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1Specifikace
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 Bluetooth 2.1 + EDR
 Bluetooth profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
 AUX vstup 3,5 mm jack
 Dosah: až 10 m
 Velikost reproduktoru: 40 mm
 Impedance: 32 ohm
 Odstup signál/šum: 85 db
 Doba nabíjení: 2,5 hodiny
 Napájecí napětí: 5 V/0,5 A
 Doba hovoru: až 18 hodin
 Pohotovostní doba: až 200 hodin
 Hmotnost: 180 g

Obsah balení

 Bluetooth headset
 Mini USB nabíjecí kabel
 AUX kabel s 3,5 mm jack konektory
 Manuál

2 Přehled

1. Hlavový most
2. Teleskopická část hlavového
mostu
3. Mini USB konektor
4. Další stopa
5. Předchozí stopa
6. Zvýšit hlasitost
7. Snížit hlasitost
8. Přehrávání/pauza
9. LED dioda
10. Zapnout/vypnout
11. Mikrofon
12. AUX vstup 3,5mm jack

3 Instrukce
Nabíjení
Pro nabíjení používejte Mini USB kabel, který je součástí balení. Jako zdroj můžete použít
libovolné USB počítače, notebooku nebo nabíječky na telefon s napětím 5 V.
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Během nabíjení svítí LED dioda červená, která zhasne, jakmile jsou sluchátka plně nabita.

Párování

1. Zapněte headset pomocí přepínače. Headset po zapnutí přejde do párovacího režimu,
který je signalizován rychlým blikáním modré LED diody.
2. Vyhledejte headset ve vašem zařízení. V seznamu dostupných bluetooth zařízení se
headset objeví pod názvem CI-255. Pokud budete vyzváni k zadání hesla pro spárování, zadejte 0000.
3. Po úspěšném spárování se blikání modré LED diody zpomalí.
Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko přehrávání/pauza

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko přehrávání/pauza
během hovoru

Odmítnutí hovoru

Podržte tlačítko přehrávání/pauza během
vyzvánění

Vytočení posledního volaného čísla

Stiskněte dvakrát tlačítko přehrávání
pauza.

Přehrávání hudby

Stiskněte tlačítko přehrávání/pauza

Předchozí nebo další stopa

Stiskněte tlačítko předchozí nebo další
stopa

Posun ve zvukové stopě

Podržte tlačítko předchozí nebo další
stopa

Poznámka: Podpora funkcí uvedených v tomto manuálu je závislá na spárovaném
zařízení.

Poslech pomocí AUX kabelu
Součástí balení je AUX kabel s 3,5 mm jack konektory, díky němuž je možné headset používat se zařízeními bez technologie bluetooth. Jednoduše zapojte headset pomocí kabelu
do sluchátkového výstupu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se nezdaří párování nebo je problém s připojením, vypněte bluetooth ve svém
zařízení i headset a zopakujte párovací proces. Doporučujeme také zkontrolovat, jestli
headset již není spárován s jiným zařízením.
Pokud headset nereprodukuje zvuk, zkontrolujte nastavení hlasitosti spárovaného
zařízení.
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 Bluetooth 2.1 + EDR
 Bluetooth profily: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
 AUX vstup 3,5 mm jack
 Dosah: až 10 m
 Veľkosť reproduktoru: 40 mm
 Impedancia: 32 ohm
 Odstup signálu/šum: 85 db
 Doba nabíjania: 2,5 hodiny
 Napájacie napätie: 5 V/0,5 A
 Doba hovoru: až 18 hodín
 Pohotovostná doba: až 200 hodín
 Hmotnosť: 180 g

Obsah balenia

 Bluetooth headset
 Mini USB nabíjací kábel
 AUX kábel s 3,5 mm jack konektorom
 Manuál

2 Prehľad

1. Hlavový most
2. Teleskopická časť hlavového
mostu
3. Mini USB konektor
4. Ďalšia stopa
5. Predchádzajúca stopa
6. Zvýšiť hlasitosť
7. Znížiť hlasitosť
8. Prehrávanie/pauza
9. LED dióda
10. Zapnúť/vypnúť
11. Mikrofón
12. AUX vstup 3,5 mm jack

3 Inštrukcie
Nabíjanie
Pre nabitie používajte Mini USB kábel, ktorý je súčasťou balenia. Ako zdroj môžete použiť
ľubovoľné USB počítača, nooteboku alebo nabíjačky na telefón s napätím 5 V.
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V priebehu nabíjania svieti LED dióda červená, ktorá zhasne hneď ako sú slúchadlá nabité.

Párovanie

1. Zapnite headset pomocou prepínača. Headset po zapnutí prejde do parovacieho
režimu, ktorý je signalizovaný rýchlym blikaním modrej LED diódy.
2. Vyhľadajte headset vo vašom zariadení. V zozname dostupných bluetooth zariadení
sa headset objaví pod názvom CI-255. Pokiaľ budete vyzvaní k zadaniu hesla pre
spárovanie, zadajte 0000.
3. Po úspešnom spárovaní sa blikanie modrej LED diódy spomalí.
Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo prehrávanie/pauza

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo prehrávanie/pauza v priebehu hovoru

Odmietnutie hovoru

Podržte tlačidlo prehrávanie/pauza
v priebehu vyzváňania

Volanie posledného volaného čísla

Stlačte dvakrát tlačidlo prehrávanie/
pauza

Prehrávanie hudby

Stlačte tlačidlo prehrávanie/pauza

Predchádzajúca alebo ďalšia stopa

Stlačte tlačidlo predchádzajúca alebo
ďalšia stopa

Posun vo zvukovej stope

Podržte tlačidlo predchádzajúca alebo
ďalšia stopa

Poznámka: Podpora funkcií uvedených v tomto manuáli je závislá na spárovanom
zariadení.

Počúvanie pomocou AUX kábla
Súčasťou balenia je AUX kábel s 3,5 mm jack konektorom, vďaka tomu je možné headset
používať so zariadením bez technológie bluetooth. Jednoducho zapojte headset pomocou kábla do slúchadlového výstupu.

UPOZORNENIE
Pokiaľ sa nepodarí párovanie alebo je problém s pripojením, vypnite buetooth vo svojom
zariadení aj headset a zopakujte párovací proces. Odporúčame tiež skontrolovať či headset už nie je spárovaný s iným zariadením.
Pokiaľ headset nereprodukuje zvuk, skontrolujte nastavenie hlasitosti spárované zariadenia.
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