Návod k použití Bluetooth sluchátek KOSS s hlavovým mostem
Před použitím je třeba sluchátka nejprve s telefonem/tabletem spárovat:
 Jsou-li sluchátka vypnutá (nesvítí LED dioda), stiskněte na sluchátku či ovladači (podle
modelu) prostřední tlačítko, nacházející se mezi tlačítkem „+“(nebo ∙∙) a „-“(nebo ∙) a držte
jej stisknuté tak dlouho, dokud LED dioda nezačne blikat střídavě modrou a červenou barvou.
Poté tlačítko uvolněte, sluchátka budou v párovacím režimu.
 Na tabletu či telefonu otevřete menu Bluetooth nastavení a vyberte sluchátka KOSS (budou
pod názvem modelu) ze seznamu dostupných Bluetooth zařízení.
 Tím by mělo dojít ke spárování a kontrolka na ovladači sluchátek by měla modře bliknout
každých 5 vteřin.
Dobíjení
Pro dobíjení použijte dodávaný USB kabel, který zapojte jedním koncem do zdířky na ovladači
sluchátek a druhým koncem do USB adaptéru (není součástí balení) či USB zdířky v počítači. Plné
nabití je indikováno modře svítící LED.
Ovládání
 Tlačítko „+“(nebo ∙∙) Krátký stisk = zvýšení hlasitosti, Dlouhý stisk = přechod na další skladbu
 Tlačítko „-“(nebo ∙): Krátký stisk = snížení hlasitosti, Dlouhý stisk = návrat na předchozí
skladbu
 Prostřední tlačítko: Krátký stisk = Přehrávání / pauza / přijmutí / ukončení hovoru, Dlouhý
stisk = zapnutí / vypnutí.
Vysvětlení stavu LED kontrolky:
Bíle (nebo modře) svítí na 2 vteřiny – Zapínání
Červeně svítí na 2 vteřiny – vypínání
Střídavě modře / červeně bliká – Režim párování
Bíle (nebo modře) bliká každých 5 vteřin – Standby
Červeně bliká – nízké nabití baterie
Červeně svítí – Připojeno k nabíjení, ale není nabito
Bíle (nebo modře) svítí - Připojeno k nabíjení, plně nabito
Připojení sluchátek pomocí audio kabelu (pouze některé modely)
Některé modely sluchátek jsou vybaveny zdířkou pro audio kabel, pomocí kterého je můžete připojit
k přehrávači/telefonu ve chvíli, kdy není možné použít Bluetooth (například v letadle). Mají-li vaše
sluchátka tuto funkci, propojte jejich zdířku se sluchátkovým výstupem přehrávače pomocí
dodávaného kabelu.

Systém potlačení okolního hluku (pouze modely vybyvané funkcí ANC)
Při nabitém akumulátoru a připojení sluchátek kabelem
 Zvýšit potlačení hluku: Dlouhý stisk tlačítka ANC po 2 vteřiny
 Vypnout potlačení hluku: Znovu dlouhý stisk tlačítka ANC po 2 vteřiny
 Zapnout funkci průniku zvuku okolní: Krátký stisk tlačítka ANC
 Vypnout funkci průniku zvuku okolní: Znovu krátký stisk tlačítka ANC
Při nabitém akumulátoru a připojení pomocí Bluetooth
 ANC zvýšit/ANC snížit/ANC vypnout: Dvakrát klepnout na dotykovou plochu sluchátka (Touch
Surface). Přepínání funguje cyklicky.
 Zapnout / Vypnout funkci průniku okolního zvuku: Krátký stisk tlačítka ANC

Vysvětlení parametrů - parametry sluchátek jsou uvedeny přímo na obalu sluchátek a můžete se
setkat s následujícími pojmy:
Frequency response – frekvenční rozsah (Hz)
Impedance - vstupní impedance ( Ohm )
Sensitivity - citlivost (dB/1mW)
Distortion - zkreslení (%)
Cord lenght - délka přívodního kabelu (m)
Weight - hmotnost (g)
Bezpečnostní upozornění:
Při vysoké hladině zvuku ve (více než 95 dB) by mohlo dojít k poškození sluchu, proto neposlouchejte
dlouho na plnou úroveň. Neposlouchejte sluchátka při řízení motorových i nemotorových vozidel.
Rovněž jste-li účastníkem silničního provozu ( např. při běhu či chůzi ) mějte na paměti své okolí a
sledujte pečlivě dopravní ruch. Zabráníte tím zbytečné dopravní nehodě.
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