
Bezdrôtové slúchadlá BH618

Užívateľská príručka



2

POPIS PRODUKTU
1. Svetlo     2. Slot na kartu Micro SD     3. Multifunkčné tlačidlá     4. Indikátor stavu     
5. Rozhranie nabíjania Typ-C     6. Vstupné audio rozhranie     7. Mikrofón     
8. Nabíjací kábel Typ-C     9. Audio kábel 3,5mm

OBSAH BALENIA
Skontrolujte, označenie modelu na obale produktu, ktorý kupujete. Ak sa nezhoduje s 
modelom, ktorý ste chceli kúpiť, kontaktujte svojho predávajúceho.
1. Bezdrôtové slúchadlá
2. Nabíjací kábel Typ-C
3. Audio kábel 3,5mm

ZAPNUTIE/VYPNUTIE/PÁROVANIE
Zapnutie: stlačte a podržte tlačidlo ▶II Viac ako 1 sekundu.
Vypnutie: stlačte a podržte tlačidlo ▶II Viac l ako 3 sekundy
Režim párovania: Stlačte a podržte tlačidlo ▶II dlhšie ako 3 sekundy, keď je napájanie 
vypnuté. Ak kontrolka bliká červeno a modro, zapnite Bluetooth mobilného telefónu. 
Po úspešnom spárovaní a spojení s náhlavnou súpravou zapnite prehrávač a počúvajte 
hudbu.
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PRIJATIE/ODMIETNUTIE HOVORU
Keď je náhlavná súprava úspešne spárovaná s Bluetooth mobilného telefónu, kliknutím 
na tlačidlo ▶II prijmite/ukončíte hovor; stlačením a podržaním na 1,5 sekundy v stave 
prichádzajúceho hovoru hovor odmietnete.

PREHRÁVANIE HUDBY
Po úspešnom spárovaní slúchadiel s Bluetooth mobilného telefónu môžete hudbu po-
čúvať zapnutím prehrávača a hlasitosť je možné upraviť dlhým stlačením V+ a V-.

PREHRÁVANIE POMOCOU KÁBLA
Náhlavnú súpravu možno použiť aj ako káblovú náhlavnú súpravu. Stačí pripojiť náhlav-
nú súpravu pomocou 3,5-palcového audio kábla, zapnúť prehrávač a môžete počúvať 
hudbu.

NABÍJANIE
Keď je batéria slúchadiel slabá, ozve sa prenikavý zvuk. V tomto prípade pripojte nabíja-
cí kábel USB k USB adaptéru, alebo USB počítača a zapnite napájanie aby sa slúchadlá 
nabíjali. Červená kontrolka nabíjania vždy svieti a po úplnom nabití červená kontrolka 
zhasne.

VYPNUTIE/ZAPNUTIE SVETLA
Stlačte tlačidlo M na 1 sekundu a zapnete/vypnete svetlo

PREPÍNANIE REŽIMOV
Krátkym stlačením tlačidla M prepnete režim Bluetooth/ Micro SD karty.
Režim Bluetooth: Dlhým stlačením tlačidla V+/V upravujete hlasitosť.
Krátkym stlačením tlačidla V+/V- prepnete skladbu nahor/nadol. Krátkym stlačením tla-
čidla ▶II ovládate pozastavenie/prehrávanie.
Režim karty Micro SD: Dlhým stlačením tlačidla V+/V- upravujete hlasitosť.
Krátkym stlačením tlačidla V+/V- prepnete skladbu nahor/nadol. Krátkym stlačením tla-
čidla ▶II ovládate pozastavenie/prehrávanie.
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REŽIM BLUETOOTH
1. Striedavo blikajú červené a modré svetlá: vyhľadávanie Bluetooth.
2. Nesvieti: Bluetooth pripojenie je úspešné.

NABÍJANIE
1. Červená kontrolka stále svieti: nabíjanie.
2. Červená kontrolka je vypnutá: nabíjanie ukončené.

ŠPECIFIKÁCIE  
MODEL   BH618
VERZIA BLUETOOTH 5.1
POČET SLÚCHADIEL 2
VEĹKOSŤ SLÚCHADIEL 40mm
KAPACITA BATÉRIE 1000mAh
TLAČIDLÁ   4
NABÍJACÍ PORT  Typ-C
FREKVENCIA  20Hz-20KHz


