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Špecifikácie:
Bluetooth Verzia 5.1
Podporuje HFP 17 HSP 1.2. AVRCP 1.6, SPP 1.2 a PBAP 1.0.
Čipová sada  BT8832A
Dosah: 10M
Doba hovoru 5-6 hodín (1 plné nabitie)
Čas prehrávania hudby: 5-6H (1 plné nabitie)
Pohotovostný režim: 650H (s nabíjacou kapsulou)
Frekvencia:2402 MHz-2480MHZ
Typ batérie: 3,7V >50mA Li Batéria
Doba nabíjania: 1-2H
Pracovná teplota 10°-55°C
Dobíjacie puzdro:
Vstupný prúd: 5V-1A
Výstupný prúd:5V-1A
Typ batérie:3,7V
Doba nabíjania: 1 2H

Ako ovládať slúchadlá

1. Uistite sa, že puzdro je nabité, ak nie, úplne ho nabite. (Vložte doň obe slúchadlá slúchadlá. LED

indikátor puzdra sa rozsvieti, čo signalizuje napájanie. Ak sa nerozsvieti, znamená, že vôbec nemá

energiu)

2. Vyberte obe slúchadlá naraz z nabíjacieho puzdra, spustí sa medzi nimi automatické párovanie.

Uvidíte, že obe preblikávajú na modro a červeno, po chvíli jedno z nich zhasne, to znamená, že

vytvorili pár. Nasaďte si ich do do uší.

3. Zapnite Bluetooth na vašom zariadení a kliknite na názov pripojenia „F9” a spárujte (budete počuť

hlasové upozornenie “Connected“)

Pripomienka:

Pri prvom použití slúchadiel alebo pri dlhšom nepoužívaní najskôr nabíjacie puzdro a slúchadlá

nabite. Pripojené slúchadlá používajte v dosahu 10m, inak sa môžu zaseknúť a odpojiť.
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Popis indikátora

1. Nabite slúchadlá: Vložte slúchadlá do dobíjacieho puzdra a zatvorte ho, aby sa nabíjal.

Indikátor slúchadiel: Pri nabíjaní svietia na červeno a po plnom nabití zhasnú. Rovnako blikajú 1-4

zelené LED kontrolky, ktoré signalizujú stupeň nabitia.

2. Nabite nabíjacie puzdro: Zapojte 5V/1A microUSB/USB kábel do nabíjacieho portu pre nabíjanie.

Počas nabíjania stredná číslica na displeji indikuje nabíjanie puzdra. Keď dosiahne 100, batéria je

plne nabitá. Kontrolka svieti na zeleno a po nabití zhasne.

3. Power banka, nabitie zariadení: Pripojte kábel USB k portu USB na puzdre, a zapojte vaše

zariadenie. Pri nabíjaní sa svetlo puzdra rozsvieti a po úplnom nabití zhasne

Funkcie slúchadiel

Zapnutie: Stlačte a podržte dotykové multifunkčné tlačidlo na 3 sekundy alebo ho vyberte z

nabíjacieho puzdra, slúchadlá sa automaticky zapnú.

Vypnutie: Stlačením a podržaním dotykového multifunkčného tlačidla na 5 sekúnd (LED sa rozsvieti

na červeno a zostane svietiť) sa vypne alebo priamo vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra,

slúchadlá sa automaticky rozsvietia na červeno a automaticky sa vypnú.

Prijať a ukončiť hovor: Keď prichádza telefonát, jedenkrát krátko stlačte dotykové tlačidlo, prijmite

hovor a jedenkrát krátko stlačte dotykové tlačidlo pre ukončenie hovoru.

Odmietnuť hovor: Podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy, odmietnite telefón.

Spustite hlasového asistenta: Stlačte pravé alebo ľavé slúchadlo na 1 sekundu, budete počuť

pípnutie, uvoľnite a spustí sa hlasové ovládanie telefónu.

Nasledujúca/Predchádzajúca skladba: Dvakrát kliknite na pravé slúchadlo(R), prehrá nasledujúcu

skladbu, dvojitým kliknutím na ľavé slúchadlo (L) prehrá predchádzajúcu skladbu.
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Hlasitosť
Nepretržitým stlačením pravého slúchadla, aspoň 3-krát, zvýšite hlasitosť, nepretržitým stlačením

ľavého slúchadla, aspoň 3-krát, znížite hlasitosť alebo môžete hlasitosť upraviť priamo na telefóne.

Režim jedného slúchadla
Keď slúchadlá nie sú pripojené a zapnuté, vyberte jedno zo slúchadiel samostatne z nabíjacieho

puzdra. Zapne sa výzva a potom sa na 3 sekundy rozsvieti kontrolka (striedavo bliká červené a modré

svetlo), otvorte funkciu Bluetooth vo vašom zariadení, vyhľadajte “F9” a spárujte.

Opakované použitie: Slúchadlá, ktoré boli spárované so zariadením, pri ďalšom použití s tým istým

zariadením automaticky pripojí, ak je bluetooth zapnutý.

Špeciálna poznámka:
Ak slúchadlá po vybratí z puzdra medzi sebou automaticky nespáruje (t.j. svieti len jedno slúchadlo)

urobte prosím nasledujúce kroky: Zrušte spárovanie so slúchadlami vo vašom zariadení, ak ste ho už

vytvorili a vypnite bluetooth. Vypnite slúchadlá manuálne podržaním tlačidla aspoň 5s, budú blikať,

potom zasvietia na červeno a nakoniec zhasnú. Vložte ich do puzdra, chvíľu počkajte a obe naraz

vyberte, ak stále svietia obe, poklepte jedno zo slúchadiel 2-krát aby ste manuálne vytvorili

prepojenie.

Alebo: Vypnite obe slúchadlá, potom obe naraz stlačte a držte aspoň 10s a potom pustite, budú

striedavo blikať a po chvíli jedno zhasne.

Poznámka: Táto operácia tiež vymaže záznam medzi zariadením a slúchadlami, takže musíte

vymazať záznam párovania Bluetooth zo zoznamu vášho zariadenia a potom znova vyhľadať

spojenie.

Starostlivosť a údržba:
1. Aby ste predišli chybnej prevádzke spôsobenej nárazom, vložte slúchadlá do dobíjacieho puzdra a

potom ich vložte do vrecka/tašky.

2. Na čistenie slúchadiel Bluetooth nepoužívajte abrazívny čistič.

3. Nevystavujte slúchadlá Bluetooth nadmernej teplote.

4. Nevystavujte slúchadlá priamemu slnku na dlho.

5. Nenechávajte slúchadlá Bluetooth blízko zdroja ohňa.
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6. Nehádžte, nepoškriabajte, neotáčajte, neobíjajte, nerozdrvte ani nevkladajte do vody

7. Pri používaní slúchadiel sa držte ďalej od magnetov, spotrebičov a reproduktorov.

8. Neskladujte slúchadlá v extrémnych teplotách (-10°C 55°C).

9. Nevystavujte slúchadlá vlhkosti.

10. Ak slúchadlám dlhší čas nepoužívate, nabite ich úplne a raz týždenne, aby ste predĺžili ich

životnosť.

Bezpečnostné pokyny:
1. Použite štandardnú 5V nabíjačku (4,9-5,5V)

2. Neklaďte dobíjacie puzdro a slúchadlá do blízkosti horľavých výbušnín.

3. Nerozoberajte puzdro a slúchadlá a nevkladajte do nich iné predmety, aby ste predišli poškodeniu

alebo dokonca zraneniu.

Vážne varovanie:
Nepoužívajte tento produkt počas nabíjania, na nabíjanie produktu použite adaptér špecifikovaný

výrobcom. Nerozoberajte vstavanú lítiovú batériu. Nedovoľte, aby sa kov dotkol alebo skratoval

elektródu. Batériu nezapaľujte ani nestláčajte, aby ste predišli jej poškodeniu, neskladujte vo vlhkom

alebo horúcom (>60 °C) prostredí.

Vyrobené v Číne


