
                                                                                   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!

V031I- Bezdrátová sluchátka skládací s rádiem

Popis:  

ON/OFF- Stisknutím vypínače POWER ON se sluchátka spustí. Po úspěšném připojení Bluetooth
zůstane modré světlo trvale svítit. Pokud je karta Micro SD vložena do slotu pro kartu, začne 
ve výchozím nastavení hrát režim „Karta MICRO SD“ a bude blikat červená kontrolka.

Bluetooth- 1, Stiskněte ,, Mode "a nastavte sluchátka na ,, Bluetooth Mode". Funkce Bluetooth 
sluchátek je připojena a připravena k párování.

2, Klikněte na nastavení telefonu a otevřete v telefonu funkci Bluetooth.

3, Vyhledávání zařízení Bluetooth, po vyhledání můžete najít různá zařízení Bluetooth. 
Kliknutím na ,, 4938 "se připojíte, modrá kontrolka náhlavní soupravy zůstane po úspěšném 
připojení trvale svítit.

Poznámka: U některých telefonů bude vyžadováno zadání hesla (0000).

Micro SD karta- Vložte Micro SD do slotu pro kartu headphoe, stiskněte ,, Mode "a nastavte ,, 
Card Mode", červená kontrolka bude blikat. Systém automaticky dekóduje soubory ve formátu 
zvuku, které lze přehrávat.

FM Rádio- Stisknutím Mode "to select ,, FM Radio Mode". V případě, že není naprogramován 
žádný rozhlasový kanál, uslyšíte syčivý zvuk, musíte kliknout 3 sekundy na PLAY . Sluchátka 
automaticky vyhledá rozhlasový program. Krátkým stisknutím + a - lze přepínat rádiové 
kanály nahoru / dolů.

Nabíjení- Před nabíjením vypněte sluchátka. Po připojení nabíjecího kabelu bude červená 
kontrolka svítit. To znamená úspěšné připojení, sluchátka se nabíjí. Po dokončení nabíjení 
kontrolka zhasne.

Specifikace

Bluetooth V3.0+EDR

FM Radio 

Micro SD/TF karta

Mikrofón

Pracovní čas 10hodin

Klidový čas 180hodin

Lithium baterie 460mAH

Protokol A2DP,AVRCP,HSP,HFP

Frekvenční rozsah 87-108M Hz

Max 32G

USB, napětí nabíjecí 5V, teplota - 15°c-35°C

Nabíjení 2-3 hodiny
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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. 

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

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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