ČESKY

STÁHNĚTE SI APLIKACI BANG & OLUFSEN
Chcete-li nastavit svůj produkt, začněte stažením aplikace
Bang & Olufsen zde:

Aplikace vám poskytne kompletní zážitek z Bang & Olufsen
od nastavení až po personalizaci zvuku, podporu produktů a
nové funkce přímo na dosah ruky.
Při prvním spuštění aplikace Bang & Olufsen budete vyzváni
k vytvoření uživatelského účtu. Poté klepněte na ikonu Přidat
produkt a přidejte svůj produkt do aplikace.
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PRVNÍ NASTAVENÍ

Při prvním otevření víka nabíjecího pouzdra se zařízení
Beoplay EX automaticky přepne do režimu párování
Bluetooth a světelný indikátor na nabíjecím pouzdře začne
blikat modře.
Přejděte do aplikace Bang & Olufsen a nastavte a
přizpůsobte si sluchátka a připojte je k Bluetooth.
Po zapnutí zařízení Beoplay EX se objeví v nastavení
Bluetooth vašeho zařízení.
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HUDBA

K ovládání sluchátek Beoplay EX použijte dotykové
rozhraní na obou sluchátkách.
Levé sluchátko

Pravé sluchátko

Play/Pause

Jedno stisknutí

Zvýšení hlasitosti

Stisknutí a podržení

Snížení hlasitosti

Stisknutí a podržení

Další

Dvojité stisknutí

Předchozí

Dvojité stisknutí

Aktivní
potlačení hluku,
Transparency,
Neutral

Jedno stisknutí
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VOLÁNÍ

K ovládání sluchátek Beoplay EX použijte dotykové
rozhraní na obou sluchátkách.
Levé sluchátko

Pravé sluchátko

Příchozí hovor

Jedno stisknutí

Jedno stisknutí

Ukončení hovoru

Dvojité stisknutí

Dvojité stisknutí

Odmítnutí hovoru

Dvojité stisknutí

Dvojité stisknutí
Stisknutí a podržení

Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti

Stisknutí a podržení

Vlastní hlas,
Aktivní potlačení
hluku

Jedno stisknutí
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SAMOSTATNÉ SLUCHÁTKO

Pomocí dotykového rozhraní na sluchátku, které
máte na uchu, získáte přístup k následujícím
ovládacím prvkům.
Levé sluchátko

Pravé sluchátko

Play/Pause

Jedno stisknutí

Jedno stisknutí

Příchozí hovor

Jedno stisknutí

Jedno stisknutí

Ukončení hovoru

Dvojité stisknutí

Dvojité stisknutí

Další

Dvojité stisknutí

Předchozí

Dvojité stisknutí

Odmítnutí hovoru

Dvojité stisknutí
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Dvojité stisknutí

NABÍJENÍ NA PODLOŽCE

Pouzdro s certifikací Qi lze nabíjet bezdrátově na nabíjecí
podložce.
Pouzdro jednoduše položte na nabíjecí podložku připojenou
k napájení.
Indikátor na pouzdře bude během nabíjení oranžově blikat a
po úplném nabití bude zeleně svítit.
Chcete-li sluchátka nabít, vložte je do nabíjecího pouzdra.
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NABÍJENÍ S USB-C

Připojte přiložený kabel USB-A na USB-C k nabíjecímu
pouzdru a k nabíjecímu adaptéru a připojte nabíjecí adaptér
ke zdroji napájení.
Poznámka: K nabíjení zařízení Beoplay EX lze použít nabíjecí
adaptér s maximálním napětím 5 V / 3A.
Indikátor na pouzdře bude během nabíjení blikat oranžově a
po úplném nabití se stane trvale zeleným.
Chcete-li sluchátka nabít, vložte je do nabíjecího pouzdra.
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PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH

Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko
pouzdra.
Ujistěte se, že je víko pouzdra zcela otevřené a sluchátka
jsou umístěna v nabíjecím pouzdře.
Stiskněte a podržte dotykové pole na levém i pravém
sluchátku po dobu 6 sekund, aby se spustil režim párování
Bluetooth.
Po zahájení párování začne blikat modrý indikátor, který
vám umožní najít zařízení Beoplay EX ve vašem zařízení.
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AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU

Aktivní potlačení hluku (ANC) vám umožní vypnout okolí a
soustředit se na hudbu, podcast nebo film - nebo si prostě
jen užívat ticha.
ANC zapnete stisknutím levého sluchátka. Dalším stisknutím
přepínáte mezi režimy ANC, Transparency a Neutral.
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

V režimu Transparency můžete poslouchat svět kolem sebe, aniž
byste museli vyndat Beoplay EX.
Klepnutím na levé sluchátko si zvolte, jak moc chcete okolní svět
slyšet, a přepínejte mezi režimy Aktivní potlačení hluku,
Průhlednost a Neutrální.
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, abyste získali jasný a
věrný obraz toho, jak zníte.
Funkci Own Voice můžete zapnout a vypnout nebo upravit
úroveň klepnutím na levé sluchátko během hovoru. Můžete
jej také ovládat na stránce produktu v aplikaci Bang &
Olufsen.
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EARTIPS

Výběr správných špuntů do uší pro sluchátka Beoplay EX je
velmi důležitý pro co nejlepší zvukový zážitek, kterého
dosáhnete při vkládání sluchátek Beoplay EX do uší.
Vyzkoušejte různé velikosti, abyste dosáhli nejlepší izolace.
Správná velikost vám zajistí úplnou izolaci.
Vyzkoušejte různé velikosti, abyste našli tu, která nabízí
nejlepší úroveň izolace od vnějších zvuků.
Špunty z pěny Comply Foam™ zlepšují izolaci, a tím i
zvukový zážitek. Silikonové nástavce do uší jsou vhodné
zejména při sportu.
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KONTROLKA NABÍJECÍHO POUZDRA

Světelný indikátor na přední hraně nabíjecího pouzdra
ukazuje stav baterie pouzdra a sluchátek, pokud jsou
uložena uvnitř.
Světlo

Význam

Červená po dobu 5 sekund

Baterie pouzdra 0-25 %

Žlutá po dobu 5 sekund

Baterie pouzdra 25-75 %

Zelená po dobu 5 sekund

Baterie pouzdra 75-100 %

Žluté blikání

Nabíjení pouzdra

Zelená

Pouzdro plně nabité
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TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení Beoplay EX,
vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko
pouzdra.
Úplně otevřete víko nabíjecího pouzdra.
Stiskněte a podržte dotykové pole na levém i pravém
sluchátku.
Po 6 sekundách se spustí režim párování Bluetooth (světelný
indikátor bliká modře). Podržte dotyková pole stisknutá.
Obnovení továrního nastavení se dokončí po 20 sekundách
(světelný indikátor bliká červeně).
Poznámka: Jakmile světelný indikátor na nabíjecím pouzdře
5krát červeně zabliká, zhasne a obnovení továrního
nastavení je dokončeno.
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