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Špecifikácie

Skutočné bezdrôtové stereo (True Wireless Stereo), skutočný dizajn bez káblov, samostatný ľavý a

pravý kanál, zvuk HIFI, ľavé aj pravé slúchadlo s podporou Bluetooth možno použiť samostatne alebo

použiť ako jeden pár.

Verzia Bluetooth: V5 0+EDR (obojstranne) ultra nízka spotreba

Režim Bluetooth: A2DP1 3/HFP16/HSP1.2 AVRCP16/D11,3

Frekvencia Bluetooth: 2,4 GHz

Dosah Bluetooth: 15-25m (bez prekážok)

Kapacita batérie: Slúchadlo: 30 mAh nabíjateľná lítium-iónová batéria; Nabíjacia kapsula: 300 mAh.

Doba hovoru/prehrávania: Doba prehrávania slúchadiel: 2-3 hodiny; Doba hovoru slúchadiel približne:

4 hodiny

Pohotovostný režim: Obe slúchadlá: 6 hodín

Párovanie a špeciálne pokyny

1. Zapnite nabíjacu kapsulu pomocou tlačidla (svieti modré alebo červené svetlo).

2. Otvorte horný kryt kapsule a vyberte slúchadlá (Uistite sa, že je pred otvorením kapsula zapnutá, je

to predpoklad automatického zapnutia slúchadiel). Obe slúchadlá budú blikať, jedno po chvíli zhasne,

čo značí, že slúchadla sa spárovali medzi sebou. Ak ostanú svietiť obe, vaše zariadenie nájde každé

slúchadlo osobitne.

Pozn.: ak slúchadlá automaticky nevytvoria pár, 2-krát poklepte multifunkčné tlačidlo na jednom

slúchadle.

3. Spárovanie so zariadením: Otvorte nastavenia Bluetooth v telefóne alebo inom zariadení,

vyhľadajte meno slúchadiel a spárujte.

4. Keď slúchadlá vložíte naspäť do kapsule, prejdú do nabíjacieho režimu a automaticky sa vypnú.

5. Bezdrôtové slúchadlá je možné pripojiť samostatne naraz k iným zariadeniam Bluetooth.

6. Bezdrôtové slúchadlá sa automaticky vypnú, ak nie sú pripojená k zariadeniu po dobu 5 minút.

Popis dotykovej funkcie slúchadiel
1. Volanie:
Prichádzajúci hovor prijmete 1 stlačením, odmietnete stlačením 2-krát. Rýchlym stlačením tlačidla

4-krát zavoláte na posledné číslo v zozname hovorov, stlačte raz aby ste hovor ukončili.

2. Hlasový asistent:

Rýchlym stlačení tlačidla 3-krát spustíte hlasového asistenta vo vašom zariadení, slúchadlá majú

zabudovaný mikrofón, takže sa môžete hneď pýtať

3. Prehrávanie hudby:
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Jedným stlačením ľavého a pravého pozastavíte/sputíte hudbu/video. Rýchlym stlačením 2-krát

ľavého alebo pravého tlačidla pridáte/odoberiete hlasitosť. Podržaním tlačidla na ľavom alebo pravom

slúchadle 3sekundy (budete počuť pípnutie) prepnete na nasledujúcu alebo predošlú/začiatok piesne.

4. Vypnutie:

Pordžte tlačidlá na 5 sekúnd, budete počuť signalízáciu a slúchadlá sa vypnú.

Slúchadlá sa automaticky pripoja k spárovanému zariadeniu keď ich opäť zapnete.

5. Čas prehrávania hudby v slúchadlách je približne 2-3 hodiny, doba hovoru je približne 4 hodiny a

doba pohotovostného režimu je približne 6 hodín.

1. Prachový kryt slúchadiel 2. Multifunkčné tlačidlo 3. Mikrofón

4. Nabíjací port 5. Nabíjací port nabíjacej kapsule

Upozornenie:

1. Nepoužívajte slúchadlá pridlo ani ich nevystavujte silnému tlaku, chráňte ich pred vlhkosťou a

teplom.

2. Udržujte mimo dosahu WIFI alebo iného vysokofrekvenčného vysielacieho zariadenia, aby ste

zabránili prerušeniu príjmu signálu.

3. Prosím, používajte slúchadlá v rámci dosahu (10-25m) a aby bol výkon lepší, nemôže byť medzi

zariadeniami prekážka.

4. Používajte slúchadlá s akýmkoľvek zariadením pomocou Bluetooth pripojenia.
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