
Návod k obsluze

Elite E-1 by



Ovládání:
1. Snížit hlasitost

Přejít na předchozí skladbu
2. Nabíjecí port Micro USB
3. Zapnutí / Vypnutí

Přehrávání / Pauza
Příjmout / Ukončit hovor

4. 3,5mm audio jack
5. Mikrofon
6. Zvýšit hlasitost

Přejít na následující skladbu
7. LED indikace 

Funkce:
Bluetooth 4.1 s dosahem až 10 m

  Jednoduché ovládání na náušníku
 Správa hovorů handsfree

Kvalitní zvukový zážitek
 Audio vstup pro šetření baterie

Spárování
1.  Ujistěte se, že Vaše zařízení (telefon, počítač nebo hudeb-

ní přístroj) je zapnuté a dodržujte vzdálenost zařízení do 
jednoho metru.

2.  Podržte víceúčelové tlačítko  po dobu asi 3 sekund, do-
kud modrá LED dioda nezačne rychle blikat.
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3.  Ve Vašem zařízení aktivujte funkci Bluetooth a nastavte 
vyhledávání nového Bluetooth zařízení.

4.  Vyberte „Elite E-1“ ze seznamu nalezených zařízení.
5.  V případě potřeby pro spárování sluchátek zadejte heslo 

„0000“ do Vašeho zařízení.
6.  Úspěšné spárování zařízení indikuje modrá LED dioda, 

blikající v intervalu několika sekund.

Zapnutí
Pro zapnutí sluchátek stiskněte a podržte víceúčelové tlačít-
ko . Blikající modrá LED dioda indikuje zapnutí sluchátek. 

Vypnutí
Pro vypnutí sluchátek stiskněte a podržte víceúčelové tlačít-
ko . Když jsou sluchátka vypnutá, LED indikace přestane 
blikat.

Přehrávání / Ovládání
1.  Stisknutím víceúčelového tlačítka  dojde ke spuštění 

a pozastavení.
2.  Stisknutím tlačítka  přeskočíte na následující skladbu, 

jeho stisknutím a podržením zvýšíte hlasitost.
3.  Stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí skladbu,  

jeho stisknutím a podržením hlasitost snížíte.
Poznámka: Při nabíjení je ovládání deaktivováno.

Volání
1.  Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte víceúčelové 

tlačítko .



2. Chcete-li hovor ukončit, stiskněte znovu totéž tlačítko.
3.  Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti během hovoru stiskně-

te a podržte    nebo  .

Nabíjení
Pro nabíjení sluchátek zapojte kabel do Micro USB portu 
a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB 
s maximálním napětím 5V, portu USB ve Vašem počítači, 
nebo použijte nabíjecí adaptér, určený pro USB nabíjení. 
Červená LED dioda indikuje připojení sluchátek k elektrické 
síti a zhasíná při plném nabití. Zařízení je nutné nabíjet pod 
dohledem.

Použití sluchátek v pasivním režimu
Sluchátka můžete použít jako kabelové sluchátka a šetřit 
tak baterii. Stačí připojit jeden konec 3,5mm audio kabelu 
ke vstupnímu konektoru v spodní části náušníku a druhý 
konec připojit do Vašeho audio zařízení (telefonu, počítače 
nebo hudebního přístroje). Připojení audio kabelu přeruší 
bezdrátové funkce.
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English manual can be downloaded here: 
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie hier runterladen: 
Český manuál ke stažení zde: 
Slovenský manuál na stiahnutie tu: 
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj: 
Használati útmutató: 
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