
BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA MP3 PLAYER 2v1
UPOZORNĚNÍ: neodpojujte sluchatka od PC během přenosu dat/souborů. 

Mohlo by dojít ke ztrátě dat, či k poškození samotného přístroje.

DOBÍJENÍ BATERIE:  připojte sluchátka USB kabelem k PC a vypínač přepněte do polohy ON.  

Plné dobití baterie trvá přibližně 2.5 hod.

Audio formát mp3

Kapacita 2GB

Poměr S/N 86dB

Výstupní frekvence 20Hz – 20KHz

Baterie Li-Pol 80 mAh

USB USB 2.0

Operační systémy WINDOWS 98/2000/XP/7

Doba přehrávání až 5 hodin

Pracovní teplota -10…45 °C

Tlačítko, funkce a použití

Zmáčkněte dlouze tlačítko „PLAY“ , sluchátka se zapnou, červená LED se rozsvítí.

Zmáčkněte dlouze tlačítko „PLAY“ , sluchátka se vypnou, červená LED zhasne.

Zmáčkněte krátce pro posun na následující skladbu . Zmáčkněte dlouze pro zesílení zvuku.

Zmáčkněte krátce pro posun na předcházející skladbu . Zmáčkněte dlouze pro zeslabení zvuku.

Při nepoužívání sluchátek, přepněte vypínač do pozice OFF – prodlouží se tím délka provozu.

Pokud sluchátka nejdou zapnout, zkuste dobít baterii.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 

nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 

místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-

ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 

podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 

druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití 

výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud 

jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání

-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 

běžnému opotřebení … ) 

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 

apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušen-

ství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese 

riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

DOBÍJECÍ  AKUMULÁTORY – POKYNY PRO  POUŽÍVÁNÍ
Používání - akumulátor by neměl být nikdy a za žádných okolností při vybíjení zcela vybit, neboť takový stav 

může vést až k jeho zničení. Proto při nepoužívání přístroje je nutné jej vypnout vypínačem. Při nevypnutí 

dochází k neustálému odběru z baterie což  může baterii zcela vybít a tím ji nenávratně poškodit

Skutečná životnost - akumulátorů značně závisí na podmínkách, za kterých jsou provozovány (teplota okolí, 

nabíjecí a vybíjecí proudy atd.) Životnost Li-Pol akumulátoru provozovaného za vhodných podmínek by měla 

být 200 - 400 cyklů.

Za hranici životnosti se považuje ztráta 40 – 30 % kapacity.
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