
                                                                                   Návod k obsluze
T611A - Bluetooth Handsfree na stínitko

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto
produktu. Tento návod k obsluze je součástí
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení
výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv
přečíst!

Popis: 

Dosah až 10 metrů, provozní doba až 8hod.,
Bluetooth V3.0 + EDR, HSP, HFP 1.5, Multipoint,
Vysoká kvalita zvuku, jednoduché ovládání,
dobíjecí LI-ion baterie, můžete nabíjet pomocí
nabíječky do auta, držák pro připevnění na sluneční clonu Vašeho vozidla

Použití:
1:Zapnutí: vypnutý stav, podržte tlačítko ,,play" po dobu 2 sekund, Bluetooth hands-free se
nabootuje,  modré  světlo  rychle  problikne  (2x  v  jedné  sekundě)  Bluetooth  hands-free  se
automaticky připojí k mobilnímu telefonu připojenému nedávno.
2:vypnutí:  Bluetooth  hands-free  pohotovostní  stav  podržením  tlačítka  ,,PLAY"  po  dobu  2
sekund, modrá lampa spustí hands-free mód vypnutí.
3:páry: před prvním použitím Bluetooth hands-free, musí být párována s mobilním telefonem
s aktivním Bluetooth. Následuje správná procedura
(1) headset a telefon mezi sebou mají vzdálenost 1 metru.
(2) zjistíte hands-free ve vypnutém stavu
(3)  podržte  tlačítko  play  ,,po  dobu  jedné  sekundy,  nabootuje  se  headset,  modrá  dioda
problikne." Tímto je připaveno dobré párování ,,(Pokud máte připojeny jiné telefony, priorita
je, že se hands-free připojí vždy k telefonu připojenému naposled)
(4) aktivace funkce Bluetooth mobilního telefonu, telefon začne hledat zařízení Bluetooth
(obraťte se na použití mobilního telefonu).
(5) z telefonu do zařízení do zvolení Speakerphone BT "
(6)  jako  identifikační  číslo  mobilního  telefonu  zvolte  "0000"  a  zmáčkněte  tlačítko  confirm
(potvrdit),  vaše  Bluetooth  hands-free  je  spojena  s  mobilním telefonem,  pokud  je  spojena
správně, modrá dioda jednou blikne každé dvě sekundy
Poznámka: Pokud je Bluetooth hands-free headset ve spojovacím stavu po třech minutách bez
úspěšného  párování,  hands-free  se  automaticky  vypne,  prosím  proveďte  znova  proces
párování podle informací výše
4:odpojení telefonu a headsetu: Pokud chcete jiný mobilní telefon připojit přes bluetooth k
hands-free, prosím připojte se podle následujících kroků.
(1) z mobilního telefonu Bluetooth menu ,,broken open connection" headset a telefon odpojen.
Headset automaticky vstoupí do párovacího módu, modrá LED lampa dvakrát problikne během
jedné sekundy. Takto spárujete jiný telefon.
Poznámka: Po ztrátě připojení, headset se automaticky vypne během 3 minut bez připojení.
5:použití Bluetooth hands-free:
(1) zvednutí telefonu:
Pokud zvoní telefon, Bluetooth hands-free vyšle elektrický signál, zmáčkněte tlačítko ,,PLAY"
pro zvednutí
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(2) během hovoru přes Bluetooth hands-free, hovor zavěsíte zmáčknutím tlačítka ,,PLAY"
(3) odmítnutí hovoru
během příchozího hovoru, podržte tlačítko ,,PLAY" po dobu dvou sekund pro odmítnutí hovoru
(4) Bluetooth hands-free v pohotovostním režimu, zmáčkněte tlačítko ,,PLAY" po dobu dvou
sekund, Bluetooth hands-free automaticky přetáhne poslední skupinu vytaženou z telefonu
6:převod hovorů:
A:  Hands-free->telefon:  během  hovor  pomocí  hands-free,  zmáčkněte  tlačítko  ,,mute/M"
převede hovor z hands-free do telefonu..
B: Telefon->hands-free: pro znovu převedení hovoru zmáčkněte ,,Mute/ M" tlačítko, hlas bude
převeden z tlefonu do hands-free.
7:nastavení hlasitosti: Během hovoru pomocí hands-free, podržte tlačítko  "+" nebo tlačítko
"-" pro upravení hlasitosti.
8:přehrávání hudby z mobilního telefonu: (pokud je telefon připojen k headsetu)
(1) zmáčkněte tlačítko "|" ,,přehraje skladbu.
(2) zmáčknutím tlačítka "|" přehrajete další skladbu, podržením tlačítka "|" zvýšíte hlasitost
(3) zmáčkněte tlačítko PLAY pro přehrání/pauzu
9:nabíjení vašeho Bluetooth hands-free
Bluetooth hands-free je vybavena nabíjecími bateriemi, před prvním použitím je baterie plná,
obvyklý čas nabíjení je 2-3 hodiny
(1) pro prodloužení provozního života baterie, je doporučeno nízkonapěťové nabíjení, když je
baterie slabá, modrá dioda dvakrát problikne během 1 sekundy, slabá baterie, pokud budete
pokračovat v používání hands-free zařízení, snížíte tím životnost baterie, pohotovostní čas je
kratší a nabíjecí čas bude delší, zároveň nedostatek baterie hands-free automaticky vypne
(2) nabíjení, červená dioda svítí po dokončení nabíjení.
10:poznámky a denní údržba:
(1) nepokládejte hands-free do kapalného prostředí, nebo prostředí s vysokou teplotou.
(2) nemůže být použita s kapalinou čistící korozi.
(3)hands-free  by  neměla  přijít  do  styku  s  ostrýmy  předměty,  aby  se  nepoškrábala  a
nepoškodila
(4) neoddělujte hands-free, může to poškodit vnitřní zařízení.
(5) pokud hands-free nebudete dlouhou dobu používat: Prosím udržujte ji v suchém prostředí
a vyhněte se příliš  vysokým nebo nízkým teplotám, pryč  od prachu a vlhkého prostředí a
skladujte baterii a hands-free odděleně.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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