
Bezdrátová sluchátka s kočičíma ušima černé 
 

Multifunkční sluchátka jsou kombinací bezdrátových sluchátek, čtecí kartou MP3 a FM rádiem. Tento produkt je ideální pro 
bezdrátové poslech vašich oblíbených mp3 skladeb z telefonu, hudby z rádia nebo audioknih přehrávaných z karty micro SD. 

Parametry 
• Verze Bluetooth: 5.0 
• Dosah Bluetooth: 10 m 
• Kapacita baterie: 400mAh 
• Pohotovostní čas: přibližně 120 hodin 
• Doba hovoru / hudby: 9 hodin 
• Doba nabíjení: 2 hodiny 
• Vstup: DC 5V / 200mA 
• Redukce šumu: CVC6.0 
• Protokoly: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, aptX 

• Podpora paměťových karet až do 32 GB  

Popis prvků na levém sluchátku 

 Slot na micro SD kartu 
 Tlačítko přijmutí hovoru / pauza / přerávání (slouží i pro vypnutí světel popř. zavěšení - zmáčknout 3x rychle) 
 Tlačítko vypnutí a přepínání módů (při dvojitém stisku slouží pro přepnutí jazyka Angličtina / Čínština) 
 Nabíjecí micro USB konektor 
 Jack 3,5mm konektor 
 Mikrofon 
 1. tlačítko posouvání skladby (při dlouhém stisku úprava hlasitosti) 
 2. tlačítko posouvání skladby (při dlouhém stisku úprava hlasitosti) 

Párování sluchátek pomocí bluetooth 

 Mobil a sluchátka mějte poblíž 
 ZApměte sluchátka stiskem zapínacího tlačítka na 5 vteřin, dokud se neozve "Power on" 
 Na mobilním zařízení zapněte funkci bluetooth, vyhledejte zařízení B39 a spárujte ho 
 Při dalším zapnutí bude párování automatické 
 Spárování potvrdí hlas "Connected" 
 Při neúspěšém párování se sluchátka po 2 minutách vypnou 
 V případě, že budou sluchátka dlouho bez signálu, vypnou se po 5 minutách 

Mód TF/SD karty nebo režim rádia 

 Pomocí tlačítka M se přepněte do režimu TF mode (hlas upozorní na "TF mode") a začne se automaticky přehrávat 
hudba z vaší SD karty. 

 Pomocí tlačítka M se přepněte do řežimu rádia (hlas upozorní na "Radio mode") a začne se automaticky přehrávat 
hudba z nalezených hudebních stanic. Přeladíte je tlačítky pro posun hudby. 

 (Model B39 není s rádomódem kompatibilní) 

Aux mód 

 Připojte sluchátka pomocí jack kabelu se zdrojem zvuku. Bluetooth mód se deaktivuje 

Nabíjení 

 Nabijte před prvním použitím 
 Při nízké baterii se ozve "please, charge it" 
 Připojte sluchátka s nabíječkou 5V/1A nebo USB konektorem počítače/notebooku a nebijte je na plnou kapacitu 
 Sluchátka mají režim automatického šetření baterie, kdy bez zvukového signálu dojde k vypnutí za 5 minut 


