Děkujeme,
že jste si vybrali právě Happy Plugs!
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Uživatelský manuál
a záruční podmínky

Poslouchejte zodpovědně
Ještě před zapojením sluchátek do Vašeho hudebního přehrávače se ujistěte, že je
hlasitost ztlumená. Po nasazení sluchátek do uší postupně zvyšujte hlasitost do té
doby, než dosáhnete požadované úrovně hlasitosti. Zabráníte tím poškození sluchu.
Hlučnost je měřena v decibelech (dB). Pravidelné poslouchání příliš hlasité hudby nad
hranicí 85 dB může způsobit postupnou ztrátu sluchu.
Zdravý člověk může běžně poslouchat hudbu na iPodu 4,6 hodiny denně na 70 %
hlasitost.
Ztráta sluchu je přímo závislá na hlasitosti a čase poslechu. Čím hlasitější hudbu
posloucháte, tím kratší dobu můžete být tomuto hluku vystaveni. Pokud hlasitost na
Vašem přehrávači ztlumíte, o to déle můžete poslouchat Vaši oblíbenou muziku bez
možných následků poškození sluchu. Tabulku s důležitými údaji najdete níže. Graf
decibelů (dB) v této tabulce porovnává některé běžné zvuky a ukazuje, jak mohou
působit na potencionální poškození sluchu.
Získejte to nejlepší z Vašeho audio zařízení a užijte si skvělý zvukový zážitek i na
bezpečné úrovni hlasitosti se sluchátky Happy Plugs.
Zodpovědné používání
Nepoužívejte sluchátka, pokud tím můžete ohrozit sebe nebo někoho ve Vašem okolí,
např. pokud řídíte automobil, přecházíte silnici nebo při podobné činnosti, kdy je
vyžadována Vaše plná pozornost.
Pokud máte nasazená sluchátka, není bezpečné řídit automobil (na mnoha místech
je to dokonce protizákonné), protože tím klesá Vaše schopnost slyšet např. volání o
pomoc, stejně jako troubení jiného automobilu či výstražné sirény vozů
bezpečnostních složek.
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Zvuk
Hlučnost (dB)
Účinek
Šepot
30
Velmi tichý
Komfortní úroveň hluku je
Tichá kancelář
50 - 60
pod 60 dB
Vysavač, vysoušeč
Nepříjemný, ruší vás při
70
vlasů
telefonickém hovoru
85 dB je úroveň hluku, která
Mixér
85 - 90
může způsobit poškození
sluchu (po 8 hodinách)
Nedoporučujeme delší než
Popelářský vůz,
100
15 minut přímého vystavení
míchačka
hluku mezi 90 – 100 dB
Přímé vystavení hluku déle
Motorová pila,
než 1 minutu a vyššímu než
110
vrtačka, sbíječka
100 dB může způsobit
trvalou ztrátu sluchu
Rockový koncert
Práh bolesti začíná kolem
110 - 140
(může se lišit)
125 dB

Návod k použití:
!!

Propojení

Důležité:

Zapojte Vaše sluchátka Happy Plugs
do 3,5 mm výstupu na Vašem mobilním
telefonu nebo přehrávači.

Levé a pravé sluchátko

Poslech
Snižte hlasitost na vašem hudebním
přehrávači, než zapojíte sluchátka
Happy Plugs.

Je velmi důležité mít správně nasazená
sluchátka - v levém a pravém uchu,
protože jejich špatné nasazení může
mít vliv na kvalitu poslechu. Na každém
sluchátku je uvedeno „L“ nebo „R“. L znamená levé sluchátko, R - znamená
pravé sluchátko.
Nadměrná hlasitost může mít za
následek trvalé poškození sluchu.
Vyhněte se proto dlouhodobému
hlasitému poslechu.

Made for iPod", "Made for iPhone" a "Made
for iPad" znamená, že toto elektronické
příslušenství bylo specificky navrženo tak,
aby bylo kompatibilní se zařízeními iPod,
iPhone nebo iPad, respektive aby splňovalo
normy společnosti Apple. Společnost Apple
však není odpovědná za provoz tohoto
zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a
regulačními normami. iPad, iPhone, iPod
classic, iPod nano, iPod touch a retina jsou
ochrannými známkami společnosti Apple
Inc., registrované v USA a dalších zemích.
iPad Air a iPad Mini jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc. Ochranné známky
„iPhone“ jsou používány s licencí od
společnsoti Aiphone K. K.
Apple je chranná známka společnosti Apple
Inc, registrované v USA a dalších zemích.

Létání a vysoká nadmořská výška
Při používání sluchátek Happy Plugs
v různých nadmořských výškách se
může měnit tlak vzduchu v uších, který
ovlivňuje zvuk vycházející ze sluchátek.
To se stává především při stoupání a
klesání během cesty v letadle. Pokud
chcete těmto nepříjemným změnám
zamezit,
vyjměte
během
letu
příležitostně sluchátka z uší a znovu je
nasaďte.

Použití mikrofonu a dálkového ovládání
JEDNO STISKNUTÍ
Příjem nebo ukončení hovoru
Pro přijetí hovoru stiskněte a uvolněte prostřední tlačítko na ovladači.
Pro ukončení hovoru stiskněte a uvolněte stejné tlačítko ještě jednou.
Spuštění nebo pozastavení písničky nebo videa
Stiskněte a uvolněte prostřední tlačítko jednou, opakujte pro
pokračování v přehrávání.
Přepnutí na příchozí nebo odložené volání a přidržení aktuálního
hovoru
Stiskněte prostřední tlačítko jednou. Dalším stisknutím se přepnete
zpět na první volání.
Přepnutí na příchozí nebo odložené volání a ukončení aktuálního
volání
Stiskněte a držte prostřední tlačítko na ovladači po dobu dvou
sekund, potom uvolněte. Pokud byla operace úspěšná, uslyšíte ve
sluchátkách dvě pípnutí.
DVĚ STISKNUTÍ
Přeskočení na následující písničku
Stiskněte a uvolněte prostřední tlačítko na ovladači dvakrát rychle
po sobě.
Rychlé přehrávání vpřed
Stiskněte dvakrát rychle prostřední tlačítko a držte jej zmáčknuté.
TŘI STISKNUTÍ
Přeskočení na předchozí písničku
Stiskněte a uvolněte prostřední tlačítko na ovladači třikrát rychle po
sobě.
Rychlé přehrávání vzad
Stiskněte třikrát rychle prostřední tlačítko a držte jej zmáčknuté.
HLASITOST
Hlasitost zvýšíte stisknutím tlačítka se značkou +
Hlasitost snížíte stisknutím tlačítka se značkou -

Výměna/nasazení
nástavců

silikonových

Pro nejsnadnější nasazení silikonových
nástavců začněte nasazovat na přední
straně, následně přetáhněte a zajistěte
silikon přes zadní stranu sluchátka. Po
nasazení silikonového nástavce ještě
upravte jeho polohu, tak aby jste si užili
ten nejlepší zvukový zážitek.
Sluchátka jsou voděodolná
Nejsou však vodotěsná, neponořujte je
nebo
nevystavujte
konstantnímu
proudu
vody.
Nepoužívejte
v extrémních podmínkách, jako je
sauna, pára nebo v jiném prostředí, kde
je nadměrné teplo nebo vlhkost.

Vyhněte se styku s kapalinami a
vysokou vlhkostí.
Vyhněte se extrémnímu horku nebo
chladu.
Obsahuje malé části, které mohou
způsobit udušení. Není vhodné pro děti
do tří let.
Nikdy netahejte za kabel, aby jste
odpojili sluchátka Happy Plugs od
svého hudebního přehrávače. Pro
odpojení vždy uchopte zástrčku na
konci kabelu a pomalu vytáhněte.
Nepoužívejte sluchátka, která přišla do
kontaktu s vodou.

Péče a uskladnění
Udržování sluchátek Happy Plugs
v čistotě je základem pro bezpečné a
hygienické používání.
Pokud sluchátka Happy Plugs zrovna
nepoužíváte, vždy je uchovávejte
v ochranném obalu, ve kterém byla
zabalena při jejich koupi. Obal udržujte
uzavřený a uchovávejte jej na suchém
a čistém místě. Neukládejte do obalu
jiné předměty, než sluchátka Happy
Plugs, aby jste zabránili jejich
znečištění.

Bezpečné nasazení
Vložte sluchátko do ucha, otáčejte tak
dlouho, dokud nezapadnou na to
správné místo.

Záruční podmínky
Na sluchátka Happy Plugs se vztahuje záruka na vady na materiálu a zpracování
v délce trvání 24 měsíců od data zakoupení. Pokud se objeví závada během záruční
doby, má prodejce několik možností, jak závadu odstranit:
1.! Opraví produkt pomocí zcela nových dílů, nebo dílů, které jsou ekvivalentní
novým svojí funkcí a spolehlivostí.
2.! Vymění vadný výrobek za nový nebo výrobek ekvivalentní svojí funkčností,
vzhledem a spolehlivostí.
3.! Vrátí kupujícímu původní kupní cenu vadného výrobku.

Tato záruka se nevztahuje na poškození následkem zneužívání, nehod, nepovolených
úprav výrobku nebo jiných závad, které nejsou závadami na materiálu a zpracování.
Výrobce sluchátek Happy Plugs není odpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé,
náhodné nebo následné škody vyplývající z používání výrobku.
Výše popsané záruční podmínky jsou výhradní a nahrazují všechny ostatní záruky a
podmínky, ať už ústní nebo písemné.
Firma Happy Plugs se zříká jakýchkoliv jiných záruk poskytnutých na zboží i na jejich
délku. Za jakoukoliv záruku, která je poskytnutá jinak, než je uvedeno
v originálním obale nese odpovědnost prodejce.
V některých státech je striktně určeno, jak dlouho musí záruční doba trvat, nebo je
povoleno vyloučení a omezení náhodných nebo následných škod, takže výše
uvedená omezení pro vás nemusí platit.
Tato záruka Vám dává specifická zákonná práva, která se mohou lišit mezi
jednotlivými státy. Pokud potřebujete záruční servis, kontaktujte přímo Vašeho
prodejce nebo firmu Happy Plugs pomocí kontaktního formuláře, který najdete na
internetových stránkách www.happyplugs.com. Při reklamaci může být požadován
doklad o zakoupení.
Chcete-li nárokovat záruku přímo prostřednictvím společnosti Happy Plugs, stačí
poslat e-mail pomocí kontaktního formuláře, na našich webových stránkách
www.happyplugs.com/help, jakmile obdržíme Vaši reklamaci, rádi Vám pomůžeme
s jejím vyřízením. Vy, jako reklamující, však nesete veškeré náklady na přepravu a
další výdaje vzniklé z podání reklamace.
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Likvidace a recyklace
Každý výrobek od firmy Happy Plugs musí být řádně zlikvidován dle platných
předpisů v dané zemi. Až Váš výrobek dosáhne konce své životnosti, kontaktujte
firmu Happy Plugs, svého prodejce nebo místní sběrný a recyklační dvůr.

Evropská Unie – informace o likvidaci
Výše uvedený symbol znamená, že dle místních zákonů a nařízení musí být Váš
produkt a/nebo jeho baterie zlikvidovány odděleně od domácího odpadu. Při
dosažení konce životnosti výrobku je nutné jej dopravit do sběrného místa určeného
místními úřady. Oddělená likvidace a recyklace Vašeho produktu a/nebo jeho baterie
pomůže chránit přírodní zdroje a zajistit tak, aby byl recyklován způsobem, který
nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.

Certifikace
Cílem Evropské Waste and Electronic Equipment (WEEE) směrnice 2002/96/EC a
směrnice RoHS je snížit množství odpadů z elektrických a elektronických výrobků a
recyklovat co nejvíce materiálu. Jakýkoliv zbývající odpad by měl být odstraněn a
riziko nebezpečných emisí by mělo být minimální.

Recyklace
Podrobné informace o tom, jak recyklovat tento výrobek Vám poskytne jakýkoliv
sběrný a recyklační dvůr nebo prodejna, kde jste výrobek zakoupili.

WHAT COLOR ARE YOU TODAY?
Stejně jako módní doplňky, které každý den nosíte, tak i všechny výrobky Happy
Plugs byly navrženy a vyrobeny tak, aby podtrhly Vaši osobnost, náladu a
v neposlední řadě také Váš styl.

Navrženo ve Švédsku

Nejlepší švédský módní doplněk

Jsme švédská značka, která vyrábí
stylové příslušenství pro Vaše mobilní
telefony v široké škále barev. Naše
výrobky jsou vyráběny tak, aby měnily
ryze
technická
příslušenství
v
přirozenou
součást
Vašeho
každodenního outfitu. Naše vize je
přitom velmi jednoduchá. Věříme, že
mobilní příslušenství by mělo sloužit
nejen pro své technické účely, ale mají
mít také jedinečný módní design,
nadčasový vzhled a Vy si tak můžete
užít každý den plný barev.

Nejsme pouze další společností, která
vyrábí technická příslušenství. Jsme
módní
značkou,
která
vytváří
designové příslušenství pro chytré
telefony a tablety. Nedávno jsme byli
nominováni na nejprestižnější módní
ocenění „Guldknappen“ jako jedna
z
nejlepších
švédských
firem
s módními doplňky.

