
                                                                                   Návod k obsluze
T617C - Přijímač audio Bluetooth do auta

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: 
Verze Bluetooth: 4,2 + EDR
Přijímací vzdálenost: 5 + - metrů
Doba hovoru: 4 hodiny
Doba nepřetržitého přehrávání hudby: přibližně 4 hodiny
Doba nabíjení: cca 50 minut
Citlivost mikrofonu: + - 42db
Výstupní výkon: 30mW

Frekvenční rozsah: 20Hz - 20KHz

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:
1. Zapnutí / Vypnutí
A. Pro zapnutí stiskněte  tlačítko na tři sekundy, uslyšíte „enter pairing mode“ (vstup do 
režimu párování).
B. Chcete-li vypnout, podržte tlačítko  po dobu tří sekund, uslyšíte „off“ (vypnuto).
Pokud je přijímač nečinný, automaticky se přepne do úsporného režimu po 15 minutách
2. Připojení zařízení
A. Nejprve připojte sluchátka s 3,5 mm konektorem k přístroji do zdířky 3,5 mm.
B. Reproduktory můžete připojit pomocí standardního 3,5 mm konektoru aux kabelu. Připojte 
jeden konec k přístroji 3,5 mm audio vstupu a druhý konec k reproduktoru 3,5 mm audio 
vstupu AUX.
3. Párování
A. Uslyšíte „going into pairing mode“ (přechod do režimu párování), jakmile uvidíte modré a 
zelené blikající světlo, můžete začít hledat zařízení s telefonem, zařízení vyhledáte pod názvem
„Bluetooth Music“, klikněte na něj. Bude-li párování úspěšné, uslyšíte „Bluetooth is connected“ 
a modré světlo bude blikat pomalu (co 5 sekund).
B. Můžete se připojit ke dvěma zařízením najednou
4. Nabíjení
A. Připojte kabel Micro USB k portu, indikátor se rozsvítí červeně, to znamená, že se nabíjí.
B. Když je baterie vybitá, uslyšíte „Low power“ (nízký výkon)
C. Přístroj musí být nabit nejméně 30 minut před použitím. Plné nabití bude po 4-6 hodin.
5. Ovládání hudby
A. Krátce stiskněte tlačítko  pro přehrávání / pauzu.
B. Krátkým stisknutím tlačítka +  zvýšíte hlasitost, stisknutím tlačítka + na 2 sekundy 
přejdete na další skladbu.
C. Stiskněte krátce tlačítko - pro snížení hlasitosti, dlouhé stisknutí tlačítka - na 2 
sekundy pro návrat na předchozí skladbu.
6. Přijetí hovorů
A. Chcete-li přijmout příchozí hovory, klepněte jednou na tlačítko
B. Chcete-li odmítnout příchozí hovory, stiskněte dlouze tlačítka
C. Chcete-li vytočit poslední číslo, které jste volali, klepněte na tlačítko a poté stiskněte 
klávesu znovu, pokud chcete zrušit opakované vytáčení.
7. Funkce Selfie
Otevřete rozhraní fotoaparátu a dvakrát klikněte na tlačítko „+“.
8. Použití AUX kabelu jako Bluetooth přijímače
Zasuňte jeden konec audio kabelu do přijímače Bluetooth a druhý konec kabelu do druhého 
konce zařízení: Reproduktor, auto, domácí reproduktory atd. Tímto způsobem můžete téměř 
cokoliv přeměnit na bezdrátový reproduktor Bluetooth

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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