
stručný návod k použití

Zapnutí/vypnutí

automaticky
vyndání: zapnout

vložení: vypnout

ručně

zapnout/vypnout:
stisknout na 4 sekundy

Nabíjení

Používání sluchátek

Párování a připojení

nabíjení CF2 nabíjení nabíjecí kolébky

poslech hudby

telefonování

* Nabíjení: rozsvítí se bílá 
kontrolka na sluchátcích

* Nabíjení dokončeno: bílá 
kontrolka na sluchátcích 
zhasne

1. Jsou-li obě sluchátka z kolébky vyjmuta současně, automaticky se 
zapnou, vzájemně se propojí a přepnou se do režimu párování, což je 
oznámeno pípnutím.

2. Zapněte na mobilním telefonu či jiném zařízení Bluetooth a ze 
seznamu zjištěných zařízení vyberte ‚CF2 Bluetooth’. Automaticky 
dojde ke spárování a navázání spojení.

* Chcete-li použít režim dvou sluchátek, musí být levé i pravé sluchátko 
zapnuté.

Důležité poznámky

Aby mohla oprava proběhnout co nejrychleji, doporučuje firma COWON 
vyplnit v okamžiku nákupu následující tabulku a předložit ji v opravně 
společně s dokladem o nákupu.

Ponechte si prosím originál dokladu o nákupu. Při jakékoliv žádosti 
o záruční služby bude vyžadován doklad o nákupu.

Prohlášení o shodě v EU

Tato záruka pozbývá platnosti, pokud k závadě došlo v důsledku poškození při přepravě, při 
nehodě, změně, úpravě, neschváleném servisním zásahu, nesprávným použitím, zneužitím, 
použitím nekompatibilního příslušenství (jako jsou například náhradní díly či příslušenství třetích 
stran), nedodržením pokynů v návodu k použití, údržbě či balené firmy COWON, chyby při použití 
položek dodaných firmou COWON (jako jsou adaptéry a kabely) nebo pokud je požadavek 
vznesen po uplynutí záruční lhůty, nebo když bylo upraveno, změněno či odstraněno sériové 
číslo, ať již přírodní katastrofou, vyšší mocí, nepředpokládanou nehodou či jinou vnější příčinou, 
kterou firma COWON nemůže ovlivnit. Firma COWON neposkytuje žádné další záruky, výslovné či 
samozřejmé na prodejnost a vhodnost výrobku k příslušnému účelu.
Poznámka: Než výrobek předáte záruční opravně, je případná záloha veškerých dat a softwaru 
vaší zodpovědností. Firma COWON nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození dat během 
přepravy či opravy.

Prohlášení o shodě v EU můžete najít na stránkách www.cowonglobal.com/eu_doc

Záruka
Firma COWON ručí, že výrobek a jeho příslušenství budou bez závad po dobu jednoho roku, resp. 
třech měsíců, od data jejich nákupu. Objeví-li se závada a firma COWON obdrží výrobek v záruční 
lhůtě, pak dle svého uvážení opraví nebo nahradí výrobek, a to bezplatně, s využitím nových nebo 
renovovaných náhradních dílů. Je však možné, že bude nutné uhradit náklady na dopravu 
výrobku podle místa určení. Oprava může trvat déle, pokud už nejsou k dispozici náhradní díly.
Výjimky a omezení

Podmínky záruky firmy COWON (dále jen „Záruka“) jsou považovány za platné pouze v zemi, kde 
byl výrobek firmy COWON (dále jen „Výrobek“) původně zakoupen. Protože jsou záruční služby k 
dispozici pouze v zemi, kde byl výrobek původně zakoupen, může být nezbytné, abyste na své 
náklady výrobek odeslali do autorizovaného opravárenského střediska v zemi, kde jste výrobek 
zakoupili. Firma COWON Will výrobek opraví nebo vymění, pokud k závadě došlo během záruční 
doby a pokud byly splněny zde uvedené podmínky a omezení.

1. Spárujte sluchátka CF2 v režimu dvou sluchátek tak, jak bylo uvedeno 
výše (spárováno je hlavní levé sluchátko).

* Protože se v režimu jednoho sluchátka používá sluchátko jediné, 
můžete vnímat zvuky prostředí a používat toto zařízení bezpečněji při 
chůzi nebo jízdě na kole.

* Když použijete sluchátka CF2  v režimu jednoho sluchátka, můžete 
střídavě nabíjet levé a pravé sluchátko a prodloužit tak dobu jejich 
používání (audioknihy, podcasty apod.).

* V režimu jednoho sluchátka jsou obě sluchátka uváděna na displeji 
jako ‚CF2 Bluetooth’. Je možné změnit označení a sluchátka od sebe 
odlišit (na telefonech se systémem Android).

2. Vypněte obě sluchátka, která jsou právě spárována v režimu dvou 
sluchátek a stiskněte a podržte stisknuté pravé sluchátko po dobu 
6 sekund tak, aby se přepnulo do režimu párování pouze toto 
sluchátko. Spárujte pravé sluchátko se svým chytrým telefonem.

3. Nyní můžete zapnout a používat pouze toto sluchátko.

– Stiskněte víceúčelové tlačítko na sluchátku, které není připojeno, a 
počkejte chvíli na přepnutí do režimu obou sluchátek.

* Jedním z následujících způsobů přepnete z režimu jednoho sluchátka 
do režimu obou sluchátek:

0 % – 25 % = 1 krát

Stav nabíjení: kontrolka na kolébce 
bliká modře

75 % – 100 % = 4 krát

25 % – 50 % = 2 krát
50 % – 75 % = 3 krát

plně nabito = svítí

Po úvodním spárování se sluchátka CF2 s chytrým telefonem začnou 
spojovat automaticky, jakmile budou zapnutá a telefon bude mít 
zapnuté Bluetooth.
Režim dvou sluchátek: levé a pravé sluchátko CF2 lze použít 
k přehrávání stereofonního zvuku.

* Stiskem a podržením víceúčelového tlačítka na dobu jedné sekundy 
spustíte funkci rozpoznávání hlasu na svém chytrém telefonu nebo 
tabletu (Android OS: Google Now / iOS: Siri / Windows OS: Cortana – 
ne však během telefonování).

* Když používáte sluchátka v režimu dvou sluchátek, vychází zvuk 
během telefonování pouze z levého sluchátka.

* V režimu jednoho sluchátka přehrávají zvuk telefonátu obě sluchátka 
a používat lze oba mikrofony.

* Toto zařízení obsahuje magnety. Máte-li transplantované lékařské 
zařízení, poraďte se před použitím sluchátek se svým lékařem.

* Budete-li používat sluchátka v místech s velkou četností 
elektrostatických výbojů, nemusí fungovat správně.

Režim jednoho sluchátka: Levé a pravé sluchátko CF2 mohou být 
použita jednotlivě pro přehrávání monofonního zvuku.

L

L

P

P

vypnuto kontrolka bliká
střídavě bíle a modře

* Při párování mějte sluchátka od mobilního telefonu vzdálená do 
1 metru.

– Vypněte obě sluchátka, pak je znovu zapněte. Proveďte jejich spojení 
v režimu dvou sluchátek.

* Jsou-li sluchátka zapnutá, automaticky naváží spojení s naposledy 
použitým zařízením.

* Budete-li vyzváni k zadání PINu či hesla, uveďte ‚0000’.
* Jsou-li sluchátka CF2 vypnutá, vstoupíte stiskem a podržením 

víceúčelového tlačítka po dobu 6 sekund do režimu párování.

přehrávání/pozastavení

následující skladba

předchozí skladba

přijetí/ukončení hovoru

odmítnutí hovoru

www.cowon.com > Support

Model výrobku

Sériové číslo
Země nákupu
Datum nákupu

Telefon prodejce

Název prodejce,
podpis, razítko


