
                                                                                   Návod k obsluze
V031F - Bezdrátová sluchátka Bluetooth 5.0 - Powerbanka 1500 mAh

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:
Popis produktu

1. Hlasitost+/Předchozí skladba
2. Hlasitost -/další skladba
3. Multifunkční tlačítko
4. LED světlo na sluchátkách
5. Nabíjecí zdířka

MFB (multifunkční tlačítko)

Zapnutí a vypnutí
1. Při prvním použití vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a odtrhněte ochrannou fólii. Po 
vložení sluchátek do nabíjecího pouzdra se sluchátka začnou automaticky nabíjet a po úplném 
nabití se vypnout. Když sluchátka vyjmete z pouzdra, sluchátka se automaticky zapnou.
2. Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu 2 sekund se sluchátka zapnou.
Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu 3 sekund se vypnou.

Postup nasazení

1: Otevřete ušní závěs

2: Nastavte sluchátka do správné a pohodlné polohy
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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 

Použití:
Způsob párování se smartphony/tablety
1. Stisknutím a podržením multifunkčního tlačítka po dobu 2 sekund jej zapněte a poté 
zapněte, dokud nebude vidět modré světlo.
2. Sluchátka střídavě blikají červeně a modře (režim párování)
3. Zapněte nastavení telefonu/tabletu - Bluetooth - zapněte Bluetooth - vyhledávání - Power 
HBQ Pro - párování/připojení - přehrávání hudby

Způsob spárování s počítačem/notebookem
Zapněte nastavení počítače - zařízení - Bluetooth a jiná zařízení - zapněte Bluetooth - přidat 
Bluetooth nebo jiná zařízení - hledat zařízení Bluetooth - Power HBQ pro -párování/připojení - 
přehrávání hudby.
Poznámka: Pokud počítač Bluetooth nemá, vložte adaptér Bluetooth. Stáhněte si ovladač 
Bluetooth a poté jej používejte normálně.

Spárujte s echo do
Otevřete aplikaci alexa-nastavení-přidat nová zařízení-Bluetooth-nová vyhledávací zařízení pro 
párování-Power HBQ Pro-párování/připojení-přehrávání hudby.

Jak resetovat?
Pokud vložíte sluchátka do nabíjecího prostoru, automaticky se vypnou a začnou se nabíjet. 
Pokud sluchátka odeberete, automaticky se zapnou a reset je dokončen.
Jak nabíjet sluchátka?
1. Vložte sluchátka do nabíjecího prostoru, automaticky se vypnou a začnou se nabíjet. Pokud 
se nabíjecí prostor rozsvítí zeleně, sluchátka se nabíjí
2. Když jsou sluchátka plně nabity, červené světlo na headsetu zhasne

Nabíjení nabíjecího prostoru
1. K nabíjení nabíjecí přihrádky použijte adaptér pro mobilní telefon. K nabíjení můžete použít 
také USB kabel počítače nebo jiné USB rozhraní.
2. Zelená bliká, což znamená, že se nabíjecí prostor nabíjí.

Ovládání multifunkčního tlačítka
Funkce  Operace
Zapnutí 1. Vyjměte sluchátka z nabíjecího prostoru, automaticky 

se zapnou. 
2. Stiskněte libovolné z multifunkčních tlačítek na levé a 
pravé straně po dobu 2 sekund a napájení se 
automaticky zapne, poté uslyšíte tón pro spuštění.

Vypnutí  1. Vložte sluchátka do nabíjecího prostoru, sluchátka se 
automaticky vypnou. 
2. Stiskněte libovolné z multifunkčních tlačítek na levé a 
pravé straně po dobu 4 sekund a napájení se 
automaticky vypne, poté uslyšíte tón vypnutí.

Odmítnout Poklepejte na jedno z multifunkčních tlačítek vlevo nebo 
vpravo.
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Přijmout/zavěsit  Pokud někdo volá, stiskněte kterékoli z multifunkčních 
tlačítek vlevo nebo vpravo, hovor je zvednut, stiskněte 
znovu, hovor zavěsí.

Přehrávání hudby/zastavení  Stiskněte libovolné z multifunkčních tlačítek vlevo nebo 
vpravo.

Předchozí skladba/hlasitost +  Dlouhým stisknutím na 2 sekundy se přehrává 
předchozí skladba, krátkým stisknutím hlasitost „ +“

Další skladba/hlasitost -  Další skladba je dlouhým stisknutím na 2 sekundy, 
krátkým stisknutím hlasitost „-“

Hlasový asistent  V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka na levém 
nebo pravém multifunkčním tlačítku na 2 sekundy 
spustíte hlasového asistenta Siri.

Specifikace
Verze  V5.1
Podpora Bluetooth  A2DP.AVRCP.HFP.HSP.EDR
Komunikační vzdálenost  ≥10 m
Frekvenční pásmo  2 402 GHz - 2 480 GHz
Impedance reproduktoru  32 Ω ± 10%
Pohotovostní doba  250 hodin
Doba hovoru  10 hodin
Doba přehrávání hudby  10 hodin
Kapacita baterie sluchátek  100 mAh
Kapacita baterie v nabíjecím prostoru  1500 mAh
Doba nabíjení sluchátek  1 hodina
Doba nabíjení nabíjecího prostoru  1-2hodina

Vodotěsné specifikace
Životní vodotěsnost (očekáváme pocení, déšť, mytí obličeje, sprchování , plavání ve vodě atd.)
*Upozorňujeme, že signál Bluetooth mobilního telefonu nelze přenášet ve vodě.

Přenosová vzdálenost mobilního telefonu podle obrázku
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Oznámení
1. Výrobek nerozebírejte/neskládejte, aby nedošlo k poruše nebo požáru.
2. Vyhněte se prosím kontaktu s korozivními kapalinami, aby nedošlo k poškození výrobku.
3. Nenechte sluchátka dotknout se ostrých předmětů, jinak se snadno poškrábe.
4. Nepoužívejte výrobek za bouřky, aby nedošlo k poškození nebo úrazu elektrickým proudem.
5. Pokud jej nepoužíváte déle než 1 měsíc, pravidelně jej nabíjejte a udržujte, aby byl zajištěn 
bezpečný provoz.
6. Protože signál sluchátek Bluetooth nelze přenášet ve vodě, plavání a potápění způsobí 
odpojení nebo přerušení signálu.

Proč nemohu vyhledat Bluetooth? Proč nemohu připojit Bluetooth?
1. Vzdálenost Bluetooth je 10 m, ujistěte se, že neexistují žádné překážky. Kromě toho musí 
být telefon blízko sluchátek.
2. Pokud byl ke sluchátkům připojen jakýkoli jiný mobilní telefon nebo zařízení, zrušte nejprve 
jeho spárování.
3. Restartujte zařízení Bluetooth a zkuste resetovat sluchátka.

Proč z náhlavní soupravy nevychází žádný zvuk? Nebo proč je hudba odpojena?
1. Zkontrolujte, zda mobilní síť normálně funguje, rychlost sítě není nízká a načítá se hudba. 
2. Zkontrolujte, zda je váš telefon připojen současně ke dvěma zvukovým zařízením. Chcete -li
ukončit připojení, dvakrát stiskněte a podržte multifunkční tlačítko. 
3. Vzdálenost Bluetooth je 10 m, ujistěte se, že nejsou žádné překážky. Kromě toho musí být 
telefon blízko sluchátek. Pokud je okolní prostředí rušeno nebo je magnetické pole příliš silné 
bude ovlivněn přenos signálu Bluetooth. Otevřete rozhraní Bluetooth telefonu, klikněte na 
párování kontaktů, odstraňte záznam o párování, vyhledejte Bluetooth a spárujte znovu. 
Můžete restartovat telefon nebo resetovat sluchátka.

Co mám dělat, když v levém nebo pravém sluchátku není zvuk? 
Nejprve resetujte sluchátka, restartujte telefon, odstraňte historii připojení, vyhledejte a poté 
znovu spárujte. Pokud to stále nefunguje, postupujte takto:
1. Vyjměte sluchátka z nabíjecího prostoru, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 4 
sekund.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítka obou sluchátek po dobu 5 sekund, dokud nezačne 
střídavě blikat červená a modrá kontrolka, a poté uvolněte.
3. Poklepejte na multifunkční tlačítko na pravém uchu, počkejte 3–5 sekund, náhlavní 
souprava se automaticky připojí. Když modré světlo druhého sluchátka pomalu bliká, znamená
to, že obě sluchátka jsou úspěšně spárována.
4. Střídavě blikají červená a modrá kontrolka na druhém sluchátku - to znamená, že vstupují 
do stavu párování a požadují spárování s mobilním telefonem.
5. Odstraňte záznam o připojení, zkontrolujte jej a znovu spárujte.

Proč se náhlavní souprava automaticky vypíná?
Zkontrolujte, zda jsou sluchátka dostatečně nabitá. Sluchátka navíc automaticky odpojí 
připojení Bluetoooth na 10 minut, vraťte sluchátka zpět do nabíjecího prostoru, stisknutím a 
podržením multifunkčního tlačítka po dobu 2 sekund sluchátka zapnete.

Proč nelze nabít nabíjecí pouzdro?
1. Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel nebo nabíječka mobilního telefonu v dobrém stavu a 
správně připojena.
2. Je možný špatný kontakt. Prsty stiskněte levé a pravé sluchátko a plně připojte nabíjecí 
kontakty levého a pravého sluchátka k nabíjecímu pouzdru.
3. Nabíjecí kontakty levého a pravého sluchátka mohou být špinavé, zaprášené nebo zpocené. 
Při vracení nabíjecího pouzdra k nabíjení jej otřete hadříkem.
4. Setřete nečistoty a vložte jej zpět do nabíjecího pouzdra, kontrolka se rozsvítí.
5. Pokud uslyšíte „Nízká kapacita baterie“, nabijte sluchátka. Když kapacita displeje nabíjecího 
pouzdra dosáhne „10“, nabijte nabíjecí pouzdro. Dávejte pozor, abyste nevyčerpali energii ve 
sluchátkách a nabíjecím pouzdru, protože to může zkrátit životnost vestavěné lithiové baterie.
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Bezpečnostní prevence
1. Nedovolte, aby byl tento výrobek neustále přebíjen, snížila by se tím životnost.
2. Pokud to způsobí nějaké nepohodlí nebo bolest, přestaňte tento výrobek přímo používat.
3. Použijte adaptér DC 5V-1A certifikovaný schváleným výrobcem. Opakované nabíjení a 
vybíjení náhlavní soupravy způsobí, že se výkon baterie časem sníží, což je normální u všech 
dobíjecích elektronických produktů.

Seznam balení
1. sluchátka Bluetooth - 2*
2. Nabíjecí pouzdro - 1*
3. USB nabíjení kabel - 1*
4. Náhradní špunty na sluchátka - 2*
5. Manuál - 1*
6. Hadřík - 1*

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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