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Ovládanie:

Funkcie:

1. Zvýšiť hlasitosť
Prejsť na nasledujúcu
skladbu
2. Zapnutie / Vypnutie
Prehrávanie / Pauza
Prijať hovor / Ukončiť
hovor / Vytočiť posledné
číslo
3. Mikrofón
4. LED Indikácia
5. Znížiť hlasitosť
Prejsť na predchádzajúcu
skladbu
6. Nabíjací port Micro USB

-
Bluetooth 4.1 s dosahom
až 10 m
- Jednoduché ovládanie priamo na slúchadlách
- Správa hovorov handsfree
- Multipoint spojenie s dvoma zariadeniami zároveň
- Čistý zvuk so silnými basmi
- Magnet na konci každého
slúchadla pre praktické nosenie na krku i skladovanie
-
3 rôzne veľkosti ušných
špuntov súčasťou balenia
- Ušné háčiky pre zachytenie
slúchadiel okolo uší a vyššiu bezpečnosť

Spárovanie
Uistite sa, že slúchadlá sú zapnuté, aby došlo ku správnemu
spárovaniu slúchadiel a Vášho zariadenia (telefónu, počítača
alebo hudobného prístroja). Ako náhle začne zelené svetlo
rýchle blikať, aktivujte vo Vašom zariadení funkciu Bluetooth
a nastavte vyhľadávanie nového Bluetooth zariadenia. Vyberte „P-1 by LAMAX Beat“ zo zoznamu nájdených zariadení.
V prípade potreby pre spárovanie slúchadiel zadajte heslo
„0000“ do Vášho zariadenia.

Ovládanie / Prehrávanie
Pre zapnutie slúchadiel stačí stlačiť a podržať prostredné
tlačidlo na ovládaní po dobu 4 sekúnd. Po zapnutí zaznie
tón a rozsvieti sa zelené LED svetlo. Ak chcete vypnúť slúchadlá, stlačte a podržte prostredné tlačidlo na ovládaní po
dobu 4 sekúnd. Tón taktiež zaznie, keď sa slúchadlá vypnú.
Stlačením a podržaním tlačidla preskočíte na nasledujúcu
skladbu, jeho opakovaným stláčaním zvýšite hlasitosť. Stlačením a podržaním tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu
skladbu, jeho opakovaným stláčaním hlasitosť znížite.
Ovládanie funkcií hovoru mobilného telefónu
Ak chcete prijať alebo ukončiť hovor, stlačte prostredné tlačidlo na ovládaní. Podržaním tlačidla na 2 sekundy odmietnete
prichádzajúci hovor. Stlačením tlačidla dvakrát po sebe sa dá
vytočiť posledné číslo.
Nabíjanie
Pre nabíjanie slúchadiel zapojte kábel do Micro USB portu na
spodnej strane ovládania a druhý koniec káblu zapojte do napájacieho zdroja USB, portu USB vo Vašom počítači, alebo použite nabíjací adaptér, určený pre USB nabíjanie. Po pripojení
napájania sa rozsvieti zelené svetlo. Slúchadlá sú plne nabité,
ako náhle zelené svetlo zhasne. Zariadenie je nutné nabíjať pod
dohľadom.

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

