TWS02BK

Bluetooth
sluchátka
Aligator
Pods PRO
s mikrofonem
CZ Návod k obsluze

Obsah balení
2× T WS sluchátka
1× USB / MicroUSB kabel
6× náhradní náušník y
1× Nabíjecí stanice s vestavěným akumulátorem
1× Návod k použití

Specifikace:
Citlivost: 80 dB ± 2 dB
Kapacity akumulátoru sluchátka: 40 mAH
Kapacity akumulátoru nabíjecí stanice: 400 mAh
Frek vence: 20 –20000 Hz
Impedance: 16 Ω
Délka kabelu: 50 cm
Baterie: Lithium-ion
Čas nabíjení sluchátek: 40 – 50 minut
Doba hovoru: až 2 hodiny
Nabíjení: přes microUSB kabel I Bluetooth verze 5.0
Doba přehrávání: až 5 hodiny
Ma ximální dosah: 10 m I Vstup: DC 4.5 V – 5.5 V
Podpora: AVCTP / AVRCP / GAVDP / AVDTP / A2DP

Údržba a ošetřování výrobku:
Pro ošetřování výrobku používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte
rozpouštědla ani čisticí prostředky! Při ovládání dbejte pokynů
výrobce vašeho zařízení. Chraňte před vlhkem, vysokými
teplotami a mechanickým poškozením!

Ochrana životního prostředí
Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená,
že tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného
komunálního odpadu.
Tento výrobek obsahuje Li-Ion akumulátor, a další součásti, které
mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Odevzdejte
vysloužilý výrobek na příslušném sběrném místě, kde zajistí jeho
ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním
úřadě, kde se takové místo nachází a jak s vysloužilým výrobkem
zacházet, popř. můžete výrobek odevzdat přímo prodejci
nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s. r. o.
Nakládání s výrobkem v rozporu
s uvedenými pokyny je nezákonné.

Začínáme – párování
1. Během párování by měla bý t sluchátka a váš mobilní telefon
ve vzdálenosti ma x. 1 metru.
2. Nejpr ve zapněte levé sluchátko stiskem tlačítka „ ”
(k teré se nachází na sluchátku) po dobu 3 sekund,
uslyšíte zvukov ý signál „power on”, následně zapněte
i pravé sluchátko (sluchátka jsou připravena k párování ).
3. Na svém mobilním telefonu v yhledejte v nastavení připojení
Bluetooth, v nabídce zařízení vyberte „TWS2” a sluchátka spárujte.

Poznámky
Pokud Váš mobilní telefon v yžaduje ke spárování heslo,
vepište „0000” a potvrďte.
Jakmile jednou spárujete sluchátka s vaším mobilním telefonem,
není potřeba ho opětovně nastavovat.

Nabíjení
Sluchátka se nabíjejí v nabíjecí stanici, která je sama osazena
vlastním akumulátorem. Sluchátka tak můžete opakovaně nabíjet
v nabíjecí stanici, i když právě nemáte k dispozici nabíječku.
Pro dobití akumulátoru nabíjecí stanice se používá MicroUSB
konektor na zadní straně. K dobíjení použijte přiložený MicroUSB
kabel, který zapojíte do počítače nebo do jiného nabíjecího zařízení
s konektorem USB. Na nabíjecí stanici jsou tři LED indikátory,
které modře blikají, když se akumulátor vestavěný ve stanici dobíjí.
Po dokončení dobíjení indikátory na stanici přestanou blikat a svítí.
Sluchátka při nabíjení uvnitř nabíjecí stanice svítí červeně,
po nabití se barva změní na modrou.

Ovládání jedním tlačítkem „

”

Zapínání / vypínání
Stiskněte tlačítko „ ”,
(k teré se nachází na sluchátku).
Sluchátka se zapínají
každé zvlášť.

3 sek

Stop / pause
Pro zastavení hudby či naopak
pro opětovné přehrávání
zmáčkněte krátce tlačítko „ ”
na jednom ze sluchátek

1× krátce

Ovládání hlasitosti:
Hlasitost hudby se ovládá přímo
v mobilním telefonu

stiskněte dlouze
na každém
sluchátku

na jednom
ze sluchátek

Další skladba
Pro volbu další skladby
použijte pravé sluchátko

2 × krátce

Předchozí skladba
Pro předchozí skladbu
použijte levé sluchátko

2 × krátce

Příjem hovoru
Pro zvednutí hovoru stiskněte
tlačítko

1× krátce

Ukončení hovoru
Totéž tlačítko stiskněte i
pro ukončení hovoru

1× krátce

Odmítnutí hovoru
Po dobu cca 2 sekund přidržte,
poté uvolněte

2 sek

na pravém sluchátku

na levém sluchátku

na k terémkoliv
sluchátku

na k terémkoliv
sluchátku

na k terémkoliv
sluchátku

TECHNICKÁ PODPORA PRO ČR A SK
Máte dotaz k reklamaci nebo k zakoupenému zboží
z nabídky Aligator? Neváhejte se nás
zeptat na naší adrese: dotazy@adart.cz,
nebo nás kontaktovat
Po – Pá, 9:30 – 17:00 hodin
na Tel: +420 211 222 925.

ADART COMPUTERS s. r. o.
Čimická 717/34,
182 00 Praha 8 I CZ
www.aligator.cz

