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Začíname
Blahoželáme vám k nákupu Fitbit Flyer, bezdrôtových slúchadiel určených pre tréningy,
ktoré ponúkajú ostrý zvuk a silné basy v pohodlnom, potu odolnom a bezpečnom dizajne.
Vyhraďte si chvíľku na preštudovanie bezpečnostných informácií na adrese
http://www.fitbit.com/safety.

Čo je súčasťou balenia
Vaše balenie obsahuje:

Bezdrôtové
3 páry
2 páry
2 páry
Nabíjací Puzdro
slúchadlá prispôsobiteľných prispôsobiteľných prispôsobiteľných kábel
na
Fitbit Flyer ušných nástavcov
slúchadlá
krídeliek
vzpier

Obsah tohto dokumentu
Začneme pripojením slúchadiel Flyer k audiozariadeniu. Po prispôsobení slúchadiel tak, aby
vám pohodlne padli, budete pripravení počúvať zvuk a prijímať telefónne hovory.
Ďalej vám vysvetlíme, ako si upraviť nastavenia, pripojiť ďalšie zariadenia a čo najlepšie
slúchadlá Flyer využiť. Ak chcete zistiť ďalšie informácie, tipy a riešenia problémov, prejdite
si, prosím, naše obsiahle články na help.fitbit.com.
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Nastavenie slúchadiel Fitbit Flyer
Slúchadlá Flyer musíte pripojiť k zariadeniu s podporou technológie Bluetooth®. Po
pripojení slúchadiel Flyer budete môcť prostredníctvom nich prehrávať zvuk a prijímať
telefónne hovory.

Zapnutie
Slúchadlá Flyer zapnete tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo napájania, pokým sa nerozsvieti
kontrolka LED. Ak sa slúchadlá nezapnú, môže byť potrebné najprv ich nabiť. Pokyny
nájdete v časti nabíjanie slúchadiel Flyer.

STLAČTE A PODRŽTE

:01

Pripojenie k zariadeniam
Ak chcete prepojiť slúchadlá Flyer so zdrojovým zariadením, musíte ich uviesť do režimu
párovania, ktorý je indikovaný pulzujúcim modrým svetlom.
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Pri prvom zapnutí slúchadiel Flyer sa automaticky spustí režim párovania a môžete prejsť
ku kroku 2.
Párovanie slúchadiel s novým zariadením:
1. Stlačte a podržte pri zapnutí slúchadiel Flyer na 4 sekundy tlačidlo napájania
a počkajte, pokým LED nezačne modro pulzovať. Ak uvoľníte tlačidlo napájania
pred tým, než sa slúchadlá uvedú do režimu párovania, slúchadlá sa zapnú, ale
s vaším zariadením sa nespárujú. Ak slúchadlá Flyer nevstúpia do režimu
párovania, vypnite ich stlačením tlačidla napájania na 1 sekundu a tento krok
zopakujte.
2. Otvorte ponuku Bluetooth vo svojom zariadení a vyberte položku Flyer. V
slúchadlách budete počuť zvukové upozornenie, ktoré vás informuje o tom, že
slúchadlá Flyer a vaše zariadenie sú spárované.
Keď spárujete slúchadlá Flyer s novým zariadením, uloží sa toto zariadenie do pamäte
slúchadiel. Slúchadlá Flyer sa automaticky pokúsia pripojiť k tomuto zariadeniu, ak sa pri
zapnutí nachádza v ich blízkosti. Slúchadlá Flyer dokážu uložiť do pamäte až 8 zariadení
s podporou technológie Bluetooth, ako sú telefóny, tablety a inteligentné hodinky. Ak už
majú slúchadlá Flyer v pamäti 8 zariadení a vy ich spárujete s novým zariadením, zabudnú
slúchadlá prvé spárované zariadenie.
Z týchto zariadení v pamäti sa slúchadlá Flyer môžu pripojiť k dvom súčasne. To znamená,
že môžete počúvať zvuk alebo prijímať telefónne hovory z ktoréhokoľvek pripojeného
zariadenia. Keď slúchadlá Flyer zapnete, zvukové upozornenie vám oznámi, koľko
zariadení je aktuálne pripojených. Aby sa správne spojili, musia byť zvukové zariadenie
a slúchadlá Flyer vo vzájomnej blízkosti. Upozorňujeme, že v jednej chvíli môžete počúvať
zvuk iba z jedného zariadenia. Ak chcete prepnúť medzi dvoma pripojenými zariadeniami,
pozastavte zvuk na prvom zariadení a potom prehrávajte zvuk na druhom zariadení.
Ďalšie informácie o pripojení slúchadiel Flyer k vašim zariadeniam a tipy pre
odstraňovanie problémov nájdete na adrese help.fitbit.com.
POZNÁMKA: Ak sú slúchadlá Flyer pripojené k dvom zariadeniam, môžete medzi nimi
ručne prepínať otvorením ponuky Bluetooth na zariadení, ktoré chcete
použiť, a výberom položky Flyer zo zoznamu pripojených zariadení.

Pripojenie k hodinkám Fitbit Ionic
Ak vlastníte hodinky Fitbit Ionic, spárujte ich so slúchadlami Flyer a počúvajte zvuk, ako je
hudba, audioknihy a podcasty. Slúchadlá Flyer spárujete stlačením a podržaním tlačidla
napájania na 4 sekundy pri zapnutí slúchadiel, potom počkajte, pokým nezačne LED
modro pulzovať, čo znamená, že sú slúchadlá v režime párovania.
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STLAČTE A PODRŽTE
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Spárovanie slúchadiel Flyer s hodinkami Ionic:
1.
2.
3.
4.

Na hodinkách Ionic otvorte aplikáciu Settings (nastavenie).
Ťuknite na možnosť Bluetooth.
Ťuknite na tlačidlo + New device (pridať nové zariadenie).
Keď hodinky Ionic nájdu slúchadlá Flyer, ťuknutím na Flyer na obrazovke ich
navzájom spárujete. Po spárovaní sa na obrazovke hodiniek Ionic objaví zelený
znak začiarknutia a v slúchadlách Flyer sa prehrá zvukové upozornenie.

V budúcnosti sa slúchadlá Flyer automaticky pokúsia pripojiť k hodinkám Ionic, ak sa pri
zapnutí nachádzajú v ich blízkosti. Ak chcete umožniť pripojenie oboch zariadení,
zapnutím obrazovky hodiniek Ionic zariadenie prebudíte. Ďalšie informácie o pripojení
slúchadiel Flyer k hodinkám Ionic vrátane rád pre odstraňovanie problémov nájdete na
adrese help.fitbit.com.

Zmena jazyka
Slúchadlá Flyer prehrávajú hlasové výzvy pri rôznych upozorneniach, ako je zapnutie
a vypnutie, aktuálna úroveň nabitia batérie a počet zariadení, ku ktorým sú aktuálne
slúchadlá pripojené. Slúchadlá sú prednastavené na angličtinu; Ak chcete zmeniť jazyk
týchto pokynov, súčasne stlačte tlačidlo napájania a tlačidlo Vybrať. Opätovným stlačením
týchto dvoch tlačidiel prepnete na ďalší jazyk.
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STLAČIŤ

ZMENIŤ
JAZYK

Výber jazyka je k dispozícii iba v čase, keď je zvuk pozastavený a neprebieha telefonický
hovor. Podporované jazyky sú v tomto poradí nasledujúce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Angličtina
Francúzština
Taliančina
Nemčina
Španielčina
Čínština
Kórejčina
Japončina
Žiadny jazyk (iba tóny)
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Prispôsobenie
Slúchadlá Flyer sú dodávané s nástavcami, krídelkami a vzperami. Pred vložením
slúchadiel do uší pripevnite ušné nástavce a krídelká alebo vzpery tak, aby ste zaistili
bezpečné a pohodlné prichytenie.

Výber ušného nástavca
Aby ste dosiahli optimálne pohodlie a kvalitu zvuku, mali by ste vybrať ušné nástavce,
ktoré vám pohodlne zapadnú do ucha. Slúchadlá Flyer sú dodávané s tromi veľkosťami
nástavcov (malými, strednými a veľkými); odporúčame vyskúšať všetky 3 nástavce, aby ste
zistili, ktorá veľkosť vám najlepšie vyhovuje. Zvoľte nástavec, ktorý zaistí najlepší kontakt
slúchadiel s ušným kanálikom, aby ste znížili vonkajší šum a zaistili najlepšiu celkovú
kvalitu zvuku.
POZNÁMKA:

Možno budete musieť vybrať iný ušný nástavec do pravého a iný do
ľavého ucha.

Ušný nástavec pripojíte tak, že pridržíte slúchadlo v jednej ruke a ušný nástavec v druhej.
Zatlačte ušný nástavec plne na driek slúchadla, pokým naň hladko nezapadne. Ušný
nástavec snímete zo slúchadla uchopením dvoma prstami a stiahnutím zo slúchadla.

Výber krídeliek alebo vzpier
Slúchadlá Flyer sa dodávajú s 2 pármi krídeliek a 2 pármi vzpier v malých a veľkých
veľkostiach. Odporúčame skúsiť obe súpravy krídeliek aj vzpier, aby ste zistili, čo zaisťuje
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najpohodlnejšie a najbezpečnejšie nosenie. Obe krídelká a vzpery by mali zapadnúť do
záhybu ucha a zaistiť slúchadlá na tomto mieste.

Pripojenie krídelka alebo vzpery:
1. Posuňte spodný okraj krídelka alebo vzpery do zaoblenej drážky slúchadla.
2. Zatlačte nadol hornú časť krídelka alebo vzpery a zasuňte ju pod kovovú
čiapočku. Pri správnom zasunutí zaskočí na svoje miesto.

Pri snímaní krídelka alebo vzpery uchopte základňu medzi prsty a potiahnutím ich zo
slúchadla uvoľnite zo zaoblenej drážky.
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POZNÁMKA:

Ak slúchadlá správne nezapadnú do uší, skúste prehodiť pravú a ľavú
vzperu.

Nosenie slúchadiel
Po výbere správneho príslušenstva odporúčame nosiť slúchadlá Flyer za krkom
s ovládacími prvkami na pravej strane. Slúchadlá zaistíte dotiahnutím posuvného
upevňovacieho prvku kábla.

Ďalšie informácie o zaistení najpohodlnejšej polohy a nosení slúchadiel Flyer nájdete na
adrese help.fitbit.com.
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Použitie ovládacích prvkov
Slúchadlá Flyer majú 3 tlačidlá umiestnené na ovládacom prvku. Pomocou týchto tlačidiel
môžete ovládať hudbu aj telefónne hovory.

HORE

VYBRAŤ

DOLE

Hlasitosť
Pomocou tlačidiel Hore a Dole môžete ovládať hlasitosť hudby a telefónnych hovorov, ako
uvádza nasledujúca tabuľka.
Funkcia

Úkon

Zvýšenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo Hore

Zníženie hlasitosti

Stlačte tlačidlo Dole

Mikrofóny
Ak slúchadlá Flyer pripojíte k telefónu s hlasovým asistentom, ako je Siri, Google Assistant
alebo Cortana, a ak je váš telefón v dosahu, môžete pomocou mikrofónov slúchadiel Flyer
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pristupovať k hlasovému asistentovi. Prístup k hlasovému asistentovi nie je k dispozícii
počas telefónneho hovoru. Pokyny pre prístup k hlasovému asistentovi telefónu nájdete
v nasledujúcej tabuľke.
Funkcia

Úkon

Zapnutie hlasového asistenta

Stlačte a podržte tlačidlo Vybrať

Vypnutie hlasového asistenta

Stlačte a podržte tlačidlo Vybrať

Hneď ako zapnete hlasového asistenta, mikrofón v slúchadlách Flyer zaznamená váš hlas
a umožní vám ho použiť, ako keby ste hovorili priamo do telefónu. Ďalšie informácie
o prístupe k hlasovému asistentovi pomocou slúchadiel Flyer nájdete na adrese
help.fitbit.com.

Zvýšenie výkonu
Na zvýšenie kvality zvuku vašej hudby použite zvýšenie výkonu. Ak chcete toto nastavenie
zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlá Hore a Dole naraz.

STLAČIŤ

ZOSILNENIE
VÝKONU
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Budete počuť zvukové upozornenie, ktoré vám oznámi, či je zvýšenie výkonu zapnuté,
alebo vypnuté. Slúchadlá Flyer používajú toto nastavenie zvýšenia výkonu, pokým ho
znovu nezmeníte. Vypnutie zvýšenia výkonu vám pomáha šetriť batériu. Ďalšie informácie
o zvýšení výkonu nájdete na stránke help.fitbit.com.

Prehrávanie zvuku
Ak chcete počúvať prehrávaný zvuk, stlačte tlačidlo Play na zariadení, ku ktorému sú
slúchadlá Flyer pripojené. Po spustení zvuku použite slúchadlá Flyer na ovládanie, ako
uvádza nasledujúca tabuľka.
Funkcia

Úkon

Pozastavenie/pokračovanie

Stlačte tlačidlo Vybrať

Ďalšia skladba

Stlačte a podržte tlačidlo Hore
alebo dvakrát stlačte tlačidlo Vybrať

Predchádzajúca skladba

Stlačte a podržte tlačidlo Dole alebo
trikrát stlačte tlačidlo Vybrať

Telefónne hovory
Ak sú slúchadlá Flyer pripojené k telefónu, použite ich na prijatie či odmietnutie hovoru
alebo na prepínanie medzi hovormi. Ak sa pri prichádzajúcom hovore prehráva zvuk
v telefóne, zvuk sa automaticky pozastaví, takže môžete hovor prijať. Pokyny týkajúce sa
ovládania telefónnych hovorov z vašich slúchadiel Flyer nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Funkcia

Úkon

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Vybrať

Odmietnutie prichádzajúceho
hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo Dole

Ukončenie aktuálneho hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo Vybrať

Prepnutie na prichádzajúci hovor;
podržanie aktuálneho hovoru

Stlačte tlačidlo Vybrať

Prepnutie na prichádzajúci hovor;
ukončenie aktuálneho hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo Vybrať

Odmietnutie prichádzajúceho
hovoru; pokračovanie v aktuálnom
hovore

Stlačte a podržte tlačidlo Dole
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Výdrž batérie a nabíjanie
Kontrola aktuálneho stavu batérie
Keď zapnete alebo vypnete slúchadlá Flyer, uvidíte kontrolku stavu batérie a budete počuť
zvukovú správu.

Ak sú slúchadlá Flyer zapnuté, skontrolujte aktuálny stav batérie kedykoľvek krátkym
stlačením tlačidla napájania.
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STLAČIŤ

Na mnohých zariadeniach je na pripojenom zariadení zobrazený stav batérie slúchadiel
Flyer. Ak sú slúchadlá Flyer pripojené k hodinkám Ionic, môžete kontrolovať stav batérie
na displeji hodiniek (ťahom doprava z obrazovky s hodinami).
Ak je úroveň nabitia batérie nízka alebo veľmi nízka, LED dióda sa zmení na červenú
a hlasová správa vás upozorní, že je úroveň nabitia batérie nízka. Informácie o tom, čo
znamenajú jednotlivé farby LED, pozrite v nasledujúcej tabuľke.
Farba LED

Stav nabitia batérie

Zvukové oznámenie

Biele svetlo

Nabitá

Full battery

Biele svetlo

Stredne nabitá

Medium battery

Červené svetlo

Nízka úroveň nabitia

Low battery

Bliká červené svetlo Veľmi nízka úroveň nabitia

Very low battery

Nabíjanie slúchadiel Flyer
Ak chcete slúchadlá Flyer nabiť, zapojte nabíjací kábel Micro-USB do nabíjacieho portu
slúchadiel Flyer umiestneného pod krytom a potom zapojte nabíjací kábel do portu USB
na svojom počítači alebo do sieťovej nabíjačky USB certifikovanej podľa UL.
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Keď sa slúchadlá Flyer nabíjajú, LED dióda mení farbu v závislosti od aktuálnej úrovne
nabitia. Vaše slúchadlá sú plne nabité, keď je farba LED biela. Plné nabitie môže trvať až 2
hodiny. Informácie o tom, čo znamenajú jednotlivé farby LED pri nabíjaní slúchadiel Flyer,
pozrite v nasledujúcej tabuľke.
Farba LED

Stav batérie

Biele svetlo

Plne nabitá

Žlté svetlo

Stredne nabitá

Červené svetlo

Nízka úroveň nabitia

Vymazanie slúchadiel Flyer
Slúchadlá Flyer je možné zmazať, ak chcete odstrániť všetky spárované zariadenia
z pamäte a nastaviť jazyk pre hlasové upozornenia a oznámenia na angličtinu. Ak chcete
slúchadlá Flyer zmazať, stlačte tieto tlačidlá v tomto poradí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hore
Dole
Hore
Dole
Hore
Vybrať

Po dokončení zmazania kontrolka päťkrát bielo zabliká a slúchadlá Flyer sa vypnú.
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Nosenie a starostlivosť
Slúchadlá môže byť potrebné príležitostne očistiť. Pokyny a ďalšie informácie nájdete na
https://www.fitbit.com/productcare.

Ušné nástavce, krídelká a vzpery
Odstráňte ušné nástavce a krídelká alebo vzpery zo zariadenia a umyte ich vodou alebo
ich utrite vlhkou handričkou. Používajte iba vodu. Pred opätovným nasadením na
slúchadlá ich nechajte úplne vyschnúť.

Fitbit Flyer
Slúchadlá čistite mäkkou vlhkou handričkou. Používajte iba vodu. Slúchadlá sú navrhnuté
tak, aby odolali dažďovej vode, potu a striekajúcej vode, ale nemali by sa ponárať do vody.
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Všeobecné informácie a špecifikácia Fitbit
Flyer
Materiály
Slúchadlá Flyer sú vyrobené z kombinácie silikónu, polykarbonátu, polyuretánu,
elastomérov a hliníka. Tieto materiály umožňujú, aby slúchadlá boli pružné, odolné
a ľahké.

Bezdrôtová technológia
Slúchadlá integrujú vysielač Bluetooth 4.2.

Batéria
Slúchadlá Flyer obsahujú dobíjaciu lítiovo-iónovú batériu.

Veľkosť
Fitbit Flyer

Hmotnosť

Dĺžka prívodného kábla

20 g

50 cm

Audio
Frekvenčný rozsah

20 Hz až 20 kHz

Vstup

2 mikrofóny

Podmienky okolitého prostredia
Prevádzková teplota

od -20 do 45 °C

Relatívna vlhkosť

Až 90 % pri 60 °C bez straty funkčnosti
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od -30 do -20 °C
Neprevádzková teplota
od 45 do 60 °C

Vodovzdorné

Odolné proti striekajúcej vode. Neponárajte do
kvapalín.

Varovanie
Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk pri
vysokých úrovniach hlasitosti po dlhší čas.

Nepokúšajte sa vymeniť batérie sami – môžete batériu poškodiť, čo by mohlo spôsobiť
prehriatie a viesť k zraneniu.

Ďalšie informácie
Odstraňovanie problémov a pomoc so slúchadlami Flyer nájdete na adrese
help.fitbit.com.

Pravidlá pri vrátení tovaru a záruka
Informácie o záruke a zásady pri vrátení tovaru v obchode Fitbit.com nájdete na adrese
fitbit.com/returns.
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Zákonné a bezpečnostné upozornenia
Názov modelu: FB205

Európska únia (EÚ)
Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Fitbit, Inc. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Model FB205 je
v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na
nasledujúcej internetovej adrese: http:// www.fitbit.com/safety.

Bezpečnostné vyhlásenie
Toto zariadenie bolo testované, aby vyhovovalo osvedčeniu o bezpečnosti v súlade
s požiadavkami normy EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

Informácia o frekvencii
Frekvenčný rozsah (MHz): 2400 – 2483,5
Najvyšší výkon EIRP v rozsahu (dBm): 8,89
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