujete s 
mokrýma rukama nebo je používáte v dešti, když padá sníh, 
u vody či na pláži. 
Mohlo by dojít ke zkratu či přehřátí a tím k nefunkčnosti, 
požáru či úrazu elektrickým proudem. 

● Sluchátka nijak nepřikrývejte. 
Mohlo by dojít k přehřátí a následně k požáru či poranění. 

● Nijak je nerozebírejte ani neupravujte. 
Mohlo by dojít k poškození či požáru a tím k popáleninám či k 
úrazu elektrickým proudem. 

 

POZOR! 
 
■ Obsluha a zacházení 

● Nepoužívejte zařízení, jestliže přímý kontakt způsobuje 
nepříjemný či nestandardní pocit v uších, na kůži atd. 
Okamžitě přestaňte sluchátka používat. Pokud potíže 
přetrvají, navštivte lékaře. 
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● Pokud vám používání sluchátek působí jakékoliv zdravotní 
potíže, přestaňte je používat. 

Sluchátka sundejte a nepoužívejte. Pokud potíže přetrvají, 
navštivte lékaře. 

● Nenechávejte sluchátka na místech s vysokými teplotami, jako 
například poblíž ohně, na přímém slunci a ani v autě, které 
stojí na slunci. Vnitřní baterie by se mohla přehřát, explodovat 
či vzplanout, což může způsobit požár. 

● Mějte je na místech s nízkou vlhkostí a kde se moc nepráší. 
Jinak by mohlo dojít k poškození, požáru či úrazu elektrickým 
proudem. 

● Nemějte sluchátka poblíž věcí, které jsou ovlivněné 
magnetickým polem. 

Kreditní karty, čipové cestovní karty, hodiny atd. nemusí 
fungovat správně, jelikož toto zařízení produkuje 
magnetické pole. 
- Sluchátka nejsou vybavena magnetickým odstíněním. 

Nemějte sluchátka poblíž CRT přístroje. 
● Před zapnutím či vypnutím ověřte, že jste stáhli na hlasitost 

na minimum a to i na všech připojených zařízeních. 
Jinak může dojít k produkci hlasitých zvuků, které mohou 
poškodit váš sluch či samotné zařízení. 
- Zvyšujte hlasitost postupně. 

Úvod 
 

 
Děkujeme za zakoupení tohoto produktu VOX. 
Abyste plně využili všech funkcí a výhod a zároveň si zajistili roky 
bezproblémového fungování sluchátek, přečtěte si pečlivě tento 
manuál ještě před prvním použitím. 

 

 Konvence v tomto manuálu 
 
● Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího 

upozornění. 
● Tvar a zobrazení na ilustracích v tomto manuálu nemusí úplně 

odpovídat vzhledu skutečného produktu. 
● Symboly použité v tomto manuálu 

 
Toto indikuje vysvětlení a instrukce, které byste měli dodržovat 
k zajištění stálého výkonu a funkčnosti sluchátek. 
 
Toto označuje doplňkové informace, které je dobré znát. 

 

POZN. 
 

■ Obsluha a zacházení 
● Nepoužívejte nadměrnou sílu na žádnou z částí sluchátek. 

Mohli byste je poškodit. 
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při zacházení se 
sluchátky. 
- Pokud budete používat sluchátka během spánku či 

vleže, může dojít k poškození i k úrazu. 

■ Čistění 
● Nepoužívejte tekuté čističe, jako jsou například benzín 

či ředidlo. Může dojít k odstranění barvy či deformaci. 
Při čistění sluchátka opatrně otírejte měkkým, suchým 
hadříkem. 
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O Bluetooth produktech 
 

 

Průmyslové, vědecké a lékařské vybavení, jako jsou například 
mikrovlnné trouby, ale také rádiové stanice pro identifikaci mobilních 
objektů v různých prostorech, které se využívají u montážních linek v 
továrnách (rádiové stanice, které vyžadují licenci), určité 
nízkoenergetické rádiové stanice (rádiové stanice, které nevyžadují 
licenci) a amatérské rádiové stanice (rádiové stanice, které vyžadují 
licenci) fungují v operačním frekvenčním pásmu tohoto zařízení. 
1. Než začnete toto zařízení používat, ověřte, že nejsou žádné 

prostorové rádiové stanice pro identifikaci mobilních objektů, 
konkrétní nízkoenergetické rádiové stanice, ani amatérské rádiové 
stanice ve vašem okolí používány. 

2. V ojedinělých případech může toto zařízení způsobovat nežádoucí 
interference frekvencí rádiových stanic pro identifikaci mobilních 
objektů; nastane-li tato situace, změňte okamžitě umístění či pozici 
nebo přestaňte používat rádiové vlny a poté kontaktujte zákaznické 
centrum KORG, kde vás informují o možnostech toho, jak se 
vyvarovat interferencím (kupříkladu, instalací přepážek či příček). 

3. Jestliže nastane jakýkoliv jiný problém, jako jsou například škodlivé 
interference rádiových frekvencí tohoto zařízení určitými 
nízkoenergetickými rádiovými stanicemi pro identifikaci mobilních 
objektů či amatérskými rádiovými stanicemi, kontaktujte 
zákaznické centrum KORG. 

 

 Omezení použití 
 

● Bezdrátová komunikace se všemi zařízeními kompatibilními s 
Bluetooth není zaručena. 

● Zařízení kompatibilní s Bluetooth funkcí pro bezdrátovou komunikaci 
musí splňovat standardy stanovené The Bluetooth SIG, Inc. a musí 
být certifikována či ověřena. Nicméně, ani zařízení splňující 
standardy nemusí být schopna se připojit, záleží na specifikacích a 
nastavení daného zařízení. Kromě toho nelze zaručit ani operační 
metody, zobrazení a samotné fungování. 

● Bezpečnostní funkce splňující Bluetooth standardy je podporována; 
nicméně, zabezpečení nemusí být dostatečné, závisí na operačním 
prostředí a nastavení. Při použití bezdrátové komunikace buďte obezřetní. 

● Mějte na paměti, že neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty či úniky 
dat a informací, které mohou během bezdrátové komunikace nastat. 

 

 Komunikační rozsah 
 
Zařízení používejte ve viditelné vzdálenosti přibližně 10 m. Jestliže 
se v tomto prostoru nachází překážky či lidé nebo je poblíž jakékoliv 
rušící zařízení, použitelný rozsah se zkracuje v závislosti na okolí a 
uspořádání dané budovy/ prostoru. Mějte na paměti, že výše 
uvedený rozsah není zaručen. 

 

 Současné použití s dalšími zařízeními 
 
Chyba, jako je například přerušený zvuk, se může objevit v důsledku 
interference rádiové frekvence, kterou působí zařízení využívající 
rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako toto 
zařízení; například, Bluetooth kompatibilní zařízení, zařízení používající 
bezdrátový LAN či mikrovlnné trouby. Kromě toho dbejte následujících 
rad a instrukcí, jelikož rádiové vlny tohoto zařízení mohou ovlivnit daná 
zařízení. 
● Oddělte toto zařízení od dalších zařízení, která využívají rádiové vlny 

ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz). 
● Nepoužívejte jej v nemocnicích. 

 
 
 
 
 

5 



 

Regulační informace 
 

 
KORG dodržuje požadavky certifikace pro různé oblasti a státy světa. 

 

 Pro zákazníky v USA 
 

■ Varování týkající se regulace FCC 
Toto zařízení splňuje Část 15 třídy A Pravidel FCC. Fungování je 
předmětem následujících dvou podmínek: 
(1) toto zařízení nesmí působit škodlivé interference a 
(2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv příchozí interference, včetně 

těch, které mohou způsobit nežádoucí operace. 
POZN.: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity jako Class B 
digitální zařízení, podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity upravují 
povolení odpovídající míry ochrany proti škodlivé interferenci při instalaci 
v domácnosti. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiové 
frekvence, takže pokud není nainstalováno a používáno v souladu se zde 
uvedenými instrukcemi, může škodlivě ovlivňovat radiovou komunikaci. 
Nelze samozřejmě vyloučit, že záření určitě nevznikne ani při správné 
instalaci. Jestliže zařízení způsobuje rušení radiového nebo televizního 
přenosu, což zjistíte opakovaným za/vypnutím přístroje, pak může 
uživatel záření ovlivnit některým z následujících kroků a opatření: 
• Natočením nebo přemístěním přijímající antény. 
• Zvětšením vzdálenosti mezi přístrojem a přijímačem. 
• Zkuste zapojit přístroj do zásuvky jiného okruhu, než je připojen 

přijímač. 
• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV technikem, co by 
mohlo pomoci. 
Jakékoliv úpravy nebo modifikace, které nejsou písemně odsouhlaseny 
ze strany KORG, mohou vést ke ztrátě oprávnění pracovat se zařízením. 
Detailní informace týkající se certifikace najdete v části pod izolační částí 
sluchátka. 
Jestliže jsou k tomuto zařízení přiloženy další položky, jako například 
kabely, používejte výhradně je. 
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 Pro zákazníky EU 
 

KORG INC., 4015-2 Yanokuchi, Inagi-city, Tokyo, 206-0812, Japonsko 
na vlastní odpovědnost prohlašuje, že produkt popsaný v tomto 
manuálu vyhovuje technickým standardům EN300328, EN301489, 
EN55022, EN55024, EN50332. 
Tento produkt je ve shodě s EN50332 pouze v obecném režimu s 
imerzí se zapnutým limiterem. V závislosti na sluchu uživatele mohou 
některé kombinace poslechových korekcí a nastavení imerze 
přesáhnout limity EN50332. 

 

■ Poznámka týkající se odpadu 

 
Symbol pro Směrnici 
2012/19/EU pro likvidaci 
elektrického a elektronického 
vybavení (WEEE): 

 

 
 
Symbol pro Směrnici 2006/66/EC 
na bateriích: 

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, nepoužívejte 
sluchátka delší dobu při vysoké hlasitosti. 
Toto zařízení lze používat ve všech členských státech EU.  
Prohlášení o shodě EU: Operační frekvenční pásmo/ Max. Vysílaný RF 
výkon: 2400 - 2483,5 MHz, <6,39mW. 
Zde KORG INC. prohlašuje, že rádiové vybavení typu "sluchátka" je v 
souladu se směrnicemi 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o 
shodě EU najdete v Uživatelském manuálu tohoto zařízení, který jsme 
umístili na web KORG (www.korg.com). 
Používáte-li sluchátka při aktivitě, která vyžaduje vaši pozornost, dbejte 
na svou bezpečnost a bezpečnost všech kolem vás. Můžete sundat 
sluchátka či upravit hlasitost, abyste slyšeli okolní zvuky včetně alarmů 
či varovných signálů. 
Nepoužívejte sluchátka, jestliže produkují jakékoliv hlasité či 
neobvyklé zvuky. Pokud tato situace nastane, vezměte sluchátka 
a kontaktujte zákaznický servis KORG. 
Nevystavujte sluchátka vodě, ani je nenoste při vodních 
sportech, jako jsou například plavání, surfování atd. 

 

V EU tyto symboly značí, že by produkty ani baterie neměly být součástí 
běžného domácího odpadu. 
Ohledně správného postupu při likvidaci a recyklaci starých EEE, 
příslušenství a baterií kontaktujte oficiální sběrné místo a řiďte se 
směrnicemi státní legislativy a platných zákonů. To vám pomůže 
vyvarovat se možných negativních následků a vlivů na životní prostředí 
a lidské zdraví. Více informací najdete na místním magistrátu, úřadu či u 
prodejce. 
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Nastavení 
 

 

Nomenklatura a funkce 

❶ Hlavní vypínač 
Za/vypíná sluchátka. (str. 9) 

 

❷ Indikátor napájení 
Ukazuje aktuální stav napájení. (str. 9) 

 

❸ NC indikátor (potlačení okolního hluku) 
Ukazuje operační stav funkce potlačení okolního hluku. (str. 12) 

 

❹ Tlačítko NC (potlačení hluku) 
Za/vypíná funkci potlačení hluku. (str. 12) 

 

❺ Dotykový senzor 
Klepnutím za/vypnete monitoring okolních zvuků. (str. 12) 

 

❻ Micro USB port 
Sem zapojíte nabíjecí kabel pro dobíjení baterie. (str. 9) 

 

❼ Indikátor nabíjení 
Ukazuje aktuální stav nabíjení. (str. 9) 

 

❽ Konektor kabelu sluchátek 
Sem zapojíte kabel, když se chcete připojit k mixu. Kabel lze zapojit 
do levého i pravého konektoru. (str. 11) 

 
❾ Ovladač hlasitosti monitoringu okolních zvuků 

Tímto nastavíte hlasitost monitoringu okolních zvuků. (str. 13) 
 

❿ Tlačítko SOUND ENHANCING 
EQ monitoringu okolních zvuků nastavte podle typu místnosti/ 
prostoru. (str. 13) 

 

⓫ Tlačítko ANC 
Úroveň potlačení okolního hluku lze změnit na Hi nebo Medium. 

 

⓬ Funkční tlačítko 
Nastavuje hlasitost přehrávání a provádí operace jako například 
spuštění/zastavení přehrávání. (str. 11) 

 
 
 

8 



 

 Nabíjení a za/vypnutí 
 

■ Zapojení nabíjecího kabelu 
● Před první použitím dobijte baterii sluchátek. 
● Když je baterie vybitá, hlasový průvodce zahlásí "Battery level 

empty", což znamená, že je baterie vybitá a indikátor napájení se 
rozsvítí nebo bliká červeně. Jakmile se ozve tento hlasový 
průvodce, nabijte sluchátka. 

● Doba pro plné nabití baterie sluchátek je 3,5 až 6 hodin (záleží na 
operačních podmínkách). 

 
USB typu A Micro USB 

 

■ Zapnutí sluchátek 
 

Podržte vypínač ( ) asi 2s. 
• Sluchátka se zapnou a indikátor napájení 

bude ukazovat jejich stav. 
Nesvítí: Vypnuto 
Svítí modře*: Zapnuto 
Bliká modře*: Vyčkává na Bluetooth připojení 
Blikne dvakrát modře*: Vytváří se Bluetooth 
připojení 
Bliká střídavě modře a červeně: Režim 
Bluetooth párování 
* Změní se na červenou, když je baterie vybitá. 

 
■ Vypnutí sluchátek 

 

 
 
Vypínač 
 

Indikátor napájení 

 
 

 
 
 
 

1. Micro USB konektor přiloženého nabíjecího kabelu zapojte do Micro 
USB portu na sluchátkách. 

• Při zapojování nabíjecího kabelu dbejte na správnou orientaci konektoru a 
zasuňte jej rovně dovnitř. 

• Přiložený nabíjecí kabel je určen pouze pro tato sluchátka. Nepoužívejte jej 
pro jakýkoliv jiný účel, než je nabíjení baterie těchto sluchátek. 

 

2. USB konektor typu A přiloženého kabelu zapojte do portu na 
počítači. 
• Indikátor na sluchátkách se červeně rozsvítí a spustí se nabíjení. 
• Během nabíjení nelze se sluchátky pracovat, ani je za/vypnout. 
• Jakmile je nabíjení dokončeno, indikátor zhasne. 

Když jsou sluchátka zapnutá, podržte hlavní vypínač ( ) cca 2s. 
• Vypnou se a indikátor napájení zhasne. 
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 Připojení k Bluetooth zařízení 
 

■ Registrace (párování) sluchátek se zařízením 
Spárování je nutné pro propojení sluchátek a daného zařízení, pokud 
chcete poslouchat hudbu či si zavolat. 

 

■ Připojení k registrovanému zařízení 
 
1. Zapněte sluchátka. 
 

2. Zvolte na daném zařízení tato sluchátka. 
• Postupujte podle kroků 2 až 4 v části “Registrace (párování) sluchátek se 
zařízením”. 

 
1. Když jsou sluchátka vypnutá, podržte přibližně pět vteřin hlavní 

vypínač ( ) a vstoupíte do režimu párování. 
• Indikátor napájení začne blikat střídavě modře a červeně a sluchátka 

vstoupí do režimu párování. Poté, co sluchátka vstoupí do režimu 
párování, sejměte prst z hlavního vypínače. 

• Pokud není spárování s daným zařízením dokončeno do pěti vteřin, režim 
párování se automaticky zruší. 

 

2. Zapněte zařízení, ke kterému mají být 
sluchátka připojena a pomocí párování 
vyhledejte mezi dostupnými zařízeními tato 
sluchátka.  
• “VH-Q1” (název sluchátek) se objeví ve 

vyhledávacím okně zařízení, ke kterému mají být 
sluchátka připojena. 

• Umístěte dané zařízení do vzdálenosti do jednoho 
metru od sluchátek. 

• Více detailů ohledně procesu spárování najdete 
také v manuálu daného zařízení. 

 
POZN.: 

• Sluchátka si pamatují naposledy připojení zařízení. Když je 
zapnete, automaticky se připojí k naposledy připojenému 
zařízení. 

• Zařízení, které jste již jednou spárovali, není třeba párovat 
znovu. Nicméně, jestliže se již sluchátka nemohou k 
zařízení připojit, proveďte párování znovu. 

 

3. Spárujte sluchátka se zařízením, ke kterému mají být připojena. 
• Zvolte “VH-Q1” (ve vyhledávacím okně daného zařízení) a vytvoříte připojení. 

 

4. Zkontrolujte stav připojení. 
• Jakmile indikátor napájení sluchátek pomalu bliká, připojení bylo vytvořeno. 
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Operace 
 

 

 Poslech hudby 
 

■ Připojení přes Bluetooth 
Chcete-li poslouchat hudbu, zapněte sluchátka a připojené zařízení. 

 
1. Vytvořte Bluetooth připojení mezi sluchátky a daným zařízením. 

 

2. Přehrávejte hudbu na připojeném zařízení. 
• Hudbu uslyšíte ve sluchátkách. 

■ Použití funkčního tlačítka 
 

Pomocí funkčního tlačítka na pravé 
straně sluchátek můžete ovládat 
přehrávání a nastavovat hlasitost. 

• Přehrávání/pozastavení stopy: Stiskněte.  
• Další stopa: Dvakrát rychle stiskněte. 
• Předchozí stopa: Třikrát rychle stiskněte. 
• Zvýšení/snížení hlasitosti: Posuňte na +/–. 
• Spuštění Siri (iOS)/Google Assistant 

(AndroidTM): Podržte déle než dvě 
vteřiny. 

 
■ Připojení sluchátkovým kabelem 

 
Když připojíte přiložený 
sluchátkový kabel, sluchátka lze 
použít jako klasická sluchátka, i 
když jsou vypnutá. 
Zapojte kabel a zapněte 
sluchátka, pokud je chcete 
používat jako tlumící sluchátka 
pro potlačení okolního hluku.  

 

• Ověřte, že je kabel zcela zasunutý. 
• Sluchátkový kabel lze zapojit do levého i pravého konektoru. 

Když máte kabel zapojený do levé i pravé strany, pravá 
strana má prioritu. 

• Zapnete-li sluchátka s aktivním Bluetooth připojením, může se 
automaticky spustit přehrávání hudby. 

• Zapojením sluchátkového kabelu do sluchátek s aktivním 
Bluetooth připojením dojde k přerušení Bluetooth připojení a 
zvuk z připojení sluchátkového kabelu bude mít přednost. 

• Když máte zapojený sluchátkový kabel, nelze vytvořit 
Bluetooth připojení. 

■ Použití telefonu 
Když se připojíte k chytrému telefonu či k mobilu přes Bluetooth, 
můžete prostřednictvím sluchátek volat. Zkontrolujte, že připojené 
zařízení podporuje profily funkce volání. 

 
Podporované profily tohoto zařízení 
● HSP (Headset Profile): Volání 
● HFP (Hands Free Profile): Volání i přijímání hovorů 
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Volání 
Zavolejte z chytrého telefonu či z mobilu. 

 
Přijímání hovorů 
Když uslyšíte vyzvánění ve sluchátkách, 
stiskněte funkční tlačítko na pravé straně. 

 

 
 

 
Jestliže sluchátka zapnete bez připojeného Bluetooth zařízení 
či bez zapojeného sluchátkového kabelu, bude možné použít 
pouze funkci potlačení okolního hluku. 

 

 
 

Ukončení hovoru 
Během hovoru stiskněte funkční tlačítko. 

 
Jestliže hovor proběhne během přehrávání hudby, přehrávání 
se pozastaví.  
Jakmile hovor ukončíte, přehrávání bude automaticky 
pokračovat. 

 Funkce monitoringu okolních zvuků 
 
Pomocí integrovaného mikrofonu můžete poslouchat okolní zvuky. 
Můžete změnit režim na nastavení hlasitosti monitoringu a EQ 
okolních zvuků. 

 
■ Za/vypnutí monitoringu okolních zvuků 
 
Klepnutím na dotykový senzor na pravé 
straně sluchátek aktivujete funkci 
monitoringu okolních zvuků. 

 

 

 

Funkce potlačení okolního hluku Dotykový senzor 

 

Můžete si pohodlně užívat poslech hudby a zároveň redukovat okolní ruchy a hluk. 

 
■ Použití funkce potlačení okolního hluku 

 
Stiskem tlačítka NC na pravé straně 
sluchátek de/aktivujete funkci potlačení 
okolního hluku. 
• Zapnutím sluchátek aktivujete NC indikátor a 

potlačení hluku. 
• Vypnete-li potlačení hluku, zhasne také NC 

indikátor. 
• NC indikátor bliká, když je aktivní monitoring 

okolních zvuků, nebo po přepnutí 
monitoringu okolních zvuků. 

 

 
NC indikátor 
 

NC tlačítko 
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■ Nastavení EQ monitoringu okolních zvuků 
 Čištění 

Stiskem tlačítka SOUND 
ENHANCING na pravé straně 
sluchátek nastavíte EQ monitoringu 
okolních zvuků. 
• Opakovaným stiskem tlačítka SOUND 

ENHANCING budete procházet jednotlivá 
nastavení v následujícím pořadí: Základ 
pro kytaru → Velký zvuk kytary → Jasný 
zvuk kytary → Velký zvuk baskytary 
→ Jasný zvuk baskytary → FLAT 
(plochý). 

 

SOUND 
ENHANCING 

 

Chcete-li si zajistit dlouhé roky bezproblémového výkonu a fungování 
sluchátek, pravidelně provádějte údržbu určitých částí. Nečistěte sluchátka 
pomocí rozpouštědel, jako jsou například alkohol nebo ředidlo. 

 

 Čištění těla sluchátek 
 
● Sluchátka otírejte suchým hadříkem. 

■ Nastavení hlasitosti monitoringu okolních zvuků 
 

Ovladačem hlasitosti monitoringu 
okolních zvuků na pravé straně 
sluchátek nastavíte hlasitost 
monitoringu. 
• (+): Zvýšíte hlasitost 

(–): Snížíte hlasitost 

● Jestliže se na kteroukoliv část sluchátek dostane voda, 
okamžitě ji otřete. Mohli byste je poškodit. 

● Náušníky se snadno ušpiní, proto je často otírejte a udržujte čisté. 
Jestliže ponecháte náušníky, jakkoliv znečistěné, rychle se poničí 
a bude nutné je vyměnit. 

● Jelikož jsou veškeré části sluchátek sloužící k produkci zvuku velice 
křehké a choulostivé, nedotýkejte se jich, nefoukejte na ně, ani je 
nevystavujte větru. Mohli byste je poškodit. 

● Jestliže se nabíjecí kabel jakkoliv ušpiní, otřete jej suchým hadříkem. 
Jestliže budete dále používat, jakkoliv znečištěný kabel, může dojít 
k selhání a poškození. 

 

 Výměna částí 
 

■ Výměna náušníků 
 
Jestliže se ztratí či zničí náušníky, vyměňte 
je za nové (nutno dokoupit). 
Stáhněte starý náušník otáčením směrem 
k sobě v případě levé strany (L), naopak 
otáčením od sebe stáhněte pravou stranu 
a poté připevněte nový zasunutím čtyř 
západek a otočením, jak můžete vidět na 
obrázku. 
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Problém Příčina Akce 

 
Zvuk je 
přerušovaný. 

Vzdálenost mezi 
sluchátky a připojeným 
zařízením je příliš veliká. 

Přisuňte sluchátka a zařízení 
blíž k sobě. 

Dochází k rušení 
rádiových vln nebo jsou v 
prostoru nějaké překážky. 

Změňte místo použití 
sluchátek. 

Během hovoru 
není slyšet 
hlas druhé 
strany/ Hlas 
druhé strany je 
potichu. 

 
Sluchátka se 
posunula nebo 
spadla. 
 
 
 
 
 
Hlasitost 
monitoringu 
okolních zvuků 
je nízká/vysoká. 

Hlasitost připojeného 
zařízení je nízká. 

 
 
 
 
 

Nemáte je 
správně 
nasazené. 

 

 
Hlasitost monitoringu 
okolních zvuků není 
správně nastavena. 

Nastavte phone hlasitost na 
připojeném zařízení. 

 
 
 
 

 
Nastavte správnou délku 
hlavového pásu. 

 

 
Tímto nastavíte hlasitost 
monitoringu okolních zvuků. 
(str. 13) 

Potlačení 
okolního hluku je 
slabé/není 
možné. 

Nastavení funkce 
potlačení okolního 
hluku a ANC není 
správné. 

Zkontrolujte jej. 
(str. 8, str. 12) 

 

Problémy a potíže 
 

 
Jestliže sluchátka přestanou fungovat normálně, zkontrolujte následující. 
Jestliže provedení navrhované akce problém nevyřeší, nebo jestliže zde 
daný problém není popsán, vypněte sluchátka a kontaktujte zákaznický 
servis. 

 

Problém Příčina Akce 

Sluchátka 
nejdou zapnout. 

Sluchátka nejsou nabitá. Nabijte je. (str. 
9) 

Sluchátka nelze 
nabíjet. 

Zařízení poskytující 
napájení je vypnuté. 

Zapněte jej (například 
počítač). Napájení nemusí 
být do USB portu posíláno, 
jestliže je zařízení v režimu 
spánku či standby. 

Spárování 
není možné. 

Vzdálenost mezi 
sluchátky a 
připojovaným zařízením 
je příliš velká. 

Přisuňte sluchátka a zařízení 
blíž k sobě. 

Na výstupu není 
žádný zvuk./ Na 
výstupu je zvuk 
velmi slabý. 

Hlasitost sluchátek je 
příliš nízká. 

Nastavte je správně. (str. 11) 

Hlasitost připojeného 
zařízení je nízká. 

Nastavte správně 
hlasitost připojeného 
zařízení. 

Zvuk selže./ Ve 
zvuku je šum. 

Hlasitost připojeného 
zařízení je příliš vysoká. 

Snižte jeho hlasitost. 
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Technologie Dynamická 

Typ Uzavřená, přes uši 

Metoda komunikace Kompatibilní s Bluetooth standardem verze 5.0 

Maximální RF výstup Třída 2 2,5 mW 

Maximální 
komunikační dosah 

 

Bez překážek dosah 10 m 

Pracovní frekvence 2,4 GHz pásmo (2,402 GHz až 2,480 GHz) 

Metoda modulace FHSS 

Podporované Bluetooth 
profily 

A2DP/AVRCP/HFP/HSP 

 

Podporované kodeky 
SBC/AAC/Qualcomm® aptXTM/aptXTM  
Nízká latence/aptXTM HD 

Ochrana 
podporovaného 
obsahu 

 

SCMS-T metoda 

Napájení Interní dobíjecí lithium-polymerová baterie 

 

 
Životnost baterie* 

Bluetooth připojení 
Zapnutá funkce potlačení okolního hluku: cca 12h 
Vypnutá funkce potlačení okolního hluku: cca 24h 

Připojení sluchátkového kabelu 
Zapnutá funkce potlačení okolního hluku: cca 35h 

Doba nabíjení 3,5 až 6h 

Doporučený rozsah 
teplot pro nabíjení 

10°C – 35°C 

Rozsah pracovní teploty 0°C – 40°C 

Rozsah vlhkosti 35%RH – 80%RH (bez kondenzace) 

Hmotnost 320 g 

 

Specifikace 
 

 

Obecná specifikace 

• Specifikace mohou za účelem zlepšení doznat změn bez předchozího upozornění. 
• Bluetooth je registrovanou obchodní značkou Bluetooth SIG, Inc. 
• Qualcomm aptX je produktem Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm je 

obchodní značkou Qualcomm Incorporated, registrovanou ve Spojených státech a v dalších 
zemích, použito se svolením. aptX je obchodní značkou Qualcomm Technologies 
International, Ltd., registrovanou ve Spojených státech a v dalších zemích, použito se 
svolením. 

• Siri je obchodní značkou Apple Inc. 
• Android a Google Assistant jsou obchodními značkami Google LLC. 
• Jména dalších modelů, společností a produktů zmíněná v tomto dokumentu jsou obchodními 

značkami nebo registrovanými obchodními známkami svých majitelů a společností. Dále, 
značky ™ a ® mohou být v textu vynechány. 

• Tento produkt byl vyroben a sestaven v Číně. 
• Žádnou část nelze reprodukovat, upravovat, šířit či jinak používat bez předchozího písemného 

svolení. 

 

 Obsah balení 
 

Zařízení Kabel sluchátek Napájecí kabel 
(USB typ A na Micro USB) 

 

 
 

 
Uživatelský manuál (tento dokument) Pouzdro Adaptér konektoru 

pro použití při letu 
 

 

 
 

 
 

Příslušenství (prodáváno samostatně) 
 
 

* Liší se podle operačních podmínek. Náušníky: VH-EP-1 BK/WH 
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE 
Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a požadavků na napětí, aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a bude využíván. Pokud jste jej 
zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo přes telefonní prodej, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen k použití ve vaší zemi. 
VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora. Proto si 
ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o záruku výrobce nebo distributora. 
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