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POKUD LED PRSTENEC…
ANATOMIE PŘÍSTROJE JAWBONE ERA

Bliká bíle:
Jawbone ERA™ se snaží připojit se k Vašemu mobilnímu telefonu.
Bliká červeně:
Baterie je vybita. Připojte nabíjení!
Bliká červenobíle:
Jawbone ERA™ je v režimu párování a je připraven k připojení k Vašemu
mobilnímu telefonu. V nastavení Bluetooth® Vašeho telefonu proveďte spojení.

MICRO USB = MICRO USB KONEKTOR
TALK BUTTON = HOVOROVÉ TLAČÍTKO
BUILT-IN ACCELEROMETER = ZABUDOVANÝ AKCELEROMETR
ON/OFF SWITCH = ZAPÍNACÍ/VYPÍNACÍ SPÍNAČ
LED RING = LED PRSTENEC
VOICE ACTIVITY SENSOR = HLASOVÉ ČIDLO	
  

NÁZVOSLOVÍ POHYBOVÉHO OVLÁDÁNÍ
2x
TAPTAP®
Dvojitým poklepem na vnější povrch Vašeho sluchátka můžete přijmout hovor,
ukončit hovor a přepínání mezi hovory.

2x nebo 4x
SHAKESHAKE®
Dvojitým zatřesením se sluchátkem můžete přijmout příchozí hovor, pokud
sluchátko právě nemáte vloženo v uchu.
DOUBLE SHAKESHAKE®
Čtyřikrát zatřeste sluchátkem pro aktivaci režimu párování. LED prstenec začne
blikat červeno-bíle.

	
  

NABÍJENÍ
Váš přístroj Jawbone ERA™ je přímo při dodání částečně nabitý a připravený k
použití.

JE-LI BATERIE VYBITA
LED PRSTENEC bliká ČERVENĚ.
POZNÁMKA
Nabití Vašeho sluchátka na 80% kapacity baterie pouhých 30 minut. Úplné nabití
trvá 60 minut.
MĚŘIČ NABITÍ BATERIE NA VAŠEM TELEFONU
IPHONE®
OSTATNÍ

LED RING = LED PRSTENEC
PRO ÚPLNÉ NABITÍ
Připojte JAMBOX k Vašemu nabíjecímu adaptéru nebo pomocí micro USB kabelu
k počítači.
PRO POSLECH INFORMACE O ZBÝVAJÍCÍ
DOBĚ DO VYBITÍ BATERIE
Stiskněte HOVOROVÉ TLAČÍTKO, pokud zrovna neprobíhá telefonní hovor. Po
úplném nabití se LED prstenec rozsvítí bíle.

Zobrazí se automaticky, pokud je sluchátko připojeno
Navštivte stránku MYTALK.JAWBONE.COM

1.2 SPUSTIT, OTOČIT A NASMĚROVAT

1 UDĚLEJTE SI POHODLÍ
1.1 Zvolte si nástavec, který Vám vyhovuje

OR = NEBO
EARLOOP OPTIONAL = UŠNÍ OBJÍMKA VOLITELNÉ
Vyberte si Vám vyhovující ušní kroužky a zkombinujte je s volitelně použitelnou
ušní objímkou, dokud nenaleznete tu nejpohodlnější a nejjistější kombinaci pro
Vás.

1
2

Pro nejstabilnější uchycení si své sluchátko Jawbone ERA™ do ucha nasazujte
tak, aby nejprve směřovalo dolů.
Pak jím otočte směrem vzhůru tak, aby směřovalo přímo k Vašim ústům.

1.3 ZAJIŠTĚNÍ NEJLEPŠÍ KVALITY
VOICE ACTIVITYSENSOR = HLASOVÉ ČIDLO
Vaše sluchátko funguje bez ohledu na polohu, ale nejkvalitnějšího funkce
dosáhnete, pokud se hlasové čidlo bude fyzicky dotýkat Vaší tváře a směřovat
k Vašim ústům.
Prohlédněte si video návody na stránce JAWBONE.COM/FIT

2 PŘIPOJTE SE
2.1 PŘIPRAVTE SVÉ SLUCHÁTKO
Pro aktivaci režimu párování dvakrát dvojitě zatřeste (celkem čtyřnásobné
zatřesení) (funkce Double ShakeShake®) se sluchátkem.

2.2 PŘIPRAVTE SVŮJ TELEFON
Aktivujte funkci Bluetooth®.
NA IPHONU®
Jděte na NASTAVENÍ > OBECNÁ > BLUETOOTH a povolte BLUETOOTH
NA BLACKBERRY®
Jděte na NASTAVENÍ/VOLBY > BLUETOOTH a povolte BLUETOOTH
NA TELEFONU SE SYSTÉMEM ANDROID™
Jděte na NASTAVENÍ > BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ > NASTAVENÍ BLUETOOTH a
povolte BLUETOOTH
NA JINÝCH MOBILNÍCH TELEFONECH
Jděte na stránku JAWBONE.COM/PAIRING nebo postupujte podle návodu k
obsluze telefonu dodaného s Vaším telefonem.

2.3 PROVEĎTE PŘIPOJENÍ
Jděte na nastavení Bluetooth® ve Vašem telefonu.
PŘIDEJTE NEBO VYHLEDEJTE OKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Když ve vyhledávání zobrazí “Jawbone ERA”, vyberte jej.
POKUD BUDETE POŽÁDÁNI O PÁROVACÍ KÓD
Zadejte “0000”
POZNÁMKA
Toto je jednorázový párovací postup pro každý telefon. Pro spárování sluchátka
Jawbone ERA™ s jiným telefonem opakujte kroky uvedené v bodech 2.1 až 2.3.

3 HOVORY A DALŠÍ FUNKCE
3.1 PŘÍJEM/UKONČENÍ HOVORU
Jawbone ERA™ umožňuje několik způsobů jak přijmout nebo ukončit telefonní
hovor.
TAPTAP®
Dvakrát POKLEPEJTE na vnější povrch Vašeho sluchátka.

HOVOROVÉ TLAČÍTKO
Stiskněte HOVOROVÉ TLAČÍTKO.
3.2 ODMÍTNUTÍ PŘÍCHOZÍHO HOVORU
STISKNĚTE a PŘIDRŽTE HOVOROVÉ TLAČÍTKO po dobu 2 sekund.

3.3 USKUTEČNĚNÍ HOVORU
Pro zahájení hovoru (vytáčení) použijte svůj telefon obvyklým způsobem.
Poslouchejte a hovořte skrz externí sluchátko.
AKTIVACE VYTÁČECÍ APLIKACE / HLASOVÉ VYTÁČENÍ
Přidržte HOVOROVÉ TLAČÍTKO, dokud neuslyšíte pípnutí, pak jej pusťte a
postupujte podle hlasových pokynů, které uslyšíte. Váš přístroj podporuje funkci
hlasového vytáčení.
OPAKOVÁNÍ VYTÁČENÍ POSLEDNÍHO VYTOČENÉHO ČÍSLA
Pro opětovné vytočení naposledy volaného čísla dvakrát stiskněte HOVOROVÉ
TLAČÍTKO.

3.4 SOUČASNÉ TELEFONNÍ HOVORY
Pro přepínání mezi hovory, POKLEPEJTE dvakrát na sluchátko nebo stiskněte
HOVOROVÉ TLAČÍTKO. Pro ukončení jednoho hovoru a přechod do druhého
hovoru stiskněte HOVOROVÉ TLAČÍTKO dvakrát. Díky funkci současného příjmu
ze dvou přístrojů (Simultaneous Multipoint) můžete dokonce přepínat mezi hovory
ze dvou různých telefonů.
3.5 AUTOMATICKÁ REGULACE HLASITOSTI
Funkce NoiseAssassin® 3.0 inteligentně přizpůsobuje hlasitost příchozího hovoru
Vašemu okolnímu prostředí tak, abyste lépe slyšeli. Hlasitost se automaticky zvýší,
pokud vstoupíte to hlučného prostředí, a sníží, pokud vstoupíte do tichého
prostředí.

3.6 NASTAVENÍ HLASITOSTI
Použijte regulaci hlasitosti na Vašem telefonu nebo v průběhu telefonního hovoru
nebo při poslechu hudby STISKNĚTE a PŘIDRŽTE HOVOROVÉ TLAČÍTKO,
čímž se hlasitost začne cyklicky zvyšovat a snižovat. Když naleznete vyhovující
úroveň hlasitosti, uvolněte tlačítko a tato hlasitost zůstane nastavena.
3.7 VYSÍLÁNÍ ZVUKU POMOCÍ A2DP
Z kteréhokoli přístroje se standardem A2DP s funkcí Bluetooth® můžete také do
sluchátka přenášet a poslouchat hudbu, zvuk z videa, navigační pokyny a jakýkoli
další zvukový obsah.

4 ZÍSKEJTE APLIKACE A AKTUALIZACE
Jawbone® MYTALK Vám umožňujte přístroj Jawbone ERA™ individuálně
upravovat a aktualizovat pomocí internetu.
Navštivte stránku MYTALK.JAWBONE.COM
PERSONALIZUJTE SI SVŮJ JAWBONE ERA™
AUDIO APLIKACE
Můžete měnit hlas, který Vám sděluje informace jako např. zbývající kapacita
baterie a identifikace volajícího.
VYTÁČECÍ APLIKACE
Přizpůsobte si funkci HOVOROVÉHO TLAČÍTKA pro rychlé vytáčení Vašeho
oblíbeného telefonního čísla nebo jej přímo propojte s číslem 411, převodem hlasu
na text a dalšími hlasovými službami.

Pro přístup k vytáčecím aplikacím na Vašem přístroji STISKNĚTE a PŘIDRŽTE
HOVOROVÉ TLAÍTKO a dále postupujte podle hlasových pokynů.
IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO SE JMÉNY
Můžete si nechat přehrát identifikaci volajícího se jmény, a to naprogramováním
vlastního adresáře MYTALK a jeho synchronizací s Vaším sluchátkem.
ŠIROKOPÁSMOVÝ ZVUK
Jawbone ERA™ Vám přináší vysoké rozlišení zvuku přes širokopásmový
reproduktor. Vaše hudba, video a telefonní hovory nikdy nezněly lépe.
AKTUALIZACE SOFTWARU
Aktualizujte svůj Jawbone ERA™ pomocí nejnovějšího softwaru, a to registrací na
webové stránce MYTALK.JAWBONE.COM

DOPLŇKY
Věděli jste, že díky Jawbone ERA™ teď získáte ještě více z aplikací, které už teď
tak rádi používáte? Sledujte videonahrávky v soukromí, hrajte hry bez vyrušování
ostatních lidí kolem Vás a poslouchejte sportovní utkání za chůze, aniž by kdykoli
věděl, že máte zapnutý poslech.
Připravili jsme pro Vás seznam některých skvělých aplikací a služeb od jiných
autorů, které jsou ještě lepší, pokud je používáte bezdrátově a s volnýma rukama.
Pro více informací se zaregistrujte na webové stránce
MYTALK.JAWBONE.COM a klikněte na záložku EXTRAS.

STRUČNÉ POKYNY

SPECIFIKACE A STRUČNÉ POKYNY
SPECIFIKACE
DOBA HOVORU Až 5,5 hodiny
VÝDRŽ BATERIE V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU Až 10 dní
DOBA NABÍJENÍ 30 minut (80%); 60 minut (plné nabití)
DOSAH BEZDRÁTOVÉHO SPOJENÍ 10 m (33 stop)
BLUETOOTH® 2.1 +EDR, HSP 1.1, HFP 1.5, A2DP 1.2
KONEKTIVITA
Podporuje až 8 spárovaných přístrojů a 2 aktivní připojení pomocí funkce Multipoint
HMOTNOST 10,2 g
ROZMĚRY 51,29mm x 14,49mm x 24,10 mm (d x š x h)

ÚKON
AKTIVACE PÁROVACÍHO REŽIMU*
PŘÍJEM HOVORU
UKONČENÍ HOVORU
PŘEPÍNÁNÍ MEZI HOVORY
UKONČENÍ HOVORU A PŘÍJEM
PŘÍCHOZÍHO
NASTAVENÍ HLASITOSTI
AKTIVACE HLASOVÉHO VYTÁČENÍ/
VYTÁČECÍCH APLIKACÍ*
OPĚTOVNÉ VOLÁNÍ POSLEDNÍHO
VOLANÉHO ČÍSLA*
POSLECH INFORMACE O STAVU
NABITÍ BATERIE*
*není k dispozici během hovoru

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTKA
Dvakrát dvojité zatřesení
ShakeShake® (celkem 4 zatřesení)
Dvojité poklepání TapTap® nebo stisk
HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
Dvojité poklepání TapTap® nebo stisk
HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
Dvojité poklepáníTapTap® nebo stisk
HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
Stisknutí HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
2x
Přidržení HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
nebo pomocí nastavení na Vašem
telefonu
Přidržení HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
Stisknutí HOVOROVÉHO TLAČÍTKA
2x
Stisknutí HOVOROVÉHO TLAČÍTKA

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
VAROVÁNÍ
Nerespektování následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek
poškození sluchu nebo vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění
či škody.
Zabraňte poškození sluchu
Používání sluchátka Jawbone® při vysoké hlasitosti může způsobit trvalou ztrátu
sluchu. Proto nastavujte hlasitost na bezpečnou úroveň. Přestože si můžete
zvyknout na vyšší úroveň hlasitosti a tato Vám může znít jako normální, platí, že
jakkoli zvýšená hlasitost může způsobit poškození Vašeho sluchu. Pokud budete
mít pocit zvonění v uších nebo utlumené řeči, přerušte poslech a nechte si vyšetřit
sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím méně času je zapotřebí k postižení Vašeho
sluchu. Sluchátko Jawbone® je originálně nastaveno na střední hlasitost. Tuto
hlasitost nezvyšujte, pokud nejste v podmínkách, kde krátkodobě potřebujete vyšší
hlasitost. Pokud je tato přednastavená úroveň pro Vás nepříjemně vysoká, měli
byste ji snížit.
Ušní specialisté v zájmu ochrany Vašeho sluchu doporučují:
1 Omezit dobu, po kterou používáte sluchátko Jawbone®, včetně použití při
vysoké hlasitosti.
2 Nezvyšujte hlasitost pro přehlušení hlasitého okolního prostředí.
3 Pokud neslyšíte lidi ve své blízkosti mluvit, snižte hlasitost.

Péče o sluchátko Jawbone
• Svůj přístroj Jawbone® nevystavujte působení kapalin, páry, vlhkosti nebo
deště.
• Sluchátko Jawbone® není vodotěsné.
• Sluchátko Jawbone® se nesnažte amatérsky upravovat nebo používat
nesprávným způsobem. Zejména, ale ne jenom, se vyvarujte jeho
pouštění na zem, rozebírání, otevírání, porušování jeho krytu, ohýbání,
deformování, rozřezávání, vkládání do mikrovlnné trouby, pálení, natírání
nebo vkládání cizích předmětů do sluchátka Jawbone®.
• Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky k čištění Vašeho sluchátka
Jawbone®.
• Svůj přístroj Jawbone® nevystavujte extrémně vysokým nebo extrémně
nízkým teplotám.
• Nenechávejte sluchátko Jawbone® na přímém slunci po delší dobu.
• Nenechávejte sluchátko Jawbone® v blízkosti otevřeného ohně, např.
poblíž hořáků vařičů, svíček nebo krbů.
• Nelikvidujte své sluchátko Jawbone® pálením v ohni. Jeho baterie by při
tom mohla explodovat.
• Zabraňte styku Vašeho sluchátka Jawbone® s veškerými ostrými
předměty. Tyto mohou způsobit poškrábání a poškození přístroje.
• Do svého sluchátka Jawbone® nevkládejte žádné předměty, pokud není v
návodu k použití stanoveno jinak. V opačném případě může dojít
k poškození vnitřních součástí zařízení.
• Nepokoušejte se sami rozebírat sluchátko Jawbone®. Přístroj neobsahuje
žádné komponenty určené k opravě uživatelem.
• Nenoste své sluchátko Jawbone® beze schváleného ušního kroužku od
Jawbone®.
Péče o zabudovanou baterii
• Nepokoušejte se vyměňovat baterii ve svém sluchátku Jawbone®. Baterie
je integrovaná a nelze ji vyměnit.
• Baterii nabíjejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
• Pro nabíjení baterie používejte výhradně originální nabíječku od výrobce
sluchátka Jawbone®.

•
Péče o nabíječku
• Pro nabíjení Vašeho sluchátka Jawbone® používejte výhradně originální
nabíječku od výrobce sluchátka Jawbone®. Jiné nabíječky mohou
vypadat podobně, ale jejich použití může být nebezpečné a může
poškodit sluchátko Jawbone® .
• Nesnažte se nabíječku rozebírat, protože by mohlo dojít k nebezpečnému
zasažení elektrickým proudem.
• Nabíječku nepoužívejte venku nebo ve vlhkých prostorách.
• Své sluchátko Jawbone® nabíjejte pouze v souladu s pokyny uvedenými
v tomto návodu k obsluze.
• Své sluchátko Jawbone® nenabíjejte při extrémně vysokých nebo
extrémně nízkých teplotách.
• Sluchátko Jawbone® nepoužívejte během nabíjení.
• Sluchátko Jawbone® nepřipojujte k nabíječce, pokud právě přes sluchátko
telefonujete.
Bezpečnostní informace
• Seznamte se s příslušnými místními zákony ohledně používání mobilních
telefonů a sluchátek při řízení a tyto zákony dodržujte. Pokud sluchátko
Jawbone® používáte při řízení, vždy zůstaňte plně soustředěni na řízení;
je Vaší povinností řídit bezpečně. Případně zvažte i zastavení mimo
vozovku, než zahájíte nebo přijmete telefonní hovor.
• Nedovolujte dětem, aby si hrály se sluchátkem Jawbone®; malé
součástky sluchátka by mohly způsobit udušení.
• Neponechávejte ani trvale neodkládejte sluchátko Jawbone® nebo jeho
příslušenství n airbagu, položené přes airbag nebo v prostoru, kde se
airbag v automobilu rozevírá. V případě otevření airbagu Vám tyto
předměty mohou způsobit závažné zranění.
• Dodržujte všechny pokyny a symboly přikazující v příslušných prostorách
vypnutí elektrických zařízení nebo přístrojů využívající radiofrekvence.
• Sluchátko Jawbone® vypněte před vstupem na palubu letadla.
Nepoužívejte sluchátko Jawbone® uvnitř letadla, pokud to příslušná
letecká linka nepovoluje.
• Nikdy nepoužívejte sluchátko Jawbone® při koupeli.
• Nepoužívejte sluchátko Jawbone® v sauně nebo parní komoře.
• Nenechávejte sluchátko Jawbone® poblíž umyvadla nebo v jiných vlhkých
prostorách.

•

•
•
•
•
•

Sluchátko Jawbone® nečistěte během nabíjení. Před čistěním sluchátka
Jawbone ® jej vždy nejprve odpojte od nabíječky.
Nepokoušejte se sami opravovat nebo upravovat sluchátko Jawbone®.
Sluchátko Jawbone® neobsahuje žádné díly určené k opravě uživatelem.
Pokud sluchátko Jawbone® bylo ponořeno do vody, proraženo nebo
vystaveno silnému pádu, nepoužívejte jej, dokud jej nenecháte
zkontrolovat v místě původního zakoupení.
Nepokoušejte se násilím otevřít integrovanou baterii.
Baterii sluchátka Jawbone® likvidujte v souladu s příslušnými místními
předpisy. Nevyhazujte baterii do komunálního odpadu.
Obal a samotné sluchátko Jawbone® likvidujte v souladu s místními
příslušnými předpisy.
Přístroj používejte prosím pouze s dodávaným elektrickým adaptérem
Jawbone®, číslo modelu SPA-K901.
Pro nabíjení sluchátka Jawbone® používejte prosím pouze dodaný USB
kabel, modelové číslo JBGDMU SB - CC.

PRO DALŠÍ POMOC (POKUD JI POTŘEBUJETE)
Další poznámky

NAVŠTIVTE jawbone.com/support, kde naleznete video návody

Likvidace obalu a výrobku
Obal a tento výrobek likvidujte v souladu s aktuálními předpisy.

VOLEJTE 1 - 877 - 254 - 7426
Pro informace o záruce navštivte jawbone.com/warranty

IC RSS - GEN
Toto zařízení je v souladu s předpisem RSS 210 organizace Industry Canada.
Jeho používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1
Tento přístroj nesmí způsobovat rušení, a
2
Tento přístroj musí tolerovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může
způsobovat nechtěnou funkci zařízení.

Oficiální sady Jawbone Cable Kit, Jawbone ERA™ Fit Kit a další příslušenství
nakukujte na stránce www.Jawbone.com	
  
Sledujte nás na Facebooku® a Twitteru®
JAWBONE.com/FACEBOOK
JAWBONE.com/TWITTER

OZNÁMENÍ PRO ÚČELY FCC
Toto zařízení je v souladu s Částí 15 Pravidel FCC. Jeho používání podléhá
následujícím dvěma podmínkám:
1
Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2
Tento přístroj musí tolerovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které
může způsobovat nechtěnou funkci zařízení.

Tento výrobek odpovídá Směrnici CE.
Výrobek vracejte vždy na původní místo prodeje.

UPOZORNĚNÍ
• Jakékoli změny nebo úpravy výslovně neschválené subjektem
odpovídajícím za soulad s uvedenými předpisy může vést k zániku
oprávnění uživatele toto zařízení používat.
• Tento přístroj a jeho anténa(y) nesmí být umístěny na stejném místě ani
být provozovány společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.
FCC ID: V3J - JBF. IC: 7589A- JBF.
Identifikační čísla FCC a IC naleznete po sejmutí ušního kroužku ze sluchátka
Jawbone®.
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