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Ovládání:

Funkce:

1. Zvýšit hlasitost
Přejít na následující skladbu
2. Zapnutí / Vypnutí
Přehrávání / Pauza
Přijmout hovor / Ukončit hovor / Vytočit poslední číslo
3. Mikrofon
4. LED Indikace
5. Snížit hlasitost
Přejít na předchozí skladbu
6. Nabíjecí port Micro USB

-B
 luetooth 4.1 s dosahem až
10 m
-
Jednoduché ovládání přímo na sluchátkách
- Správa hovorů handsfree
- Multipoint spojení s dvěma
zařízeními najednou
- Čistý zvuk se silnými basy
- Magnet na konci každého
sluchátka pro praktické nošení na krku i skladování
-
3 různé velikosti ušních
špuntů součástí balení
-
Ušní háčky pro zachycení
sluchátek kolem uší a vyšší
bezpečnost

Spárování
Ujistěte se, že sluchátka jsou zapnutá, aby došlo ke správnému
spárování sluchátek a Vašeho zařízení (telefonu, počítače nebo
hudebního přístroje). Jakmile začne zelené světlo rychle blikat,
aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového Bluetooth zařízení. Vyberte „P-1 by LAMAX
Beat“ ze seznamu nalezených zařízení. V případě potřeby pro
spárování sluchátek zadejte heslo „0000“ do Vašeho zařízení.

Ovládání / Přehrávání
Pro zapnutí sluchátek stačí stisknout a podržte prostřední
tlačítko na ovládání po dobu 4 sekund. Po zapnutí zazní tón
a rozsvítí se zelené LED světlo. Chcete-li vypnout sluchátka, stiskněte a podržte prostřední tlačítko na ovládání po
dobu 4 sekund. Tón rovněž zazní, když se sluchátka vypnou.
Stisknutím a podržením tlačítka přeskočíte na následující skladbu, jeho opakovaným stisknutím zvýšíte hlasitost.
Stisknutím a podržením tlačítka se vrátíte na předchozí
skladbu, jeho opakovaným stisknutím hlasitost snížíte.
Ovládání funkcí hovoru mobilního telefonu
Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte prostřední tlačítko na ovládání. Podržením tlačítka na 2 sekundy odmítnete
příchozí hovor. Stisknutím tlačítka dvakrát po sobě lze vytočit
poslední číslo.
Nabíjení
Pro nabíjení sluchátek zapojte kabel do Micro USB portu na
spodní straně ovládání a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB, portu USB ve Vašem počítači, nebo použijte
nabíjecí adaptér, určený pro USB nabíjení. Po připojení napájení se rozsvítí zelené světlo. Sluchátka jsou plně nabitá, jakmile
zelené světlo zhasne. Zařízení je nutné nabíjet pod dohledem.

Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/P1/manuals

