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Nabíjeni 
Před prvním použitím plně nabijte sluchátka v nabíjecím pouzdře. 
Úroveň nabití baterie a stav nabíjení viz obrázek vpravo. 

 
 
 
 
 
 
 
Párování  
1. Otevřete nabíjecí pouzdro a vytáhněte sluchátka Zolo Liberty, 
zapnou se automaticky. 
2. Zapněte na svém zařízeni funkci Bluetooth a vyberte položku 
„Zolo Liberty“. Po připojení uslyšíte tón pro spárování. 
• Sluchátka se automaticky vypnou, Jakmile Je vložíte zpět 
do nabíjecího pouzdra. Pokud Je chcete ručně zapnout nebo 
vypnout, podržte na 5 sekund touchpad. 
 

Rezetování  
Rezetujte sluchátka, pokud slyšíte hrát jen jedno z nich: 
1. Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zase je vytáhněte. 
2. Poklepejte na obé sluchátka najednou. 
3. V nabídce funkce Bluetooth na vašem zařízení vyberte položku „Zolo Liberty“. 

 
 
 
Používání 
1. Vyberte si špunty do uší a držáky GripFit™, které do vašich uší 
padnou nejlépe. 
2. Zastrčte každé sluchátko dovnitř do ucha. 
3. Otočte a zajistěte. 
• Jsou-li všechny držáky příliš velké, pak lze sluchátka Liberty 
používat bez držáku. 
 
 
 
 
 

Ovládáni 
Klepnutím můžete přijmout nebo ukončit hovor a pozastavit nebo 
znovu spustit hudbu. 
Podržením po 1 sekundu můžete odmítnout hovor, přepnout hovor 
mezi sluchátky a telefonem nebo přepnout mezi podrženým a 
aktivním hovorem. 
Podržením po 1 sekundu přeskočíte na předchozí (L-levé) nebo další 
skladbu (R-pravé). 
 
Ovládáni  
Poklepáním aktivujete Siri nebo jinou hlasovou asistentku. Hlasitost můžete 
ovládat pomocí hlasové asistentky nebo prostřednictvím tlačítek ovládání 
hlasitosti na zařízení připojeném přes Bluetooth. 
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Aktivace zvukové izolace (pouze Liberty+) 
Pokud chcete slyšet, co se děje ve vašem okolí, aniž byste si sundávali 
sluchátka, podržte touchpad na 3 sekundy a aktivujte zvukovou Izolaci. 
 
 
 
 

 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 Liberty  

Na celý den i celou noc 
Liberty+  
Na víkendy 

Budiče 2 x 5.5mm Graphene Dynamic 2 x 6mm Graphene Dynamic 
Kmitočtová odezva 20Hz~20kHz 20Hz~20kHz 
Audio kodek AAC, SBC AAC, SBC 
Zvuková izolace Ne Ano 
Bluetooth 4.2 5.0 
Mikrofon (pouze pravé 
sluchátko) 

MEMS s redukcí šumu CVC  MEMS s technologií EC/NR  

Baterie  Sluchátko: až 3,5 hodiny audio 
přehrávání  
Dobíjecí pouzdro: 24+ hodiny 
dalšího přehrávání audia 

Sluchátko: až 3,5 hodiny 
audio přehrávání  
Dobíjecí pouzdro: 48+ hodin 
dalšího přehrávání audia 

Odolnost vůči vodě/potu  Odolnost vůči potu: IPX5 Odolnost vůči potu: IPX5 
Napájení Micro USB 5V/1.5A Micro USB 5V/1.5A 
APP - ZOLO Life 
Smart Assistant podpora 
(pouze pravé sluchátko) 

Ano Ano 

 
  
 
 

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA 
Praha Music Center, s.r.o. 

Ocelářská 937/39 
190 00 Praha 9 

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066 
http://www.pmc.cz 

 
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC 

Praha Music Center, s.r.o. 
Rakovnická 2665 

440 01 Louny 
Tel.: +420226011197 

Email.: servis@pmc.cz 


