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NÁVOD K POUŽITÍ

“

”

V režimu SD karta / Bluetooth stiskněte krátce toto tlačítko: následující skladba, stiskněte dlouho:
zvýšit hlasitost. V režimu AUX nefunguje.
“

”

V režimu SD karta / Bluetooth stiskněte krátce toto tlačítko: předcházející skladba, stiskněte
dlouho: snížit hlasitost. V režimu AUX nefunguje.
“

”

V režimu SD karta stiskněte toto tlačítko krátce: přehrávání / pauza. V režimu Bluetooth stiskněte
toto tlačítko krátce: přehrávání / pauza / odpověď / konec / smazat / párování. V režimu
Bluetooth stiskněte dvakrát: volání posledního čísla, stiskněte dlouho do 2 sekund: odmítnutí
hovoru. Stisknutím v režimu SD karta / AUX se přepne z režimu SD karta do režimu AUX nebo
naopak.
▲párování Bluetooth
●Ujistěte se že zařízení je ve vypnutém stavu.
●Stiskněte tlačítko Zapn. / Vyp. ke spuštění režimu Bluetooth, modré světlo LED zabliká 6 krát.
Krátkým stiskem tlačítka přehrávání / pauza modré a červené LED světlo budou blikat střídavě
●Postupujte podle instrukcí Vašeho telefonu a povolte Bluetooth vyhledávání zařízení. Obvykle
to víte povolit v menu nastavení, připojení nebo Bluetooth, kde si můžete vybrat vyhledání
zařízení.
●Mobilní telefon toto zařízení vidí pod jménem S10 Bluetooth Speaker, před připojením se Vás
zeptá zda chcete se připojit k zařízení. Vyberte možnost ano nebo připojení pro spárování
mobilního telefonu a reproduktoru.
●Zadejte heslo, 0000, a stiskněte tlačítko připojení. (Poznámka: Pokud připojení je úspěšné bude
blikat modré LED světlo. Pokud připojení není úspěšné tak bude blikat střídavě modré a
červené LED světlo. V takovém případě zkuste párování znovu).
▲Popis blikajících barev:
Bliká zelené světlo: SD karta MP3 režim
Svítí zelené světlo: SD karta MP3 pauza nebo režim AUX
Bliká modré světlo: Bluetooth režim
Střídavě bliká červené a modré světlo: Bluetooth párování
Svítí červené světlo: nabíjení
Nesvítí červené světlo: zařízení je nabito
Bliká červené světlo: Baterie je vybitá
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▲ Průvodce Zásuvky

▲Vlastnosti
Vložte SD kartu k prehrávaniu hudby. Môžete počúvať hudbu na sd karte vďaka
vstavanému dekodéru.
Vstupní konektor AUX
V režimu AUX můžete jednoduše poslouchat hudbu z PC, z i Pod / iPhonů, MP3 nebo i MP4
Bluetooth hands free
Použijte Bluetooth připojení k bezdrátové komunikace.
Bluetooth stereo
Stereo Bluetooth reproduktor podporuje A2DP / AVRCP-t, s pomocí si můžete vychutnávat
bezdrátovou HI-FI stereo hudbu.

▲ Technické informace
Baterie : 3.7V

kapacita: 520mAh

napětí nabíjení:5V

velikost reproduktoru: 45mm 4Ω 3W

váha: 230g

S/N:≥95Db

deformace :≤0.5%

rozměry :60*60*50mm

▲Poznámka:
● Nedovolte aby děti si hrály se zařízením.
● Nenechte spadnout dolů nebo nerozbitě zařízení
● Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí vysokým teplem. Výkon zařízení se
sníží, když ji budete používat v chladném prostředí
● Nehoďte zařízení do ohně.
● Nezakrývejte horní část zařízení.
● Obraťte se prosím na svého prodejce / servisu /, pokud je zařízení poškozeno nebo nefunguje
správně. Nepokoušejte se rozebrat nebo opravit.

