
Používateľská príručka pre Bluetooth slúchadlá V5.0 
Popis produktu:  
Model: F9 
Verzia Bluetooth: V5.0 BT8832A 
Podpora: HSP1.7 / HSO1.2 / A2DP1 / AVRCP1.6 / SPP1.2 / PBAP 1.0 Doba hovoru: 4 - 5 hodín 
Čas prehrávania hudby: 4 - 5 hodín 
Batéria: Slúchadlá - 60 mAh 
Puzdro - 1300 mAh 
Doba nabíjania: 1 - 2 hodiny 
Teplota prostredia: -10 ° C - 55 ° C 
Vstup: 5V 1,5A 
Výstup: 5V 200ma 

Spárovanie zariadenia 
V prípade použitia mono slúchadiel: 
Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlá na 5 s alebo počkajte 15 s, kým nebliká buď červená a modrá kontrolka LED;  
Povoľte vo svojom mobilnom zariadení Bluetooth a uistite sa, že je v režime vyhľadávania; Vyhľadajte a pridajte prostredníctvom funkcie Bluetooth 
zariadenie F9.  
Poznámka: ľavé slúchadlo (L) sa nemôže súčasne spojiť s pravým slúchadlom(R) a mobilným telefónom;  
Ak narazíte na problém so spárovaním, vypnite obe slúchadlá. Potom stlačte obe tlačidlá súčasne a podržte ich 10 sekúnd. Keď blikajú modré LED svetielka 
červenou farbou a červené LED žiarovky blikajú modro, potom prebehlo obnovenie úspešne. Nájdite F9 na zariadeniach, odstráňte ho a znovu kliknite na 
F9 a potom sa úspešne pripojte. 

Popis postupu: 

1. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Slúchadlá sa automaticky zapnú a spárujú. Keď červená a modrá LED dióda dvoch slúchadiel bliká 2 - 3 sekundy, 
slúchadlá vyzvú na úspešné spárovanie, pravé slúchadlo vyzve „pravý kanál“ a ľavé slúchadlo vyzve na „ľavý kanál“, čo znamená úspešné spárovanie dvoch 
slúchadiel.
2. Zapnite Bluetooth na vašom hlavnom zariadení a vyhľadajte F9, kliknite na Bluetooth názov F9, s ktorým bude slúchadlo úspešne komunikovať so 
zariadeniami, a súčasne sa pripojí pravé slúchadlo.
3. Prepínanie skladieb: dvakrát stlačte pravé slúchadlo (R) --- na ďalšiu skladbu, dvakrát stlačte ľavé slúchadlo (L) --- na predchádzajúcu skladbu. 

4. Hlasitosť +/-: kliknite trikrát na pravú stranu - hlasitosť +, kliknite trikrát na ľavú stranu --- hlasitosť – 

5. Volanie: Kliknite raz na pravú stranu a prijmite hovor. Stlačte 3 sekundy na pravej strane --- odmietnite hovor 
6. Prebuďte Siri: stlačte 2 sekundy pravú alebo ľavú stranu, kým nebudete počuť výzvu, prebuďte Siri.
7. Vypnutie a nepoužívanie zariadenia: slúchadlá vložte späť do puzdra, slúchadlá sa automaticky odpoja od zariadení alebo podržte 3 - 5 sekúnd kým nezabliká 
červená led kontrolka a potom sa slúchadlá automaticky vypnú. 
8. Opätovne pripojenie: ak už bol predtým mobilný telefón pripojený k F9, pripojí sa k tomuto mobilnému telefónu F9 automaticky, ak je spojenie F9 s viac ako 
dvomi rôznymi mobilnými telefónmi, nedôjde k automatickému pripojeniu.

FAQ 

1. Nefunguje automatické zapnutie / vypnutie slúchadiel. Batéria je takmer vybitá, nabite prosím obe slúchadlá. 
2. Po spárovaní nepočuť žiadny zvuk. Dôvodom je nesprávne spárovanie. Prosím reštartujte slúchadlá. 
3. Funkcia volania je v poriadku, ale červená LED sa vždy zapne. Batéria je takmer vybitá, nabite prosím obe slúchadlá. 
4. Slúchadlá majú ozvenu. Z dôvodu príliš vysokej hlasitosti alebo rušenia hlukom upravte hlasitosť alebo zmeňte prostredie na tichšie.
5. Rušivý hluk počas volania. Kvôli veľkému hluku v prostredí alebo veľkej vzdialenosti medzi slúchadlami a zariadením, zmeňte 

prostredie alebo slúchadlá umiestnite do blízkosti zariadenia. 
6. Príliš nízka hlasitosť. Slúchadlá nie sú správne nasadené, vložte slúchadlá správne. 




