
                                                                                   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!

V031J- Bezdrátová sportovní sluchátka v černém obalu  

Popis:  

Bezdrátová sluchátka jsou s stereofonní s funkci bezdrátové hudby a volání. 
Módní vzhled, krásně navržené, snadno přenosné, vhodné pro domácnost, cestování, užijte si hudbu 
kdykoli a kdekoli. 

(Wireless Play)  podporuje párování bezdrátových zařízení pro přehrávání hudby- mobil, tablet, Tv a další

(Hands -free calls) podpora funkce hands-free volání, vestavěné vysoce citlivé mikrofony, díky nimž si 
telefonní hovory užijete bezstarostně

(Voice Prompt Coming Calls) zvedne dalšího volajícího

(IOS Battery display) o stavu baterie informuje mobil s IOS

(Smart Power-off) pokud není připojen bezdrátový režim, přejde do pohotovostního režimu po 5 
minutách a po 10 minutách se automaticky vypne, nemusíte se obávat vybití pro pohotovostní režim

(Rechargeable Lithium Electricity) vestavěná dobíjecí lithiová baterie, ochrana životního prostředí, 
ekonomická a praktická

(Intelligent Charging) hlasová výzva prosím nabijte, když je baterie vybitá, při úplném nabití se 
automaticky vypne napájení, aby se zabránilo přílišnému nabíjení baterie, aby nedošlo k jejímu poškození

Funkce: 

1, MULTIFUNKČNÍ KLÁVES: Dlouhým stisknutím zapnete (hlasová výzva k zapnutí) a rozsvítí se 
kontrolka, dlouhým stisknutím ji vypnete (hlasová výzva k vypnutí) a kontrolka zhasne. Když se připojíte 
k bezdrátové síti, krátkým stisknutím pozastavíte přehrávání, dalším krátkým stisknutím spustíte 
přehrávání. Pokud máte hovor, krátkým stisknutím přijmete hovor, po krátkém stisknutí zavěsíte, 
dlouhým stisknutím můžete odmítnout přijmout hovor, dalším stisknutím dvakrát vytočíte naposledy 
vytočené telefonní číslo.

2, + Dlouhým stisknutím zvýšíte hlasitost, krátkým stisknutím přesunete na další skladbu.

3, - Dlouhým stisknutím snížíte hlasitost, krátkým stisknutím přesunete  na předchozí skladbu.

4, Nabíjecí port Micro USB: Vstupní napájecí konektor, k nabíjení lze použít kabel USB k připojení USB k 
počítači nebo k nabíjení použít nabíječku mobilního telefonu

Bezdrátové párování:

Dlouhým stisknutím tlačítka Volat po dobu 3 sekund spustíte systém, modré a 
červené světlo bliká, jedná se o stav bezdrátového párování. V tuto chvíli 
vyhledejte odpovídající název bezdrátového zařízení v telefonu, klikněte na 
název zařízení v mobilním telefonu a bezdrátové sluchadlo „Connect successfully“
znamená, že párování je úspěšné.

Nabíjení:

Zasuňte konec nabíjecího kabelu do zásuvky V3 USB, druhý konec USB konektoru do 
USB portu počítače nebo připojte k standardnímu 5V nabíječce, kontrolka se při 
nabíjení rozsvítí červeně, červená kontrolka zhasne, když je nabitá.

Slabá baterie- Pokud došlo k napájení nízkým napětím, zařízení vyzve „Low 
battery , please charge“ a poté se automaticky vypne, dobijte prosím včas. Pokud
nebudete delší dobu používat, nabíjejte vždy minimálně 1x za měsíc, tímto 
chráníte baterii a prodloužíte její životnost.
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Automatické vypnutí- Pokud není připojen režim BT, přepne se do pohotovostního 
režimu po 5 minutách a po 10 minutách se automaticky vypne.

Specifikace:

Nabíjení: Micro USB 5V

Proud: 20-30mA

Bezdrátový dosah: 10m

Výkon: 2x20mW

Frekvence: 2,401-2480GHz

Frekvence odezvy: 20Hz-20KHz

Výdrž: 3 hodiny

Doba nabíjení:okolo 2 hodin 

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

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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