
                                                                                   Návod k obsluze

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!

T615U- Bluetooth koupelnový reproduktor

Popis:  

Párování- Zkontrolujte, zda je reproduktor Bluetooth v režimu vypnuto.

- Stiskněte klávesu ON/OFF pro přechod do režimu Bluetooth, modrá a červená LED střídavě 
blikají

- Řiďte se návodem svého mobilního telefonu pro  použití Bluetooth .

- Obvykle to lze provést tak, že přejdete do nabídky „nastavení“, „připojení“ nebo „Bluetooth“ 
a poté vyberete možnost vyhledávání zařízení Bluetooth.

- Na obrazovce se zobrazí „BT-SPEAKER“ s žádostí o povolení připojení k Bluetooth 
reproduktoru. Tuto akci potvrďte stisknutím tlačítka YES nebo CONFIRM.

- Zadejte heslo nebo PIN 0000 a stiskněte YES nebo CONFIRM

(důležité upozornění: Pokud je připojení úspěšné, bude blikat modrá LED. Pokud se nepovede, 
kontrolka LED střídavě bliká. Musíte se znovu spárovat.)

Specifikace

Bluetooth Hands-free

Bezdrátová komunikace Bluetooth

Stereo

Oznámení

- nedovolte dětem hrát si s výrobkem

- nepoužívejte ve velmi vlhkých a vysokých teplotách! Výkon produktu se sníží, když je v 
chladném prostředí

- nevhazujte výrobek do ohně

- 

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. 

1, Skladujte a používejte tento produkt při normálníteplotě

2, Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte

3, Neumisťujte tuto položku do blízkosti zdrojů tepla nebo na přímé sluneční světlo

4, Nevkládejte do tohoto zařízení žádné kovové předměty, protože by mohlo dojít ke zkratu v 
jednotce
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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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