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Špecifikácie:

Názov produktu: inPods 20

Verzia Bluetooth: 5.0

Vstup batérie: DC 5V

Batéria slúchadiel: 30mAh

Batéria nabíjacej kapsule: 300 mAh

Výdrž: Cca 3-4 hodiny

Citlivosť: 110+5dB

Frekvencia: 20-20000Hz

Impedancia: 320

Podpora: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Pokyny:

Binaurálna funkcia dvoch slúchadiel:

Dotknite sa raz: Prehrať/Pozastaviť; Prijať/ukončiť hovor

Dotknite sa dvakrát: Predchádzajúca skladba/Nasledujúca

skladba

Dotknite sa trikrát: Hlasitosť +/-

Dotknite sa a podržte 2 sekundy: Odmietnutie

hovoru/prebudenie hlasového asistenta

Monaurálna funkcia jedného slúchadla:

Dotknite sa raz: Prehrať/Pozastaviť; Prijať/ukončiť hovor

Dotknite sa trikrát. Ďalšia skladba

Dotknite sa a podržte 2 sekundy: Odmietnutie

hovoru/prebudenie hlasového asistenta

Vyrobené v Číne
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Schéma produktu
1. Nabíjacie puzdro 2. Tlačidlo nabíjacieho puzdra 3. LED indikátor nabíjacieho puzdra

4. Nabíjací port 5. Prachotesná sieťovina 6. Dotyková oblasť 7. MIC 8. Nabíjací port do uší

Nabíjacie puzdro
Pri nabíjaní: červená LED bliká

Plný výkon: LED zostane červená

Pri nabíjaní pomocou slúchadiel: LED zostane modrá

Slabá batéria: modrá LED bliká

Doba nabíjania: približne 40 minút

Slúchadlá
Pri nabíjaní: červená LED svieti

Plný výkon: červená LED zhasne

Slabá batéria: červená LED blikne každých 5 sekúnd

Spárujte s mobilným telefónom, jedno slúchadlo bliká

striedavo červenou a modrou farbou, druhé nebliká

Úspešné pripojenie: LED diódy zhasnú

Doba nabíjania: približne 40 minút

Vyrobené v Číne
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Pozor:
1. Aby sa zabezpečila životnosť batérie slúchadiel, mali by sa slúchadlá a nabíjacia kapsula

nabíjať raz za mesiac.

2. Ak sú slúchadlá vložené do nabíjacej kapsule a sú vypnuté, stlačením tlačidla na

nabíjacom puzdre začnite nabíjanie

Binaurálne použitie
1. Vyberte obe slúchadlá z kapsule naraz (keď zapnuté) alebo ich zapnite dlhým dotykom

slúchadiel, automaticky sa spárujú; Po úspešnom spárovaní bude LED na jednom slúchadle

blikať na červeno a na modro a na druhom slúchadle nebude blikať.

2. V tomto bode otvorte Bluetooth v telefóne a vyhľadajte inPods 20 a potom kliknite na

pripojenie.

Použitie jedného slúchadla
Dve slúchadlá je možné používať samostatne, vyberte slúchadlá z nabíjacej kapsuly po

jednom (keď je kapsula zapnutá), LED indikátor slúchadiel bude blikať na červeno a modro.

V tomto okamihu otvorte Bluetooth mobilného telefónu a vyhľadajte spojenie.

Zapnite slúchadlo

→ Dotknite sa oblasti a podržte ju 2 sekundy.

→ Vyberte slúchadlo z kapsule, slúchadlo sa automaticky zapne a spustí sa automatické

párovanie,

Vypnite slúchadlo

→ Dotknite sa oblasti a podržte ju na 5 sekúnd.

→ Vložte slúchadlá do kapsule, slúchadlá sa automaticky vypnú a začnú sa nabíjať.

→ Keď sa slúchadlo na 5 minút odpojí, automaticky sa vypne.

Často kladené otázky

Vyrobené v Číne
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A. Keď sa slúchadlá nedajú zapnúť.

Skontrolujte, či sú slúchadlá nabité (po pripojení kapsule USB a po nabíjaní slúchadiel v

kapsuli dlhšie ako 1 hodinu). Zapnite kapsulu a pozrite sa dovnútra, ak sú slúchadlá

vysvietené na červeno, znamená to, že sa nabíjajú.

B. Keď majú slúchadlá zvuk len na jednej strane alebo sa slúchadlá nedajú úspešne

spárovať.

1. Skontrolujte, či sú obe slúchadlá nabité a či sa dajú normálne zapnúť.

2. Keď sú dve slúchadlá vo vypnutom stave, stlačte slúchadlá na 7 sekúnd, aby sa obnovili

výrobné nastavenia.

3. Dotykom na 2 sekundy zapnite slúchadlá alebo ich vyberte z kapsule, keď je zapnuté.

Slúchadlá sa automaticky zapnú a automaticky prepnú do režimu párovania. Keď na jednom

slúchadle striedavo bliká červená a modrá kontrolka a na druhom nie, sú úspešne

spárované.

C. Keď mobilný telefón nemôže nájsť zariadenie.

1. Skontrolujte, či sú obe slúchadlá zapnuté.

2. Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k iným zariadeniam.

3. Presuňte sa inam a znova ju pripojte.

D. Keď sú slúchadlá zaseknuté alebo odpojené počas rozprávania alebo prehrávania hudby.

1. Batéria v slúchadle je takmer vybitá.

2. Vzdialenosť medzi mobilným telefónom a slúchadlom je viac ako 10 metrov.

3. Medzi mobilným telefónom a slúchadlom je veľká oblasť blokovania signálu, napríklad

stena.

4. Ľavé a pravé slúchadlo nie sú spárované a synchronizované a je potrebné ich vypnúť a

znovu spárovať.

Vyrobené v Číne


