Uživatelská příručka

Důležitá bezpečnostní upozornění
1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je.
2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající
kapalině.
3. Čistěte pouze suchým hadříkem.
4. Neumisťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně
zesilovačů), která produkují teplo. Akumulátor nesmí být vystaven ani přímému slunečnímu záření.
5. Zařízení a přiložené kabely skladujte mimo dosah dětí.

Nabíjení
Před nabíjením se ujistěte, že napájecí kabel je v pořádku. Propojte sluchátka napájecím kabelem
s nabíječkou USB (5V, min 500mA).
Po dobu nabíjení bude stavová LED svítit červeně. Po plném nabíti bude LED svítit modře.
Doba nabíjení je cca 3 hodiny.

FUNKCE:






Streamování hudby ze smartphonu / tabletu
Vestavěný akumulátor s výdrží až 14 hodin (v závislosti na hlasitosti reprodukce)
Audio vstup 3,5 mm pro externí zdroj hudby
Možnost přijímat hovory při spárování s mobilním telefonem
Integrovaný mikrofon

Začínáme
Sluchátka jsou vybavena integrovanou baterií a je možné je provozovat bez napájení až 14 hodin. Pro
zdroj hudby je možné využít přímé propojení audiokabelem, nebo bezdrátové připojení Bluetooth.
Streamování hudby přes Bluetooth je možné z jakéhokoliv zařízení, vybaveného podporou
bezdrátové komunikace Bluetooth A2DP a hudebním přehrávačem. Běžně je možné připojit chytré
telefony či tablety s iOS, Androidem, ale také notebooky a další zařízení.
Zapnutí: Stiskněte multifunkční tlačítko (7) po dobu 3 sekund, dokud stavová LED neproblikne 3x
modře.

Režim Bluetooth








Přibližte se se svým zařízením na vzdálenost do cca 1m od sluchátek
Zapněte sluchátka pomocí multifunkčního tlačítka jeho podržením po dobu 5 sekund. Tímto
se sluchátka zapnou do režimu párováné (je indikováno červeněa modře blikající stavovou
LED)
Zapněte párování Bluetooth na Vašem zařízení (mobilním telefonu)
Vyhledejte zařízení s názvem „S2“ a připojte se k němu. Pokud je vyžadováno heslo, zadejte
„0000“.
Zařízení je spárováno, je potvrzeno bliknutím LED modře.
Při dalším běžném zapnutí (3 sekundy) je již zařízení připojeno automaticky.
Čas pro provedení spárování je 3 minuty po zapnutí sluchátek v režimu párování.

Při odpojení z důvodu ztráty dosahu připojeného zařízení budou sluchátka signalizovat dvojitým
pípnutím každých 20 sekund. Sluchátka se opětovně sami spárují, jakmile bude opět zařízení
v dosahu.

Přijímání hovorů
Při připojení přes Bluetooth k vašemu mobilnímu telefonu lze přijímat během přehrávání hudby
příchozí hovory.
Přijmutí hovoru: po signalizaci příchozího hovoru stiskněte krátce multifunkční tlačítko.
Odmítnutí hovoru: po signalizaci příchozího hovoru proveďte „dvojklik“ multifunkčním tlačítkem.
Ukončení hovoru: během příchozího hovoru stiskněte krátce multifunkční tlačítko.
Znovu vytočení posledního hovoru: proveďte „dvojklik“ multifunkčním tlačítkem
Hlasové vytáčení: dvojklikem na tlačítko „snížení hlasitosti“ spustíte hlasové vytáčení, můžete hlasem
zadat volané číslo (tuto funkci musí podporovat váš mobilní telefon)

Režim externího zdroje hudby
Pro připojení vašeho přehrávače či jiného zdroje hudby ke sluchátkům použijte audio kabel, který je
součástí dodávky. Sluchátka se automaticky přepnou z režimu Bluetooth do režimu přehrávání z
audiovstupu a opačně.

Popis prvků a funkcí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nabíjecí micro USB port
Mikrofon
3,5mm audio vstup
Hlasitost nahoru / další skladba
Hlasitost dolů / předchozí skladba
Stavová LED
Multifunkční tlačítko / přehrávat / pozastavit

Ovládání při přehrávání
Přehrávání / pauza: Stiskněte jednou multifunkční tlačítko.
Procházení mezi skladbami: stiskněte a držte tlačítka pro hlasitost pro procházení mezi předchozí a
další skladbou.
Nastavení hlasitosti: stiskněte krátce tlačítka pro hlasitost.

Resetování
Při potížích s připojováním, či potřebě resetovat nastavení připojení stiskněte a držte současně obě
tlačítka hlasitosti po dobu 5 sekund, dokud stavová LED neblikne 3x modře. Sluchátka budou
resetovány do továrního nastavení.

Upozornění na nízký stav baterie
Sluchátka vás v případě nízkého stavu baterie upozorní hlášením „battery low“ v případě, že je nutné
okamžité nabití baterie. Prosím připojte sluchátka ihned k napájení, ochráníte tak baterii a zaručíte
její delší životnost.

Technické parametry
Reproduktory:

40mm

Připojení:
Frekvenční rozsah:
Impedance:
Citlivost:
Doba standBy:
Doba přehrávání:

Bluetooth / Externí zdroj hudby
20Hz – 20kHz
32ohm
108dB
500hodin
až 14 hodin

