
 

 

BLUETOOTH SLUCHÁTKA HEADSET 

Popis: 

 

 

Zapnutí/vypnutí: 

- Na spodní straně zařízení přepněte vypínač do strany pro zapnutí/vypnutí 

Spárování s telefonem: 

- Zapněte headset – začne problikávat led kontrolka (modře) a uslišíte informaci „Bluetooth 

device is ready to pair“ 

- Zapněte na svém telefonu bluetooth a vyhledejte zařízení (nejčastení bývá pojmenované jako 

BS19C) 

- Spárujte zařízení 

o V případě že je vyžadováno heslo zadejte 0000 (4x číslo nula) 

Vložení SD karty: 

- Na spodní straně naleznete slot pro SD kartu (kartu vkládejte správnou stranou) 

o Karta se do slotu vkládá lehce, jakmile je karta vložena zhruba ze 3/4 je potřeba jí 

zajistit (uslyšíte cvaknutí) 

- Headset nyní bude primárně přehrávat skladby z SD karty 

 

 

 

 

 



 

 

Ovládání: 

- Přechod na následující skladbu – stiskněte tlačítko (+) 

- Přechod na předchozí skladbu – stiskněte tlačítko (-) 

- Pozastavení/spuštění skladby - stiskněte tlačítko Play 

- Ztlumení zvuku – stiskněte a podržte tlačítko (-) 

- Zesílení zvuku - stiskněte a podržte tlačítko (+) 

 

 

Upozornění a rady/Nabíjení: 

- Používejte a uchovávejte zařízení v pokojové teplotě 

- Nevystavujte zařízení vlhku ani dešti 

- Neházejte se zařízením, předejdete tím poškození způsobené pádem 

- Nerozebírejte, neopravujte ani jinak nezasahujte do zařízení 

- Nepoužívejte chemické přípravky pro čištěním zařízení 

- Při nabíjení používejte dodaný USB kabel a nabíječku s výstupním napětím DC5V 

- Během nabíjení mějte zařízení pod dohledem na nehořlavém povrchu 

- Pokud dojde k přehřátí kabelu/zařízení okamžitě odpojte nabíjecí kabel od zdroje napájení 

- Nabíjení do plného nabití zařízení: 120 minut 

- Před prvním použitím baterii plně nabijte 

- Svévolně neumisťujte zařízení do míst s vysokou teplotou či nízkou – teplota vyšší než 45°C, 

nižší než -10°C 

Porušení výše uvedených upozornění může vést s poškození zařízení! 

Specifikace: 

Formát přehrávaného souboru z SD karty: MP3, WMA, WAV 

Maximální kapacita SD karty: 8GB 

S/N ratio (Poměr signálu vůči šumu): ≥86DB 

Typ baterie: Li-Po 

USB: 2.0 

 

 

 

 


