
BLUETOOTH SLÚCHADLÁ F9 5C 

NÁVOD NA OBSLUHU 

 

Verzia bluetooth: 5.0 

Dosah: 10m 

Čas nabíjania: 1-2hod. 

Prevádzková teplota: -10°C až 55°C 

Obsah balenia: 2x slúchadlá, 1x nabíjacie púzdro, 1x nabíjací kábel, 3 veľkosti gumičiek,  

 

Ako používať: 

Pred prvým použitím sa uistite, že je zariadenie plne nabité. Obe slúchadlá položte do púzdra, rozsvieti sa 

kontrolka, čo znamená, že sa nabíjajú. Následne vložte slúchadlá do uší, zapnite v telefóne bluetooth a kliknite 

na spárovanie so zariadením F9 V5.0 

 

Pokiaľ slúchadlá dlhšie nepoužívate, najskôr ich pred ďalším použitím nabite. Pri nabíjaní svieti červená 

kontrolka, následne zelená a pri plnom nabití zhasne. 

 

Nabíjanie púzdra: pripojte 5V / 1A USB k nabíjaciemu portu. Počas nabíjania svietia svetlo modré prúžky, keď 

je púzdro nabité, zhasnú. 

 

Možnosť nabíjania pomocou USB kábla cez telefón je na rovnaký princíp. 

 

Zapnutie zariadenia: na 3 sekundy stlačte multifunkčné tlačidlo (slúchadlá sú zapnuté automaticky).  

 

Vypnutie slúchadiel: na 5 sekúnd stlačte multifunkčné tlačidlo (svieti červený indikátor) alebo vložte slúchadlá 

do púzdra. 

 

Prijatie a zloženie hovoru: Pri prichádzajúcom hovore krátko stlačte tlačidlo a rovnako tak aj na ukončenie 

hovoru.  

Odmietnutie hovoru: Stlačte multifunkčné tlačidlo na 3 sekundy a hovor bude odmietnutý.  

 

Prepínanie skladieb: dvakrát prejdite prstom na slúchadle doprava a spustí sa ďalšia pesnička, dvakrát prejdite 

prstom do ľava a prehrá predchádzajúcu skladbu.   

 

Ovládanie hlasitosti: trikrát po sebe kliknite na pravé slúchadlo pre zvýšenie hlasitosti, pre zníženie platí rovnaký 

princíp na ľavom slúchadle. Prípadne môžete hlasitosť upraviť cez telefón. 

 

Režim jedného slúchadla: 

Vyberte z púzdra slúchadlo, ktoré chcete používať (ešte pred spárovaním s telefónom) a následne ho spárujte 

s mobilom podľa pokynov vyššie ako pri používaní oboch slúchadiel.  

 

Riešenie problémov: 

1. Slúchadlá nezačali automaticky prehrávať: príčinou môže byť slabá batéria, nabite zariadenie (2-5 hod) 

2. Zariadenie sa nespárovalo s telefónom: opakujte pokus 

3. Svieti červené svetlo: slabá batéria, nabite slúchadlá 

4. Počas nabíjania nesvieti svetlo: zariadenie je úplne vybité, skontrolujte, či je správne pripojené 

k nabíjačke 

5. Ozvena v slúchadlách: príliš vysoká hlasitosť, znížte ju 

6. Hluk v slúchadlách počas telefonátu: znížte hlasitosť alebo prejdite do tichšieho prostredia. 

7. Zlý zvuk v slúchadlách: nesprávne uloženie v uchu, napravte polohu slúchadiel 

 

Upozornenie: 

Nepoužívať výrobok počas nabíjania. Na nabíjanie používajte káble špecifikované výrobcom.  

Záruka sa nevzťahuje na nesprávnu manipuláciu s výrobkom, nešetrné zaobchádzanie alebo zničenie. 

Skladujte mimo zdroju vlhkosti na suchom a bezpečnom mieste.  

Na čistenie použite len mäkkú a suchú handričku bez čistiacich prostriedkov.  

Nevystavujte výrobok extrémne nízkym alebo vysokým teplotám.  

Likvidácia odpadu: produkt nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho po ukončení funkčnosti / 

používania do elektronického odpadu.  


