HEADSET S NAVÍJECÍM KABELEM CLIP IN EAR
POPIS:
1 – Multifunkční tlačítko MFB
2 - Hlasitost +
3 - Hlasitost 4 – LED dioda
5 - Reproduktor
6 - MicroUSB nabíjecí port
7 – Mikrofon
8 – Ovládání navíjení kabelu
9 – Plastový klip
10 – MicroUSB nabíjecí kabel
NÁVOD K POUŽITÍ
Nabití baterie: vsuňte nabíjecí kabel do jakékoliv nabíječky s USB portem a spojte ho s nabíjecím portem na
sluchátku (6). Během nabíjení se LED dioda se rozsvítí červeně, po úplném nabití modře.
Párování: na vypnutém headsetu, stiskněte tlačítko MFB (1) a podržte, dokud LED dioda nezačne blikat střídavě
modře a červeně (cca 5 vteřin). Tlačítko uvolněte a následujte instrukce na displeji svého mobilního telefonu.
Mobilní telefon najde zařízení
ROLLER CLIP HEADSET IN-EAR Pokud pro spárování vyžaduje zadání PIN, zadejte “0000”. LED dioda se rozbliká modře na znamení, že párování bylo
úspěšné. Pokud se tak nestane, vypněte headset a postup zopakujte.
Důležité: v případě, že headset nebo mobilní telefon byl vypnut nebo položen mimo dosah, můžete je znovu spárovat pomocí menu v telefonu nebo
jednoduše stisknutím MFB tlačítka (1).
Párování headsetu s druhým telefonem (režim multipoint):
Deaktivujte Bluetooth na prvním telefonu a vypněte zařízení VOX. Postupujte stejně jako při párování prvního telefonu. Jakmile dojde ke spárování
s druhým telefonem, aktivujte Bluetooth na prvním telefonu a obnovte spojení přímo z menu telefonu (viz návod k použití telefonu).
Poznámka: Párovací proceduru nebude nutné opakovat, jakmile zařízení VOX headset zapnete, automaticky se s oběma spárovanými telefony
spojí. Pokud se tak nestane, můžete spojení obnovit manuálně z menu mobilních telefonů.
Zapnutí headsetu: stiskněte tlačítko MFB (1) a držte, dokud LED dioda nezačne blikat modře (cca 3 vteřiny).
Vypnutí headsetu: stiskněte tlačítko MFB (1) a držte, dokud LED dioda nezačne blikat červeně (cca 3 vteřiny).
POUŽITÍ HEADSETU:
Přijetí hovoru: krátce stiskněte tlačítko MFB (1)
Ukončení hovoru: krátce stiskněte tlačítko MFB (1)
Nastavení hlasitosti: během konverzace tiskněte tlačítka hlasitosti + (2) a - (3).
Indikace nízkého stavu baterie: červeně blikající LED dioda a zvukový signál
POUŽITÍ V REŽIMU MULTIPOINT
Přijetí příchozího hovoru a ukončení právě probíhajícího hovoru: krátce stiskněte tlačítko MFB (1).
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Profil: HFP v1.6 AVRCP V1.4 A2DP v1.2 DI v1.3 HSP v1.2
Bluetooth: v 4.1
Bluetooth frekvence: 2402-2480 MHz
Odpor (Ω): 32
Citlivost (dB): 115 dB ± 3 dB
MicroUSB por: 5 V / 0.07 A
Effective Radiated Power: <-10 dBW
Baterie: 3.7 V
Kapacita baterie: 100 mAh
Pohotovostní režim: 90 h
Doba hovoru: 7 h
Přehrávání hudby: 6 h
Doba nabíjení: 1.5 h
Hmotnost: 25

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

HEADSET S NAVÍJACÍM KÁBLOM CLIP IN EAR
POPIS:
1 – Multifunkčné tlačidlo MFB
2 - Hlasitosť +
3 - Hlasitosť 4 – LED dióda
5 - Reproduktor
6 - MicroUSB nabíjací port
7 – Mikrofón
8 – Ovládanie navíjania kabelu
9 – Plastový klip
10 – MicroUSB nabíjací kábel
NÁVOD NA POUŽITIE
Nabitie batérie: vsuňte nabíjací kábel do akejkoľvek nabíjačky s USB portom a spojte ho s nabíjacím
portom na slúchadle (6). Počas nabíjania sa LED dióda rozsvieti na červeno, po úplnom nabití na modro.
Párovanie: na vypnutom headsete, stlačte tlačidlo MFB (1) a podržte, pokiaľ LED dióda nezačne blikať
striedavo na modro a červeno (cca 5 sekúnd). Tlačidlo uvoľnite a nasledujte inštrukcie na displeji svojho
mobilného telefónu. Mobilný telefón nájde zariadenie ROLLER CLIP HEADSET IN-EAR. Pokiaľ pre spárovanie
vyžaduje zadanie PIN, zadajte “0000”. LED dióda sa rozbliká na modro na znamenie, že párovanie bolo úspešné. Pokiaľ sa tak nestane, vypnite
headset a postup zopakujte.
Dôležité: v prípade, že headset alebo mobilný telefón bol vypnutý alebo položený mimo dosah, môžete ho znovu spárovať pomocou menu v telefóne
alebo jednoducho stlačením MFB tlačidla (1).
Párovanie headsetu s druhým telefónom (režim multipoint):
Deaktivujte Bluetooth na prvom telefóne a vypnite zariadenie VOX. Postupujte rovnako ako pri párovaní prvého telefónu. Akonáhle dôjde k
spárovaniu s druhým telefónom, aktivujte Bluetooth na prvom telefóne a obnovte spojenie priamo z menu telefónu (viď návod na použitie telefónu).
Poznámka: Párovaciu procedúru nebude nutné opakovať, vždy keď zariadenie VOX headset zapnete, automaticky sa s oboma spárovanými
telefónmi spojí. Pokiaľ sa tak nestane, môžete spojenie obnoviť manuálne z menu mobilných telefónov.
Zapnutie headsetu: stlačte tlačidlo MFB (1) a držte, pokiaľ LED dióda nezačne blikať na modro (cca 3 sekundy).
Vypnutie headsetu: stlačte tlačidlo MFB (1) a držte, , pokiaľ LED dióda nezačne blikať na červeno (cca 3 sekundy).
POUŽITIE HEADSETU:
Prijatie hovoru: krátko stlačte tlačidlo MFB (1)
Ukončenie hovoru: krátko stlačte tlačidlo MFB (1)
Nadstavenie hlasitosti: počas konverzácie stlačte tlačidlá hlasitosti + (2) a - (3).
Indikácia nízkeho stavu batérie: červeno blikajúca LED dióda a zvukový signál
POUŽITIE V REŽIME MULTIPOINT
Prijatie prichádzajúceho hovoru a ukončenie práve prebiehajúceho hovoru: krátko stlačte tlačidlo MFB (1).
TECHNICKÁ ŠPECIFIKACIA
Profil: HFP v1.6 AVRCP V1.4 A2DP v1.2 DI v1.3 HSP v1.2
Batéria: 3.7 V
Bluetooth: v 4.1
Kapacita batérie: 100 mAh
Bluetooth frekvencia: 2402-2480 MHz
Pohotovostný režim: 90 h
Odpor (Ω): 32
Doba hovoru: 7 h
Citlivosť (dB): 115 dB ± 3 dB
Prehrávanie hudby: 6 h
MicroUSB por: 5 V / 0.07 A
Doba nabíjania: 1.5 h
Hmotnosť: 25 g
Effective Radiated Power: <-10 dBW

Certifikácie a bezpečnostné informácie

Spoločnosť Cellular Italia S.p.A. prehlasuje, že tento produkt je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/EU
2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok
v elektrických a elektronických zariadeniach.

týkajúcej sa dodávania rádiových zariadení na trh a smernice

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

