COWON

CT 5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ver. 1.0 CZ

+ Obsah balení

COWON CT5

Quick Guide ver. 1.0W

COWON CT5

Malé (2 ks)

Střední (2 ks)

Špuntové koncovky

Přenosné nabíjecí pouzdro

Příručka rychlým spuštěním

Velké (2ks)

USB kabel

* Aktuální obsah balení může být odlišný
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+ Obsah balení _ Nabíjení
Nabíjení CT5

Nabíjení pouzdra

+ Používání produktu _ Zapnutí/Vypnutí
Automatické

Vyjmutí: Zapnutí

Vložení: Vypnutí

* Nabíjení: svítí bílé LED na
sluchátkách
* Nabíjení dokončeno: bílé LED na
sluchátkách zhasnou

Stav nabíjení indikuje počet blikání
modré LED na pouzdru:
0%~25% = 1×
25%~50% = 2×
50%~75% = 3×
75%~100% = 4×
Plně nabito = Zůstává svítit

Ruční
Zapnutí/Vypnutí: Stiskněte na 4 sekundy

 ravidelně nabíjejte přenosné pouzdro.
*P
Pokud je přenosné pouzdro vybité, mohou se sluchátka zapnout místo toho, aby byly
nabíjeny, což může způsobit jejich kompletní vybití.
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+ Používání produktu _ Párování a připojení
Po prvním spárování se sluchátka při jejich zapnutí a s aktivním Bluetooth
na vašem telefonu spojí automaticky.

Duální režim
L

Duální režim: Levé a pravé sluchátko lze používat dohromady v režimu stereo.

P

1. Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z pouzdra najednou, pak budou automaticky
zapnuty, připojeny jedno k druhému a přejdou do režimu párování společně s
pípnutím.
2. Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a zvolte "CT5 Bluetooth" ze seznamu
detekovaných zařízení. Sluchátka budou automaticky připojena.
* Pro používání duálního režimu musí být zapnuta obě sluchátka.

+

Jednotlivý režim
L

P

LED bliká bíle a modře
* Pro přepnutí z jednotlivého režimu do duálního režimu:
- Stiskněte multifunkční tlačítko na sluchátku, které není připojeno a vyčkejte na jeho
přepnutí do duálního režimu.
- Vypněte obě sluchátka a pak je znovu zapněte. Pak připojte sluchátka v duálním režimu.
* Při párování udržujte vzdálenost produktu od telefonu do 1 metru.
* Pokud je požadováno zadání PINu, zadejte “0000”.
* Pokud je produkt vypnutý, pak pro vstup do režimu párování stiskněte a držte multifunkční
tlačítko na 6 sekund.
* Při zapnutí budou sluchátka připojena k naposledy použitému zařízení.

Jednotlivý režim: Levé i pravé sluchátko může být použito individuálně v režimu
mono.
1. Zapněte obě sluchátka a připojte je v duálním režimu.
2. Pak vložte jen levé sluchátko do pouzdra a zvolte "CT5 Bluetooth" na vašem
zařízení. Bude spárováno pravé sluchátko a automaticky připojeno.
3. Nyní můžete vyjmutím nebo vložením do pouzdra zvolit, které ze sluchátek
chcete používat v jednotlivém režimu (chcete-li používat levé sluchátko, v
pouzdře bude vloženo pravé sluchátko a naopak).
* V jednotlivém režimu jsou sluchátka detekována jako "CT5 Bluetooth". Pro jejich
rozlišení je můžete lehce přejmenovat (jen v OS Android)
* V duálním režimu se levé sluchátko připojuje k zařízení.
 ři používání sluchátek v jednotlivém režimu je můžete pro prodloužení výdrže
*P
střídat. Tento režim používání je vhodný pro poslech zvukových knih nebo
podcastů, které bývají většinou mono.
* Jednotlivý režim využívá jen jedno sluchátko a proto je to bezpečnější na rušných
ulicích nebo při procházkách.
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+ Používání produktu _ Poslech hudby / Volání

Poslech hudby

Volání

Přehrát
Pauza

Příjem hovoru
Ukončení hovoru

Další stopa

Odmítnutí hovoru

Předchozí stopa

 ři použití duálního režimu bude zvuk při hovoru slyšet jen z levého sluchátka.
*P
 ři použití jednotlivého režimu bude zvuk slyšet z obou sluchátek. Mikrofon bude taktéž aktivní v obou sluchátkách.
*P
* Pro spuštění funkce rozpoznání hlasu na vašem zařízení stiskněte a držte multifunkční tlačítko na 1 sekundu.
(Android OS: Google Now / iOS: Siri / Windows OS: Cortana - Kromě volání)

Výhradní distributor pro CZ a SK: NEOX Group spol. s r.o.
IČ: 25634224, DIČ: CZ25634224
info@neoxgroup.cz
www.neoxgroup.cz
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