SK - Užívateľská príručka

Dots1

1

2

3

1 Nabíjacia stanica
2 LED indikácia nabíjacej stanice
3 Multifunkčné tlačidlo s LED indikáciou

Ovládanie
Zapnúť / Vypnúť
Hrať / Pauza
Nasledujúca skladba
Prijať / Ukončiť hovor
Odmietnuť hovor
Zapnúť / Vypnúť
Siri alebo Google
Assistant

Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo
Stlačte multifunkčné tlačidlo
Dva krát stlačte multifunkčné tlačidlo
Stlačte multifunkčné tlačidlo
Dva krát stlačte multifunkčné tlačidlo
Počas prehrávania hudby alebo v pohotovostnom
režime stlačte a na sekundu podržte multifunkčné
tlačidlo na ľavom slúchadle

LED indikácia
Nabíjacia stanica
Stav nabitia nabíjacej stanice:
0-25%
Modrá LED blikne raz za 2 sekundy
25-50%
Modrá LED blikne 2 krát každé 2 sekundy
50-75%
Modrá LED blikne 3 krát každé 2 sekundy
75-100%
Modrá LED blikne 4 krát každé 2 sekundy
Pri plnom nabití modrá LED svieti.

Slúchadlá
Párovanie
Úspešne spárované
Zapnutie
Vypnutie
Nabíjanie

Zapnutie / Vypnutie

Biela a modrá LED na slúchadle striedavo blikajú
Modrá LED na slúchadle blikne raz za 7 sekúnd
Modrá LED na slúchadle zasvieti na 1 sekundu
Biela LED na slúchadle zasvieti na 1 sekundu
Biela LED na slúchadle svieti, zhasne pri plnom nabití

Slúchadlá sa automaticky zapnú po vybratí z nabíjacej stanice. Na slúchadle
zasvieti na 1 sekundu modrá LED a ozve sa zvukový signál.
Po zapnutí sa slúchadlá automaticky prepoja medzi sebou. Ľavé slúchadlo má
funkciu „Master“.
Pre vypnutie oboch slúchadiel stlačte a na 4 sekundy podržte multifunkčné
tlačidlo na ľavom slúchadle „Master“. Na slúchadle na 1 sekundu zasvieti biela
LED a ozve zvukový signál. Ľavé slúchadlo „Master“ sa vypne a pravé slúchadlo
sa automaticky vypne tiež.
Ak používate len jedno slúchadlo, pre jeho zapnutie alebo vypnutie rovnako
stlačte a na 4 sekundy podržte multifunkčné tlačidlo.
Slúchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Biela LED na
slúchadle svieti, kým sa slúchadlo nabíja a zhasne pri plnom nabití.
Ak zapnuté slúchadlá nie sú spárované s Bluetooth zariadením, po 10 minútach
sa automaticky vypnú, aby šetrili batériu.

Párovanie

Vzdialenosť Vášho zariadenia od slúchadiel by pri párovaní nemala presahovať
1 meter.

Párovanie oboch slúchadiel
1. Vyberte slúchadlá z nabíjacej stanice a dajte z nich dole ochranné nálepky.
Slúchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja a ozve sa hlasový oznam „Left
channel / Right channel“.
2. Stlačte a podržte na 2 sekundy multifunkčné tlačidlo na oboch slúchadlách
zároveň. Slúchadlá sa zapnú a automaticky sa medzi sebou prepoja.
Po prepojení sa ľavé slúchadlo „Master“ uvedie do párovacieho režimu.
Uvedenie do párovacieho režimu signalizuje striedavé blikanie bielej
a modrej LED na slúchadle. Práve slúchadlo je v pohotovostnom režime
a modrá LED na ňom blikne raz za 7 sekúnd. Aktivujte vo Vašom zariadení
funkciu Bluetooth a nastavte vyhľadávanie nového Bluetooth zariadenia.
Vyberte „LAMAX Dots1“ zo zoznamu nájdených zariadení. Po úspešnom
spárovaní sa ozve zvukový signál. Pri automatickom spárovaní druhého
slúchadla sa ozve hlasový oznam „Second device connected“.
V prípade, že spárovanie slúchadiel neprebehlo správne, vypnite prosím obe
slúchadlá. Následne stlačte a podržte na 4 sekundy multifunkčné tlačidlo na
oboch slúchadlách zároveň, až kým na nich nezačne striedavo blikať biela
a modrá LED. Slúchadlá sa automaticky medzi sebou prepoja a modrá LED
blikne 2 krát každé 2 sekundy. Ozve sa hlasový oznam „Left channel / Right
channel“. Pokračujte ďalej ako pri kroku 2.
Párovanie jedného slúchadla
Pre zapnutie slúchadla stlačte a podržte na 4 sekundy multifunkčné tlačidlo,
až kým sa neozve zvukový signál a nezačne striedavo blikať biela a modrá LED.
Aktivujte vo Vašom zariadení funkciu Bluetooth a nastavte vyhľadávanie
nového Bluetooth zariadenia. Vyberte „LAMAX Dots1“ zo zoznamu nájdených
zariadení.
Po úspešnom pripojení blikne modrá LED raz za 7 sekúnd.

Nabíjanie

Pre nabitie nabíjacej stanice zapojte kábel do Micro USB portu na jej zadnej
strane a druhý koniec káblu zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym
napätím 5V. Intenzita blikania modrej LED na nabíjacej stanici signalizuje stav
jej nabitia. Pri plnom nabití modrá LED svieti.
Slúchadlá sa nabíjajú v nabíjacej stanici približne 2 hodiny. Biela LED na
slúchadle svieti, kým sa slúchadlo nabíja a zhasne pri plnom nabití. Pri vybratí
slúchadiel z nabíjacej stanice počas nabíjania sa slúchadlá automaticky zapnú.

Hlavné vlastnosti

-- Absolútne žiadne káble, bezdrôtový prenos pomocou Bluetooth 4.2
-- Automatické párovanie slúchadiel medzi sebou
-- Ľahké štuple a minimalistický „neviditeľný“ dizajn
-- Čistý a bohatý zvuk v celom frekvenčnom pásme
-- Dobitie batérie za pohybu vďaka nabíjacej stanici
-- Handsfree vybavenie telefónnych hovorov
-- Ovládanie hudby a hovorov priamo na slúchadlách
-- 3 veľkosti štupľov a ušné háčiky ako súčasť balenia

Parametre
Bezdrôtová technológia
Max. vzdialenosť spárovania
Batéria v slúchadlách
Batéria v nabíjacej stanici
Doba nabíjania slúchadiel
Doba prehrávania
Pohotovostný režim
Rozmery slúchadla
Váha slúchadla
Váha spolu s nabíjacou stanicou

Bluetooth 4.2
až 10 metrov
100 mAh LiPo
520 mAh LiPo
asi 2 hodín
až 6 hodín
až 150 hodin
16 x 21 x 25 mm
4,2 g
49,3 g

Aktuálna verzia užívateľskej príručky na stiahnutie tu:
http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals

