
Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Model: YY2959/YY2960

Začíname s používaním

Správne pripojenie USB vysielača s prijímačom

Nastavte posuvný prepínač USB vysielača s prijímačom do správnej polohy v závislosti od
pripojeného zariadenia a potom pripojte USB vysielač s prijímačom do portu USB. 
Pri pripojení k počítaču: nastavte posuvný prepínač do polohy „PC“ 
Pri pripojení k PS5™: nastavte posuvný prepínač do polohy „PS5“

Zapínanie slúchadiel

Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie), kým sa nerozsvieti indikátor (biely). Slúchadlá
sú zapnuté.
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Používanie všetkých funkcií a lepší výkon

Aktualizujte softvér slúchadiel a počítačový softvér „INZONE Hub“ na najnovšiu verziu.
Podrobné informácie o „INZONE Hub“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia
Slúchadlá nie sú vodotesné.
Ak sa slúchadlá nabíjajú, keď sú mokré od dažďa alebo potu a podobne, môže dôjsť k skratu alebo poruche.

Súvisiace informácie

Nabíjanie slúchadiel

Používanie slúchadiel

Slúchadlá môžete používať pri hraní hier a četovaní.
Otočenie ovládača VOL (hlasitosť) –/+: nastavenie hlasitosti
Zdvihnutie ramienkového mikrofónu nahor: vypnutie mikrofónu
Otočenie ramienkového mikrofónu nadol: zapnutie mikrofónu

Začíname

Možnosti používania herných slúchadiel

Dodávané príslušenstvo

Kontrola obsahu balenia

Časti a ovládacie prvky

Umiestnenie a funkcie súčastí

Informácie o indikátoroch

Nosenie slúchadiel

Napájanie/Nabíjanie

Nabíjanie slúchadiel

Dostupný prevádzkový čas

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Zapnutie slúchadiel
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Vypnutie slúchadiel

Používanie s hernou konzolou

Pripojenie slúchadiel k počítaču alebo k PlayStation®5

Čo môžete robiť, keď ste pripojení k hernej konzole

Možnosti konzoly PlayStation®5

Používanie s Bluetooth zariadením

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Telefón smartphone so systémom Android

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

iPhone (zariadenia so systémom iOS)

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

Ďalšie zariadenia Bluetooth

Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

Telefonovanie

Prijatie hovoru

Uskutočnenie hovoru

Funkcie na telefonovanie

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

Režim kvality zvuku

Informácie o režime kvality zvuku

Podporované kodeky

Prispôsobenie slúchadiel
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Používanie softvéru „INZONE Hub“

Možnosti softvéru „INZONE Hub“

Inštalácia softvéru „INZONE Hub“

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Používanie funkcie ovládania okolitého zvuku (len INZONE H9)

Funkcia potlačenia hluku (iba INZONE H9)

Čo je potlačenie hluku? (len model INZONE H9)

Používanie funkcie potlačenia hluku (len model INZONE H9)

Počúvanie okolitého zvuku (iba INZONE H9)

Počúvanie okolitého zvuku počas hrania hier (režim okolitého zvuku) (len model INZONE H9)

Dôležité informácie

Bezpečnostné opatrenia

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Licencie

Ochranné známky

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Riešenie problémov

Ako možno vyriešiť problém?

Napájanie/Nabíjanie

Nie je možné zapnúť slúchadlá.

Batéria sa nedá nabiť.

Čas nabíjania je príliš dlhý.

Dostupný prevádzkový čas je krátky (výdrž batérie je krátka).

Zvuk

Žiadny zvuk, nízka hladina zvuku

Zvuk často vypadáva.

Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje
potichu.

Nízka kvalita zvuku zariadenia pripojeného cez Bluetooth pripojenie.
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Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný. (len model INZONE H9)

Keď je zapnutá funkcia potlačovania hluku, zmení sa spôsob, akým znie zvuk. (len model INZONE H9)

Pripojenie

Párovanie sa nedá uskutočniť.

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

Slúchadlá nefungujú správne.

Resetovanie alebo inicializácia slúchadiel

Resetovanie slúchadiel

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Špecifikácie

Technické údaje
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Možnosti používania herných slúchadiel

Hranie hier a súčasné četovanie

Počas hrania hry môžete četovať pripojením k počítaču alebo PS5™ cez 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie prostredníctvom
USB vysielača s prijímačom.

Četovanie a telefonovanie prostredníctvom smartfónu

Počas hrania hry si môžete četovať a uskutočňovať hands-free volania pripojením k počítaču alebo PS5 cez 2,4 GHz
bezdrôtové pripojenie prostredníctvom USB vysielača s prijímačom a súčasným pripojením k smartfónu prostredníctvom
BLUETOOTH® pripojenia.

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky
chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.
Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

INZONE H9:
Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku (1)

INZONE H7:
Bezdrôtové herné slúchadlá (1)

INZONE H9/INZONE H7:
Kábel USB Type–C® (USB–A – USB–C®) (s dĺžkou približne 150 cm) (1)

USB vysielač s prijímačom (YY2965) (1)

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Umiestnenie a funkcie súčastí

INZONE H9:

Hlavový pás1.

Značka  (ľavé)2.

Ramienkový mikrofón
Na ľavom slúchadle sa nachádza ramienkový mikrofón.

3.

Vstavaná anténa
Bluetooth anténa je vstavaná v slúchadlách.

4.

Ľavé slúchadlo5.

Značka  (pravá)6.
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INZONE H7:

Posúvače (ľavý, pravý)
Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.

7.

Pravé slúchadlo8.

Kruhové indikátory (ľavý, pravý) (modrý alebo biely)9.

Tlačidlo NC/AMB (potlačovanie hluku/režimu okolitého zvuku)10.

Ovládač VOL (hlasitosť) –/+
Na strane + sa nachádza hmatový bod.

11.

Mikrofóny s funkciou potlačovania hluku (ľavý, pravý)
Snímajú zvuk hluku pri používaní funkcie potlačovania hluku.

12.

Port USB Type–C
Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB
s dodaným káblom USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.

13.

Indikátor nabíjania (oranžový)
Svieti alebo bliká na oranžovo, čím signalizuje stav nabíjateľnej batérie a nabíjania.

14.

Tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu)
Môžete nastaviť vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým četom.

15.

Tlačidlo  (Bluetooth)16.

Tlačidlo  (napájanie)17.

Hlavový pás1.
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USB vysielač s prijímačom:

Značka  (ľavé)2.

Ramienkový mikrofón
Na ľavom slúchadle sa nachádza ramienkový mikrofón.

3.

Vstavaná anténa
Bluetooth anténa je vstavaná v slúchadlách.

4.

Ľavé slúchadlo5.

Značka  (pravá)6.

Posúvače (ľavý, pravý)
Posunutím nastavíte dĺžku hlavového pásu.

7.

Pravé slúchadlo8.

Ovládač VOL (hlasitosť) –/+
Na strane + sa nachádza hmatový bod.

9.

Port USB Type–C
Pripojte slúchadlá k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB
s dodaným káblom USB Type-C, ktorý slúži na nabíjanie slúchadiel.

10.

Indikátor nabíjania (oranžový)
Svieti alebo bliká na oranžovo, čím signalizuje stav nabíjateľnej batérie a nabíjania.

11.

Tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu)
Môžete nastaviť vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým četom.

12.

Tlačidlo  (Bluetooth)13.

Indikátor  (Bluetooth) (modrý)
Svieti alebo bliká namodro, čím indikuje stav pripojenia Bluetooth.

14.

Tlačidlo  (napájanie)15.

Indikátor  (napájanie) (biely)
Svieti alebo bliká nabielo, čím indikuje stav napájania a stav pripojenia medzi slúchadlami a USB vysielačom s
prijímačom.

16.

Posuvný prepínač
Prepína pripojenie slúchadiel k počítaču alebo systému PS5™.

1.

Indikátor pripojenia (biely)2.

Tlačidlo pripojenia3.
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Súvisiaca téma
Informácie o indikátoroch

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel môžete skontrolovať podľa indikátora.

 : rozsvieti sa namodro/  : rozsvieti sa nabielo/  : rozsvieti sa naoranžovo/-: zhasne

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku (INZONE H9)

Stav napájania
Indikuje ho ľavý a pravý kruhový indikátor.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Keď je zapnutý režim Bluetooth
 - - (svieti približne 5 sekúnd namodro)

Keď je režim Bluetooth vypnutý
 - - (svieti približne 5 sekúnd nabielo)

Keď sú slúchadlá vypnuté

Keď je zapnutý režim Bluetooth
 - - - - (svieti približne 2 sekundy namodro)

Keď je režim Bluetooth vypnutý
 - - - - (svieti približne 2 sekundy nabielo)

Inicializácia je dokončená
 -  -  -  - (blikne 4-krát nabielo)

Stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia a Bluetooth pripojenia
Indikuje ho ľavý a pravý kruhový indikátor.
Indikuje stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia bielou farbou a stav Bluetooth pripojenia modrou farbou.

Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené (keď je režim Bluetooth vypnutý)
 - -  - -  - -  - - (opakovane bliká nabielo)

Proces bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia je dokončený
 (približne na 2 sekundy sa rozsvieti nabielo)

Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je vytvorené (keď je režim Bluetooth vypnutý)
 - - - - - -  - (približne 30 sekúnd opakovane pomaly bliká nabielo)

Pri vypnutí režimu Bluetooth
 - - - - (svieti približne 2 sekundy namodro)

Režim párovania Bluetooth
 -  - - - -  -  - - - -  -  (opakovane dvakrát bliká namodro až 5 minút)

Bluetooth pripojenie nie je vytvorené (keď je režim Bluetooth zapnutý)
 - -  - -  - -  - - (opakovane bliká namodro)
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Proces Bluetooth pripojenia je dokončený
 (svieti približne 2 sekundy namodro)

Bluetooth pripojenie je vytvorené (keď nie je vytvorené bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie)
 - - - - - -  - (približne 30 sekúnd opakovane pomaly bliká namodro)

Prichádzajúci hovor
 - -  - -  - -  - -  - -  - (opakovane rýchlo bliká namodro)

Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie aj Bluetooth pripojenie sú vytvorené
 - - - -  - - - - (približne 30 sekúnd opakovane pomaly bliká striedavo nabielo

a namodro)

Stav aktualizácie softvéru
Indikuje ho ľavý a pravý kruhový indikátor.

Aktualizácia softvéru
 - - -  - - (opakovane pomaly bliká nabielo)

Stav nabíjateľnej batérie a nabíjania
Indikuje ho indikátor nabíjania.

Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka (slúchadlá je potrebné nabiť)
 - -  - - (približne 15 sekúnd opakovane pomaly bliká naoranžovo)

Keď je batéria úplne nabitá, keď sa začne nabíjanie slúchadiel
 - - - - (približne na 1 minútu sa rozsvieti naoranžovo a potom zhasne)

Počas nabíjania slúchadiel
 (rozsvieti sa naoranžovo)

Po úplnom nabití batérie a dokončení nabíjania
- - - - (zhasne)

Abnormálna teplota batérie slúchadiel
 -  - - -  -  - - -  -  (opakovane bliká dvakrát naoranžovo)

Keď sa vyskytne chyba počas nabíjania slúchadiel a slúchadlá nie sú nabité
 - -  - -  - -  (opakovane bliká pomaly naoranžovo)

Bezdrôtové herné slúchadlá (INZONE H7)

Stav napájania a stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia
Indikuje ho indikátor  (napájanie).

Keď sú slúchadlá zapnuté
 - - - - (svieti približne 2 sekundy nabielo)

Keď sú slúchadlá vypnuté
 - - - - (svieti približne 2 sekundy nabielo)

Inicializácia je dokončená
 -  -  -  - (blikne 4-krát nabielo)

Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (opakovane bliká nabielo približne v 1-sekundových intervaloch)

Proces bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia je dokončený
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 -  -  -  -  -  -  - (približne 5 sekúnd opakovane rýchlo bliká nabielo)

Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je vytvorené
 - - - - - - - - - - - -  - (opakovane bliká nabielo približne 30 sekúnd v 5-sekundových intervaloch)

Stav Bluetooth pripojenia
Indikuje ho indikátor  (Bluetooth).

Pri zapnutí režimu Bluetooth
 - - - - (svieti približne 2 sekundy namodro)

Pri vypnutí režimu Bluetooth
 - - - - (svieti približne 2 sekundy namodro)

Režim párovania Bluetooth
 -  - - - -  -  - - - -  -  (opakovane dvakrát bliká namodro až 5 minút)

Keď Bluetooth pripojenie nie je vytvorené
 - - - -  - - - - (opakovane bliká namodro približne v 1-sekundových intervaloch)

Proces Bluetooth pripojenia je dokončený
 -  -  -  -  -  -  -  -  - (približne 5 sekúnd opakovane rýchlo bliká namodro)

Bluetooth pripojenie je vytvorené
 - - - - - - - - - - - - -  - - (opakovane bliká namodro približne 30 sekúnd v 5-sekundových intervaloch)

Prichádzajúci hovor
 - -  - -  - -  - -  - -  - (opakovane rýchlo bliká namodro)

Stav aktualizácie softvéru
Indikuje ho indikátor  (napájanie).

Aktualizácia softvéru
 - - -  - - (opakovane pomaly bliká nabielo)

Stav nabíjateľnej batérie a nabíjania
Indikuje ho indikátor nabíjania.

Keď je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka (slúchadlá je potrebné nabiť)
 - -  - - (približne 15 sekúnd opakovane pomaly bliká naoranžovo)

Keď je batéria úplne nabitá, keď sa začne nabíjanie slúchadiel
 - - - - (približne na 1 minútu sa rozsvieti naoranžovo a potom zhasne)

Počas nabíjania slúchadiel
 (rozsvieti sa naoranžovo)

Po úplnom nabití batérie a dokončení nabíjania
- - - - (zhasne)

Abnormálna teplota batérie slúchadiel
 -  - - -  -  - - -  -  (opakovane bliká dvakrát naoranžovo)

Keď sa vyskytne chyba počas nabíjania slúchadiel a slúchadlá nie sú nabité
 - -  - -  - -  (opakovane bliká pomaly naoranžovo)

USB vysielač s prijímačom
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Stav bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia a aktualizácie softvéru
Indikuje ho indikátor pripojenia.

Režim párovania bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia
 -  - - - -  -  - - - -  -  - - - - (opakovane dvakrát bliká nabielo až 5 minút)

Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (opakovane bliká nabielo približne 30 sekúnd v 1-sekundových intervaloch)

Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie je vytvorené
 (rozsvieti sa nabielo)

Aktualizácia softvéru
 - - -  - - (opakovane pomaly bliká nabielo)

Rada

Čas zobrazenia indikátora(-ov) stavu bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia a stavu pripojenia Bluetooth môžete zmeniť pomocou
softvéru „INZONE Hub“.

Súvisiaca téma
Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Nosenie slúchadiel

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Nasaďte si slúchadlá na uši.

Posunutím posúvača nastavíte dĺžku hlavového pásu.
Slúchadlá si na hlavu nasaďte tak, aby ste slúchadlo so značkou  (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so
značkou  (pravé) na pravom uchu. Na strane s označením  (ľavá) sa nachádza ramienkový mikrofón.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

A: ramienkový mikrofón

1

Nastavte polohu ramienkového mikrofónu tak, aby bol blízko vašich úst.2
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá možno používať buď pripojené k napájacej zásuvke pomocou napájacieho adaptéra USB, alebo so
zabudovanou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Nabíjajte pomocou dodaného kábla USB Type-C.

Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type–C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

A: Napájací adaptér USB
 
Rozsvieti sa indikátor nabíjania (oranžový) na slúchadlách.
Nabíjanie sa dokončí približne po 3,5 hodinách (*) a indikátor nabíjania automaticky zhasne.

1

Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Môže sa líšiť v závislosti od podmienok používania.*
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Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB
Napájací adaptér USB
Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

Osobný počítač
Osobný počítač so štandardným USB portom

Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Odporúčaná verzia OS osobného počítača
Windows®: Windows 10 alebo novšia
Mac: macOS 11 alebo novšia

PS5™

Rada
Slúchadlá možno nabíjať po pripojení k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.

Keď sú slúchadlá pripojené k napájacej zásuvke pomocou sieťového adaptéra USB alebo k počítaču pôvodne vybavenému
kompatibilným nabíjacím portom USB, môžete slúchadlá nabíjať počas používania.

Poznámka
Ak použijete iné káble ako dodaný kábel USB Type–C, nabíjanie nemusí byť úspešné.

V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.

Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade
zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.

Keď je PS5 v režime spánku, slúchadlá sa nemusia dať nabiť. V takom prípade zmeňte nastavenia systému PS5 tak, aby sa
porty USB na zariadení PS5 mohli používať na nabíjanie aj v režime spánku.

Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky batérie sa
však zlepší po niekoľkých nabitiach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa
zabránilo jej nadmernému vybitiu.

Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.

Ak slúchadlá pri nabíjaní zistia problém z niektorej z nasledujúcich príčin, indikátor nabíjania (oranžový) sa rozbliká. V takom
prípade odpojte a pripojte kábel USB Type-C a potom nabíjanie zopakujte v teplotnom rozsahu nabíjania. Ak problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.

Okolitá teplota je mimo teplotného rozsahu nabíjania 5 °C – 35 °C.
Vyskytol sa problém s nabíjateľnou batériou.

Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, pri spustení nabíjania sa nemusí ihneď rozsvietiť indikátor nabíjania (oranžový). Chvíľu
počkajte, kým sa indikátor rozsvieti.

Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.

Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu
elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.

Na nabíjanie slúchadiel pripojením k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type-C a vytvorte priame pripojenie. Ak
slúchadlá pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.

 
Po dokončení nabíjania odpojte kábel USB Type–C.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Dostupný prevádzkový čas

Dostupný prevádzkový čas slúchadiel s plne nabitou batériou je nasledovný:

INZONE H9:

Slúchadlá možno po 10-minútovom nabíjaní používať približne 1 hodinu.

INZONE H7:

Stav Režim
Bluetooth Kodek Funkcia potlačenia

hluku/režim okolitého zvuku
Dostupný

prevádzkový čas

Hranie hier a četovanie VYP. — Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 20 hodín

Hranie hier a četovanie VYP. — Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 20 hodín

Hranie hier a četovanie VYP. — VYP. Max. 32 hodín

Hranie hier a četovanie  
(telefonovanie prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. — Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 15 hodín

Hranie hier a četovanie  
(telefonovanie prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. — Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 15 hodín

Hranie hier a četovanie  
(telefonovanie prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. — VYP. Max. 20 hodín

Hranie hier a četovanie  
(prehrávanie hudby prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. AAC Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 16 hodín

Hranie hier a četovanie  
(prehrávanie hudby prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. AAC Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 16 hodín

Hranie hier a četovanie  
(prehrávanie hudby prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. AAC VYP. Max. 22 hodín

Hranie hier a četovanie  
(prehrávanie hudby prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. SBC Funkcia potlačenia hluku: ZAP. Max. 15 hodín

Hranie hier a četovanie  
(prehrávanie hudby prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. SBC Režim okolitého zvuku: ZAP. Max. 15 hodín

Hranie hier a četovanie  
(prehrávanie hudby prostredníctvom
pripojenia Bluetooth)

ZAP. SBC VYP. Max. 20 hodín

20



Slúchadlá možno po 10-minútovom nabíjaní používať približne 1 hodinu.

Súvisiaca téma
Podporované kodeky
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Stav Režim
Bluetooth Kodek Dostupný prevádzkový

čas

Hranie hier a četovanie VYP. — Max. 40 hodín

Hranie hier a četovanie  
(telefonovanie prostredníctvom pripojenia Bluetooth)

ZAP. — Max. 25 hodín

Hranie hier a četovanie  
(prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia
Bluetooth)

ZAP. AAC Max. 26 hodín

Hranie hier a četovanie  
(prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia
Bluetooth)

ZAP. SBC Max. 22 hodín
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Môžete skontrolovať ostávajúcu úroveň nabitia nabíjateľnej batérie.

INZONE H9:
Ak je batéria slúchadiel dostatočne nabitá, po zapnutí slúchadiel sa približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý
kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

INZONE H7:
Ak je batéria slúchadiel dostatočne nabitá, po zapnutí slúchadiel sa približne na 2 sekundy rozsvieti indikátor 
(napájanie) (biely).

Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel 20 % alebo menej
Zaznie zvukové upozornenie a indikátor nabíjania (oranžový) bude približne 15 sekúnd blikať. Čo najskôr slúchadlá
nabite.
Keď sa batéria úplne vybije, zaznie zvukové upozornenie a slúchadlá sa automaticky vypnú.

Používanie slúchadiel pripojených k počítaču
Keď sú slúchadlá pripojené k počítaču, na obrazovke „INZONE Hub“ sa zobrazí ikona označujúca zostávajúcu úroveň
nabitia batérie v 4 úrovniach: „100%“, „70%“, „50%“ a „20%“.

Poznámka

Ostávajúca úroveň nabitia batérie sa nemusí zobrazovať správne bezprostredne po aktualizácii softvéru, alebo ak ste slúchadlá
dlhší čas nepoužívali. V takom prípade opakovane niekoľkokrát batériu nabíjajte a vybíjajte, aby sa správne zobrazovala
zostávajúca úroveň nabitia batérie.

Súvisiaca téma
Informácie o indikátoroch
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Zapnutie slúchadiel

Súvisiaca téma

Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

INZONE H9:

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

 
INZONE H7:

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely).

1
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Vypnutie slúchadiel
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Vypnutie slúchadiel

Poznámka

Minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo  (napájanie).

INZONE H9:

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sa vypínajú.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro) a potom zhasnú.

 
INZONE H7:

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sa vypínajú.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely) a potom zhasne.

1
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Pri výrobných nastaveniach sa slúchadlá automaticky vypnú, ak nasledujúce podmienky trvajú približne 5 minút.
Bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie aj Bluetooth pripojenie sú prerušené.
Slúchadlá nie sú v režime Bluetooth párovania.
Slúchadlá sa nenabíjajú.

Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou softvéru „INZONE Hub“.

Súvisiaca téma
Zapnutie slúchadiel
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Pripojenie slúchadiel k počítaču alebo k PlayStation®5

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

Počítač alebo PS5™ sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
Slúchadlá sú dostatočne nabité.
Máte k dispozícii návod na používanie počítača alebo PS5.

Prepnite posuvný prepínač USB vysielača s prijímačom do polohy PC alebo PS5 podľa pripojeného
zariadenia.

1

Zapnite počítač alebo PS5.2

Pripojte USB vysielač s prijímačom do portu USB počítača alebo PS5.

Rada
Pri pripájaní USB vysielača s prijímačom k zariadeniu PS5 ho pripojte k portu USB na prednej strane zariadenia PS5.

3

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

INZONE H9:

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 5 sekúnd rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo).

4
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Po zapnutí sa slúchadlá automaticky pripoja k USB vysielaču s prijímačom (bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie).
Po pripojení zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.
Keď je režim Bluetooth vypnutý a bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nie je vytvorené, ľavý a pravý kruhový indikátor
(biely) budú rýchlo blikať. Po pripojení sa mení na pomaly blikajúci.

 
INZONE H7:

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely).

Po zapnutí sa slúchadlá automaticky pripoja k USB vysielaču s prijímačom (bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie).
Po pripojení zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.
Keď sa bezdrôtové 2,4 GHz pripojenie nevytvorí, indikátor  (napájanie) (biely) bude pomaly blikať. Po pripojení
bude indikátor  (napájanie) (biely) blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.
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Poznámka

Ak zariadenie nerozpozná mikrofón slúchadiel skontrolujte, či je posuvný prepínač USB vysielača s prijímačom správne
nastavený.

Ak sa slúchadlá nedokážu pripojiť k počítaču ani k PS5 prostredníctvom bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia, minimálne 5 sekúnd
podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielači s prijímačom, aby sa spárovali.

USB vysielač s prijímačom pripojte priamo k počítaču alebo zariadeniu PS5, nie cez rozbočovač USB.

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Po pripojení k počítaču vyberte ako zvukové zariadenie slúchadlá.

Výstupné zvukové zariadenie, napríklad hry: [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME]
Vstupné/výstupné zvukové zariadenie, napríklad hlasový čet: [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT]

5
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Čo môžete robiť, keď ste pripojení k hernej konzole

Po pripojení slúchadiel k hernej konzole (počítač alebo PS5™) môžete vykonať nasledujúce úkony.

Upraviť hlasitosť

Hlasitosť môžete nastaviť na požadovanú úroveň pomocou ovládača VOL (hlasitosť) –/+.
Na strane + sa nachádza hmatový bod.

INZONE H9:

INZONE H7:

A: Hmatový bod

Zvýšenie hlasitosti: otočte ovládač VOL (hlasitosť) –/+ do strany +.
 
INZONE H9:
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INZONE H7:

 

Zníženie hlasitosti: otočte ovládač VOL (hlasitosť) –/+ do strany –.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:
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Nastaviť vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom (vyváženie hry/četu)

Vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým četom môžete nastaviť pomocou tlačidla GAME/CHAT (vyváženie
hry/četu).
Po stlačení tlačidla GAME bude zvuk hlasového četu tichší a zvuk hry bude lepšie počuteľný.
Po stlačení tlačidla CHAT bude zvuk hry tichší a zvuk hlasového četu bude lepšie počuteľný.

INZONE H9:

INZONE H7:

B: tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu)

Poznámka
Niektoré hry nemusia tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu) podporovať.

Tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu) je účinné len na nastavenie vyváženia hlasitosti hernej konzoly pripojenej cez USB
vysielač s prijímačom. Vyváženie hlasitosti sa nedá nastaviť pomocou Bluetooth zariadenia.

Pri používaní hernej aplikácie a četovacej aplikácie v počítači nastavte v nastaveniach aplikácie výstupný cieľ hernej aplikácie na
[INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] a výstupný cieľ četovacej aplikácie na [INZONE H9 / INZONE H7 – CHAT].  
Ak sú nastavenia nesprávne, nie je správne nastavené ani vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým četom.

Buďte opatrní, pretože keď stlačíte tlačidlo CHAT, keď je výstupné zvukové zariadenie počítača nastavené na [INZONE H9 /
INZONE H7 - CHAT], hlasitosť hier atď. sa zvýši.

Zapnúť/vypnúť mikrofón

Po znížení ramienkového mikrofónu sa mikrofón zapne. Po zvýšení ramienkového mikrofónu sa mikrofón vypne.
Ramienkový mikrofón pri zapínaní a vypínaní cvakne.
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Zapnutie mikrofónu
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

 

Vypnutie mikrofónu
 
INZONE H9:

33



 
INZONE H7:

Poznámka
Pri nasadzovaní, snímaní alebo používaní slúchadiel dávajte pozor, aby ste si mikrofónom nepichli do oka.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Možnosti konzoly PlayStation®5

Po prepojení konzoly PS5™ a slúchadiel pomocou USB vysielača s prijímačom môžete vykonať nasledujúce úkony.

Skontrolovať vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom
Zobraziť stav zapnutia/vypnutia mikrofónu
Skontrolovať hlasitosť slúchadiel
Zobraziť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
Skontrolovať stav pripojenia slúchadiel

Poznámka
Ak sa uvedené funkcie nedajú použiť, skontrolujte, či je posuvný prepínač USB vysielač s prijímačom na strane PS5.

Ak nebude zariadenie PS5 aktualizované, hore uvedené funkcie nemusia byť k dispozícii. Aktualizujte systémový softvér
zariadenia PS5 na najnovšiu verziu.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

So slúchadlami môžete bezdrôtovo telefonovať v režime hands-free alebo četovať pomocou funkcie Bluetooth vášho
Bluetooth zariadenia.
Dá sa použiť pri pripojení k počítaču alebo k PS5™ prostredníctvom bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia.

Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie
zariadenia sa nazýva „párovanie“.
Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte
použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete
používať so slúchadlami po prvýkrát.
Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

Smartfón so systémom Android sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
Slúchadlá sú dostatočne nabité.
Máte k dispozícii návod na používanie smartfónu so systémom Android.

Zapnite slúchadlá a potom zapnite režim Bluetooth, aby sa aktivoval režim párovania.

INZONE H9:

1

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia nabielo, prejdite na krok  -2.
Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia namodro, prejdite na krok  .

1.

Zapnite režim Bluetooth tak, že približne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (Bluetooth).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) rýchlo blikajú.

2.
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INZONE H7:

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú
žiadnymi informáciami o párovaní) sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania.
V takom prípade pokračujte krokom  .
Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami)
je potrebné aktivovať režim párovania manuálne.
V takom prípade pokračujte krokom  -3.

Zapnite režim párovania tak, že približne 5 sekúnd podržíte tlačidlo  (Bluetooth).
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú v režime párovania.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) dvakrát po sebe rýchlo zablikajú.

3.

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely).

Keď indikátor  (Bluetooth) zhasne, pokračujte krokom  -2.
Keď sa  (Bluetooth) rozsvieti namodro, pokračujte krokom  .

1.
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Zapnite režim Bluetooth tak, že približne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (Bluetooth).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (Bluetooth) (modrý) a potom bude pomaly blikať.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú
žiadnymi informáciami o párovaní) sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania.
V takom prípade pokračujte krokom  .
Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami)
je potrebné aktivovať režim párovania manuálne.
V takom prípade pokračujte krokom  -3.

2.

Zapnite režim párovania tak, že približne 5 sekúnd podržíte tlačidlo  (Bluetooth).
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú v režime párovania.
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) dvakrát po sebe rýchlo zabliká.

3.

Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.2

V smartfóne so systémom Android vyhľadajte slúchadlá.3

Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].1.

Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.2.
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Dotknite sa položky [INZONE H9 / INZONE H7].

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.
Slúchadlá a smartfón sa navzájom spárujú a prepoja.
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

 
INZONE H9:
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) sa zmenia na pomaly blikajúce.

 
INZONE H7:
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) bude blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.

 
Ak sa neprepoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android “.
Ak sa na displeji smartfónu so systémom Android nezobrazí položka [INZONE H9 / INZONE H7], skúste to znova
od kroku  .

4

Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.*
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Rada
Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom
Android.

Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných
nastavení“.

Poznámka
Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku  -2.

Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o
registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so
slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia
súčasne.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android
Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.1

Zapnite slúchadlá a potom zapnite režim Bluetooth.

INZONE H9:

2

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

1.

Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia na bielo, približne na 2 sekundy podržte tlačidlo 
(Bluetooth), aby sa zapol režim Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) rýchlo blikajú.

2.
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INZONE H7:

Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia označujúci, že
pripojenie bolo vytvorené.
Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom

 .

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely).

1.

Keď indikátor  (Bluetooth) zhasne. približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (Bluetooth), aby sa zapol režim
Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (Bluetooth) (modrý) a potom bude pomaly blikať.

2.
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Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.3

Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].1.

Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.2.

Dotknite sa položky [INZONE H9 / INZONE H7].

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.
 
INZONE H9:
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) sa zmenia na pomaly blikajúce.

 
INZONE H7:
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) bude blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.

4
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Rada
Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom
Android.

Poznámka
Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť
automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení
alebo vypnite napájanie.

Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte
párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
Párovanie a pripojenie k smartfónu so systémom Android

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete
používať so slúchadlami po prvýkrát.
Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
Slúchadlá sú dostatočne nabité.
Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.

Zapnite slúchadlá a potom zapnite režim Bluetooth, aby sa aktivoval režim párovania.

INZONE H9:

1

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia nabielo, prejdite na krok  -2.
Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia namodro, prejdite na krok  .

1.

Zapnite režim Bluetooth tak, že približne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (Bluetooth).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) rýchlo blikajú.

2.
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INZONE H7:

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú
žiadnymi informáciami o párovaní) sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania.
V takom prípade pokračujte krokom  .
Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami)
je potrebné aktivovať režim párovania manuálne.
V takom prípade pokračujte krokom  -3.

Zapnite režim párovania tak, že približne 5 sekúnd podržíte tlačidlo  (Bluetooth).
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú v režime párovania.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) dvakrát po sebe rýchlo zablikajú.

3.

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely).

Keď indikátor  (Bluetooth) zhasne, pokračujte krokom  -2.
Keď sa  (Bluetooth) rozsvieti namodro, pokračujte krokom  .

1.
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Zapnite režim Bluetooth tak, že približne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (Bluetooth).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (Bluetooth) (modrý) a potom bude pomaly blikať.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú
žiadnymi informáciami o párovaní) sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania.
V takom prípade pokračujte krokom  .
Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami)
je potrebné aktivovať režim párovania manuálne.
V takom prípade pokračujte krokom  -3.

2.

Zapnite režim párovania tak, že približne 5 sekúnd podržíte tlačidlo  (Bluetooth).
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú v režime párovania.
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) dvakrát po sebe rýchlo zabliká.

3.

Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.2

V zariadení iPhone vyhľadajte slúchadlá.3

Vyberte položku [Settings].1.
Dotknite sa položky [Bluetooth].2.

Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.3.
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Rada

Dotknite sa položky [INZONE H9 / INZONE H7].

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.
Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

 
INZONE H9:
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) sa zmenia na pomaly blikajúce.

 
INZONE H7:
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) bude blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.

 
Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone “.
Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí položka [INZONE H9 / INZONE H7], skúste to znova od začiatku
kroku  .

4

Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.*
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Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných
nastavení“.

Poznámka

Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku  -2.

Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o
registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so
slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia
súčasne.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

50



Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone

Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.1

Zapnite slúchadlá a potom zapnite režim Bluetooth.

INZONE H9:

2

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

1.

Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia na bielo, približne na 2 sekundy podržte tlačidlo 
(Bluetooth), aby sa zapol režim Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) rýchlo blikajú.

2.
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INZONE H7:

Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia označujúci, že
pripojenie bolo vytvorené.
Skontrolujte stav pripojenia v iPhonezariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom  .

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely).

1.

Keď indikátor  (Bluetooth) zhasne. približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (Bluetooth), aby sa zapol režim
Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (Bluetooth) (modrý) a potom bude pomaly blikať.

2.
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Zobrazte zariadenia spárované so zariadením iPhone.3

Vyberte položku [Settings].1.
Dotknite sa položky [Bluetooth].2.

Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.3.

Dotknite sa položky [INZONE H9 / INZONE H7].

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.
 
INZONE H9:
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) sa zmenia na pomaly blikajúce.

 
INZONE H7:
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) bude blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.

4
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Rada
Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Poznámka
Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť
automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení
alebo vypnite napájanie.

Ak sa zariadenie iPhone nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia iPhone a znova ich
spárujte. Informácie o ovládaní zariadenia iPhone nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone
Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete
používať so slúchadlami po prvýkrát.
Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

Zariadenie Bluetooth sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
Slúchadlá sú dostatočne nabité.
Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia Bluetooth.

Zapnite slúchadlá a potom zapnite režim Bluetooth, aby sa aktivoval režim párovania.

INZONE H9:

1

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia nabielo, prejdite na krok  -2.
Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia namodro, prejdite na krok  .

1.

Zapnite režim Bluetooth tak, že približne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (Bluetooth).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) rýchlo blikajú.

2.
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INZONE H7:

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú
žiadnymi informáciami o párovaní) sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania.
V takom prípade pokračujte krokom  .
Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami)
je potrebné aktivovať režim párovania manuálne.
V takom prípade pokračujte krokom  -3.

Zapnite režim párovania tak, že približne 5 sekúnd podržíte tlačidlo  (Bluetooth).
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú v režime párovania.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) dvakrát po sebe rýchlo zablikajú.

3.

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely).

Keď indikátor  (Bluetooth) zhasne, pokračujte krokom  -2.
Keď sa  (Bluetooth) rozsvieti namodro, pokračujte krokom  .

1.
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Zapnite režim Bluetooth tak, že približne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (Bluetooth).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (Bluetooth) (modrý) a potom bude pomaly blikať.

Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú
žiadnymi informáciami o párovaní) sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania.
V takom prípade pokračujte krokom  .
Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami)
je potrebné aktivovať režim párovania manuálne.
V takom prípade pokračujte krokom  -3.

2.

Zapnite režim párovania tak, že približne 5 sekúnd podržíte tlačidlo  (Bluetooth).
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú v režime párovania.
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) dvakrát po sebe rýchlo zabliká.

3.

Vykonajte postup párovania v zariadení Bluetooth, aby sa tieto slúchadlá dali vyhľadať.

V zozname rozpoznaných zariadení na obrazovke zariadenia Bluetooth sa zobrazí položka [ INZONE H9 / INZONE
H7].
Ak sa táto položka nezobrazí, zopakujte postup od kroku  .

2

Na párovanie vyberte položku [INZONE H9 / INZONE H7] na obrazovke zariadenia Bluetooth.

Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

3

Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.*

Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Niektoré zariadenia sa po dokončení párovania automaticky pripoja k slúchadlám.
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.
 
INZONE H9:
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) sa zmenia na pomaly blikajúce.

4
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Rada
Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom
Bluetooth.

Ak chcete odstrániť všetky informácie o párovaní Bluetooth, pozrite si časť „Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných
nastavení“.

Poznámka

Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku  -2.

Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.  
Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o
registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
Pri inicializácii slúchadiel.  
Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so
slúchadlami a potom ich spárujte znova.

Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia
súčasne.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

 
INZONE H7:
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) bude blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.

 
Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth “.
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Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

Zapnite slúchadlá a potom zapnite režim Bluetooth.

INZONE H9:

1

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

1.

Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia na bielo, približne na 2 sekundy podržte tlačidlo 
(Bluetooth), aby sa zapol režim Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) rýchlo blikajú.

2.
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INZONE H7:

Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia označujúci, že
pripojenie bolo vytvorené.
Skontrolujte stav pripojenia v Bluetoothzariadení. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom  .

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (napájanie) (biely).

1.

Keď indikátor  (Bluetooth) zhasne. približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (Bluetooth), aby sa zapol režim
Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.
Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor  (Bluetooth) (modrý) a potom bude pomaly blikať.

2.
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Rada
Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so zariadením so systémom
Bluetooth.

Poznámka
Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť
automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení
alebo vypnite napájanie.

Ak sa zariadenie Bluetooth nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth a
znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením
Bluetooth.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Párovanie a pripojenie k zariadeniu Bluetooth

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth
Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)
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Vytvorte pripojenie Bluetooth zo zariadenia Bluetooth.

Informácie o ovládaní zariadenia Bluetooth nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením Bluetooth.
Po pripojení zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.
 
INZONE H9:
Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) sa zmenia na pomaly blikajúce.

 
INZONE H7:
Indikátor  (Bluetooth) (modrý) bude blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.

2
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP
(Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie
dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade,
že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Tón zvonenia
INZONE H9:
Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) budú rýchlo
blikať.

INZONE H7:
Pri prichádzajúcom hovore bude v slúchadlách znieť tón zvonenia a indikátor  (Bluetooth) (modrý) bude rýchlo blikať.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie nemusia indikátory pri prichádzajúcom hovore blikať.
V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne

Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.1

Keď zaznie tón zvonenia, stlačením tlačidla  (Bluetooth) na slúchadlách prijmite hovor.2
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Ak prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby, prehrávanie sa pozastaví a v slúchadlách zaznie tón
zvonenia.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

 
Rozprávať môžete do ramienkového mikrofónu slúchadiel.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:
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A: ramienkový mikrofón

Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia
Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo
HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
Skontrolujte stav pripojenia slúchadiel.
Ak sa prehrávanie hudby nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.

Nastavte hlasitosť pomocou ovládača VOL (hlasitosť) –/+ na slúchadlách.

Na strane + sa nachádza hmatový bod.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

3
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B: hmatový bod

Zvýšenie hlasitosti: otočte do strany +.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

Zníženie hlasitosti: otočte do strany –.
 
INZONE H9:
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Rada
Upravte hlasitosť použitím pripojeného zariadenia a slúchadiel.

Poznámka
Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej
aplikácie na prehrávanie hudby nemusí prehrávanie automaticky obnoviť ani po skončení hovoru.

Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného
telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.

Váš hlas nasnímaný cez ramienkový mikrofón slúchadiel bude počuť zo slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže
cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth
Uskutočnenie hovoru

 
INZONE H7:

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie zvuk upozornenia.

Po skončení telefonického hovoru stlačením tlačidla  (Bluetooth) na slúchadlách hovor ukončíte.

Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

4
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Funkcie na telefonovanie
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP
(Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie
dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade,
že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.1

Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.
Ak hovor uskutočníte počas prehrávania hudby, prehrávanie sa pozastaví.
Ak v slúchadlách neznie tón vytáčania, nastavte slúchadlá ako volacie zariadenie pomocou smartfónu alebo
mobilného telefónu.
 
Rozprávať môžete do ramienkového mikrofónu slúchadiel.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

2
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A: ramienkový mikrofón

Nastavte hlasitosť pomocou ovládača VOL (hlasitosť) –/+ na slúchadlách.

Na strane + sa nachádza hmatový bod.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

 
B: hmatový bod

Zvýšenie hlasitosti: otočte do strany +.

3
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INZONE H9:

 
INZONE H7:

Zníženie hlasitosti: otočte do strany –.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:
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Rada
Upravte hlasitosť použitím pripojeného zariadenia a slúchadiel.

Poznámka
Pri uskutočňovaní hovoru počas prehrávania hudby sa v závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie na
prehrávanie hudby nemusí prehrávanie automaticky obnoviť ani po skončení hovoru.

Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného
telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.

Váš hlas nasnímaný cez ramienkový mikrofón slúchadiel bude počuť zo slúchadiel (funkcia Bočný tón). V takom prípade môže
cez slúchadlá znieť okolitý zvuk alebo zvuk slúchadiel, avšak nejde o poruchu.

Súvisiaca téma

Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie zvuk upozornenia.

Po skončení telefonického hovoru stlačením tlačidla  (Bluetooth) na slúchadlách hovor ukončíte.

INZONE H9:

 
INZONE H7:

Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

4
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Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Prijatie hovoru
Funkcie na telefonovanie
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným
telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.
V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa
ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.
Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

INZONE H9:

INZONE H7:

A: ovládač VOL (hlasitosť) –/+
B: tlačidlo  (Bluetooth)

Jednotlivé ovládače a tlačidlá majú nasledujúce funkcie:

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)
Ovládač VOL (hlasitosť) –/+

Zvýšenie hlasitosti: otočte počas hovoru do strany +.
Zníženie hlasitosti: otočte počas hovoru do strany –.

Tlačidlo  (Bluetooth)

Prijatie hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas prichádzajúceho hovoru.
Odmietnutie hovoru: počas prichádzajúceho hovoru podržte približne 2 sekundy.
Ukončenie hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas hovoru.
Zrušenie odchádzajúceho hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas odchádzajúceho hovoru.
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Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)
Ovládač VOL (hlasitosť) –/+

Zvýšenie hlasitosti: otočte počas hovoru do strany +.
Zníženie hlasitosti: otočte počas hovoru do strany –.

Tlačidlo  (Bluetooth)

Prijatie hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas prichádzajúceho hovoru.
Ukončenie hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas hovoru.
Zrušenie odchádzajúceho hovoru: stlačte krátko jedenkrát počas odchádzajúceho hovoru.

Súvisiaca téma
Prijatie hovoru

Uskutočnenie hovoru
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

Rada
Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma
Vypnutie slúchadiel
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Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie Bluetooth je odpojené.

1

Vypnite režim Bluetooth alebo vypnite slúchadlá.

Pri vypínaní režimu Bluetooth začujete zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je vypnutý.
Pri vypínaní slúchadiel začujete zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sa vypínajú.

2
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje nasledujúce profily, môžete počúvať hudbu a ovládať zariadenie pomocou
slúchadiel cez pripojenie Bluetooth.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Môžete bezdrôtovo počúvať hudbu vo vysokej kvalite.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Môžete upraviť hlasitosť atď.

Ovládanie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom
so zariadením Bluetooth.

Pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.1

Nasaďte si slúchadlá na uši.

Posunutím posúvača nastavíte dĺžku hlavového pásu.
Slúchadlá si na hlavu nasaďte tak, aby ste slúchadlo so značkou  (ľavé) mali na ľavom uchu a slúchadlo so
značkou  (pravé) na pravom uchu. Na strane s označením  (ľavá) sa nachádza ramienkový mikrofón.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:
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A: ramienkový mikrofón

Spustite prehrávanie v zariadení Bluetooth a nastavte hlasitosť na strednú úroveň.3

Nastavte hlasitosť pomocou ovládača VOL (hlasitosť) –/+ na slúchadlách.

Na strane + sa nachádza hmatový bod.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

B: hmatový bod

Zvýšenie hlasitosti: otočte do strany +.
 

4
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INZONE H9:

 
INZONE H7:

Zníženie hlasitosti: otočte do strany –.
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:
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Rada
Slúchadlá podporujú ochranu obsahu SCMS-T. Hudbu a iný audio obsah môžete cez slúchadlá počúvať zo zariadenia, napríklad
mobilného telefónu alebo prenosného televízora, podporujúceho ochranu obsahu SCMS-T.

Upravte hlasitosť použitím pripojeného zariadenia a slúchadiel.

Poznámka
V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)
Používanie funkcie potlačenia hluku (len model INZONE H9)
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Keď hlasitosť dosiahne maximálnu alebo minimálnu úroveň, zaznie zvuk upozornenia.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Ovládanie zvukového zariadenia (pripojenie Bluetooth)

Ak zariadenie Bluetooth podporuje funkciu ovládania zariadenia (kompatibilný profil: AVRCP), k dispozícii budú
nasledujúce operácie. Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth, preto si prečítajte návod na
použitie dodávaný so zariadením.

INZONE H9:

INZONE H7:

A: ovládač VOL (hlasitosť) –/+
B: tlačidlo  (Bluetooth)

Jednotlivé ovládače a tlačidlá majú nasledujúce funkcie:

Ovládač VOL (hlasitosť) –/+

Zvýšenie hlasitosti: otočte do strany +.
Zníženie hlasitosti: otočte do strany –.

Tlačidlo  (Bluetooth)

Prehrávanie: Počas pozastavenia krátko raz stlačte.
Pauza: Počas prehrávania krátko raz stlačte.
Preskočenie na začiatok nasledujúcej skladby: Rýchlo stlačte dvakrát. (   )
Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby (alebo prehrávanej skladby): Rýchlo stlačte trikrát. (    )

Poznámka

V prípade nevhodných podmienok na komunikáciu môže zariadenie Bluetooth nesprávne reagovať na ovládanie zo slúchadiel.

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od pripojeného zariadenia, hudobného softvéru alebo použitej aplikácie. V niektorých
prípadoch môže fungovať inak alebo nemusí fungovať, a to aj keď vykonáte vyššie uvedené operácie.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

Rada
Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.

Súvisiaca téma
Vypnutie slúchadiel

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie Bluetooth je odpojené.

1

Vypnite režim Bluetooth alebo vypnite slúchadlá.

Pri vypínaní režimu Bluetooth začujete zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je vypnutý.
Pri vypínaní slúchadiel začujete zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sa vypínajú.

2
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Informácie o režime kvality zvuku

Počas prehrávania cez Bluetooth môžete vybrať nasledujúce dva režimy kvality zvuku. Nastavenia môžete prepnúť a
režim kvality zvuku skontrolovať aj pomocou softvéru „INZONE Hub“.
To je účinné počas prehrávania hudby prostredníctvom Bluetooth pripojenia.
Priority on Sound Quality: uprednostní sa kvalita zvuku (predvolené nastavenie).
Priority on Stable Connection: uprednostní sa stabilné pripojenie.

Ak chcete ako prioritnú určiť kvalitu zvuku, vyberte možnosť [Priority on Sound Quality].
Ak je pripojenie nestabilné, napríklad keď sa prehrávanie zvuku prerušuje, vyberte možnosť [Priority on Stable
Connection].

Poznámka
Čas prehrávania sa môže skrátiť v závislosti od kvality zvuku a podmienok, za akých slúchadlá používate.

V závislosti od okolitých podmienok v oblasti, v ktorej slúchadlá používate, môže stále dochádzať k prerušovaniu zvuku, a to aj
v prípade výberu režimu [Priority on Stable Connection].

Súvisiaca téma
Možnosti softvéru „INZONE Hub“
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Podporované kodeky

Kodek je „algoritmus kódovania zvuku“, ktorý sa používa na bezdrôtový prenos zvuku prostredníctvom pripojenia
Bluetooth.
Slúchadlá podporujú nasledujúce 2 kodeky na prehrávanie hudby prostredníctvom pripojenia A2DP: SBC a AAC.

SBC
Toto je skratka pre štandard Subband Codec.
SBC je štandardná technológia kódovania zvuku, ktorá sa využíva v zariadeniach Bluetooth.
Všetky zariadenia Bluetooth podporujú kodek SBC.

AAC
Toto je skratka pre štandard Advanced Audio Coding.
Štandard AAC sa využíva hlavne v produktoch Apple, ako je napríklad zariadenie iPhone, a poskytuje vyššiu kvalitu
zvuku ako kodek SBC.

Keď sa z pripojeného zariadenia prenáša hudba v jednom z vyššie uvedených kodekov, slúchadlá sa automaticky
prepnú na daný kodek a prehrajú hudbu v rovnakom kodeku.
Ak pripojené zariadenie podporuje kodek vyššej kvality zvuku ako SBC, možno budete musieť zariadenie najskôr
nastaviť tak, aby ste si mohli vychutnať hudbu s požadovaným kodekom z podporovaných kodekov.
Ďalšie informácie týkajúce sa nastavenia kodeku nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením.

Súvisiaca téma
Informácie o režime kvality zvuku

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Možnosti softvéru „INZONE Hub“

Po prepojení počítača s nainštalovaným softvérom „INZONE Hub“ a slúchadiel pomocou USB vysielača s prijímačom
môžete vykonať nasledujúce úkony.

Upraviť hlasitosť
Vybrať nastavenie ekvalizéra
Prispôsobiť nastavenie ekvalizéra
Nastaviť vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom
Nastaviť dynamický rozsah (DYNAMIC RANGE CONTROL)
Vytvoriť/uložiť zvukový profil
Exportovať/importovať zvukový profil
Upraviť funkciu potlačenia hluku a režim okolitého zvuku (ovládanie okolitého zvuku) (len model INZONE H9)
Vybrať postupnosť prepínania pri zmene funkcie potlačenia hluku/režimu okolitého zvuku na slúchadlách (len model
INZONE H9)
Upraviť hlasitosť mikrofónu
Upraviť hlasitosť bočného tónu (SIDETONE)
Otestovať mikrofón
Nastaviť konštantnú hlasitosť vstupu mikrofónu (AUTO GAIN CONTROL)
Nastaviť priestorový zvuk
Nastaviť automatické vypínanie
Zapnúť/vypnúť osvetlenie indikátora (AUTO LED OFF) (len model INZONE H9)
Nastaviť režim zapnutia funkcie Bluetooth pri zapnutí slúchadiel
Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
Zobraziť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
Zobraziť stav Bluetooth pripojenia
Zobraziť stav zapnutia/vypnutia mikrofónu
Skontrolovať/aktualizovať verziu softvéru slúchadiel

Podrobné informácie o „INZONE Hub“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.
https://www.sony.net/inzonehub-support

Poznámka

Ak je výstupné zvukové zariadenie počítača nastavené na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], nastavenia zvuku sú vypnuté.
Skontrolujte, či je táto možnosť nastavená na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME].

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Inštalácia softvéru „INZONE Hub“

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

Stiahnite si softvér „INZONE Hub“ zo stránky podpory a nainštalujte si ho do počítača.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej adrese URL:
https://www.sony.net/inzonehub-support
 
Kompatibilný operačný systém: Windows 10 alebo novší

1

Po inštalácii softvér „INZONE Hub“ spustite.2
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou softvéru „INZONE Hub“ a využívajte nové funkcie alebo vyriešte
viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.
Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.
Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej
stránke podpory.
Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:
https://www.sony.com/am/support
Pre zákazníkov v Európe:
https://www.sony.eu/support
Pre zákazníkov v Číne:
https://service.sony.com.cn
Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:
https://www.sony-asia.com/support

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Čo je potlačenie hluku? (len model INZONE H9)

Funkcia potlačovania hluku redukuje okolitý zvuk generovaním protifázového zvuku, ktorý potláča vonkajšie okolité
zvuky (napríklad hluk vo vozidlách alebo hluk z klimatizácie v interiéri).

Poznámka

V závislosti od typu hluku alebo ak sa používa vo veľmi tichom prostredí, účinok potlačenia hluku nemusíte počuť alebo môžete
mať pocit, že sa hlasitosť určitého hluku zvýšila.

Keď používate slúchadlá, v závislosti od toho, ako slúchadlá nosíte, môže byť účinok potlačenia hluku nižší alebo môže byť
počuť pískanie (spätná väzba). V takomto prípade slúchadlá zložte a znova si ich nasaďte.

Funkcia potlačovania hluku pôsobí predovšetkým na hluk nižších frekvencií, ako je napríklad hluk klimatizácie a vozidla. Hoci je
hluk potlačený, nie je úplne eliminovaný.

Pri používaní slúchadiel v aute alebo v autobuse môže byť v závislosti od podmienok v doprave počuť hluk.

Mobilné telefóny môžu spôsobovať rušenie a hluk. V takom prípade posuňte slúchadlá ďalej od mobilného telefónu.

Nezakrývajte mikrofóny na ľavom a pravom slúchadle rukou a pod. Ak sú zakryté, účinok potlačenia hluku alebo režim okolitého
zvuku nemusia fungovať správne alebo sa môže objaviť zvukový signál (spätná väzba). V takýchto prípadoch odkryte ľavý a
pravý mikrofón.

A: mikrofóny pre funkciu potlačenia hluku (externé) (ľavý, pravý)

Súvisiaca téma
Používanie funkcie potlačenia hluku (len model INZONE H9)
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Používanie funkcie potlačenia hluku (len model INZONE H9)

Ak zapnete funkciu potlačenia hluku, môžete si vychutnávať hry bez rušenia okolitým hlukom.

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

1

Stlačením tlačidla NC/AMB prepnete na funkciu potlačenia hluku.

Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že funkcia potlačovania hluku je zapnutá.

Režim okolitého zvuku: ZAP.
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim okolitého zvuku je zapnutý.

Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku sú vypnuté.

2
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Rada
Nastavenia funkcie potlačenia hluku a režimu okolitého zvuku môžete zmeniť aj pomocou softvéru „INZONE Hub“.

Vo výrobných nastaveniach je funkcia potlačenia hluku pri zapnutí slúchadiel vypnutá. Toto nastavenie je možné zmeniť
pomocou softvéru „INZONE Hub“.

V softvéri „INZONE Hub“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť pri stláčaní
tlačidla NC/AMB.

Funkcia potlačenia hluku: ZAP.  Režim okolitého zvuku: ZAP.  Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku:
VYP.
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.  Režim okolitého zvuku: ZAP.
Režim okolitého zvuku: ZAP.  Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.  Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.

Súvisiaca téma
Zapnutie slúchadiel

Čo je potlačenie hluku? (len model INZONE H9)

Počúvanie okolitého zvuku počas hrania hier (režim okolitého zvuku) (len model INZONE H9)
Možnosti softvéru „INZONE Hub“

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Počúvanie okolitého zvuku počas hrania hier (režim okolitého zvuku) (len model
INZONE H9)

Cez mikrofóny v ľavej a pravej jednotke slúchadiel môžete počas hrania hier počúvať aj okolitý zvuk.

Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo  (napájanie).

Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

1

Stlačením tlačidla NC/AMB prepnete na režim okolitého zvuku.

Každým ťuknutím tlačidla sa funkcia zmení nasledovne.
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že funkcia potlačovania hluku je zapnutá.

Režim okolitého zvuku: ZAP.
Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim okolitého zvuku je zapnutý.

Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.

2
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Rada
Nastavenia pre režim okolitého zvuku zmenené pomocou softvéru „INZONE Hub“ sa uložili v slúchadlách. Po zmene nastavení
môžete počúvať hudbu s uloženými nastaveniami režimu okolitého zvuku, aj keď sú slúchadlá pripojené k iným zariadeniam bez
nainštalovaného softvéru „INZONE Hub“.

Vo výrobných nastaveniach je režim okolitého zvuku pri zapnutí slúchadiel vypnutý. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou
softvéru „INZONE Hub“.

V softvéri „INZONE Hub“ si môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností a nastaviť, ako sa budú funkcie meniť pri stláčaní
tlačidla NC/AMB.

Funkcia potlačenia hluku: ZAP.  Režim okolitého zvuku: ZAP.  Funkcia potlačenia hluku: VYP./Režim okolitého zvuku:
VYP.
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.  Režim okolitého zvuku: ZAP.
Režim okolitého zvuku: ZAP.  Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.
Funkcia potlačenia hluku: ZAP.  Funkcia potlačenia hluku: VYP./režim okolitého zvuku: VYP.

Poznámka
V závislosti od podmienok okolia a typu/hlasitosti prehrávaného zvuku nemusí byť okolitý zvuk počuť, aj keď používate režim
okolitého zvuku. Slúchadlá nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad
na ceste s vozidlami a bicyklami.

Ak slúchadlá nemáte nasadené správne, režim okolitého zvuku nemusí fungovať správne. Nasaďte si slúchadlá správne.

Ak je zapnutý režim okolitého zvuku, hluk vetra sa môže v závislosti od okolitého prostredia zvýšiť. V takom prípade zrušte režim
zvýraznenia hlasu v softvéri „INZONE Hub“. Ak je hluk vetra napriek tomu príliš silný, vypnite režim okolitého zvuku.

Súvisiaca téma
Používanie funkcie potlačenia hluku (len model INZONE H9)

Možnosti softvéru „INZONE Hub“
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Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že funkcia potlačovania hluku a režim okolitého zvuku sú vypnuté.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Bezpečnostné opatrenia

Informácie o USB vysielači s prijímačom a Bluetooth komunikácii
Keďže USB vysielač s prijímačom, zariadenia Bluetooth a bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) využívajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s bezdrôtovým
rozhraním LAN sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce hluk, vypadávanie zvuku alebo prerušenie
komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.

Po pripojení slúchadiel k USB vysielaču s prijímačom alebo k zariadeniu Bluetooth používajte slúchadlá
maximálne 10 m od zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN.
Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN,
vypnite zariadenie s bezdrôtovým rozhraním LAN.
Tieto slúchadlá a USB vysielač s prijímačom/zariadenie Bluetooth používajte čo najbližšie k sebe.

Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v
závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov.
V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:

v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých
plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.

Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v
lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
Po pripojení k zariadeniu Bluetooth môže byť prehrávanie zvuku cez slúchadlá oneskorené oproti prehrávaniu na
vysielacom zariadení v dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri hraní
hier alebo sledovaní filmov zvuk synchronizovaný s obrazom.
Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie
komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto
zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií,
ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.

Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a
musia byť certifikované ako vyhovujúce.
Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa
následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže
dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo
prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.

V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine
Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele
pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev
z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel
Po použití slúchadlá pomaly zložte z uší.
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Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym
vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora
vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.

Ďalšie poznámky
Pri prílišnom zvýšení hlasitosti môže dôjsť k úniku zvuku. Dávajte pozor, aby ste neobťažovali ostatných. Ako
pomôcku používajte hlasitosť, ktorá vám umožní zavolať a odpovedať aj na hlučnom mieste.
Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
Do budiča slúchadiel nevdychujte.
Nedovoľte, aby na slúchadlá pôsobila dlhodobo hmotnosť alebo nadmerná sila, a to ani pri ich uskladnení. Mohlo by
dôjsť k ich zdeformovaniu.
Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
Ušnice slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
Pri nasadzovaní, snímaní alebo používaní slúchadiel dávajte pozor, aby ste si mikrofónom nepichli do oka.
Ušnice sú spotrebný materiál. Ak sa ušnice dlhodobým používaním a skladovaním poškodia, kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony.

Čistenie slúchadiel

Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé,
namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel (okrem ušníc) ju
poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť
povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na
preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
Slúchadlá majú magnet/-y, ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie
hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke
pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky
používate vy.

Slúchadlá neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

Slúchadlá obsahujú magnety. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a
karta sa nebude dať použiť.

Uchovávajte mimo dosahu detí

Mohli by prehltnúť malé časti. Po použití uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie o zvýšení teploty

Kým slúchadlá nabíjate alebo keď ich dlho používate, teplota slúchadiel sa môže zvýšiť. Nejde však o poruchu.

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Vodotesnosť slúchadiel
Slúchadlá nie sú vodotesné. Ak do slúchadiel vnikne voda alebo cudzia hmota, môže dôjsť k skratu alebo poruche.
Vyhýbajte sa nasledujúcim situáciám a dbajte na to, aby sa k slúchadlám nedostala vlhkosť alebo nečistota.

Používanie slúchadiel počas dažďa alebo sneženia

Dotýkanie sa slúchadiel bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili
ruky

Dotýkanie sa slúchadiel spotenými rukami alebo používanie slúchadiel v situáciách, keď sa slúchadlá môžu namočiť
potom
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Ukladanie slúchadiel do tašky k studenej PET fľaši

Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia

Ak sa slúchadlá namočia alebo do slúchadiel vnikne voda
Ak sa slúchadlá nabíjajú alebo sú zapnuté, môže dôjsť k skratu alebo poruche. Umiestnite slúchadlá do zvislej polohy a
položte suchú handričku pod port USB Type-C dovtedy, kým zvnútra nevyjde všetka voda. Následne nechajte slúchadlá
na dobre vetranom mieste bez priameho slnečného žiarenia, kým úplne nevyschnú.

INZONE H9:
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INZONE H7:

A: port USB Type-C

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Licencie

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských
práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov
informovať o obsahu zmluvy. Prejdite na nasledujúcu adresu URL a prečítajte si.  
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/22/
Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho
oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Ochranné známky

Microsoft, Windows a Windows Media sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
iPhone, macOS a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a iných krajinách.
IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a
používa sa na základe licencie.
Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth
SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe
licencie.
USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
„PlayStation“ a „PS5“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Interactive
Entertainment Inc.
Sony a INZONE sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation
alebo jej pridružených spoločností.
Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými
obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:
https://www.sony.com/am/support
Pre zákazníkov v Európe:
https://www.sony.eu/support
Pre zákazníkov v Číne:
https://service.sony.com.cn
Pre zákazníkov v ostatných krajinách a regiónoch:
https://www.sony-asia.com/support

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation

102

https://www.sony.com/am/support
https://www.sony.eu/support
https://service.sony.com.cn/
https://www.sony-asia.com/support


Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Ako možno vyriešiť problém?

Ak slúchadlá nefungujú podľa očakávania, skúste problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

Vyhľadajte príznaky problému v tejto príručke a pokúste sa ho vyriešiť pomocou uvedených postupov.
Nabite slúchadlá.  
Niektoré problémy možno vyriešiť nabitím batérie slúchadiel.
Reštartujte zariadenie, ktoré sa pripája k slúchadlám.  
Niektoré problémy môžete vyriešiť tak, že pripojené zariadenie, ako je počítač, smartfón alebo PS5™ reštartujete.
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá.  
Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o
párovaní.
Vyhľadajte informácie o probléme na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

Ak operácie vyššie nefungujú, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Súvisiaca téma
Nabíjanie slúchadiel

Webové lokality podpory pre zákazníkov

Resetovanie slúchadiel
Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Nie je možné zapnúť slúchadlá.

Batériu úplne nabite.
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Súvisiaca téma
Nabíjanie slúchadiel

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Resetovanie slúchadiel
Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Batéria sa nedá nabiť.

Používajte dodaný kábel USB Type–C.
Skontrolujte, či je kábel USB Type-C pevne zapojený do slúchadiel a do sieťového adaptéra USB, počítača alebo
PS5™ alebo či je sieťový adaptér USB pevne pripojený do napájacej zásuvky.
Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie,
prebuďte ho.
Skontrolujte, či PS5 nie je v režime spánku. Ak je v režime spánku, ukončite tento režim alebo zmeňte nastavenia
PS5 tak, aby sa porty USB na zariadení PS5 mohli používať na nabíjanie aj v režime spánku.
Aktualizujte OS počítača alebo systémový softvér zariadenia PS5 na najnovšiu verziu.
Reštartujte počítač alebo PS5 a skontrolujte, či sa situácia zlepšila.
Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto
rozsahu nemusí byť účinné.
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Súvisiaca téma
Nabíjanie slúchadiel

Resetovanie slúchadiel
Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Čas nabíjania je príliš dlhý.

Pri nabíjaní pomocou počítača skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom
rozbočovača USB.
Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type–C.
Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto
rozsahu nemusí byť účinné.
V ostatných prípadoch, ako sú uvedené vyššie, reštartujte počítač alebo PS5™ a zopakujte postup pripojenia USB.
Ak sa problém nezlepší ani po reštartovaní počítača alebo PS5 a po opätovnom pokuse o pripojenie USB, pripojte
slúchadlá k napájacej zásuvke a nabite ich.

Súvisiaca téma
Nabíjanie slúchadiel
Resetovanie slúchadiel

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Dostupný prevádzkový čas je krátky (výdrž batérie je krátka).

Pri hraní hier na počítači alebo PS5™ so zapnutým režimom Bluetooth slúchadiel sa skracuje dostupný prevádzkový
čas. Ak nepoužívate Bluetooth zariadenie, napríklad smartfón, podržaním tlačidla  (Bluetooth) na približne 2
sekundy vypnite režim Bluetooth.
Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratšia. Čas prevádzky
batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitiach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov
nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto
rozsahu nemusí byť účinné. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
Ak sa doba prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Súvisiaca téma
Dostupný prevádzkový čas

Kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Žiadny zvuk, nízka hladina zvuku

Počas pripojenia k hernej konzole (počítaču alebo PS5™)
Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
Skontrolujte, či je USB vysielač s prijímačom pevne zasunutý.
Ak je nastavenie hlasitosti počítača stlmené alebo nízke, zmeňte nastavenie hlasitosti počítača.
Ak je hlasitosť četu nízka, požiadajte partnera, aby zmenil hlasitosť mikrofónu.
Vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom môže byť na jednej strane. Upravte vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom
pomocou tlačidla GAME/CHAT (vyváženie hry/četu) na slúchadlách. Vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom môžete
skontrolovať aj pomocou softvéru „INZONE Hub“ a PS5.
Skontrolujte, či je nastavenie výstupu počítača nastavené na možnosť [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] alebo
[INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
Skontrolujte, či je nastavenie výstupu hry nastavené na možnosť [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] alebo [INZONE
H9 / INZONE H7 - CHAT].
Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k USB vysielaču s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5.

Či svieti indikátor na USB vysielači s prijímačom
Či sa slúchadlá zobrazujú v softvéri „INZONE Hub“ a či sa dajú upravovať jednotlivé nastavenia počas pripojenia
k počítaču

Ak sa slúchadlá nedajú pripojiť k USB vysielaču s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5, podľa
nasledujúceho postupu znova vykonajte párovanie s USB vysielačom s prijímačom.

Reštartujte používaný počítač alebo PS5.
Pripájané zariadenie znova pripojte k slúchadlám.
Resetujte slúchadlá.
Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
Pri súčasnom použití bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia s počítačom alebo PS5 a Bluetooth pripojenia sa mikrofónový
vstup slúchadiel používa na hovor alebo čet s pripojeným zariadením cez Bluetooth. Četovať na počítači alebo PS5
nie je možné.

Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth
Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
Ak prehrávate hudbu, skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth prepojené cez pripojenie A2DP
Bluetooth .
Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
Reštartujte používané zariadenie Bluetooth (napríklad smartfón).
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Pripojte USB vysielač s prijímačom k počítaču alebo k PS5.1.
Minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielači s prijímačom.  
USB vysielač s prijímačom sa prepne do režimu párovania a indikátor pripojenia (biely) na USB vysielači s
prijímačom dvakrát po sebe blikne.

2.

Zapnite slúchadlá.  
Po dokončení párovania zaznie zo slúchadiel zvuk upozornenia a na USB vysielači s prijímačom sa rozsvieti
indikátor pripojenia (biely).

3.
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Poznámka

Pripojenie nie je garantované v prípade USB portov TV atď.

Ak sa hlasitosť na pripojenom zariadení počas pripojenia cez Bluetooth pripojenie zníži, hlasitosť sa prevádzkou slúchadiel príliš
nezvýši. V takom prípade upravujte hlasitosť na pripojenom zariadení.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Resetovanie slúchadiel
Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Zvuk často vypadáva.

Počas pripojenia k hernej konzole (počítaču alebo PS5™)
Za nasledujúcich podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku, prípadne môže dôjsť k deaktivácii
pripojenia.

Keď sa medzi slúchadlami a hernou konzolou nachádza ľudské telo  
V takom prípade otočte hernú konzolu v rovnakom smere, v akom smeruje anténa slúchadiel, aby sa zlepšila
komunikácia.
Keď sa medzi slúchadlami a hernou konzolou nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
Keď je medzi slúchadlami a hernou konzolou príliš veľká vzdialenosť
Pri používaní na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra a kde sa vytvárajú
elektromagnetické vlny atď.
Na miestach, kde sa v blízkosti nachádzajú iné bezdrôtové komunikačné zvukové zariadenia alebo iné osoby

Pri hraní hier v počítači možno tento problém vyriešiť zatvorením nepotrebných aplikácií alebo okien alebo
reštartovaním počítača.
Znova pripojte slúchadlá k USB vysielaču s prijímačom.
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá.

Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth
V softvéri „INZONE Hub“ nastavte položku [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] na možnosť [Priority on Stable
Connection]. Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o režime kvality zvuku“.
Tento problém môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania vo vysielacom zariadení.
Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže
dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.

Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo  
V takom prípade zariadenie Bluetooth otočte v rovnakom smere, ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili
komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
Pri používaní na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra a kde sa vytvárajú
elektromagnetické vlny atď.
Keď je medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth príliš veľká vzdialenosť
Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby,
napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.

Ak telefonujete alebo četujete prostredníctvom smartfónu, tento problém je možné zlepšiť zatvorením nepotrebných
aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.
Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Informácie o anténach
Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájanej hernej konzoly a zariadením Bluetooth a vstavanou anténou
slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

INZONE H9:
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INZONE H7:

A: vstavaná anténa

Súvisiaca téma
Informácie o režime kvality zvuku
Resetovanie slúchadiel

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás
počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.

Počas pripojenia k hernej konzole (počítaču alebo PS5™)
Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
Skontrolujte, či je nastavenie výstupu četu počas hry nastavené na možnosť [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
Skontrolujte nastavenia hovorov četu počas hry a v aplikácii na videohovory.
Ak je ramienkový mikrofón slúchadiel zdvihnutý nahor, znížte ho nadol a nastavte jeho polohu tak, aby bol blízko
vašich úst.
Nastavte tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu) na stranu četu.
Skontrolujte, či je nastavenie mikrofónu v nastaveniach zvuku počítača nastavené na možnosť [INZONE H9 /
INZONE H7 - CHAT].
Po pripojení k počítaču nastavte hlasitosť mikrofónu pomocou softvéru „INZONE Hub“.
Znova pripojte slúchadlá k USB vysielaču s prijímačom.
Resetujte slúchadlá.
Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
Pri súčasnom použití bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia s počítačom alebo PS5 a Bluetooth pripojenia sa mikrofónový
vstup slúchadiel používa na hovor alebo čet s pripojeným zariadením cez Bluetooth. Četovať na počítači alebo PS5
nie je možné.

Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth
Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
Použite zariadenie Bluetooth na opätovné vytvorenie pripojenia. Pre profil vyberte položku HFP alebo HSP.
Ak počúvate hudbu cez slúchadlá, zastavte prehrávanie a stlačením tlačidla  (Bluetooth) prijmite prichádzajúci
hovor.
Ak je ramienkový mikrofón slúchadiel zdvihnutý nahor, znížte ho nadol a nastavte jeho polohu tak, aby bol blízko
vašich úst.
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Prijatie hovoru

Uskutočnenie hovoru
Resetovanie slúchadiel

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Nízka kvalita zvuku zariadenia pripojeného cez Bluetooth pripojenie.

Znížte hlasitosť prehrávacieho zariadenia, ak je veľmi vysoká.
Ak sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pri prehrávaní hudby pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP
Bluetooth, prepnite Bluetooth pripojenie v pripojenom zariadení na A2DP.
Ak ste už slúchadlá pripojili k zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth
typu HFP/ HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.

Súvisiaca téma
Počúvanie hudby zo zariadenia prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Podporované kodeky
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Účinok potlačenia hluku nie je dostatočný. (len model INZONE H9)

Skontrolujte, či je funkcia potlačenia hluku zapnutá. Nastavenia potlačenia hluku môžete skontrolovať pomocou
„INZONE Hub“.
Nasaďte si slúchadlá pevne do pohodlnej polohy.
Funkcia potlačenia hluku je účinná pre hluk v nízkofrekvenčných pásmach, napríklad v kanceláriách, v blízkosti
klimatizácie, vo vlakoch a lietadlách, a nie je až tak účinná pre hluk pri vyšších frekvenciách, aké predstavujú
napríklad ľudské hlasy.

Súvisiaca téma
Čo je potlačenie hluku? (len model INZONE H9)
Používanie funkcie potlačenia hluku (len model INZONE H9)

Nosenie slúchadiel
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Keď je zapnutá funkcia potlačovania hluku, zmení sa spôsob, akým znie zvuk. (len
model INZONE H9)

Zvuk môže znieť odlišne v závislosti od toho, či je funkcia potlačovania hluku zapnutá alebo vypnutá. Ak existuje
rozdiel, možno ho zlepšiť úpravou spôsobu nosenia slúchadiel tak, aby vám slúchadlá dobre sedeli na ušiach.

Súvisiaca téma
Používanie funkcie potlačenia hluku (len model INZONE H9)
Nosenie slúchadiel

5-038-204-21(1) Copyright 2022 Sony Corporation
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Párovanie sa nedá uskutočniť.

Keď sa slúchadlá nedajú spárovať s hernou konzolou (počítačom alebo PS5™)
Priblížte slúchadlá a hernú konzolu, ku ktorej je pripojený USB vysielač s prijímačom, k sebe na vzdialenosť do 1 m.
Reštartujte pripojený počítač alebo zariadenie PS5™ a znova spárujte so slúchadlami.
Ak sa slúchadlá nedajú pripojiť k USB vysielaču s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5, podľa
nasledujúceho postupu znova vykonajte párovanie s USB vysielačom s prijímačom.

Znova zasuňte USB vysielač s prijímačom.
Resetujte slúchadlá.
Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Keď sa slúchadlá nedajú spárovať so zariadením Bluetooth
Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
Pri prvom spárovaní po zakúpení alebo po inicializácii či oprave slúchadiel minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo 
(napájanie), aby sa slúchadlá zapli, a potom približne 2 sekundy podržte tlačidlo  (Bluetooth), aby sa zapol režim
Bluetooth. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v
slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) zapnite slúchadlá a potom podržaním tlačidla 
(Bluetooth) približne 5 sekúnd manuálne aktivujte režim párovania.
Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so
slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone alebo iné zariadenie). V takom
prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
Reštartujte smartfón alebo iné pripojené zariadenie a znova spárujte so slúchadlami.
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Resetovanie slúchadiel
Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Pripojte USB vysielač s prijímačom k počítaču alebo k PS5.1.
Minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielači s prijímačom.  
USB vysielač s prijímačom sa prepne do režimu párovania a indikátor (biely) na USB vysielači s prijímačom
dvakrát po sebe blikne.

2.

Zapnite slúchadlá.  
Po dokončení párovania zaznie zo slúchadiel zvuk upozornenia a na USB vysielači s prijímačom sa rozsvieti
indikátor (biely).

3.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať
pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončite pripojenie Bluetooth
pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
Resetujte slúchadlá.
Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Súvisiaca téma
Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Resetovanie slúchadiel

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Slúchadlá nefungujú správne.

Resetujte slúchadlá. Touto operáciou sa neodstránia informácie o párovaní.
Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich. Informácie o Bluetooth pripojení sú odstránené.
Znova spárujte slúchadlá a zariadenie.

Súvisiaca téma
Resetovanie slúchadiel

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Resetovanie slúchadiel

Ak sa slúchadlá nedajú zapnúť alebo ak sa nedajú používať, aj keď sú zapnuté, resetujte ich.

Slúchadlá pripojte k napájacej zásuvke.

Použite dodaný kábel USB Type–C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.
Rozsvieti sa indikátor nabíjania (oranžový).
 
INZONE H9:

 
INZONE H7:

A: Napájací adaptér USB

1

Minimálne 8 sekúnd podržte tlačidlo  (napájanie) a tlačidlo  (Bluetooth).2
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Informácie o párovaní a ďalšie nastavenia sa zachovajú.
Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, ich inicializovaním obnovte výrobné nastavenia.

Súvisiaca téma
Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení
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INZONE H9:

 
INZONE H7:

Slúchadlá sa resetujú.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Inicializácia slúchadiel na obnovenie výrobných nastavení

Ak slúchadlá nefungujú správne ani po resetovaní, inicializujte ich.

Vypnite slúchadlá.

Odpojte kábel USB Type–C.

1

Minimálne 10 sekúnd podržte tlačidlo  (napájanie) a tlačidlo  (Bluetooth).

INZONE H9:

Po dokončení inicializácie blikne ľavý a pravý kruhový indikátor (biely) 4-krát.

 
INZONE H7:

2
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Touto činnosťou obnovíte nastavenia hlasitosti, napríklad na výrobné nastavenia, a odstránite všetky informácie o
párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich
spárujte znova.
Ak slúchadlá nefungujú správne ani po inicializácii, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov značky Sony.

Súvisiaca téma
Resetovanie slúchadiel
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Po dokončení inicializácie blikne indikátor  (napájanie) (biely) 4-krát.
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Príručka

Bezdrôtové herné slúchadlá s potlačením hluku/Bezdrôtové herné slúchadlá
INZONE H9/INZONE H7

Technické údaje

Slúchadlá

Zdroj napájania:
DC 3,85 V: Integrovaná lítium-iónová nabíjateľná batéria
DC 5 V: Pri nabíjaní prostredníctvom rozhrania USB

Prevádzková teplota:
0 °C až 40 °C

Čas nabíjania:
Pribl. 3,5 hodín

Poznámka
Čas nabíjania a doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Teplota nabíjania:
5 °C až 35 °C

Hmotnosť:
YY2959:
Pribl. 330 g
YY2960:
Pribl. 325 g

Mikrofón
Typ:
Elektretový kondenzátorový

Smerovosť:
Dvojsmerný

Efektívny frekvenčný rozsah:
100 Hz – 8 000 Hz

Špecifikácie komunikácie

Komunikačný systém:
Špecifikácie Bluetooth, verzia 5.0

Výstup:
Špecifikácie Bluetooth, energetická trieda 1

Maximálny komunikačný rozsah:
Pribl. 10 m pri priamej viditeľnosti (*1)
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Frekvenčné pásmo:
Bluetooth: pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Sekcia prijímača bezdrôtového vysielača: pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Kompatibilné profily Bluetooth (*2):
A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Podporovaný kodek (*3):
SBC
AAC

Rozsah prenosu (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry,
statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a ďalšie.

*1

Štandardné profily Bluetooth signalizujú účel Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.*2
Kodek: kompresia zvukového signálu a formát konverzie*3
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