
                                                                                   Návod k obsluze
T615O – Bezdrátový reproduktor LTC, modrý

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:

Obsah sady:                                                  Tlačítka:

Připojení:                                                 Obsluha:

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 produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit
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Použití:

Specifikace

Frekvenční rozsah: 150 Hz - 20 000 Hz

S / N:> 90dB

Reproduktor: 2x44mm (1,8 ")

Baterie: 1500mAh

Verze Bluetooth: 4.0

Upozornění

- Snímky obrazovky a další výkresy jsou zahrnuty pouze pro účely prohlížení. Mohou se mírně 
lišit od skutečného produktu.

-Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah manuálu a provést změny na přístroji bez 
předchozího upozornění.

- Při používání zařízení se vyvarujte míst s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, 
vysokou vlhkostí, silným magnetickým polem a vysokofrekvenčním rušením a kontaktem s 
kapalinami nebo výpary.

- Nerozebírejte ani neprovádějte žádné změny v přístroji sami ani s třetími stranami. Toto 
řízení může mít za následek ztrátu záruky. Jakékoliv opravy zařízení smí provádět pouze 
autorizované servisní středisko určené výrobcem.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

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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