ČESKY

STÁHNĚTE SI APLIKACI BANG & OLUFSEN

Chcete-li nastavit svůj produkt, stáhněte si aplikaci Bang &
Olufsen z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
V této aplikaci můžete nastavit svůj výrobek a získat
kompletní zážitek z Bang & Olufsen. Odemkněte si kompletní
zážitek z produktu, který vám umožní přizpůsobit zvuk,
podporu produktu a nové funkce na dosah ruky.
Při prvním spuštění aplikace Bang & Olufsen budete vyzváni
k vytvoření uživatelského účtu.
Chcete-li nastavit svá sluchátka, klikněte na možnost přidat
nový produkt. Pokud již účet máte, naleznete jej v části
nastavení.
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ZAČÍNÁME

Zapněte svá nová sluchátka Beoplay Portal PC PS krátkým
stisknutím tlačítka na pravém náušníku.
Poté přejděte do aplikace Bang & Olufsen a nastavte svůj
produkt, připojte se k Bluetooth a přizpůsobte si sluchátka.
Po zapnutí sluchátek Beoplay Portal PC PS je najdete v
nastavení Bluetooth svého zařízení.
Beoplay Portal PC PS obsahují klíč, který se spáruje se
sluchátky. To znamená, že po vložení klíče do portu USB a
zapnutí sluchátek Beoplay Portal PC PS se obě zařízení
automaticky propojí.

4

A K T I V A C E FU N K C E DO L B Y AT M O S PR O
SLUCHÁTKA

Technologie Dolby Atmos pro sluchátka umožňuje na
počítači maximálně pohlcující a přesný zvukový zážitek.
Technologie virtuálního prostorového zvuku, která
přidává další vrstvy rozměrů, vzdálenosti a realismu,
zajišťuje lepší přesnost, nižší latenci a přizpůsobení
ekvalizéru pro hry, filmy a hudbu.
JAK AKTIVOVAT
1. Stáhněte si aplikaci Dolby Access z obchodu
Microsoft Store
2. Zaregistrujte svůj Beoplay Portal PC PS, abyste
odemkli licenci.
3. Vychutnejte si virtuální prostorový zvuk
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HUDBA

K ovládání sluchátek Beoplay Portal PC PS slouží dotykové
ovládání na levém a pravém náušníku (L/R). Akce "Hudba" jsou při
připojení k Bluetooth

Akce

Gesto

Play/Pause

Dvojité klepnutí na levý náušník

Další stopa

Dvojité klepnutí na pravý náušník

Zvýšení hlasitosti

Swipe up right slider

Snížení hlasitosti

Posuňte pravý posuvník dolů

Aktivní potlačení hluku

Posuňte levý posuvník dolů

Transparency mód

Posuňte posuvník doleva nahoru

Odpojení Bluetooth

Krátce stiskněte levé tlačítko

Připojení Bluetooth

Dlouze stiskněte levé tlačítko

Připojení HW klíče

Krátce stiskněte tlačítko R
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VOLÁNÍ

K ovládání sluchátek Beoplay Portal PC PS slouží
dotykové ovládání na levém a pravém sluchátku (L/R).
Akce "Volání" jsou při připojení k hovoru přes Bluetooth.
Akce

Gesto

Přijmutí hovoru

Dvojité poklepání na pravé sluchátko

Odmítnutí hovoru

Dvojité poklepání na levé sluchátko

Ukončení hovoru

Dvojité poklepání na levé sluchátko

Vypnutí/zapnutí
mikrofonu

Dvojité poklepání na pravé sluchátko

Zvýšení hlasitosti

Posunutí pravého posuvníku nahoru

Snížení hlasitosti

Posunutí pravého posuvníku dolů

Aktivní potlačení
hluku

Posunutí levého posuvníku dolů

Vlastní hlas

Posunutí levého posuvníku nahoru
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HRANÍ

K ovládání sluchátek Beoplay Portal PC PS slouží
dotykové ovládání na levém a pravém náušníku (L/R).
"Herní" akce jsou při připojení k B&O Dongle

Akce

Gesto

Přepínání režimů EQ

Dvojité poklepání na levé sluchátko

Vypnutí/zapnutí
mikrofonu

Dvojité poklepání na pravé sluchátko

Zvýšení hlasitosti

Posunutí pravého posuvníku nahoru

Snížení hlasitosti

Posunutí pravého posuvníku dolů

Vlastní hlas

Posunutí levého posuvníku nahoru

Aktivní potlačení hluku Posunutí levého posuvníku dolů
Připojení Bluetooth

Krátké stisknutí levého tlačítka

Odpojení Bluetooth

Krátké stisknutí pravého tlačítka
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DUÁLNÍ REŽIM
Dotykové ovládání na levém a pravém sluchátku
(L/R) k ovládání zařízení Beoplay Portal PC PS. Akce
"duálního režimu" se provádějí při současném připojení k
hardwarovému klíči B&O a Bluetooth.
Hraní

Gesto

Přepínání režimů EQ

Dvojité poklepání na levé sluchátko

Vypnutí/zapnutí
mikrofonu

Dvojité poklepání na pravé sluchátko

Zvýšení hlasitosti

Posunutí pravého posuvníku nahoru

Snížení hlasitosti

Posunutí pravého posuvníku

Vlastní hlas

Posunutí levého posuvníku nahoru

Aktivní potlačení hluku

Posunutí levého posuvníku dolů

Odpojení Bluetooth

Krátké stisknutí levého tlačítka

Odpojení Dongle

Krátké stisknutí pravého tlačítka

Příchozí hovor

Gesto
Dvojité poklepání na pravé sluchátko
Dvojité poklepání na levé sluchátko

Přijmout hovor
Odmítnout hovor
Při hovoru
Ukončení hovoru
Vypnutí/zapnutí
mikrofonu

Gesto
Dvojité poklepání na levé sluchátko
Dvojité poklepání na pravé sluchátko
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DONGLE

Akce

Gesto

Spouštění ručního párování

Krátké stisknutí

Zahájení nového párování

Dvojité stisknutí

Obnovení továrního
nastavení pro zapomenutí
připojeného portálu

Dlouhé stisknutí po
dobu 5 sekund
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BLUETOOTH PÁROVÁNÍ

Chcete-li aktivovat Bluetooth, stiskněte tlačítko párování Bluetooth
na levém náušníku.
Jakmile uslyšíte zvukovou výzvu, uvolněte stisknutí. Světelný
indikátor začne blikat modře a sluchátka budou připravena ke
spárování.
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POUŽITÍ APLIKACE PŘI HRANÍ HER

Ujistěte se, že máte v telefonu nebo tabletu zapnutou funkci
Bluetooth, aby aplikace mohla komunikovat s Beoplay Portal
PS a ovládat jej.
Vaše zařízení nemusí být připojeno ke sluchátkům přes
Bluetooth, pokud je aktivní technologie BLE (Bluetooth Low
Energy).
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AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU

Potlačení hluku vám umožní vypnout okolí a soustředit se na
hru, hudbu, podcast nebo si prostě jen užívat ticho.
Aktivujte a nastavte úroveň aktivního potlačení hluku
posunutím levého posuvníku směrem dolů.
ANC můžete ovládat také na stránce produktu v aplikaci
Bang & Olufsen, kde máte možnost automaticky nastavit
úroveň ANC podle prostředí.
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REŽIM TRANSPARENCY

Režim Transparency vám umožní poslouchat svět kolem vás, aniž
byste museli sundávat Beoplay Portal PC PS.
Posunutím levého posuvníku směrem nahoru aktivujte a nastavte,
kolik okolního světa chcete pustit dovnitř při poslechu hudby nebo
hraní hry.
Režim Transparency můžete ovládat také na stránce produktu v
aplikaci Bang & Olufsen.
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VLASTNÍ HLAS

Technologie Own Voice zachytí a upraví hlasitost vašeho
hlasu a zároveň odfiltruje zvuky z okolí, takže váš hlas bude
zřetelný a věrný.
Funkci Own Voice můžete zapínat a vypínat nebo upravovat
úrovně přejetím prstem po levém posuvníku směrem
nahoru. Můžete jej také ovládat na stránce produktu v
aplikaci Bang & Olufsen.
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TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Chcete-li obnovit tovární nastavení sluchátek, stiskněte
velmi dlouho (déle než 8 sekund) tlačítko na levém
náušníku, dokud indikátor LED nezačne blikat červeně. Poté
počkejte, až se sluchátka vypnou, a teprve poté znovu
spusťte proces nastavení.
Všimněte si, že tímto způsobem odstraníte všechna
spárovaná zařízení včetně hardwarového klíče).
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