
	    
 
Słuchawki dokanałowe    
a-JAYS FIVE for Android 
a-JAYS FIVE for iOS 
a-JAYS FIVE for Windows 
 
Instrukcja obsługi 
Zawartość 
1-Słuchawki a-JAYS FIVE / 2-Pokrowiec / 3- Silikonowe wkładki 
douszne / 4-Klips kablowy / 5-Pilot  
Zalecamy dokładne zapoznanie się z całością niniejszej 
instrukcji użytkownika przed użyciem produktu. Aby dowiedzieć 
się więcej na temat serwisu i wsparcia, odwiedź: www.jays.se. 
Specyfikacja: 
Typ przetwornika:   JAYS custom A5  
Izolacja akustyczna:  -40 dB @ 2 kHz 
Skuteczność:  96dB SPL @ 1kHz 
Impedancja:   16 Om 
Pasmo przenoszenia:  18 - 23 000 Hz 
Długość przewodu:   115 cm (45 in) 
Mikrofon:    Technologia MEMS 
Wtyczka:    3.5 mm 
Wyjaśnienia istotnych elementów specyfikacji 
Ciśnienie akustyczne, decybele i Hz 
Dźwięk jest niewidocznym zbiorem drgań składającym się z 
częstotliwości, znanych jako fale dźwiękowe. Amplituda drgań 
wytwarzanych przez obiekt, taki jak przetwornik głośnika jest 
proporcjonalna do zmiany ciśnienia generowanego podczas 
przesuwania fali poprzez medium, które go otacza (np. 
powietrza). Dlatego amplituda fali dźwiękowej jest często 
mierzona od poziomu ciśnienia. Decybel jest jednostką 
logarytmiczną używaną do określenia względnej zmiany w sile 
sygnału lub fali. Po umieszczeniu w kontekście poziomu 
ciśnienia akustycznego; mierzy nominalny próg ludzkiego 
słuchu, w stosunku do najcichszego dźwięku słyszalnego dla 
ludzkiego ucha. Częstotliwość przypadków, w których fala 
dźwiękowa osiąga maksimum w okresie czasu jest mierzona w 
Hz (Herc). Jest to liczba pełnych cykli na sekundę. Ludzki słuch 
jest ograniczony do częstotliwości pomiędzy około 20 Hz i 
20,000 Hz. 
Skuteczność i impedancja 
Skuteczność słuchawek mierzona jest poziomem ciśnienia 
dźwięku (SPL). Jest to w zasadzie pomiar określający, jak 
głośno lub łatwa do wysterowania jest para słuchawek. Na 
skuteczność ma również wpływ impedancja cewek, która jest 
parametrem zmiennym, zależnym od częstotliwości. Im wyższy 
jest SPL i niższa impedancja, tym słuchawki są łatwiejsze w 
wysterowaniu. 
Uwagi uzupełniające 
Nie użytkuj tego produktu inaczej, niż zostało to opisane w tej 
instrukcji. 
Posługuj się słuchawkami ostrożnie i chroń je przed 

uszkodzeniami zewnętrznymi. 
Nie narażaj na działanie ciepła, pola magnetycznego, zimna 
oraz wilgoci. 
Dla oczyszczenia: posłuż się delikatnym detergentem o 
własnościach aseptycznych. 
Nie narażaj kabla oraz wtyku na nadmierne naprężenia lub 
nieprawidłowe użytkowanie, np. poprzez zginanie lub 
rozciąganie. 
Unikaj zbyt mocnego zwijania kabla. 
Unikaj upuszczania lub silnych obciążeń. Zawsze pozostaw 
wkładkę na słuchawce, chroni ona przed nadmiernymi 
obciążeniami. 
Prawidłowe użytkowanie 
Słuchawki a-JAYS znajdują szerokie zastosowanie. 
Szczególnie, że są one dostosowane do środowiska 
odsłuchowego, w którym pojawiają się zakłócenia zewnętrzne, 
jak w samolotach, w pociągach, w metrze, na salach 
gimnastycznych lub w czasie nauki. W zasadzie, wszędzie gdzie 
ich potrzebujemy. Zadbaj o to by nic nie stało pomiędzy Tobą i 
pełnym brzmieniem muzyki. 
Wkładanie i wyjmowanie słuchawek 
Przed włożeniem zmniejsz poziom głośności do minimum. 
Dla lepszego ułożenia zwilż słuchawki przed ich włożeniem do 
ucha. 
Trzymając słuchawkę za jej końcówkę ostrożnie wprowadź 
słuchawkę w otwór ucha lekko pociągając za ucho we wszystkie 
strony. 
Słuchawka powinna ułożyć się głęboko i wygodnie w kanale 
usznym. 
Jeżeli dźwięk w paśmie basów wydaje się zbyt słaby  lub 
jeżeli odgłosy zewnętrzne nie zostały wyeliminowane, spróbuj 
wprowadzić słuchawkę głębiej w kanał uszny, co pozwoli 
uzyskać większą szczelność lub też użyj wkładki o innym 
rozmiarze. 
Po zakończeniu słuchania, wyjmij słuchawkę ostrożnie – unikaj 
pociągania za przewód. 
Klips kablowy 

 
 Włóż płaski kabel tutaj 
Zamocuj kabel słuchawek, aby zredukować odgłosy jego 
ocierania się o ubranie. Nie ciągnij za kabel by dostosować jego 
długość, gdy kabel jest zablokowany w swojej pozycji wewnątrz 
klipsa. 
Pilot sterowania 
a-JAYS Five for Android zawiera najnowsze technologie, w tym 
MEMS, mikrofon z czujnikiem akustycznym, niskoszumowy 
bufor wejściowy i wzmacniacz wyjściowy. Wbudowana redukcja 
echa pozwala uzyskać niemal idealny dźwięk w większości 
sytuacji. Przyciski pilota zostały wykonane zgodnie z własnym 
rozwiązaniem JAYS, concave/convex SMART-feel i zostały 
gumowane dla lepszej ergonomii. 
Wygląd i funkcje pilota w słuchawkach a-JAYS Five for 
Android 

(!) Pełna funkcjonalność jest wspierana przez większość 
telefonów z systemem Android, może jednak się różnić w 
zależności od jego modelu. Funkcje poszczególnych przycisków 
pokazano na rysunku. 

 
 
Darmowa aplikacja ANDROID APP (dotyczy modelu a-JAYS 
Five for Android) 
Z aplikacją JAYS Headset Control możesz dodać nawet więcej 
funkcjonalności do pilota swoich a-JAYS Five for Android. 
Dostosuj ustawienia i dedykuj przyciski do nowych komend, by 
dostosować pilot do własnych potrzeb. Więcej informacji i 
aplikacja do pobrania ze strony producenta: www.jays.se. 
 
Wygląd i funkcje pilota w słuchawkach a-JAYS Five for iOS 

 
 
Wygląd i funkcje pilota w słuchawkach a-JAYS Five for 
Windows 
(!) Pełna funkcjonalność jest wspierana przez większość 
telefonów z systemem Windows, może jednak się różnić w 
zależności od jego modelu. Funkcje poszczególnych przycisków 
pokazano na rysunku. 

 



Czyszczenie 
Słuchawki czyść regularnie stosując ściereczkę zwilżoną 
środkiem antyseptycznym. Usuwaj z wkładek ślady woskowiny i 
inne osady. Woskowina i zabrudzenia wpływają negatywnie na 
jakość dźwięku a także mogą doprowadzić do uszkodzenia 
słuchawek. Czyszcząc zwróć uwagę na to, by wilgoć nie 
przedostawała się do wnętrza, gdyż może to uszkodzić 
delikatne głośniki dynamiczne znajdujące się w słuchawkach. 
 
Czyszczenie wkładek 
Wkładki można zdjąć poprzez ostrożne zsunięcie ich ze 
słuchawek. Podczas wymiany, upewnij się, że gumowe wkładki 
zostały pewnie wprowadzone w szczelinę blokującą. 

 
Wkładki dostępne są w pięciu rozmiarach: XXS-L (rozmiar M 
jest zamontowany fabrycznie) 
Czyszczenie filtra siatkowego tuby dźwiękowej 
Jeżeli filtr siatkowy z przodu tuby wykazuje ślady zabrudzenia, 
oczyść go ostrożnie, posługując się szpilką. 
 
Dla własnego bezpieczeństwa 
Słuchanie 

 
Słuchawki są potrafią grać bardzo głośno. Dłuższe słuchanie z 
wysokim poziomem głośności prowadzi do utraty słuchu. 
Dlatego też zawsze słuchaj z umiarkowanym poziomem 
głośności, pamiętając o przerwach pozwalających uszom na 
odpoczynek. Jeżeli w uszach pojawi się odczucie dzwonienia 
lub bólu niezwłocznie wyjmij z nich słuchawki pozwalając uszom 
na odpoczynek. Poniższy wykres narażenia na hałas 
opracowany został przez organizację zajmującą się 
bezpieczeństwem i higieną pracy (OSHA). 
 
 
 
Ruch drogowy 
Słuchawki a-JAYS efektywnie izolują od dźwięków otoczenia. 
Oznacza to, że nie słychać w nich dźwięków dobiegających z 
otoczenia, co w ruchu drogowym może być niebezpieczne. 

Nigdy nie stosuj słuchawek a-JAYS w czasie prowadzenia 
samochodu, motoroweru, roweru lub podobnego urządzenia, 
albo w czasie biegania lub przemieszczania się piechotą w 
miejscach o dużym nasileniu ruchu. Pragniemy przypomnieć, że 
głośne słuchanie muzyki w środowisku o dużym natężeniu ruchu 
również może prowadzić do wypadków. 
 
Inne 
Prosimy zwrócić uwagę na to, że produkt oraz jego elementy 
mają niewielkie rozmiary. Dlatego też należy przechowywać je w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
Certyfikaty 
 
Celem dyrektywy europejskiej 2002/96/EC, odnoszącej się do 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) oraz 
dyrektywy RoHS, jest redukcja odpadów pochodzących ze 
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz 
recycling możliwie znaczącej ilości materiałów. Jakiekolwiek 
pozostałe odpady powinny być wolne od zagrożeń w czasie 
posługiwania się a zagrożenia powstawania emisji 
niebezpiecznych powinny być ograniczone do minimum. 
 

 
 
Recycling 
 
Dokładniejszych informacji o recyclingu tych produktów udziela 
lokalne centrum recyclingu lub sklep, w którym produkt został 
zakupiony. 
 
Kontakt 
Na stronie www.jays.se znajdują się informacje oraz formularz 
na którym można przesłać pytania dotyczące produktów JAYS. 
 
Ograniczona gwarancja producenta 
Oryginalny produkt JAYS AB objęty jest dwudziesto-cztero (24) 
miesięczną gwarancją biegnącą od daty nabycia fabrycznie 
nowego i nieużywanego produktu JAYS przez pierwszego 
nabywcę. JAYS AB gwarantuje, że produkt jest wolny od wad 
materiałowych, konstrukcji i wykonania w momencie sprzedaży 
do nabywcy. Jeżeli w przypadku naprawy, użytkownik nie 
będzie w stanie przedstawić dowodu zakupu, może być on 
zobowiązany do pokrycia kosztów tej naprawy. Dowód zakupu 
musi mieć wyraźnie określoną datę zakupu, nazwę produktu 
oraz informacje o autoryzowanym sprzedawcy detalicznym. 
 
Okres trwania ograniczonej gwarancji 
Produkt może zawierać różne elementy, które mogą posiadać 
różne okresy gwarancji. Różne okresy gwarancji na produkt 

określone zostały poniżej: 
•• Dwadzieścia cztery (24) miesiące na obudowę 

zewnętrzną słuchawek, obudowę zdalnego sterowania 
oraz podzespoły wewnętrzne. 

•• Dwanaście (12) miesięcy na kable i złącza 
•• Sześć (6) miesięcy na akcesoria 
Okres gwarancji nie może być przedłużany albo liczony od nowa 
na skutek kolejnej sprzedaży lub wymiany produktu. Ta 
ograniczona gwarancja nie wpływa na prawa wynikające z 
mających tu zastosowanie praw krajowych odnoszących się do 
sprzedaży produktów elektronicznych ogólnego zastosowania. 
Uszkodzone elementy wymienione zgodnie z ograniczoną 
gwarancją stają się własnością JAYS AB. 
 
Czego nie obejmuje ograniczona gwarancja? 
•• Uszkodzeń powodowanych przez normalne 

zużywanie się, wypadki, upuszczenie, uszkodzenia 
mechaniczne, zamoczenie, wilgoć, działanie 
produktów chemicznych, uszkodzenia wynikające z 
użycia nadmiernej siły albo też wynikające z działania 
sił wyższych. 

•• Modyfikacji lub napraw dokonywanych przez 
użytkownika lub strony trzecie bez uprzedniej zgody 
JAYS AB. 

 
Jak uzyskać naprawę gwarancyjną 
Chcąc zgłosić naprawę gwarancyjną na podstawie ograniczonej 
gwarancji, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą, który 
udzieli dalszej pomocy.  
Użytkownik musi przedstawić dowód zakupu oraz uszkodzone 
elementy. Wszelkie uszkodzone części objęte ograniczoną 
gwarancją będą naprawione lub wymienione bezpłatnie. 
Części wymienione lub naprawione w czasie ograniczonej 
gwarancji podlegają gwarancji na pozostały czas trwania 
pierwotnej gwarancji lub na sześćdziesiąt (60) dni od daty 
naprawy lub wymiany, zależnie który z tych terminów upływa 
później.  
 
Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdują się na stronie 
www.jays.se. 
 
Informacja prawna 
JAYS, JAYS of Sweden, by JAYS, a-JAYS i JAYS Headset 
Control są zarejestrowanymi znakami towarowymi JAYS 
AB(Publ) w EU i/lub innych krajów. 
 
Android jest zastrzeżonym znakiem towarowym Google Inc. 
 
 
Wyłączny dystrybutor w Polsce: 
 
Horn Distribution S.A. 
ul. Kurantów 34 
02-873 Warszawa 
www.horn.pl 


