Sportovní sluchátka GRASSHOPPER PRO
POPIS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Multifunkční tlačítko
Tlačítko +
Tlačítko –
Mikrofon
LED dioda
Vstup pro nabíjení

INSTRUKCE K POUŽITÍ:
Nabíjení: Vložte nabíjecí kabel do jakéhokoliv USB portu a druhý konec připojte do
MicroUSB vstupu pro nabíjení (6). V průběhu nabíjení se LED dioda (5) rozsvítí červeně.
Když je nabíjení kompletní LED dioda (5) se rozsvítí modře.
Zapnutí: Podržte MFB (1) dokud LED dioda (5) nezačne blikat modře (přibližně 3
sekundy).
Vypnutí: Podržte MFB (1) dokud LED dioda (5) nezačne blikat červeně (přibližně 3
sekundy).
Párování: Na vypnutých sluchátkách podržte MFB (1) dokud LED dioda (5) nezačne
střídavě, červeně a modře blikat (přibližně 5 sekund). Uvolněte tlačítko a postupujte
podle instrukcí ve vašem telefonu pro nalezení zařízení. Telefon najde zařízení
GRASSHOPPER PRO. Pokud bude telefon požadovat PIN kód pro spárování zařízení,
zadejte „0000“ (4 nuly). LED dioda bude nyní blikat modře, tím oznamuje, že zařízení
bylo spárováno. Pokud se to nepodaří, vypněte sluchátka a zkuste to znovu.
Důležité: Pokud byla sluchátka či mobilní telefon vypnuty nebo vzdáleny mimo dosah, ke znovu spárování bude nutné použít menu
mobilního telefonu nebo jednoduše stiskněte MFB (1) jako byste chtěli přijmout hovor.
Párování headsetu s druhým telefonem (FUNKCE MULTIPOINT):
Vypněte bluetooth na prvním párovaném telefonu a vypněte sluchátka. Pro připojení sluchátek k druhému telefonu proveďte stejný
párovací proces jako u prvního telefonu (v odstavci "Párování“). Jakmile bude navázáno spojení s druhým telefonem, zapněte bluetooth na
prvním telefonu a připojte jej přímo z menu telefonu (přečtěte si instrukce v manuálu k telefonu).

POUŽITÍ HEADSETU:
Přijmout hovor: Krátce stiskněte MFB (1)
Ukončit hovor: Krátce stiskněte MFB (1)
Nastavení hlasitosti reproduktoru: Podržte + nebo - (2-3) během konverzace
Indikátor slabé baterie: Červené blikání LED diody (5) oznamuje nízkou úroveň baterie
POUŽITÍ V REŽIMU MULTIPOINT:
Pro přijmutí příchozího hovoru a ukončení stávajícího: krátce stiskněte MFB (1). Chcete-li odmítnout příchozí hovor a pokračovat v
probíhajícím hovoru: stiskněte MFB (1) na 2 sekundy
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY:
Přehrávání/Pozastavení: Stiskněte MBF (1)
Další skladba: Stiskněte jednou tlačítko + (2)
Předchozí skladba: Stiskněte jednou tlačítko - (3)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Bluetooth: v4.1
Frekvenční pásmo: 2,402 GHz - 2,480 GHz
Podporované profily: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP

Dosah: 10 metrů
Doba hovorů: cca 5 hodin
Přehrávání hudby: cca 4 hodiny
Pohotovostní režim: cca 500 hodin
Doba nabíjení: cca 2 hodiny
Jmenovité údaje: 0,67 V DC, 21 mA
ERP výkon: 14 mW
Baterie: 3,7 V, 90 mAh
Hmotnost: 20 g

Certifikace a bezpečnostní informace
Společnost Cellular Italia S.p.A. prohlašuje, že tento produkt je ve shodě s ustanoveními směrnice 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trh a
směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Výrobek je označen symbolem CE a je v souladu s bezpečnostními normami platnými v Evropské unii.
Uživateli je zakázáno provádět jakékoliv úpravy a změny zařízení, které nejsou výslovně schválené Cellular Italia S.p.A.
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)
Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo
možnému znečištění životního prostředí či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a
recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo kde byl produkt zakoupen nebo místní úřad s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku. Právnické osoby by
měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem
likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobkek nebo vyjmout baterii, protože to může způsobit zranění a
poškození produktu. Při likvidaci výrobku se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažená v přístroji je navržena podle
životního cyklu výrobku.

Distribuce: RECALL s.r.o.
Import: Cellular Italia S.p.A. Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy

Športové slúchadlá GRASSHOPPER PRO
POPIS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Multifunkční tlačidlo (MFB)
Tlačidlo +
Tlačidlo Mikrofón
LED dióda
Vstup pre nabíjanie

INŠTRUKCIE K POUŽITIU:
Nabíjanie: Vložte nabíjací kábel do akéhokoľvek USB portu a druhý koniec pripojte do
MicroUSB vstupu pre nabíjanie (6). V priebehu nabíjania sa LED dióda (5) rozsvieti
červeno. Keď je nabíjanie dokončené LED dióda (5) sa rozsvieti modro.
Zapnutie: Podržte MFB (1) pokiaľ LED dióda (5) nezačne blikať modro (približne 3
sekundy).
Vypnutie: Podržte MFB (1) pokiaľ LED dióda (5) nezačne blikať červeno (približne 3
sekundy).
Párovanie: Na vypnutých slúchadlách podržte MFB (1) pokiaľ LED dióda (5) nezačne
striedavo, červeno a modro blikať (približne 5 sekúnd). Uvoľnite tlačidlo a postupujte
podľa inštrukcií
vo vašom telefóne pre nájdenie zariadenia. Telefón nájde
zariadenie GRASSHOPPER PRO. Pokiaľ bude telefón požadovať PIN kód pre spárovanie
zariadenia, zadajte „0000“ (4 nuly). LED dióda bude teraz blikať modro, tým oznamuje,
že zariadenie bolo spárované. Pokiaľ sa to nepodarí, vypnite slúchadlá a skúste to
znovu.
Dôležité: Pokiaľ boli slúchadlá či mobilný telefón vypnutý alebo vzdialený mimo dosah, k spárovaniu bude nutné použiť menu mobilného
telefónu alebo jednoducho stlačiť MFB (1) ako keby ste chceli prijať hovor.

Párovanie headsetu s druhým telefónom (FUNKCE MULTIPOINT):
Vypnite bluetooth na prvom párovanom telefóne a vypnite slúchadlá. Pre pripojenie slúchadiel k druhému telefónu preveďte taký istý
párovací proces ako pri prvom telefóne (v odstavci "Párovanie“). Akonáhle bude nadviazané spojení s druhým telefónom, zapnite
bluetooth na prvom telefóne a pripojte ho priamo z menu telefónu (prečítajte si inštrukcie v manuáli k telefónu).
POUŽITIE HEADSETU:
Prijať hovor: Krátke stlačenie MFB (1)
Ukončiť hovor: Krátke stlačenie MFB (1)
Nastavenie hlasitosti reproduktoru: Podržte + alebo - (2-3) v priebehu konverzácie
Indikátor slabej batérie: Červené blikanie LED diódy (5) oznamuje nízku úroveň batérie
POUŽITIE V REŽIME MULTIPOINT:
Pre prijatie prichádzajúceho hovoru a ukončenie prebiehajúceho : krátke stlačenie MFB (1). Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor a
pokračovať v prebiehajúcom hovore: stlačte MFB (1) 2 sekundy
PREHRÁVANIE HUDBY:
Prehrávanie/Pozastavenie: Stlačte MBF (1)
Ďalšia skladba: Stlačte jedenkrát tlačidlo + (2)
Predchádzajúca skladba: Stlačte jedenkrát tlačidlo - (3)
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:
Bluetooth: v4.1
Frekvenčné pásmo: 2,402 GHz - 2,480 GHz
Podporované profily: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP
Dosah: 10 metrov
Doba hovorov: cca 5 hodín
Prehrávanie hudby: cca 4 hodiny
Pohotovostný režim: cca 500 hodín
Doba nabíjania: cca 2 hodiny
Menovité údaje: 0,67 V DC, 21 mA
ERP výkon: 14 mW
Batéria: 3,7 V, 90 mAh
Hmotnosť: 20 g
Certifikácie a bezpečnostné informácie
Spoločnosť Cellular Italia S.p.A. prehlasuje, že tento produkt je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU týkajúcej sa dodávania
rádiových zariadení na trh a smernice 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach.
Výrobok je označený symbolom CE a je v súlade s bezpečnostnými normami platnými v Európskej únii.
Užívateľovi je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy a zmeny zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené Cellular Italia S.p.A.
POKYNY PRE ODSTRAŇOVANIE ZARIADENIA PRE SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v štátoch so samostatnými
systémami zberu odpadu).
Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu
s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia či ujme na ľudskom
zdraví spôsobenej nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddeľte ho, prosím, od ďalších typov odpadov a recyklujte ho
zodpovedne k podpore opätovného využitia hmotných zdrojov.
Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto kde bol produkt zakúpený alebo miestny úrad s informáciami o
recyklácii tohto typu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať všetky podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má vstavanú
nevymeniteľnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobok alebo vytiahnuť batériu, pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu.
Pri likvidácii výrobku sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadu za účelom odstránenia batérie. Batérie obsiahnutá v prístroji je
navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.

Distribúcia: RECALL SK s.r.o.
Import: Cellular Italia S.p.A. Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy

