Elite E-1 by
Návod na obsluhu

Ovládanie:
1. Znížiť hlasitosť
Prejsť na predchádzajúcu skladbu
2. Nabíjací port Micro USB
3. Zapnutie / Vypnutie
Prehrávanie / Pauza
Prijať / Ukončiť hovor
4. 3,5mm audio jack
5. Mikrofón
6. Zvýšiť hlasitosť
Prejsť na nasledujúcu skladbu
7. LED indikácia

Funkcie:
Bluetooth 4.1 s dosahom až 10 m
Jednoduché ovládanie na náušníku
Správa hovorov handsfree
Kvalitný zvukový zážitok
Audio vstup pre šetrenie batérie

Spárovanie
1. Uistite sa, že Vaše zariadenie (telefón, počítač alebo hudobný prístroj) je zapnuté a dodržujte vzdialenosť zariadenia do jedného metru.
2. Podržte viacúčelové tlačidlo po dobu asi 3 sekúnd, pokiaľ modrá LED dióda nezačne rýchle blikať.
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3. Vo Vašom zariadení aktivujte funkciu Bluetooth a nastavte vyhľadávanie nového Bluetooth zariadenia.
4. Vyberte „Elite E-1“ zo zoznamu nájdených zariadení.
5. V prípade potreby pre spárovanie slúchadiel zadajte heslo
„0000“ do Vášho zariadenia.
6. Úspešné spárovanie zariadenia indikuje modrá LED dióda, blikajúca v intervale niekoľkých sekúnd.

Zapnutie
Pre zapnutie slúchadiel stlačte a podržte viacúčelové
Blikajúca modrá LED dióda indikuje zapnutie slúchadiel.

.

Vypnutie
Pre vypnutie slúchadiel stlačte a podržte viacúčelové tlačidlo . Keď sú slúchadlá vypnuté, LED indikácia prestane
blikať.

Prehrávanie / Ovládanie
1. Stlačením viacúčelového tlačidla
dôjde ku spusteniu
a pozastaveniu prehrávania.
2. Stlačením tlačidla preskočíte na nasledujúcu skladbu,
jeho stlačením a podržaním zvýšite hlasitosť.
3. Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu skladbu, jeho stlačením a podržaním hlasitosť znížite.
Poznámka: Pri nabíjaní je ovládanie deaktivované.

Volanie
1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte viacúčelové
tlačidlo .
2. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte znovu to isté tlačidlo.
3. Pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti v priebehu hovoru
stlačte a podržte tlačidlo alebo .

Nabíjanie
Pre nabíjanie slúchadiel zapojte kábel do Micro USB portu
a druhý koniec káblu zapojte do napájacieho zdroja USB
s maximálnym napätím 5V, portu USB vo Vašom počítači,
alebo použite nabíjací adaptér, určený pre USB nabíjanie.
Červená LED dióda indikuje pripojenie slúchadiel ku
elektrickej sieti a zhasína pri plnom nabití. Zariadenie je
nutné nabíjať pod dohľadom.

Použitie slúchadiel v pasívnom režime
Slúchadlá môžete použiť ako káblové slúchadlá a šetriť tak
batériu. Stačí pripojiť jeden koniec 3,5 mm audio káblu ku
vstupnému konektoru v spodnej časti náušníku a druhý koniec pripojiť do Vášho audio zariadenia (telefónu, počítača
alebo hudobného prístroja). Pripojenie audio káblu preruší
bezdrôtové funkcie.

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:

http://beat.lamax-electronics.com/E1/manuals

