


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA SE SLOTEM PRO MICRO SD KARTU

* USB připojení: Slouží k nabití baterie uvnitř sluchátek. Připojte USB kabel (přiložen v balení) přes 

    sluchátka do vstupu PC nebo adaptéru. V průběhu nabíjení bude indikátor svítit červeně. Po ukončení 

    nabíjecího procesu indikátor zhasne.

* Vložení karty: Do patřičného slotu na sluchátku vložte T-Flash (neboli microSD) kartu s nahranými skladbami.

* Spuštění: Sluchátka spustíte přepnutím tlačítka do polohy ON (indikátor se rozsvítí). Pro vypnutí sluchátek 

    přepněte tlačítko do polohy OFF.

* Ovládání :

- Otočením kolečka nahoru přeskočíte na další skladbu.

- Otočením kolečka nahoru a přidržením déle než 1 sekundu zvýšíte hlasitost.

- Otočením kolečka dolů se vrátíte na předchozí skladbu.

- Otočením kolečka dolů a přidržením déle než 1 sekundu snížíte hlasitost.

- Stlačením kolečka zastavíte skladbu, popř. spustíte zastavenou skladbu.

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA - BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ SO SLOTOM PRE MICRO SD KARTU

* USB pripojenie: Slúži pre nabitie batérie vo vnútri slúchadiel. Pripojte USB kábel (priložený v balení) cez 

    slúchadlá do vstupu PC alebo adaptéra. V priebehu nabíjania bude indikátor svietiť na červeno. Po ukončení 

    nabíjacieho procesu indikátor zhasne.

* Vloženie karty: Do patričného slotu na slúchadle vložte T-Flash (alebo microSD) kartu s nahratými skladbami.

* Spustenie: Slúchadlá spustíte prepnutím tlačidla do polohy ON (indikátor sa rozsvieti). Pre vypnutie slúchadiel 

    prepnite tlačidlo do polohy OFF.

* Ovládanie :

- Otočením kolieska nahor preskočíte na ďalšiu skladbu.

- Otočením kolieska nahor a pridržaním dlhšie než 1 sekundu zvýšite hlasitosť.

- Otočením kolieska dole sa vrátíte na predchádzajúcu skladbu.

- Otočením kolieska dole a pridržaním dlhšie než 1 sekundu znížite hlasitosť.

- Stlačením kolieska zastavíte skladbu, popr. spustíte zastavenú skladbu.
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