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UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

“

”

V režime SD karta/Bluetooth stlačte krátko toto tlačidlo : nasledujúca skladba, stačte dlho:
zvýšiť hlasitosť. V režime AUX nefunguje.
“

”

V režime SD karta/Bluetooth stlačte krátko toto tlačidlo: predošlá skladba, stačte dlho znížiť
hlasitosť. V režime AUX nefunguje.

“

”

V režime SD karta stlačte toto tlačidlo krátko : prehrávanie/pauza. V režime Bluetooth stlačte toto
tlačidlo krátko: prehrávanie/pauza/odpoveď/koniec/zmazať/párovanie. V režime Bluetooth
stlačte dvakrát: volanie posledného čísla, stačte dlho do 2 sekúnd: odmietnutie hovoru.
Stlačením v režime SD karta/AUX sa prepne z režimu SD karta do režimu AUX alebo naopak.
▲ párovanie Bluetooth
● Uistite sa že zariadenie je vo vypnutom stave.
● Stlačte tlačidlo zapn./vypn. k spusteniu režimu Bluetooth , modré svetlo LED zabliká 6 krát.
Krátkym stlačením tlačidla prehrávanie/pauza modré a červené LED svetlo budú blikať
striedavo.
● Postupujte podľa inštrukcií Vášho telefónu a povoľte Bluetooth vyhľadávanie zariadenia.
Zvyčajne to viete povoliť v menu nastavenia, pripojenie alebo Bluetooth, kde si môžete vybrať
vyhľadanie zariadení.
● Mobilný telefón toto zariadenie uvidí pod menom S10 Bluetooth Speaker, pred pripojením sa
Vás opýta či chcete sa pripojiť k zariadeniu. Vyberte možnosť áno alebo pripojenie pre
párovanie mobilného telefónu a reproduktora.
● Zadajte heslo , 0000, a stlačte tlačidlo pripojenie. (Poznámka: Ak pripojenie je úspešné bude
blikať modré LED svetlo. Ak pripojenie nie je úspešné tak bude blikať striedavo modré a
červené LED svetlo. V takom prípade skúste párovanie znovu).
▲ Popis blikajúcich farieb:
Bliká zelené svetlo : SD karta MP3 režim
Svieti zelené svetlo: SD karta MP3 pauza alebo režim AUX
Bliká modré svetlo: Bluetooth režim
Striedavo bliká červené a modré svetlo: Bluetooth párovanie
Svieti červené svetlo: nabíjanie
Ne svieti červené svetlo: zariadenie je nabité
Bliká červené svetlo : Batéria je vybitá
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▲ Sprievodca Zásuvky

▲Vlastnosti
Vložte SD kartu k prehrávaniu hudby. Môžete počúvať hudbu na sd karte vďaka
vstavanému dekodéru.
Vstupný konektor AUX
V režime AUX môžete jednoducho počúvať hudbu z PC , z i Pod/Iphon-u, MP3 alebo aj
MP4
Bluetooth hands free
Použite Bluetooth pripojenie k bezdrôtovej komunikácie.
Bluetooth stereo
Stereo Bluetooth reproduktor podporuje A2DP/AVRCP-t, s pomocou si môžete vychutnávať
bezdrótovú HI-FI stereo hudbu.

▲ Technické informácie
Batéria : 3.7V

kapacita: 520mAh

napätie nabíjania :5V

veľkosť reproduktora: 45mm 4Ω 3W

váha: 230g

S/N:≥95Db

deformácia :≤0.5%

rozmery :60*60*50mm

▲Poznámka:
● Nedovoľte aby deti sa hrali so zariadením.
● Nenechajte spadnúť dole alebo nerozbite zariadenie.
● Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí a v prostredí vysokým teplom. Výkon zariadenia
sa zníži, keď ju budete používať v chladnom prostredí
● Nehoďte zariadenie do ohňa.
● Nezakrývajte hornú časť zariadenia.
● Obráťte sa prosím na svojho predajcu/servisu/, ak je zariadenie poškodené alebo nefunguje
správne. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť.

