
                                                                                   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!

V031H- Bezdrátová sluchátka bílá          

Popis:  

Zapnutí/Vypnutí- 

ON-Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nebliká modrá a červená LED

OFF- Stiskněte a podržte vypínač, dokud červená LED nesvítí

Párování Bluetooth:

1, ujistěte se, že jsou sluchátka vypnuté. Přidrž tlačítko Power než začne střídavě  modrá a 
červená LED rychle blikat. Spustí se párování.

2, aktivuj funkci Bluetooth na tvém mobilním zařízení, vyber název „MOVE“ z nabídky.

Poznámka: Jestli se nepodaří spárovat modrá LED začne pomalu blikat. V tom případě celý 
proces zopakujte.

 Přijmutí hovoru- Při příchozím hovoru stisknete tlačítko POWER, také při ukončení hovoru.

Odmítnutí hovoru -stisknete tlačítko POWER dlouze.

Výběr posledního volání-  stisknete 2x tlačítko POWER.

Přehrávání skladeb- krátký, stisknutím tlačítka -+ posunujete skladby 

Hlasitost- dlouhým stisknutím tlačítka -+

Nabíjení:

Nabíjecí čas je cca 2 hodiny, pokud je baterie plně nabitá červená LED se změní na 
modrou(nebo červená LED zhasne).

Specifikace: 

-vestavěná dobíjecí lithium-polymerová baterie 3,7V 90mA

-Bluetooth verze: V4.2

-Bluetooth profil: A2DP AVRCP HSP HFP

- čas hovoru až 3 hodiny

- poslech hudby až 3 hodiny

- pohotovostní režim až 800hodin

- možnost připojení 2 zařízení

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. 
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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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