Slovensky
1. Všeobecné funkcie
Zapnutie
Párovanie

Vypnutie

Automatické
vypnutie
Nabíjanie
Prijatie
hovoru
Ukončenie
hovoru
Druhý hovor

Odmietnutie
hovoru
Zvýšenie
hlasitosti
Zníženie
hlasitosti

Dlho podržte tlačidlo „Pauza/Prehrávať“, až kým modrá a
červená LED nezačnú striedavo blikať.
Reproduktor po zapnutí prejde do automatického režimu;
ak bol reproduktor predtým pripojený k zariadeniu,
automaticky sa pripojí k minulému zariadeniu, v opačnom
prípade prejde do režimu párovania.
Pri zapnutom zariadení dlho podržte tlačidlo
„Pauza/Prehrávať“, až kým červená LED raz neblikne a
reproduktor sa vypne.
V režime párovania sa produkt vypne automaticky, ak sa
do 5 minút nepripojí.
Nabíjačku zastrčte do portu zariadenia. Červená LED svieti.
Pri prijatie prichádzajúceho hovoru nakrátko stlačte
tlačidlo „Pauza/Prehrávať“.
Pri ukončenie hovoru nakrátko stlačte tlačidlo
„Pauza/Prehrávať“.
Ak prichádza druhý hovor, prijmete hokrátkym stlačením
tlačidla „Pauza/Prehrávať“, dlhým stlačením tlačidla
„Pauza/Prehrávať“ ho odmietnete; potom dlhým
stlačením tlačidla „Pauza/Prehrávať“ prepínate medzi
dvomi hovormi, krátkym stlačením tlačidla
„Pauza/Prehrávať“ ukončíte aktuálny hovor.
Pri odmietnutie prichádzajúceho hovoru podržte dlho
stlačené tlačidlo „Pauza/Prehrávať“.
Hlasitosť zvýšite krátkym stlačením tlačidla „

“.

Hlasitosť znížite krátkym stlačením tlačidla „

“.
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Pre nasledujúcu skladbu stlačte krátko tlačidlo „

“.

Pre predchádzajúcu skladbu stlačte krátko tlačidlo „

“.

Pre prehrávanie/pozastavenie hudby pri pripojenom
výrobku stlačte nakrátko tlačidlo „Pauza/Prehrávať“.
V režime párovania stlačte na dlho tlačidlá „
“ +„
“ a vykonáte reset a vymažete zoznam spárovaných
zariadení.

2. Spárovanie s telefónom alebo zábavným zariadením:
• Zapnite svoj telefón a skontrolujte, či máte aktivovanú funkciu Bluetooth.
• Zapnite si reproduktor s Bluetooth a prejdite do párovacieho režimu.
• V telefóne si podľa návodu svojho telefónu vyhľadajte svoje zariadenia
Bluetooth. Viac informáciípozrite v užívateľskej príručke k telefónu.
• Telefón po niekoľkých sekundách zobrazí zariadenie ako „nájdené
zariadenie“.
• Zvoľte ho a párovanie vykonajte podľa návodu svojho telefónu.
• Váš telefón potvrdí párovanie a potom stlačte Áno/Ok.
• Nakoniec v telefóne zvoľte „spojiť so zariadením“.

3. Vstup Line In:
Reproduktor SP-920BT / SP-925BT používa na dobitie slabej batérie 3.5mm
audio konektor. Stačí ho pripojiť k notebooku/PC a nabíja sa. Keď je vstupný
konektor pripojený k USB portu, funkcia Bluetooth je v pohotovostnom
režime a do funkciu Bluetooth sa vráti po vybratí konektora.
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