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Náš zvukový systém TuneUps™ firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem 
ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém se sestaví rychle bez 
nástrojů a bez omezení usazení a padnutí našich přileb. Vsaďte, stiskněte přehrávání a můžete se 
pohybovat se svým vlastním zvukovým záznamem.

Obsah balení
• Zvukový kabel
• Sluchátka
• Pouzdro na nošení
• Příručka uživatele
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VAROVÁNÍ 
Pouze pro použití se sněhovými sportovními přilbami Giro. Používání těchto nebo jiných sluchátek 
způsobí, že sportovec neslyší jiné přibližující se sportovce. To může vést k nehodě a možnému 
zranění nebo smrti. Sluchátka též omezují vaši schopnost slyšet, jak se chovají hrany ve sněhu, což 
může vést k menší kontrole. Sluchátka mohou odvést vaši pozornost od soustředění se na bezpečné 
sportování.

Nezapomeňte na svou zodpovědnost
Zachovávejte si vždy kontrolu. Lidé před vámi mají přednost. Zastavte na bezpečném místě pro vás i 
jiné. Když se spouštíte dolů svahem nebo zařazujete, dívejte se do kopce a dejte ostatním přednost. 
Před skokem se dobře podívejte. Použijte vybavení na upoutání sportovního zařízení. Dodržujte 
značky a varování. Nechoďte na uzavřené terény. Používejte vleky bezpečně. Respekt vyvolává 
respekt.
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1. Tlačítko ztišení - Umožňuje ztišení / obnovení hlasitosti zvuku.
2. Ovladač hlasitosti se stupnicí - Umožňuje zesilovat nebo zeslabovat hlasitost hudby.
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Propojení TuneUps k přilbě a ke zdroji hudby
Vykonáním následujících kroků připojíte TuneUps:
1. Sundejte standardní sluchátka, která máte nainstalovaná na přilbě, a připojte dodaná sluchátka   
 TuneUps. Přečtěte si návod uživatele přilby.
Poznámka: Pokud jste si zakoupili helmu Giro Audio Series, která je už vybavená sluchátky,  
 přejděte na krok 3.
2. Zastrčte dráty na připojení sluchátek pod výplň uvnitř zadní části přilby.
3. Připojte kabel TuneUps k sluchátkům s použitím kratší 3,5 mm části zvukového kabelu. Konektor 
sluchátek najdete na levém sluchátku.

4. Pro poslouchání hudby jednoduše připojte váš zdroj hudby k delšímu 3,5mm stereokabelu.
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Poslouchání hudby se systémem TuneUps
Pokud chcete začít poslouchat svůj přístroj, zapněte své rádio, zvolte zvukový záznam, kanál nebo 
frekvenci a nastavte hlasitost podle své volby. Funkce hlasitosti je podporovaná při přehrávání hudby 
ze zdroje hudby. Ovladač hlasitosti můžete nastavit nahoru (na zvýšení hlasitosti) nebo dolů (na její 
snížení). Můžete též použít tlačítko ztišení na rychlé vypnutí zvuku, když si to budete přát.

Poznámka: 
• Nejlepší výkon se dosáhne, když si předem nastavíte svůj přehrávač přibližně na 75-80 % úrovně   
 hlasitosti, a když toto nastavení ponecháte. 
• Na vyhledání příjemné hladiny zvuku použijte paralelní ovládání hlasitosti na konzole přístroje Link.
• Pokud nebudete slyšet žádnou hudbu, zkontrolujte nejdřívv hlasitost přehrávače a potom hlasitost   
 na konzole systému TuneUps.
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• Nepokoušejte se čistit nebo dezinfikovat přilbu s nainstalovanými sluchátky TuneUps.
• Nevystavujte systém TuneUps kapalinám, mokru nebo vlhkosti, protože není vodotěsný.
• Na čištění systému TuneUps  nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
• U systému TuneUps nevkládajte nic dovnitř, protože by to mohlo poškodit jeho vnitřní komponenty.
• Nepokoušejte se rozmontovat systém TuneUps , protože neobsahuje žádné komponenty, které se   
 mohou vyměnit nebo které podléhají servisu.
• Pokud nepoužíváte systém TuneUps delší dobu, uložte ho na suché místo, kde nejsou vysoké   
 teploty, vlhkost a prach.
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Funkce:
• Vysoko citlivé paralelné ovládání hlasitosti hudby (neovlivňuje hlasitost rádia). 
• Pohodlné tlačítko ztišení.

Reproduktory:
• Rozměry: 40mm
• Specifikace: 32ohm NdFeB reproduktor, plus žebrovaný kryt
• Frekvenční charakteristika (v Hz): 20-20 KHz
• Senzitivita: 117 +/-3dB při 1 KHz
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Pokud bude systém TuneUps poruchový, což se týká materiálu nebo lidské práce, během jednoho 
roku od data prvního nákupu, firma Giro jej podle svého vlastního uvážení buď opraví nebo jej vymění 
zdarma. Odneste jej do obchodu, kde jste si jej koupili, s dopisem uvádějícím konkrétní důvod, proč 
jej vracíte, a s dokladem o jeho nákupu .

Okrem výjimek zakázaných platnými zákony je mlčky předpokládaná záruka prodejnosti nebo 
vhodnosti výrobku pro konkrétní účel omezená na období jednoho roku. Táto záruka se netýká 
poruch nebo fyzického poškození způsobeného nesprávným použitím, zanedbáním, nesprávnou 
opravou, nesprávným nasazením nebo instalací, úpravami nebo použitím nezamýšleným jeho 
výrobcem. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní smlouvy a záruky, všeobecné nebo speciální, 
výslovné nebo předpokládané, a žádný zástupce ani žádná osoba nejsou pověřeny tomu to, aby na 
sebe brali zodpovědnost jménem firmy Giro ve spojení s prodejem nebo použitím tohoto výrobku. 
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Giro Consumer Services
River House, St. Mary’s Road
Newcastle West
County Limerick, Írsko
Tel: +��� �� �1���
Fax: +��� �� �1��0
Email: european_feedback@giro.com

© Giro 200�. Všechna práva vyhrazena.
Vyprojektované v Santa Cruz, CA., USA
Vyrobeno v Číně.

Giro, emblém Giro, TuneUps™ a ostatní známky Giro sú vlastněné firmou Giro a mohou být 
registrované. LINK™ je registrovaná obchodní známka firmy SkullCandy®.
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Náš zvukový systém TuneUps™ firmy Skullcandy ponúka skvelý stereo zvuk s paralelným tlačidlom 
stíšenia pre rýchle, jednoduché ovladanie zvuku, keď to potrebujete. Systém sa zostaví rýchlo bez 
nástrojov a bez obmedzenia usadenia a padnutia našich heliem. Vsaďte, stlačte prehrávanie a 
môžete sa pohybovať so svojím vlastným zvukovým záznamom.

Obsah balenia
• Zvukový kábel
• Slúchadla
• Púzdro na nosenie
• Príručka používateľa
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VAROVANIE 
Len na použití so snehovými športovými helmami Giro. Používanie týchto alebo iných slúchadiel 
spôsobí, že športovec nepočuje iných približujúcich sa športovcov. To môže viesť k nehode a 
možnému zraneniu alebo smrti. Slúchadla tiež obmedzujú vašu schopnosť počuť, ako sa správajú 
hrany v snehu, čo môže viesť k menšej kontrole. Slúchadla môžu odviesť vašu pozornosť od 
sústredenia sa na bezpečné športovanie.

Nezabudnite na svoju zodpovednosť
Zachovávajte si vždy kontrolu. Ľudia pred vami majú prednosť. Zastavte na bezpečnom mieste 
pre vás i pre iných. Keď sa spúšťate dolu svahom alebo zaraďujete, pozerajte sa hore svahom a 
dajte ostatným prednosť. Pred skokom sa dobre pozrite. Použite vybavenie na upútanie športového 
zariadenia. Dodržujte značky a varovania. Nechoďte na uzavreté terény. Používajte vleky bezpečne. 
Rešpekt vyvoláva rešpekt.
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1. Tlačidlo stíšenia - Umožňuje stíšenie / obnovenie hlasitosti zvuku.
2. Ovládač hlasitosti so stupnicou - Umožňuje zosilňovať alebo zoslabovať hlasitosť hudby.

2

1



11�  

SL
O

VE
N

SK
Y ZAČÍNÁME

Prepojenie TuneUps k helme a k zdroju hudby
Vykonaním nasledujúcich krokov pripojíte TuneUps.
1. Vytiahnite štandardné slúchadla, ktoré boli nainštalované vo vašej helme, a pripojte dodané   
 slúchadla TuneUPs. Prečítajte si príručku používateľa helmy.
Poznámka: Ak ste si zakúpili helmu Giro Audio Series, ktorá je už vybavená slúchadlami,  
 prejdite na krok �.
2. Zastrčte drôty na pripojenie slúchadiel pod výplň vnútri zadnej časti helmy.
3. Pripojte kábel TuneUps k slúchadlom s použitím kratšej 3,5 mm časti zvukového kábla. Konektor   
 slúchadiel nájdete na ľavom slúchadle.

4. TPre počúvanie hudby jednoducho pripojte váš zdroj hudby k dlhšiemu 3,5mm káblu.



11�  

SL
O

VE
N

SK
YPOUŽÍVANIE SYSTÉMU TUNEUPS 

Počúvanie hudby so systémom TuneUps
Ak chcete začať počúvať svoj prístroj, zapnite svoje rádio, zvoľte zvukový záznam, kanál nebo 
frekvenciu a nastavte hlasitosť podľa svojej voľby. Funkcia hlasitosti je podporovaná pri prehrávania 
hudby zo zdroja hudby. Ovládač hlasitosti môžete nastaviť hore (na zvýšenie hlasitosti) nebo dolu (na 
jej zníženie). Môžete tiež použiť tlačidlo stíšenia na rýchle vypnutie zvuku, keď si to budete želať.

Poznámka: 
• Najlepší výkon sa dosiahne, keď si vopred nastavíte svoj prehrávač približne na 75-80 % úrovne   
 hlasitosti, a keď toto nastavenie ponecháte. 
• Na vyhľadanie príjemnej hladiny zvuku použite paralelné ovládanie hlasitosti na konzole  
 prístroja Link.
• Ak nebudete počuť žiadnu hudbu, skontrolujte najprv hlasitosť prehrávača a potom hlasitosť na   
 konzole systému TuneUps.
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• Nepokúšajte sa čistiť nebo dezinfikovať helmu s nainštalovanými slúchadlami TuneUps.
• Nevystavujte systém TuneUps kvapalinám, mokru nebo vlhkosti, pretože nie je vodotesný.
• Na čistenie systému TuneUps nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
• Do systému TuneUps nevkladajte nič dnu, pretože by to mohlo poškodiť jeho vnútorné komponenty.
• Nepokúšajte sa rozmontovať systém TuneUps, pretože neobsahuje žiadne komponenty, ktoré sa   
 môžu vymeniť nebo ktoré podliehajú servisu.
• Ak nepoužívate systém TuneUps dlhší čas, uložte ho na suché miesto, kde nie sú vysoké teploty,   
 vlhkosť a prach.
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Funkcie:
• Vysoko citlivé paralelné ovládanie hlasitosti hudby (neovplyvňuje hlasitosť rádia). 
• Pohodlné tlačidlo stíšenia.

Reproduktory:
• Rozmery: �0mm
• Špecifikácie: 32ohm NdFeB reproduktor, plus rebrovaný kryt
• Frekvenčná charakteristika (v Hz): 20-20 KHz
• Senzitivita: 11� +/-�dB pri 1 KHz
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Ak bude systém TuneUps poruchový, čo sa týka materiálu alebo ľudskej práce, v čase jedného roku 
od dátumu prvej kúpi, firma Giro ho podľa svojho vlastného uváženia buď opraví nebo ju vymení 
zdarma. Odneste ho do obchodu, kde ste si ho kúpili, s listom uvádzajúcim konkrétny dôvod, prečo 
ho vraciate, a s dokladom o jej kúpi .

Okrem výnimiek zakázaných platnými zákonmi je mlčky predpokladaná záruka predajnosti nebo 
vhodnosti výrobku pre konkrétny účel obmedzená na obdobie jedného roku. Táto záruka sa netýka 
porúch nebo fyzického poškodenia spôsobeného nesprávnym použitím, zanedbaním, nesprávnou 
opravou, nesprávnym nasadením nebo inštaláciou, úpravami nebo použitím nezamýšľaným jej 
výrobcom. Táto záruka nahradzuje všetky ostatné zmluvy a záruky, všeobecné nebo špeciálne, 
výslovné nebo predpokladané, a žiadny zástupca ani žiadna osoba nie sú poverené na to, aby na 
seba brali zodpovednosť v mene firmy Giro v spojení s predajom nebo použitím tohto výrobku. 
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Giro Consumer Services
River House, St. Mary’s Road
Newcastle West
County Limerick, Írsko
Tel: +��� �� �1���
Fax: +��� �� �1��0
Email: european_feedback@giro.com

© Giro 200�. Všetky práva vyhradené.
Vyprojektované v Santa Cruz, CA., USA
Vyrobené v Číne.

Giro, emblém Giro, TuneUps™ a ostatné známky Giro sú vlastnené firmou Giro a môžu byť 
registrované. LINK™ je registrovaná obchodná známka firmy SkullCandy®.
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