
 

 

 

 

Uživatelská příručka 

Verze 1.0 



 

Obsah 
 

Začínáme  .................................................................................................................................  1 

 Co je součástí balení  ......................................................................................................................  1 

 Obsah tohoto dokumentu  ............................................................................................................  1 

Nastavení Fitbit Flyer  .............................................................................................................  2 

 Zapnutí  ............................................................................................................................................  2 

 Připojení k zařízením  .....................................................................................................................  2 

 Připojení k Fitbit Ionic  ....................................................................................................................  3 

 Změna jazyka  ..................................................................................................................................  4 

Přizpůsobení  ............................................................................................................................  6 

 Výběr ušního nástavce  ..................................................................................................................  6 

 Výběr křidélek nebo vzpěr  ............................................................................................................  6 

 Nošení sluchátek  ............................................................................................................................  8 

Použití ovládacích prvků ........................................................................................................  9 

 Hlasitost  ...........................................................................................................................................  9 

 Mikrofony  ........................................................................................................................................  9 

 Zvýšení výkonu  .............................................................................................................................  10 

 Přehrávání zvuku  .........................................................................................................................  11 

 Telefonní hovory  ..........................................................................................................................  11 

Výdrž baterie a nabíjení  .......................................................................................................  12 

 Kontrola aktuálního stavu baterie  .............................................................................................  12 

 Nabíjení sluchátek Flyer  ..............................................................................................................  13 



 

Vymazání sluchátek Flyer  ....................................................................................................  14 

Nošení a péče  ........................................................................................................................  15 

    Ušní nástavce, křidélka a vzpěry  ..........................................................................................  15 

   Fitbit Flyer  ................................................................................................................................  15 

Obecné informace a specifikace Fitbit Flyer  .....................................................................  16 

 Materiály  .......................................................................................................................................  16 

 Bezdrátová technologie  ..............................................................................................................  16 

 Baterie  ...........................................................................................................................................  16 

 Velikost  ..........................................................................................................................................  16 

 Audio  ..............................................................................................................................................  16 

 Podmínky okolního prostředí  .....................................................................................................  16 

 Varování  ........................................................................................................................................  17 

 Další informace  ............................................................................................................................  17 

 Pravidla při vrácení zboží a záruka  ............................................................................................  17 

Zákonná a bezpečnostní upozornění  .................................................................................  18 

 Evropská unie (EU)  .......................................................................................................................  18 

   Bezpečnostní prohlášení  .......................................................................................................  18 

   Informace o frekvenci  ............................................................................................................  18 



1 

Začínáme 
 

Blahopřejeme vám k nákupu Fitbit Flyer, bezdrátových sluchátek určených pro tréninky, 
které nabízejí ostrý zvuk a silné basy v pohodlném, potu odolném a bezpečném designu. 
Vyhraďte si chvilku na prostudování bezpečnostních informací na adrese 
http://www.fitbit.com/safety. 

Co je součástí balení 

Vaše balení obsahuje: 

 
 

Bezdrátová 
sluchátka 
Fitbit Flyer 

3 páry 
přizpůsobitelných 
ušních nástavců 

2 páry 
přizpůsobitelných 

křidélek 

2 páry 
přizpůsobitelných 

vzpěr 

Nabíjecí 
kabel 

Pouzdro 
na 

sluchátka 
 

Obsah tohoto dokumentu 

Začneme připojením sluchátek Flyer k audio zařízení. Po přizpůsobení sluchátek tak, aby 
vám pohodlně padla, budete připraveni poslouchat zvuk a přijímat telefonní hovory. 

Dále vám vysvětlíme, jak si upravit nastavení, připojit další zařízení a co nejlépe sluchátka 
Flyer využít. Chcete-li zjistit další informace, tipy a řešení problémů, projděte si prosím naše 
obsáhlé články na help.fitbit.com. 
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Nastavení Fitbit Flyer 
 

Sluchátka Flyer musíte připojit k zařízení s podporou technologie Bluetooth®. Po 
připojení sluchátek Flyer budete moci prostřednictvím nich přehrávat zvuk a přijímat 
telefonní hovory. 

Zapnutí 

Sluchátka Flyer zapnete tak, že stisknete a podržíte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí 
kontrolka LED. Pokud se sluchátka nezapnou, může být potřeba je nejprve nabít. Pokyny 
naleznete v části nabíjení sluchátek Flyer. 

 

Připojení k zařízením 

Chcete-li propojit sluchátka Flyer se zdrojovým zařízením, musíte je uvést do režimu 
párování, který je indikován pulzujícím modrým světlem. 

 
  

STISKNĚTE A PODRŽTE 
 :01 
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Při prvním zapnutí sluchátek Flyer se automaticky spustí režim párování a můžete přejít 
ke kroku 2. 

Párování sluchátek s novým zařízením: 

1. Stiskněte a podržte při zapnutí sluchátek Flyer po dobu 4 sekund tlačítko napájení 
a počkejte, dokud LED nezačne modře pulzovat. Pokud uvolníte tlačítko napájení 
před tím, než se sluchátka uvedou do režimu párování, sluchátka se zapnou, ale 
s vaším zařízením se nespárují. Pokud sluchátka Flyer nevstoupí do režimu 
párování, vypněte je stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 sekundy a tento krok 
zopakujte. 

 
2. Otevřete nabídku Bluetooth ve vašem zařízení a vyberte položku Flyer. Uslyšíte 

zvukové upozornění ve sluchátkách, které vás informuje o tom, že sluchátka Flyer 
a vaše zařízení jsou spárovány. 

Když spárujete sluchátka Flyer s novým zařízením, uloží se toto zařízení do paměti 
sluchátek. Sluchátka Flyer se automaticky pokusí připojit k tomuto zařízení, pokud se při 
zapnutí nachází v jejich blízkosti. Sluchátka Flyer umí uložit do paměti až 8 zařízení s 
podporou technologie Bluetooth, jako jsou telefony, tablety a chytré hodinky. Pokud mají 
sluchátka Flyer již v paměti 8 zařízení a vy je spáruje s novým zařízením, zapomenou 
sluchátka první spárované zařízení. 

Z těchto zařízení v paměti se sluchátka Flyer mohou připojit ke dvěma současně. To 
znamená, že můžete poslouchat zvuk nebo přijímat telefonní hovory z kteréhokoliv 
připojeného zařízení. Když sluchátka Flyer zapnete, zvukové upozornění vám oznámí, 
kolik zařízení je aktuálně připojeno. Aby se správně spojila, musí být zvukové zařízení a 
sluchátka Flyer ve vzájemné blízkosti. Upozorňujeme, že v jednu chvíli můžete poslouchat 
zvuk pouze z jednoho zařízení. Chcete-li přepnout mezi dvěma připojenými zařízeními, 
pozastavte zvuk na prvním zařízení a pak přehrávejte zvuk na druhém zařízení. Další 
informace o připojení sluchátek Flyer k vašim zařízením a tipy pro odstraňování problémů 
naleznete na adrese help.fitbit.com. 

 

POZNÁMKA: Pokud jsou sluchátka Flyer připojena ke dvěma zařízením, můžete mezi 
nimi ručně přepínat otevřením nabídky Bluetooth na zařízení, které chcete 
použít, a výběrem položky Flyer ze seznamu připojených zařízení. 

 

Připojení k Fitbit Ionic 

Pokud vlastníte hodinky Fitbit Ionic, spárujte je se sluchátky Flyer a poslouchejte zvuk, 
jako je hudba, audioknihy a podcasty. Sluchátka Flyer spárujete stisknutím a podržením 
tlačítka napájení po dobu 4 sekund při zapnutí sluchátek, pak počkejte, dokud nezačne 
LED modře pulzovat, což znamená, že jsou sluchátka v režimu párování. 
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Spárování Flyer s Ionic: 

1. Na Ionic otevřete aplikaci Settings (nastavení. 
2. Klepněte na Bluetooth. 
3. Klepněte na tlačítko + New device (přidat nové zařízení). 
4. Když Ionic sluchátka Flyer najde, klepnutím na Flyer na obrazovce provedete 

spárování sluchátek Flyer s hodinkami Ionic. Po spárování se na obrazovce Ionic 
objeví zelené zatržítko a ve sluchátkách Flyer se přehraje zvukové upozornění. 

V budoucnu se sluchátka Flyer automaticky pokusí připojit k hodinkám Ionic, pokud se 
při zapnutí nachází v jejich blízkosti. Chcete-li umožnit připojení obou zařízení, zapnutím 
obrazovky Ionic zařízení probudíte. Další informace o připojení sluchátek Flyer 
k hodinkám Ionic, včetně rad pro odstraňování problémů, naleznete na adrese 
help.fitbit.com. 

Změna jazyka 
Sluchátka Flyer přehrávají hlasové výzvy při různých upozorněních, jako je zapnutí a 
vypnutí, aktuální úroveň nabití baterie a počet zařízení, ke kterým jsou aktuálně sluchátka 
připojena. Sluchátka jsou přednastavena na angličtinu; Chcete-li změnit jazyk těchto 
pokynů, současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko vybrat. Opětovným stisknutím 
těchto dvou tlačítek přepnete na další jazyk. 

STISKNĚTE A PODRŽTE 
 :04 
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Výběr jazyka je k dispozici pouze v době, kdy je zvuk pozastaven a nejste v telefonickém 
hovoru. Podporované jazyky jsou v tomto pořadí následující: 

1. Angličtina 
2. Francouzština 
3. Italština 
4. Němčina  
5. Španělština 
6. Čínština 
7. Korejština 
8. Japonština 
9. Žádný jazyk (pouze tóny) 

  

STISKNOUT 

ZMĚNIT 
JAZYK 
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Přizpůsobení 
 

Sluchátka Flyer jsou dodávána s nástavci, křidélky a vzpěrami. Před vložením sluchátek do 
uší připevněte ušní nástavce a křidélka nebo vzpěry tak, abyste zajistili bezpečné a 
pohodlné uchycení. 

Výběr ušního nástavce 

Abyste dosáhli optimálního pohodlí a kvality zvuku, měli byste vybrat ušní nástavce, které 
vám pohodlně zapadnou do ucha. Sluchátka Flyer jsou dodávána se třemi velikostmi 
nástavců (malými, středními a velkými); doporučujeme vyzkoušet všechny 3 nástavce, 
abyste zjistili, která velikost vám nejlépe vyhovuje. Zvolte nástavec, který zajistí nejlepší 
kontakt sluchátek s ušním kanálem, abyste snížili vnější šum a zajistili nejlepší celkovou 
kvalitu zvuku. 

 

POZNÁMKA:  Možná budete muset vybrat jiný ušní nástavec do pravého a jiný do 
levého ucha. 

 

Ušní nástavec připojíte tak, že přidržíte sluchátko v jedné ruce a ušní nástavec ve druhé. 
Zatlačte ušní nástavec plně na dřík sluchátka, dokud na něj hladce nezapadne. Ušní 
nástavec sejmete ze sluchátka uchopením dvěma prsty a stažením ze sluchátka. 

 

Výběr křidélek nebo vzpěr 

Sluchátka Flyer se dodávají se 2 páry křidélek a 2 páry vzpěr v malých a velkých 
velikostech. Doporučujeme zkusit obě sady křidélek i vzpěr, abyste zjistili, co zajišťuje 
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nejpohodlnější a nejbezpečnější nošení. Obě křidélka a vzpěry by měly zapadnout do 
záhybu ucha a zajistit sluchátka na tomto místě. 

                  

Připojení křidélka nebo vzpěry: 

1. Posuňte spodní okraj křidélka nebo vzpěry do zaoblené drážky sluchátka. 
2. Zatlačte dolů horní část křidélka nebo vzpěry a zasuňte ji pod kovovou čepičku. 

Při správném zasunutí zaskočí na své místo. 

 

Při snímání křidélka nebo vzpěry uchopte základnu mezi prsty a potažením je ze 
sluchátka uvolněte ze zaoblené drážky. 
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POZNÁMKA:  Pokud sluchátka správně nezapadnou do uší, zkuste prohodit pravou 
a levou vzpěru. 

 

Nošení sluchátek 

Po výběru správného příslušenství doporučujeme nosit sluchátka Flyer za krkem 
s ovládacími prvky na pravé straně. Sluchátka zajistíte utažením posuvného upevňovacího 
prvku kabelu. 

 

 

 

Další informace o zajištění nejpohodlnější polohy a nošení sluchátek Flyer najdete na 
adrese help.fitbit.com. 
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Použití ovládacích prvků 
 

Sluchátka Flyer mají 3 tlačítka umístěná na ovládacím prvku. Pomocí těchto tlačítek 
můžete ovládat hudbu i telefonní hovory. 

 

Hlasitost 

Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete ovládat hlasitost hudby a telefonních hovorů, jak 
ukazuje následující tabulka. 
 

Funkce Úkon 

Zvýšení hlasitosti Stiskněte tlačítko nahoru 

Snížení hlasitosti Stiskněte tlačítko dolů 

Mikrofony 

Pokud sluchátka Flyer připojíte k telefonu s hlasovým asistentem, jako je Siri, Google 
Assistant nebo Cortana, je-li váš telefon v dosahu, můžete pomocí mikrofonů sluchátek 
Flyer  

  

NAHORU 

VYBRAT 

DOLŮ 
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přistupovat k hlasovému asistentu. Přístup k hlasovému asistentu není k dispozici během 
telefonního hovoru. Pokyny pro přístup k hlasovému asistentu telefonu naleznete v 
následující tabulce. 

Funkce Úkon 

Zapnutí hlasového asistenta Stiskněte a podržte tlačítko vybrat 

Vypnutí hlasového asistenta Stiskněte a podržte tlačítko vybrat 

Jakmile zapnete hlasového asistenta, mikrofon ve sluchátkách Flyer zaznamená váš hlas 
a umožní vám jej použít, jako kdybyste mluvili přímo do telefonu. Další informace 
o přístupu k hlasovému asistentu pomocí sluchátek Flyer naleznete na adrese 
help.fitbit.com. 

Zvýšení výkonu 

Ke zvýšení kvality zvuku vaší hudby použijte zvýšení výkonu. Chcete-li toto nastavení 
zapnout nebo vypnout, krátce stiskněte tlačítka Nahoru a Dolů najednou. 

 
  

STISKNOUT 

ZESÍLENÍ 
VÝKONU 
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Uslyšíte zvukové upozornění, které vám oznámí, zda je zvýšení výkonu zapnuto nebo 
vypnuto. Sluchátka Flyer používají toto nastavení zvýšení výkonu, dokud ho znovu 
nezměníte. Vypnutí zvýšení výkonu vám pomáhá šetřit baterii. Další informace o zvýšení 
výkonu naleznete na stránce help.fitbit.com. 

Přehrávání zvuku 

Chcete-li poslouchat přehrávaný zvuk, stiskněte tlačítko play na zařízení, ke kterému jsou 
sluchátka Flyer připojena. Po spuštění zvuku použijte sluchátka Flyer k ovládání, jak 
ukazuje následující tabulka. 

Funkce Úkon 

Pozastavení / 
pokračování 

Stiskněte tlačítko vybrat 

Další skladba 
Stiskněte a podržte tlačítko nahoru 
nebo dvakrát stiskněte tlačítko vybrat 

Předchozí skladba 
Stiskněte a podržte tlačítko dolů nebo 
třikrát stiskněte tlačítko vybrat 

Telefonní hovory 

Jsou-li sluchátka Flyer připojena k telefonu, použijte je k přijetí či odmítnutí hovoru nebo 
k přepínání mezi hovory. Pokud se při příchozím hovoru přehrává zvuk v telefonu, zvuk se 
automaticky pozastaví, takže můžete hovor přijmout. Pokyny ohledně toho, jak ovládat 
telefonní hovory z vašich sluchátek Flyer, naleznete v následující tabulce.  

Funkce Úkon 

Přijetí příchozího hovoru Stiskněte tlačítko vybrat 

Odmítnutí příchozího hovoru Stiskněte a podržte tlačítko dolů 

Ukončení aktuálního hovoru Stiskněte a podržte tlačítko vybrat 

Přepnutí na příchozí hovor; 
podržení aktuálního hovoru Stiskněte tlačítko vybrat 

Přepnutí na příchozí hovor; 
ukončení aktuálního hovoru Stiskněte a podržte tlačítko vybrat 

Odmítnutí příchozího hovoru; 
pokračování v aktuálním hovoru Stiskněte a podržte tlačítko dolů 
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Výdrž baterie a nabíjení 
 

Kontrola aktuálního stavu baterie 

Když zapnete nebo vypnete sluchátka Flyer, uvidíte kontrolku stavu baterie a uslyšíte 
zvukovou zprávu. 
 

 
 

Jsou-li sluchátka Flyer zapnuta, zkontrolujte aktuální stav baterie kdykoli krátkým 
stisknutím tlačítka napájení. 
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Na mnoha zařízeních je na připojeném zařízení zobrazen stav baterie sluchátek Flyer. 
Jsou-li sluchátka Flyer připojena k hodinkám Ionic, můžete kontrolovat stav baterie na 
displeji hodinek (tahem doprava z obrazovky s hodinami). 
 
Pokud je úroveň nabití baterie nízká nebo velmi nízká, LED dioda se změní na červenou 
a hlasová zpráva vás upozorní, že je úroveň nabití baterie nízká. Informace o tom, co 
znamenají jednotlivé barvy LED, viz následující tabulka. 
  

Barva LED Stav nabití baterie Zvukové oznámení 

Bílé světlo Nabitá Full battery 

Bílé světlo Středně nabitá Medium battery 

Červené světlo Nízká úroveň nabití Low battery 

Bliká červené světlo Velmi nízká úroveň nabití Very low battery 

Nabíjení sluchátek Flyer 

Chcete-li sluchátka Flyer nabít, zapojte nabíjecí kabel Micro-USB do nabíjecího portu 
sluchátek Flyer umístěného pod krytem a poté zapojte nabíjecí kabel do portu USB na 
vašem počítači nebo do síťové nabíječky USB certifikované podle UL. 

STISKNOUT 
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Když se sluchátka Flyer nabíjejí, LED dioda mění barvu v závislosti na aktuální úrovni 
nabití. Vaše sluchátka jsou plně nabita, když je barva LED bílá. Plné nabití může trvat až 
2 hodiny. Informace o tom, co znamenají jednotlivé barvy LED při nabíjení sluchátek Flyer 
viz následující tabulka. 
 

Barva LED Stav baterie 

Bílé světlo Plně nabitá 

Žluté světlo Středně nabitá 

Červené světlo Nízká úroveň nabití 

Vymazání sluchátek Flyer 
 

Sluchátka Flyer lze smazat k odstranění všech spárovaných zařízení z paměti a nastavení 
jazyka pro hlasová upozornění a oznámení na angličtinu. Chcete-li sluchátka Flyer smazat, 
stiskněte následující tlačítka v tomto pořadí: 

1. Nahoru 
2. Dolů 
3. Nahoru 
4. Dolů 
5. Nahoru 
6. Vybrat 

Po dokončení smazání kontrolka pětkrát bíle zabliká a sluchátka Flyer se vypnou. 
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Nošení a péče 
 

Sluchátka může být potřeba příležitostně očistit. Pokyny a další informace najdete na 
https://www.fitbit.com/productcare. 

Ušní nástavce, křidélka a vzpěry 

Sejměte ušní nástavce a křidélka nebo vzpěry ze zařízení a umyjte je vodou nebo je 
otřete vlhkým hadříkem. Používejte pouze vodu. Před opětovným nasazením na 
sluchátka je nechte úplně vyschnout. 

Fitbit Flyer 

Sluchátka čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Používejte pouze vodu. Sluchátka jsou 
navržena tak, aby odolala dešťové vodě, potu a stříkající vodě, ale neměla by být 
ponořena do vody. 
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Obecné informace a specifikace Fitbit Flyer  
 

Materiály 

Sluchátka Flyer jsou vyrobena z kombinace silikonu, polykarbonátu, polyuretanu, 
elastomerů a hliníku. Tyto materiály umožňují, aby sluchátka byla pružná, odolná a lehká. 

Bezdrátová technologie 

Sluchátka integrují transceiver Bluetooth 4.2. 

Baterie 

Flyer obsahuje dobíjecí lithium-ionovou baterii. 

Velikost 

  Hmotnost Délka přívodního 
kabelu 

Fitbit Flyer 20 g  50 cm 

Audio 

Frekvenční rozsah  20 Hz až 20 kHz 

Vstup 2 mikrofony 

Podmínky okolního prostředí 

Provozní teplota  od -20 do 45 °C  

Relativní vlhkost  Až 90 % při 60 °C bez ztráty funkčnosti  
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Neprovozní teplota  
od -30 do -20 °C 

od 45 do 60 °C 

Voděodolné  Odolné proti stříkající vodě. Neponořujte do kapalin. 

Varování 

Abyste zabránili možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk při 
vysokých úrovních hlasitosti po delší dobu. 

 

Nepokoušejte se vyměnit baterie sami - můžete baterii poškodit, což by mohlo způsobit 
přehřátí a vést ke zranění. 

Další informace 

Odstraňování problémů a pomoc se sluchátky Flyer naleznete na adrese help.fitbit.com. 

Pravidla při vrácení zboží a záruka 

Informace o záruce a zásady při vracení zboží v obchodě Fitbit.com najdete na adrese 
fitbit.com/returns. 
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Zákonná a bezpečnostní upozornění 
 

Název modelu: FB205 

Evropská unie (EU) 

Zjednodušené prohlášení o shodě EU 

Společnost Fitbit, Inc. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení Model FB205 je 
v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na 
následující internetové adrese: http:// www.fitbit.com/safety. 

 

Bezpečnostní prohlášení 

Toto zařízení bylo testováno, aby vyhovovalo osvědčení o bezpečnosti v souladu 
s požadavky normy EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013. 

Informace o frekvenci 

Frekvenční rozsah (MHz): 2400-2483,5 

Nejvyšší výkon EIRP v rozsahu (dBm): 8,89 

  



 

© 2017 Fitbit, Inc. Všechna práva vyhrazena. Fitbit a logo Fitbit jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti Fitbit v USA a dalších zemích. Podrobnější seznam 
ochranných známek společnosti Fitbit naleznete na adrese http://www.fitbit.com/legal/trademark-list. 
Veškeré uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem jejich vlastníků. 


