
BaS
ys

 C
S

 
 

Stručná příručka 

Bezdrátová stereo sluchátka s technologií Bluetooth

Prosím, přečtěte si a dodržujte pokyny a důležité bezpečnostní upozornění, uvedené v této uživatelské příručce, a poté ji uschovejte pro budoucí použití.  

SE-C5TW

1. Obsah balení / Příslušenství 2. Názvy součástí

3. Výměna náušníků sluchátek 4. Nabíjení baterií

5. Párování

Tento dokument popisuje informace a činnosti, které jsou potřebné pro 
uvedení sluchátek do provozu. Další informace o tomto produktu 
naleznete na webových stránkách výrobce:

Než začnete

https://intl.pioneer-audiovisual.com/support/manuals/

Před prvním použitím zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny 
součásti:
1: L sluchátko (hostitelská jednotka)
2: R sluchátko (sub jednotka)
3: Nabíjecí pouzdro
4: USB kabel TYPE-C
5: Náušníky o velikostech S, M, L
6: Záruční list 
7: Stručná příručka (tento dokument)
8: Bezpečnostní pokyny

1. Obsah balení

1: L multifunkční tlačítko
2: R multifunkční tlačítko  
3: LED indikátory sluchátek
4: Mikrofon
5: Nabíjecí terminály sluchátek
6: Nabíjecí terminály nabíjecího pouzdra
7: USB port TYPE-C
8: LED indikátory nabíjecího pouzdra

2. Názvy součástí (viz obr. 2)

Nasazení
Otočte naruby krycí lem, jak je znázorněno na obrázku. Pevně natlačte instalační plochu 
náušníku na vystupující část sluchátka. Pokud náušník není na sluchátku zcela nasazen, 
může dojít k jeho spadnutí. Navraťte krycí lem do původního tvaru.

Vyjmutí
Pevně uchopte tělo sluchátka a náušník stáhněte (můžete si pomoci kroutivým pohybem).

3. Výměna náušníků sluchátek (viz obr. 3)

Baterie musí být před použitím nabity. K dobíjení musí být použit USB kabel TYPE-C. 
• Vložte levé a pravé sluchátko do nabíjecího pouzdra a zkontrolujte, zda svítí červené LED.
Když se rozsvítí červené LED, spustí se nabíjení a napájení sluchátek se automaticky vypne.
• Zavřete nabíjecí pouzdro a pak jej pomocí dodaného USB připojte USB portu počítače.
USB kabel zasouvejte do USB konektorů rovně a přitom držte pouzdro, aby se neotevřelo.
• Po spuštění nabíjení blikají na nabíjecím pouzdře bílé LED.
Nabíjení nabíjecího pouzdra trvá přibližně 1.5 hodiny. Plné nabití nabíjecí pouzdra je indikováno  
rozsvícením čtyř bílých LED. Nabíjení sluchátek trvá přibližně 1.5 hodiny

4. Nabíjení baterií

Nabíjení sluchátek bez přístupu k elektrické zásuvce
Nabíjecí pouzdro má vestavěnou dobíjecí baterii. Pokud nabíjecí pouzdro nabijete, pak budete moci 
nabíjet sluchátka, i když právě nemáte přístup k elektrické zásuvce. Pokud je nabíjecí pouzdro plně 
nabité, sluchátka můžete nabíjet přibližně 2krát.

Poznámka
• Doba nabíjení a výdrž baterie se mohou lišit, v závislosti na okolní teplotě a četnosti používání.
Poznámky k nabíjení baterie
• Výkonnost baterie je ovlivněna okolní teplotou. Baterie nabíjejte v teplotním rozmezí 10 až 35 
stupňů Celsia.
• Baterie se během nabíjení mírně zahřívají. To je normální a nejedná se o závadu.
• Nabíjení nemusí být možné, pokud je počítač v úsporném režimu.
• Během nabíjení sluchátka nelze používat.

5. Párování

Před Bluetooth spárováním vložte levé a pravé sluchátko do nabíjecího pouzdra a zkontrolujte, 
zda svítí červené LED indikátory sluchátek.

Před poslechem hudby nebo komunikace přes Bluetooth musí být provedeno spárování 
sluchátek a Bluetooth zařízení. Podrobnosti, viz návod k obsluze Bluetooth zařízení.
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Při prvním použití bezdrátových sluchátek
(1) Vyjměte levé a pravé sluchátko z nabíjecího pouzdra.
(2) LED indikátor levého sluchátka střídavě bliká modře a červeně - sluchátka se přepnula do režimu  
párování.
• Pravé sluchátko se automaticky spáruje s levým sluchátkem a jeho modrá LED pomalu bliká, 
cca dvakrát za každé 3 sekundy.
• Pokud je v blízkosti jiné zařízení, které má schopnost párování, spárování levého a pravého 
sluchátka nemusí být možné.
• Pokud se blikání LED indikátorů sluchátek liší, postupujte podle části "Párování s druhým 
nebo následujícím Bluetooth zařízením".

Obecné
Formát přenosu ........................................... Standardní Bluetooth protokol Ver. 5.0

Maximální přenosová vzdálenost ....................... Přibližně 10 m přímé viditelnosti *1
Používaná frekvence ...................................... 2.4 GHz (2.400 GHz až 2.4835 GHz) *2

Podporované Bluetooth profily ............................................ A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Podporovaný kodek ...................................................................................SBC, AAC

Výdrž baterie při nepřetržitém provozu
• Sluchátka - maximálně 5 hodin nepřetržitého provozu (včetně času 
přehrávání hudby)

Doba nabíjení 

Napájení .......................................DC 3,7 V, interní dobíjecí lithium-iontová baterie
Hmotnost

Sluchátka 
Typ .................................................................. Plně uzavřená dynamická sluchátka
Průměr měničů ...........................................................................................φ 6 mm
Impedance..................................................................................................16 ohm
Frekvenční odezva........................................................................20 Hz ~ 20 000 Hz

Specifikace

Mikrofon
Typ .............................................................................................................. MEMS
Směrovost............................................................................. Všesměrový mikrofon
Frekvenční odezva ...................................................................100 Hz až 10 O00 Hz

Příslušenství
Náušníky velikosti S, M, L .................................................................................. 1ks
USB kabel TYPE-C................................................................................................1ks
Záruční list  ....................................................................................................... 1ks
Stručný návod k obsluze (tento dokument) ........................................................ 1ks
Bezpečnostní příručka ....................................................................................... 1ks
*1 Přenosová vzdálenost je přibližná. Skutečná použitelná 
vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.

*2 Tento produkt používá rádiové vlny v pásmu 2,4 GHz. V některých 
případech může dojít ke zhoršení signálu kvůli interferenci s rádio-
zařízeními, mikrovlnnými troubami a jinými zařízeními, které 
používají stejné frekvenční pásmo. 

Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.

• "Pioneer" je registrovaná ochranná známka společnosti Pioneer Corporation a její použití je na základě licence.
• Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli 

použití těchto značek společností Pioneer & Onkyo Marketing Asia Limited je podmíněno licencí. Další ochranné 
známky a obchodní názvy/značky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Licence a registrované ochranné známky

© 2020 Onkyo & Pioneer Corporation. Všechna práva vyhrazena.

SE-C5TW        <44B0O002659RP>

(3) Zapněte napájení Bluetooth zařízení, se kterým chcete sluchátka spárovat, a spusťte párování; 
vyhledáním těchto bezdrátových sluchátek z daného Bluetooth zařízení.
• Bluetooth zařízení umístěte v blízkosti (do jednoho metru) bezdrátových sluchátek.
• Tato bezdrátová sluchátka se na displeji Bluetooth zařízení zobrazí jako „Pioneer C5“.

(4) Ujistěte se, že bylo spárování s vaším Bluetooth zařízením úspěšně dokončeno.
• Podívejte se na displej vašeho Bluetooth zařízení a vyberte „Pioneer C5“.
• Párování je dokončeno, pokud modrá LED pomalu bliká, cca dvakrát za každé 3 sekundy.

Párování s druhým nebo následujícím Bluetooth zařízením
(1) Vyjměte levé a pravé sluchátko z nabíjecího pouzdra.
(2) Stiskněte multifunkční tlačítko na levém nebo pravém sluchátku, dokud nezačne blikat červená 
LED pro vypnutí napájení.
• Pokud je tlačítko stisknuto na jednom ze sluchátek, napájení levého i pravého sluchátka se 
vypne.

(3) Stiskněte multifunkční tlačítko na levém sluchátku, dokud se nezapne režim párování.
• Režim párování je indikován střídavým blikáním modře a červeně.
• Když LED střídavě blikají, uvolněte multifunkční tlačítko.

(4) Stiskněte multifunkční tlačítko na pravém sluchátku, dokud se nerozsvítí modrá LED a pak 
nezačne blikat.
• Pravé sluchátko se automaticky spáruje s levým sluchátkem a jeho modrá LED pomalu bliká,
cca dvakrát za každé 3 sekundy. 
• Pokud je v blízkosti jiné zařízení, které má schopnost párování, spárování levého a pravého 
sluchátka nemusí být možné. 
Pak proveďte kroky 3 a 4 podle části "Při prvním použití bezdrátových sluchátek".

Pokud není připojení úspěšné nebo LED svítí a blikají nesprávně, sluchátka resetujte.

Resetování sluchátek
(1) Vyjměte levé a pravé sluchátko z nabíjecího pouzdra.
(2) Stiskněte multifunkční tlačítko na levém nebo pravém sluchátku, dokud nezačne blikat červená 
LED pro vypnutí napájení.
• Pokud je tlačítko stisknuto na jednom ze sluchátek, napájení levého i pravého sluchátka se
vypne. 

(3) Stiskněte a podržte multifunkční tlačítka na levém a pravém sluchátku současně, dokud se 
napájení nevypne.
• Napájení levého a pravého sluchátka se zapne, modré a červené blikání LED se bude
opakovat po dobu cca 5 sekund, a pak LED indikátor dvakrát zabliká fialově. Reset je 
dokončen, jakmile se vypne napájení. 
• Po resetu proveďte nové spárování s vašimi Bluetooth zařízeními, protože informace o 
párování se během resetování ze sluchátek vymažou.

Připojení k Bluetooth zařízení
Vyjměte levé a pravé sluchátko z nabíjecího pouzdra a na druhém Bluetooth zařízení proveďte postup 
připojení.
• Když vyjmete sluchátka z nabíjecího pouzdra, automaticky se zapne napájení a začne blikat modrá 
LED.
• V závislosti na Bluetooth zařízení může být Bluetooth spojení mezi bezdrátovými sluchátky a vaším 
Bluetooth zařízením navázáno po spárování automaticky.

Odpojení od Bluetooth zařízení
Stiskněte multifunkční tlačítko na levém nebo pravém sluchátku, dokud nezačne blikat červená LED 
pro vypnutí napájení.
• Pokud je tlačítko stisknuto na jednom ze sluchátek, napájení levého i pravého sluchátka se vypne.

Výstup ................................................ Standardní Bluetooth protokol Power Class 2

Modulace ........................................................................................................ FHSS

Ochrana obsahu .......................................................................................... SCMS-T

• Sluchátka - cca 1.5 hod
• Nabíjecí pouzdro - cca 1.5 hod

• Sluchátka - 5 g (L, R, každé)
• Nabíjecí pouzdro - 3O g

Poznámka




