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V031K - Bluetooth bezdrátová sluchátka P47 bílé 
 
Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv přečíst! 
 
Informace o produktu: 
 
Ovládání zařízení:  

 
Tlačítko vypnutí / zapnutí, stiskněte na 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.  
 
Tlačítko Play / Pause. V bezdrátovém módu pomocí tlačítka přijmete příchozí hovor, krátce jej stiskněte 
a hovor se spojí. Dlouhým stiskem odmítnete hovor a dvojtým stiskem vytočíte poslední volané číslo. 
V režimu přehrávání hudby krátkým stiskem spustíte / pozastavíte přehrávání.  
 
Tlačítko zpět / snížení hlasitosti. V bezdrátovém módu / MP3 módu krátkým stiskem vrátíte skladbu, 
dlouhým stiskem snížíte hlasitost. Ve FM módu krátkým stiskem najdete poslední stanici a dlouhým 

stiskem snížíte hlasitost.  
 
Talčítko vpřed / zvýšení hlasitosti. V bezdrátovém módu / MP3 módu krátkým stiskem přepnete na 
další skladbu, dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost. V FM módu krátkým stiskem najdete další stanici a 

dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost.  
 
Krátce stiskněte pro změnu módu v pořadí bezdrátový / MP3 / FM mód.  
 
 

LED indikace 
Bezdrátový mód: párovací status je označen modrým blikáním, po úspěšném spárování se blikání zpomalí.  
MP3 mód: Během přehrávání se blikání zpomalí.  
FM mód: Při poslechu rádia LED svítí, při hledání bliká.  
Nabíjení: červené LED svítí během nabíjení, jakmile je zařízení nabité, změní se na modrou.  
 
Připojení k Audio Jack 
Ke sluchátkům připojte AUX IN, které je běžně dostupné pro ostatní 
sluchátka.  
Podporuje mobilní telefony / iPod / MP4 / MP3 / CD / PC atd.  
 
Parametry zařízení:  
Nabíjení: USB, DC 5 VIN 
FM frekvence: 87,5-108 MHz 
Frekvence: 50HZ - 20KHz 
Bezdrátová frekvence: 2,401 - 2.480 GHz 
Doba hovoru: 6 hodin 
SNR: 88Db 
Bezdrátová vzdálenost: 10 metrů 
Výstup: 35mW 
Čas nabíjení: 2 hodiny 
Čas Standby: 18 hodin 
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Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 
Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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