
N á v o d  k  p o u ž i t í

Chytré audio brýle

Parametry výrobku

Barva obrouček

Přenosová 
vzdálenost

Doba nabíjení

Obsah balení

černá

10 m

1-2 hodiny

Brýle, nabíjecí kabel, pouzdro na brýle, návod k použití, záruční list

Název zařízení 
pro párování

Bluetooth 
protokol

Provozní doba

Audio eyewear

Bluetooth 5.0

5 hodin

Materiál obrouček

Kapacita baterie

Doba pohotovosti

pryskyřice

110 mAh*2

200 hodin

Kompatibilní se zařízeními Bluetooth, jako jsou mobilní telefony a panelové počítače běžných značek.

Levý a pravý dvojitý reproduktor, směrové přehrávání, vysoce kvalitní stereofonní zvuk.

Popis tlačítek

Rádio/kontrolka

Nabíjecí kontakt

Funkční tlačítka

Reproduktor

Nabíjení / VYP / ZAP

K nabíjecímu kontaktu přiložte magnetický konektor nabíječky.

Nabíjení: Kontrolka svítí červeně, po dokončení nabíjení zmodrá.

Slabá baterie: Kontrolka každé 2 sekundy červeně zabliká a po vypnutí brýlí automaticky zhasne.

ZAPNUTÍ: 
Stiskněte a na 4 
sekundy podržte 

obě tlačítka.

VYPNUTÍ:
Stiskněte a na 3 
sekundy podržte 

tlačítko na libovolné 
straně.

Zapnutí: Stiskněte a na 4 sekundy podržte levé i pravé funkční tlačítko, dokud 
kontrolka jednou nezabliká modře a neuslyšíte hlasové oznámení: „Power 
on“ („Zapnuto“), což znamená, že brýle jsou zapnuté.

Vypnutí: Stiskněte a na 3 sekundy podržte levé nebo pravé funkční tlačítko brýlí 
v režimu přehrávání hudby, pauzy, hovoru atd., dokud kontrolka třikrát 
nezabliká červeně a neuslyšíte hlasové oznámení: „Power off“ („Vypnuto“), 
což znamená, že brýle byly vypnuty prostřednictvím funkce Bluetooth.

Párování Bluetooth

1. Zapněte brýle a funkci Bluetooth mobilního telefonu, vyhledejte název zařízení „Audio eyewear“ 
a spárujte jej s mobilním telefonem.

2. Brýle a telefon byly úspěšně spárovány. Zvukové upozornění: připojeno.
3. Brýle byly odpojeny od mobilního telefonu. Zvukové upozornění: odpojeno.

Během čekání na párování Bluetooth kontrolka rychle střídavě bliká červeně a modře. 
Po úspěšném spárování kontrolka každých 5 sekund zabliká modře.

Změna jazyka:

Chcete-li přepínat mezi čínštinou a angličtinou, vypněte funkci Bluetooth a pětkrát stiskněte levé 
nebo pravé tlačítko. 

Režimy Přehrávání hudby
1. Chcete-li spustit/pozastavit přehrávání hudby, krátce (1 s) stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
2. Chcete-li hlasitost zvýšit o jednu úroveň, dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit o dvě úrovně, opět dvakrát stiskněte 

levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit o tři úrovně, opět dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit o čtyři úrovně, opět 
dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit o pět úrovní, opět dvakrát stiskněte levé tlačítko. Reproduktor třikrát zapípá. 
K dispozici je pět úrovní hlasitosti. Ve výchozím nastavení je nastavena úroveň 3.

3. Chcete-li hlasitost snížit o jednu úroveň, dvakrát stiskněte pravé tlačítko. Chcete-li hlasitost snížit o dvě úrovně, opět dvakrát 
stiskněte pravé tlačítko. Chcete-li hlasitost snížit o tři úrovně, opět dvakrát stiskněte pravé tlačítko. Chcete-li hlasitost snížit o čtyři 
úrovně, opět dvakrát stiskněte pravé tlačítko.

Hlasová asistence
Chcete-li aktivovat hlasového asistenta Siri, stiskněte a na 2 sekundy podržte levé nebo pravé tlačítko brýlí, které jsou v pohotovostním 
režimu či přehrávají hudbu (reproduktor třikrát zapípá). Chcete-li Siri vypnout, krátce stiskněte tlačítko. Mobilní telefon vydá zvukové 
upozornění. Rozhraní hlasového asistenta v mobilním telefonu se po několika sekundách automaticky zavře.

Režimy Volání
1. Chcete-li přijmout nebo zavěsit příchozí hovor pomocí brýlí, které jsou prostřednictvím Bluetooth připojeny k mobilnímu telefonu, 

krátce stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
2. Chcete-li odmítnou příchozí hovor pomocí brýlí, které jsou prostřednictvím Bluetooth připojeny k mobilnímu telefonu, dlouze stiskněte 

levé nebo pravé tlačítko.
3. Chcete-li během hovoru snížit hlasitost, dvakrát stiskněte levé tlačítko. Chcete-li hlasitost zvýšit, dvakrát stiskněte pravé tlačítko 

(nastavení hlasitosti hovorů třetích stran není podporováno).
4. Chcete-li během probíhajícího hovoru připojit druhý hovor nebo zahájit třístranný hovor, krátce stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
5. Chcete-li ukončit probíhající hovor nebo přijmout druhý hovor, dlouze stiskněte levé nebo pravé tlačítko.

Režim spánku / stav baterie
1. Pokud se brýlím po zapnutí do 3 minut nepodaří vyhledat Bluetooth mobilního telefonu, automaticky se vypnou.
2. V pohotovostním režimu kontrolka vždy svítí modře. Po 3 minutách modrá kontrolka zhasne a brýle přejdou do režimu spánku.
3. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 15 %, kontrolka zabliká červeně, aby vás upozornila, že baterie je vybitá.
4. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 5 %, ozve se hlasové oznámení „Please charge the eyewear“ („Nabijte brýle“).

Upozornění

Neposlouchejte hudbu s vysokou hlasitostí po dlouhou dobu, aby nedošlo k poškození sluchu.

Odnímatelné čočky

· Před prvním použitím výrobek plně nabijte.
· Pokud výrobek nebyl delší dobu nabíjen (déle než 2 týdny), před opětovným použitím jej nabijte.
· Neotírejte čočky přímo. Nejprve je navlhčete a poté je otřete do sucha hadříkem na brýle. Doporučujeme

použít semišový nebo vysoce absorpční hadřík na čištění brýlí. Nepoužívejte nadměrnou sílu, 
otírejte čočky v jednom směru, neotírejte je pohyby dopředu a dozadu ani krouživými pohyby.

· Výrobek z žádného důvodu nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, v opačném případě může dojít 
k požáru, poruše elektronických součástí nebo dokonce k nenávratnému poškození tohoto výrobku.

· Neumisťujte výrobek do příliš horkého nebo příliš chladného prostředí (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
· Neponořujte výrobek do jakékoli kapaliny.
· Brýle nesmí být dlouho vystaveny slunci, v opačném případě dojde k jejich deformaci, rychlejšímu 

opotřebení a rozlomení.
· Neumisťujte magnetický konektor nabíjecího kabelu do blízkosti kovových předmětů, předejdete tak 

zkratu v důsledku přichycení kovových předmětů k magnetu.
· Po dokončení nabíjení nabíječku odpojte od výrobku a ze zásuvky. Výrobek nenechávejte nabíjet 

déle než 12 hodin.
· Nevyhazujte starou baterii do běžného domovního odpadu. Nesprávná likvidace baterie                       

a dalšího příslušenství může vyústit ve vznícení nebo výbuch baterie. Při likvidaci tohoto výrobku, 
baterie a dalšího příslušenství dodržujte místní předpisy.

Specifikace

· Rozměry: 147 × 48 × 40 mm
· Čip: Bluetrum
· Typ obrouček: 1506 hranaté
· Materiál mikrofonu: silikagel
· Dosah Bluetooth: 10 m
· Specifikace reproduktoru: 8 Ω, 300-500 mAh
· Kontrolka: LED
· Kapacita baterie: 110 mAh
· Model baterie: 400935
· Typ baterie: lithium-polymerová baterie
· Nabíjení: nabíječka s technologií magnetického 

přichycení
· Doba nabíjení: 1,5 hodiny
· Doba pohotovosti: 15 dní
· Délka hovoru: 4-5 hodin
· Doba přehrávání hudby: 4-5 hodin

· Ovládání: tlačítka
· Materiál rámečku: vysoce pružná 

pryskyřice
· Materiál sklíček: vysoce pružná pryskyřice 

odolná proti opotřebení
· Materiál nožiček: vysoce pružná pryskyřice
· Stupeň krytí IP: ochrana proti dešti/potu
· Jazyk: čínština, angličtina
· Kompatibilita: Android, Apple, Windows
· Obsah balení: brýle, nabíjecí kabel, 

pouzdro na brýle, hadřík na čištění brýlí, 
návod k použití, záruční list

· Rozměry: 178 x 75 x 80 mm


