
                                                                                   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!

V031G- Bezdrátová sluchátko       

Popis:  

Nabíjení:

K nabíjení použijte dodaný kabel. Připojte kabel USB k počítači / síťovému adaptéru a druhý 
konec tohoto kabelu připojte k nabíjecímu portu sluchátek. Během nabíjení se kontrolka 
rozsvítí červeně. Když jsou sluchátka plně nabitá, červená kontrolka se změní na modrou.

Párování:

Přidržte multifunkční tlačítko na sluchátkách. Modré a červené kontrolky budou blikat, což 
znamená, že zařízení je připraveno ke spárování. V nabídce Bluetooth vašeho zařízení 
vyhledejte nová zařízení a spárujte výběrem „6148“.

Po úspěšném spárování bude modrá kontrolka blikat každých 5 sekund. Podržením tlačítka 
POWER vypnete sluchátka.

Přijmutí a ukončení hovoru- Krátce stiskněte POWER tlačítko.

Odmítnutí hovoru- Dlouze stiskněte POWER tlačítko.

Opakování posledního hovoru- Dlouze stiskněte tlačítko POWER.

Hudba- Krátce stiskněte POWER

Další skladba- 2x stiskněte tlačítko POWER

Poznámka: hlasitost musí být nastavena z vašeho mobilního zařízení.

Specifikace:

Bluethooth verze 4.2

Dosah 10m

Frekvence 2.4GHz

Lithium polymer baterie 50mAh

Nabíjení 5V

Výstup 1mW

Výdrž při práci 2,5hodin

Klidová výdrž 120hodin

SNR: 95dB

Impedance 32ohm

Valid A2DP1.3/HFP1.6/HSP.2/AVRCP1.6/DI1.3

Včetně nabíjecí kabelu
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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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