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Pripojte sa k iným zariadeniam.
Otvorte kryt kapsule slúchadiel, po vybratí sa automaticky zapnú, potom prejdite do nastavení

Bluetooth vášho zariadenia a vyberte pripojenie.

Dotyková funkcia.

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

Skontrolujte stav nabíjania.
Po vložení slúchadiel do kapsule sa slúchadlá automaticky vypnú a prejdú do stavu nabíjania. Keď sú

vložené správne, raz bliknú na modro.

Nabitie kapsule
Počas nabíjania kapsule sa rozsvieti červená kontrolka.

Keď kapsula nie je zapojená ale zapnete ju, svieti modrá kontrolka.

Bluetooth
Ak chcete vypnúť bluetooth, vložte slúchadlá do kapsule a zatvorte ju.

Špecifikácie
Bluetooth: V5.0

Prenosová vzdialenosť: viac ako 10 m bez prekážky Frekvencia: 2,4 GHz

Doba hovoru: približne 3 hodiny

Doba počúvania: približne 3 hodiny Keď je puzdro batérie úplne nabité, inPods možno nepretržite

nabíjať 3-5 krát

Funkcie
Najnovšie 5.0 bluetooth

Ultra nízka spotreba energie

Podpora binaurálnej komunikácie

Hudba je 3 hodiny dlhá Hi-Fi zvuk

Vyrobené v Číne
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Bezpečnosť a manipulácia
S inPods a kapsulou zaobchádzajte opatrne, obsahujú citlivé elektronické komponenty, vrátane batérií

a môžu sa poškodiť alebo spôsobiť zranenie pri rozbití - popálenie, porezanie. Nevystavujte

nadmernému teplu alebo tekutinám, nepoužívajte poškodené inPods alebo kapsulu. Časom a

pravidelným používaním sa kapsula môže opotrebovať, vyblednúť alebo sa zaniesť. Pravidelne ju

čistite suchou, jemnou handričkou, aby neprišla do kontaktu s vodou.

Batérie:
Nepokúšajte sa vymeniť batérie slúchadiel alebo kapsule, môžete batérie poškodiť, čo by mohlo

spôsobiť prehriatie a zranenie. Batériu môže vymeniť iba servisný technik. Pri výmene batérie za

nesprávny model hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Upozornenie: neprepichujte ani nespaľujte. Batéria neobsahuje ortuť.

Lightning kábel a konektor:
Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu pokožky s konektorom, keď je kábel Lightning zapojený do zdroja

napájania, pretože to môže spôsobiť nepohodlie alebo zranenie. Kábel pod napätím neukladajte pod

vankúš, prikrývku alebo svoje telo buďte zvlášť opatrní, ak máte fyzickú kondíciu, ktorá ovplyvňuje

vašu schopnosť zaznamenať teplo proti vášmu telu.

Strata sluchu:

Počúvanie zvuku s vysokou hlasitosťou môže trvalo poškodiť váš sluch. Pred použitím slúchadiel

vždy skontrolujte hlasitosť zariadenia.

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte príliš dlho pri vysokej hlasitosti.

Nebezpečenstvo pri jazde:
Používanie slúchadiel počas šoférovania sa neodporúča a v niektorých oblastiach je to nezákonné,

dodržujte príslušné zákony a predpisy pri ich používaní.

Počas šoférovania buďte opatrný a pozorný, prestaňte počúvať svoje zariadenie, ak vás ruší pri

riadení akéhokoľvek typu vozidla alebo pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorá si vyžaduje vašu

plnú pozornosť.

Nebezpečenstvo udusenia
Slúchadlá a kapsula môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia alebo spôsobiť iné zranenie

malým deťom, držte ich mimo dosahu malých detí.

Rušenie lekárskych prístrojov
Slúchadlá a kapsula obsahujú magnety, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory, defibrilátory alebo iné

zdravotnícke zariadenia, udržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Poraďte sa so svojím lekárom a

výrobcom zdravotníckych pomôcok pre informácie špecifické pre vaše lekárske prístroje. Prestaňte

inPods používať v prípade, ak máte podozrenie, že rušia váše zdravotnícke zariadenie.

Vyrobené v Číne
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Podráždenie pokožky
Slúchadlá môžu viesť k infekcii uší, ak nie sú správne čistené, pravidelne čistite inPods mäkkou

handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, aby sa nedostala vlhkosť do žiadnych otvorov alebo použite

aerosólové spreje, ak sa problém s pokožkou objaví. Ak problém pretrváva, prestaňte ich používať,

poraďte sa s lekárom.

Elektrostatický šok
Pri použití inPods v oblastiach, kde je vzduch veľmi suchý, je ľahké vytvárať statickú elektrinu

a vaše uši môžu dostať malý elektrostatický výboj z inPods. Aby ste minimalizovali riziko

elektrostatického výboja, vyhýbajte sa používaniu slúchadiel v extrémne suchom prostredí alebo sa

nedotýkajte uzemneného nenatretého kovového predmetu pred ich použitím.

Vyrobené v Číne


