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Špecifikácie:
Bezdrôtová verzia: V5.0+EDR

Dohoda o podpore: A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3

Frekvencia Bluetooth: 2,4 GHz

Bluetooth prenosová vzdialenosť: 10-15m

Kapacita batérie: 30mAh

Pohotovostná doba: 40 hodín

Doba prehrávania: 2-2,5 hodiny

Kapacita nabíjacej skrinky: 260 mAh

Používajte so všetkými zariadeniami Apple:

Slúchadlá budú fungovať so všetkými zariadeniami Apple prihlásenými do vášho účtu iCloud.

Vyberte EarPhone Pro v ovládacom centre (iOS a iPadOS) alebo na paneli s ponukami (Mac)

Ako je znázornené na obrázku, ktorý je súčasťou balenia:
Dotykové tlačidlo (na vnútornej strane nožičky), mikrofón, nabíjanie.

Návod na obsluhu produktu:
Dvojitým stlačením dotykového tlačidla spustíte prehrávanie alebo pozastavenie,

Trojitým stlačením doľava preskočíte späť;

Trojitým stlačením doprava preskočíte dopredu;

Stlačením a podržaním dotykového tlačidla na 3 sekundy aktivujete Siri (aj Google asistenta);

Dvojitým stlačením prijmete prichádzajúci hovor, stlačením a podržaním na 3 sekundy hovor

odmietnete;

Zapnutie po vytiahnutí z nabíjacej skrinky;

Párovanie (aj pre Andorid)
1. Pred prvým použitím úplne nabite, aspoň 2 hodiny.

2. Otvorte puzdro, nevyberajte slúchadlá, na prednej strane by ste mali vidieť zelený indikátor, ak nie,

stlačte tlačidlo na zadnej strane nabíjacej skrinky.

3. Zapnite bluetooth na svojom telefóne, vyhľadajte Pro4, spárujte a používajte.

Poznámka: Ak jedno zo slúchadiel nevydáva zvuk, stlačte a podržte dotykové tlačidlo, kým

nezačujete zvukový signál.

Vyrobené v Číne
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Prevencia:
1. Slúchadlá by sa mali skladovať v suchom prostredí, aby vlhkosť alebo prach neovplyvňovali ich

výkon.

2 Na čistenie slúchadiel nepoužívajte chemikálie, organické rozpúšťadlá alebo produkty obsahujúce

tieto zložky.

3 Používajte slúchadlá podľa špecifikácie, dávajte pozor na vplyv prostredia na slúchadlá. Na

zabezpečenie hladkého spojenia dodržujte vzdialenosť medzi slúchadlami a telefónom do 10 metrov.

4. Ak sa slúchadlá nepodarilo pripojiť alebo majú slabé pripojenie, nerozoberajte ich ani skrinku.

Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za chybu spôsobenú človekom.

5. Na nabíjanie slúchadiel použite štandardný USB kábel alebo kábel, ktorý je súčasťou balenia.

6. Batériu udržiavajte nabitú na bežné používanie.

Vyrobené v Číne


