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Návod k použití
Hudební čepice

Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další pou-
žití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i 
jeho údržby. 

Součásti balení
Hudební čepice
Kabel na dobíjení
Propojovací kabel jack 3,5mm
Návod k použití

Varování
Vnitřní elektronické součásti bluetooth čepice nejsou vlhku ani voděodolné. Chraňte je proto 
před namočením. Nepoužívejte čepici s elektronikou, když prší. Uchovávejte mimo dosah dětí 
a skladujte na suchém a chladném místě. Před praním z čepice vyjměte všechny elektronické 
součásti. Elektronické součásti nerozebírejte, ani je sami nevyměňujte. S čepicí neházejte a za-
braňte nárazům, které mohou poškodit elektroniku. Držte mimo dosah zdrojů tepla a otevře-
ného ohně, baterie by mohla explodovat nebo by mohlo dojít k úniku nebezpečných látek.
Vestavěnou dobíjecí Li-Ion baterii sami nevyměňujte. Při manipulaci s elektronikou, netahejte 
za kabel, ale přímo za součást konektoru. Mohlo by dojít k poškození propojovacího kabelu.

Charakteristika
Bezdrátový poslech hudby přes Bluetooth propojení.
Funkce hands-free.
Vestavěná Li-Ion baterie.
Dvě stereo sluchátka.
Podporuje zobrazení stavu baterie na iOS.
Jednoduchý způsob nastavení přístroje.
Možnost regulace hlasitosti a ovládání play/pause přímo na čepici.
Možnost používání jako obyčejná sluchátka s konektorem 3,5 mm.

Specifikace
Bluetooth: 4.0+EDR, CSR
Frekvence: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Dosah: 15-20 m 
Dosah mikrofonu: ≤ 1m
Li-Ion baterie: 3,7 V/90 mA
Doba přehrávání: ≤ 6 hodin  
(záleží na nastavené hlasitosti)
Doba stand-by: ≤ 140 hodin

Technické parametry
Baterie: Li-Ion 3,7V / 90mAh
Bluetooth 4.0
Input: mikroUSB 5V / 500mA 
Jack 3,5 mm - impedance 32 Ohm
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Popis
1.  Připojte mikroUSB kabel čepice,  

do mikroUSB kabelu.
2.  Připojte konec USB kabelu do USB portu na 

počítači nebo do USB adaptéru.
3.  LED indikátor (obr. 2) se při nabíjení rozsvítí 

červeně. Když je přístroj nabitý, 
 LED indikátor zhasne.

Poznámka: Při nabíjení nelze přehrávat hudbu ani uskutečnit telefonní hovor.

Použití

Zapnutí
Podržte tlačítko pro zapnutí po dobu 3 vteřin, přístroj se zapne a LED indikátor bude blikat.

Spárování
1.  Zapněte bluetooth čepici, stlačením tlačítka pro zapnutí  po dobu 3 vteřin. LED indikátor 

bude blikat červeně a modře. Pak vyhledejte v zařízení (mobilu, tabletu …) Bluetooth jméno 
„Music Hat“. LED indikátor bude blikat po spárování modře. Pokud máte Bluetooth verzi 2.0, 
vložte heslo „0000“.

2.  Automatické spárování 
Čepice se automaticky spáruje s přístrojem, s kterým proběhlo poslední spárování.

3.  Automatické hledání 
Čepice znovu automaticky vstoupí do režimu spárování po vypnutí přístroje.

Pauza
Stiskněte tlačítko pro zastavení a opětovné spuštění písně.
Předchozí píseň/snížení hlasitosti: Podržte tlačítko pro snížení hlasitosti nebo jej pouze 
stiskněte jednou pro volbu předchozí písně.
Následující píseň/zvýšení hlasitosti: Podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti nebo jej pouze 
stiskněte jednou pro volbu následující písně.

Příjem hovoru
1.  Pro Android: příchozí hovor bude vyzvá-

nět jinou melodii, nežli máte nastavenou 
v zařízení na příchozí hovor. 
Pro iOS: příchozí hovor bude vyzvánět 
stejnou melodií, jakou máte nastavenou  
v zařízení na příchozí hovor.

2.  Příjem hovoru: stiskněte jednou tlačítko 
pro příjem hovoru.

3.  Ukončení hovoru: stiskněte tlačítko znovu 
pro ukončení hovoru.

4.  Opětovné volání: stiskněte tlačítko dva-
krát pro volání posledního volaného čísla.

ovládání hlasitostiovládání hlasitosti

play/pause

mikrofon,
LED indikátor

obr. 2

A

obr. 1
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Úsporný režim
Přístroj se automaticky vypne po 5 minutách, pokud neproběhne spárování.

Upozornění na nízký stav baterie
Čepice zvukem upozorní na nízký stav baterie.

Vypnutí 
Podržte tlačítko po dobu 3 vteřin, přístroj se vypne a LED indikátor zhasne.

Čištění a údržba

Vyjmutí elektroniky z čepice

Krok 1
Čepici obraťte. Ovládací panel a repro-
duktory jsou vsazeny do malých pytlíčků. 
Z pytlíčků je možno elektronické součást-
ky oparně vyjmout. Pro vyjmutí nikdy 
nepoužívejte tahání za propojovací kabel! 
Můžete poškodit propojené součásti. Po 
vyjmutí elektroniky, můžete čepici vyprat.

Krok 2

Opačným postupem vložte součástky zpět.

pravý  
reproduktor

připojovací 
kabelyovládací panel, 

levý reproduktor

prát pouze  
na 30°C

nežehlit nesušit  
v bubnové sušičce

nebělit chemicky
nečistit
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Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližší-
ho sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu  
s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte 
na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.  
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem  

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru  
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení  
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


