
Manuál pre bezdrôtové stereo slúchadlá XY-8 

Popis produktu  

Špecifikácia 

·  Model produktu ： XY-8 

·  Doba prehrávania: 3 hodiny

·  Verzia Bluetooth: V5.0 

· Povolené napätie nabíjania: 3,0V 
- 4,2V

·  Hmotnosť produktu: 38 g

·  Doba nabíjania: 70 minút

·  Batéria do uší: 30 mAh

·  Ovládač reproduktora: 32Ω

·  Batéria nabíjacieho puzdra: 
400mAh

·  Frekvenčná odozva: 20-20KHZ

·  Vstup: 5V · Vzdialenosť: 10M

Obsah balenia 

·Slúchadlá do uší (2 
ks)

·Puzdro

·USB kábel

·Manuál

·Darčeková 
krabička

Návod na použitie  

1. Zapnutie:

Prvé použitie :

Krok 1: Otvorte nabíjacie puzdro. 

Krok 2: Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra. Zelené LED svetlá na 

ľavom a pravom slúchadle do uší pomaly blikajú. To znamená, že obe 

slúchadlá sú automaticky zapnuté a navzájom spárované.

(Poznámka: Ak červené a zelené svetlá slúchadiel po vybratí z 
nabíjacieho puzdra striedavo blikajú, dvakrát kliknite na pravé 

slúchadlá, až kým oba bočné indikátory neblikajú pomaly zeleným 

svetlom.) 

Ručné zapnutie, keď sú slúchadlá mimo nabíjacieho puzdra

Ak slúchadlá nie sú v nabíjacom puzdre, môžete ich zapnúť dlhým 

stlačením obidvoch slúchadiel individuálne na 5 sekúnd.

2. Vypnutie

Krok 1: Po použití vyberte slúchadlá z uší. 

Krok 2: Vložte ich späť do nabíjacieho puzdra a nabite slúchadlá. 
Ručné vypnutie slúchadiel

Krok 1: Ak sú obe slúchadlá zapnuté, dlho podržte ľavé alebo pravé 

slúchadlo (po dobu cca 5s) . 

Krok 2. Vráťte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a nabite 

slúchadlá.

3.  Pripojenie slúchadiel k inteligentnému telefónu 

Krok 1.: Vyberte slúchadlá z nabíjacie puzdra. 

Krok2: Zapnite si Bluetooth na telefóne.

Krok 3: Vyberte v Bluetooth telefónu Vaše zariadenie – „XY8“

Krok 4: Kliknite na pripojenie.

4. Ďalšie funkcie 

Prijatie / Odmietnutie hovoru

Dotknite sa slúchadla raz pre zdvihnutie/ukončenie hovoru.

Dlho podržte slúchadlo pre odmietnutie hovoru.

Hrať / pozastaviť

Keď si prehrávate hudbu, dotknite sa slúchadla raz pre prehratie 

alebo pozastavenie hudby.

Hlasitosť +/- 

3x sa dotknite ľavého slúchadla pre zvýšenie hlasitosti. 

3x sa dotknite pravého slúchadla pre zníženie hlasitosti. 

Predošlá/ďalšia pieseň 

2x sa dotknite pravého slúchadla, aby ste preskočili na predchádzajúcu 

skladbu. 

2x sa dotknite pravého slúchadla, aby ste preskočili na nasledujúcu 

skladbu 

Hlasový asistent 

Po dobu 3s podržte buď ľavé alebo pravé slúchadlo aby ste zapli 

hlasového asistenta  

Ušný senzor/ Indikátor stavu slúchadiel  

Hudba začne hrať hneď ako vložíte slúchadlá do uší a prestane hrať v 

momente keď vyberiete slúchadlá z uší.  

Bezpečnostné opatrenia pri používaní 

1 、 Slúchadlá by mali byť skladované v suchom a vetranom prostredí, 

aby sa zabránilo vplyvu oleju, vode, vlhkosti a prachu, aby nedošlo k 

ovplyvneniu výkonu produktu. 

2 、 Na čistenie slúchadiel nepoužívajte stimul, organické rozpúšťadlá 

alebo predmety, ktoré obsahujú tieto zložky.  

3 、 Slúchadlá používajte len tak ako je vyššie uvedené. Dbajte na to, 

aby ste chránili produkt pred vplyvom prostredia. Aby bolo zaistené 

plynulé spojenie odporúčame vzdialenosť medzi slúchadlami a 

telefónom do 10 metrov. 

4 、 Ak sa pripojenie slúchadiel nepodarilo alebo je pripojenie slabé, 

slúchadlá ani príslušenstvo nerozoberajte sami. V opačnom prípade nie 

je možné uplatniť si záruku na daný produkt. 

5 、 Pokiaľ ide o nabíjanie slúchadiel. Na nabíjanie slúchadiel používajte 

štandardný kábel USB alebo špičkový nabíjací kábel od našej 

spoločnosti. 

6 、 Aby ste zaistili normálne používanie, zaistite dostatočný výkon 

slúchadiel. 




