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01. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pro správné a bezpečné používání sestavy sluchátek, přečtěte
si tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji na bezpečném
místě.
Při používání sestavy sluchátek, dodržujte
následující pokyny:

Upravte hlasitost při používání náhlavní soupravy.

V případě nouze vypněte náhlavní soupravu, abyste byli v
bezpečí.

Nepoužívejte náhlavní soupravu pro poslech hudby,
uskutečňování nebo přijímání hovorů během jízdy.

Umístěte výrobek a jeho příslušenství mimo dosah dětí,
abyste předešli riziku nesprávného používání.

Zabraňte vniknutí vody do sluchátek během čištění, protože
by to mohlo způsobit zkreslení nebo dokonce poškodit
sluchátko.

Vyhněte se nastavení příliš vysoké hlasitosti, tj při které není
nic kolem Vás slyšet. Pokud pocítíte šum v uších, nebo máte
příliš hlasitý zvuk, ihned snižte hlasitost.

Zastavte používání náhlavní soupravy, pokud zaznamenáte 
jakékoliv nepříjemné pocity, podráždění nebo jiné nežádoucí reakce.

Sluchátka se nesmí uchovávat nebo používat při teplotách nižších 
než 15 ° C nebo vyšších než 55 ° C, protože to může zkrátit životnost 
headsetu, tj. sestavy sluchátek.



02. SLOŽENÍ SADY HLASITÉTO 
ODPOSLECHU 

Sluchátka

Mikrofon

Tlačítko MF

Obsah soupravy
1x pár náhlavní soupravy Bluetooth
Uživatelská příručka 
Nabíjecí kabel USB
2 sady náhradních uzávěrů do uší (M.D.)

Nabíječka a baterie
Před nabíjením zkontrolujte, zda je headset vypnutý.
Vložte jeden konec kabelu USB do portu nabíjení
headsetu, a druhý konec do konektoru nabíječky.
Nabíjení se spustí automaticky - a červená LED dioda
svítí nepřetržitě.
Doba nabíjení je přibližně 1,5 až 2 hodiny. Po úplném nabití baterie 
zhasne červená kontrolka.

Zvýšit hlasitost /
následující skladba

Snížení hlasitosti /
Předchozí skladba
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Poznámka: čas potřebný pro připojení sestavy sluchátek,
headset s telefonem obvykle nepřekračuje 120 sekund.
Poté se režim párování vypne. V případě neúspěšného
párování opakujte kroky 1 až 4.

Odpojení náhlavní soupravy a telefonu
Vypněte spojení Bluetooth v telefonu.
Headset můžete také vypnout stisknutím a podržením
tlačítka MF, dokud se dioda zařízení nerozsvítí červenou
kontrolkou a potom zhasne.
Dalším způsobem na odpojení zařízení, je oddálit se od
náhlavní soupravy i telefonu ve vzdálenosti více než 20
metrů.

Opětovné párování náhlavní soupravy s
telefonem

Udržujte vzdálenost mezi náhlavní soupravou a
telefonem maximálně 1 m, čím blíže, tím lépe.

Zapněte náhlavní soupravu, tehdy se přepne do režimu
opětovného připojení (dioda bude blikat modrou barvou).

Aktivujte vyhledávání zařízení Bluetooth v telefonu (nebo
na jiném zařízení, které chcete připojit k headsetu).
Náhlavní souprava se potom automaticky připojí k telefonu
(nebo jinému zařízení), se kterým byla dříve spárována.
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Poznámka: používejte pouze originální nabíjecí kabel, který
je součástí sady, v opačném případě to může vést k
poškození zařízení. Pamatujte o tom, že napětí nabíječky
musí mít 5V, a proud 100 mA (5V / 100mA).

Zapnutí zařízení
Podržte tlačítko MF, dokud se LED dioda zařízení
nerozsvítí modře, a přístroj uvolní hlasovou poznámku.

Režim párování
Podržte tlačítko MF, dokud LED dioda zařízení střídavě
nezačne svítit červenou a modrou barvou, a zařízení vydá
hlasovou zprávu.

Vypnutí zařízení
Stiskněte a podržte tlačítko MF, dokud se dioda zařízení
rozsvítí červeně a pak zhasne, zařízení uvolní hlasovou
zprávu.

Připojení (párování) náhlavní soupravy s telefonem
Udržujte vzdálenost mezi náhlavní soupravou a mobilním
telefonem (nebo jiným zařízením) asi 1 metr. Čím blíže, tím lépe.

Podržte tlačítko MF, dokud se dioda zařízení střídavě
nerozsvítí červenou a modrou kontrolkou, zařízení přejde do
režimu párování.

Zapněte připojení Bluetooth v telefonu (nebo na jiném
zařízení, se kterým se chcete spojit). Potom se v telefonu
objeví pozice "XBL Pure".

V telefonu vyberte "XBL Pure". Některé mobilní telefony
vyžadují zavedení kódu PIN "0000", jako heslo, pak se
headset automaticky připojí k mobilnímu telefonu, a dioda
sestavy sluchátek začne blikat modrým světlem.
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03. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Verze Bluetooth: 4.1

Podporovaná frekvence: 2,4 GHz - 2,48 Ghz

Přípustná vzdálenost zařízení: do 10 m (otevřený prostor)

Pohotovostní režim: až 180 hodin

Pracovní doba (hovor / hudba): přibližně 5 hodin

Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Kmitočtová charakteristika: 20-22 kHz

Přípustná provozní teplota: -10 až 50° C

Technické specifikace se mohou změnit bez upozornění, omlouváme se za případné 
nepříjemnosti.
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04. FAQ
Přijetí příchozího hovoru
Když přijde příchozí hovor, sestava sluchátek vám
poskytne příslušnou hlasovou výzvu. Jedním stisknutím
tlačítka MF přijímáte hovor, nebo použijte pro tento účel
telefon.

Odmítnutí příchozího hovoru
Když přijde příchozí hovor, sestava sluchátek vám
poskytne příslušnou hlasovou výzvu. Dvojitým stisknutím
tlačítka MF odmítnete příchozí hovor, nebo použijte pro
tento účel telefon.

Zavěšení hovoru
Stiskněte MF 1 krát, nebo použijte telefon na zavěšení
spojení.

Opakované vytáčení posledního čísla
V pohotovostním režimu (standby), dvakrát stiskněte
tlačítko MF, abyste mohli opět vytočit poslední číslo.

Zapnutí / pozastavení hudby
Jedním stisknutím tlačítka MF zapněte přehrávání /
zapněte pozastavení.

Ovládání hlasitosti / výběr skladby
Pro nastavení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko pro
zvýšení / snížení hlasitosti. Podržte tlačítko pro zvýšení /
snížení hlasitosti a vyberte další / předchozí skladbu.
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Na výrobek se vztahuje 24-měsíční záruka výrobce. 
Tato záruka se nevztahuje na chyby nebo škody způsobené 
uživatelem nebo v důsledku nesprávného použití (zneužití). 
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození 
nebo poškození způsobené používáním jiného příslušenství, 
které není součástí této soupravy. Záruka se nevztahuje na 
spotřební materiál. Záruka na baterii je 6 měsíců. Reklamace je 
nutné zasílat písemně, e-mailem na e-mailovou adresu
reklamacje@kgktrade.pl 

Kontaktní údaje naleznete na web. stránce: www.xblitz.pl

05. ZÁRUČNÍ KARTA / 
REKLAMACE

Importéur:
KGK Trade Sp. z o.o. sp.k
os. Teatralne 24
31-946 Cracov
 
Vyrobeno v Číně
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01. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Verwenden Sie die Headset-Baugruppe korrekt und sicher zum Lesen
Nimm dieses Benutzerhandbuch und bewahre es an einem sicheren Ort 
auf Ort.
Wenn Sie Kopfhörer verwenden, folgen Sie
folgende Anweisungen:

Stellen Sie die Lautstärke ein, wenn Sie das Headset verwenden.

Schalten Sie im Notfall das Headset aus
Sicherheit.

Verwenden Sie kein Headset, um Musik zu hören,
Anrufe tätigen oder annehmen während der Fahrt.

Stellen Sie das Produkt und sein Zubehör von Kindern fern,
um das Risiko eines Missbrauchs zu vermeiden.

Verhindern, dass während der Reinigung Wasser in den Kopfhörer 
eindringt, da Dies kann zu Verzerrungen oder sogar zu Schäden führen
Hörmuschel.

Vermeiden Sie eine zu hohe Lautstärke, dh nicht
nichts über dich zu hören. Wenn Sie Ihre Ohren fühlen oder ein 
Geräusch haben zu lauter Ton, verringern Sie sofort die Lautstärke.

Beenden Sie die Verwendung des Headsets, wenn Sie es bemerken
irgendwelche unangenehmen Empfindungen, Irritationen oder andere 
unerwünschte Reaktionen.

Der Kopfhörer darf nicht bei niedrigeren Temperaturen gelagert oder 
verwendet werden über 15 ° C oder über 55 ° C, da dies die Lebensdauer 
verkürzen kann Headset, d.h. Headset-Baugruppe.
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02. ZUSAMMENSETZUNG VON 
VOICE SET ANTWORTEN

Kopfhörer

Mikrofon

Lautstärke erhöhen /
die folgende Spur

Lautstärke runter /
Vorheriges LiedDer Inhalt des Kits

1x Bluetooth Headset
Benutzerhandbuch
USB-Ladekabel
2 Sätze Ersatzohrstöpsel (M.D.)

Ladegerät und Batterie
Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass das Headset ausgeschaltet 
ist. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den Ladeanschluss
Headset, das andere Ende an den Ladestecker.
Das Laden startet automatisch - rote LED leuchtet kontinuierlich. 
Die Ladezeit beträgt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Nachdem der Akku 
voll aufgeladen ist das rote Licht erlischt.

MF-Taste
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Hinweis: Die Zeit zum Anschließen von Kopfhörern,
Das Headset mit Ihrem Telefon überschreitet normalerweise 120 
Sekunden nicht. Der Kopplungsmodus ist dann ausgeschaltet. 
Im Fehlerfall Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

Trennen Sie das Headset und das Telefon
Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Telefon aus.
Sie können das Headset auch ausschalten, indem Sie es gedrückt 
halten MF-Tasten, bis die LED des Geräts rot wird und geht dann raus.
Eine andere Möglichkeit, das Gerät zu trennen, besteht darin,
Headset und Telefon bei mehr als 20 Meter.

Koppeln Sie das Headset erneut mit telefonisch

Halten Sie den Abstand zwischen dem Headset und dem Headset
mit dem Telefon bis zu 1 m, je näher, desto besser.

Schalten Sie das Headset ein und wechseln Sie in den Modus
Reconnect (die Diode blinkt blau).

Aktivieren Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten auf Ihrem Telefon 
(oder auf dem anderen Gerät, das Sie mit dem Headset verbinden 
möchten). Das Headset verbindet sich dann automatisch mit dem
Telefon (oder ein anderes Gerät), mit dem es zuvor gepaart wurde.
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Hinweis: Verwenden Sie nur das Original-Ladekabel
ist Teil des Sets, sonst kann es zu
Beschädigung des Geräts. Denken Sie daran, das Ladegerät 
aufzuladen muss 5V und Strom 100mA (5V / 100mA) haben.

Schalten Sie Ihr Gerät ein
Halten Sie die MF-Taste gedrückt, bis die Geräte-LED
leuchtet nicht blau und das Gerät gibt eine Sprachnotiz frei.

Kopplungsmodus
Halten Sie die MF-Taste gedrückt, bis die LED des Geräts abweicht
startet nicht mit Rot und Blau und gibt das Gerät aus
Sprachnachricht.

Gerät ausschalten
Halten Sie die MF-Taste gedrückt, bis die Gerätediode
leuchtet rot und erlischt dann, das Gerät gibt die Stimme frei
Nachricht.

Verbinden (Koppeln) des Headsets mit Ihrem Telefon
Halten Sie die Entfernung zwischen dem Headset und dem 
Mobiltelefon Telefon (oder ein anderes Gerät) etwa 1 Meter. 
Je näher, desto besser.

Halten Sie die MF-Taste gedrückt, bis die Gerätediode wechselt
leuchtet nicht mit einem roten und blauen Licht, das Gerät geht 
in Pairing-Modus.

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon (oder einem anderen
das Gerät, dem Sie zugeordnet werden möchten). Dann am 
Telefon wird die Position "XBL Pure" sehen.

Wählen Sie im Telefon "XBL Pure". Einige Handys
den PIN-Code "0000" als Passwort eingeben, dann
das Headset verbindet sich automatisch mit Ihrem Mobiltelefon und 
die Diode Die Headset-Baugruppe beginnt in blauem Licht zu blinken.
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03. TECHNISCHE DATEN 
DER AUSRÜSTUNG

Bluetooth Version: 4.1

Unterstützte Frequenz: 2,4 GHz - 2,48 GHz

Zulässige Entfernung der Ausrüstung: bis zu 10 m (o�ene Fläche)

Standby: bis zu 180 Stunden

Arbeitszeit (Anruf / Musik): ca. 5 Stunden

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Frequenzgang: 20-22 kHz

Zulässige Betriebstemperatur: -10 bis 50 ° C

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, 
wir  entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten Ärger.
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04. FAQ
Empfangen eines eingehenden Anrufs
Wenn ein eingehender Anruf ankommt, ist das Headset auf Się 
eingestellt der entsprechende Sprachanruf. Ein Stoß MF-Tasten, 
um den Anruf entgegenzunehmen oder zu diesem Zweck zu verwenden
Telefon.

Eingehenden Anruf ablehnen
Wenn ein eingehender Anruf ankommt, ist das Headset auf Się 
eingestellt der entsprechende Sprachanruf. Doppeltippen
MF-Taste, um einen eingehenden Anruf abzulehnen oder
dieses Zwecktelefon.

Anruf auflegen
Drücken Sie MF 1 mal oder benutzen Sie das Telefon zum Auflegen
Verbindung.

Wiederholen der Wahl der letzten Nummer
Drücken Sie im Standby-Modus zweimal
MF-Taste, um die letzte Nummer erneut zu wählen.

Musik einschalten / pausieren
Drücken Sie die MF-Taste einmal, um das Gerät einzuschalten /
Schalten Sie die Pause ein.

Lautstärkeregelung / Spurauswahl
Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie kurz die Taste Pro
Lautstärke erhöhen / verringern. Halten Sie die Raise /
verringern Sie die Lautstärke und wählen Sie den nächsten / 
vorherigen Titel.
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05. GARANTIEANSPRÜCHE
Das Produkt kommt mit einer 24-monatigen Herstellergarantie. 
Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel oder Schäden, 
die durch den Verschulden des Nutzers oder durch unsachgemäße 
Verwendung (oder Missbrauch) verursacht wurden. Die Garantie deckt 
keine mechanischen Beschädigungen und verursacht durch die 
Verwendung von Zubehörteilen, die nicht im Kit enthalten sind. 

Die Garantie deckt keine Verbrauchsmaterialien wie Batterien, 
Akkus ab. Die Garantie auf Batterien beträgt 6 Monate. 

Reklamationen sind schriftlich einzureichen, 
E-Mail-Adresse: reklamacje@kgktrade.pl

Kontaktdaten und die Adresse des Dienstes finden 
Sie auf der Website  www.xblitz.pl

Importeur:
KGK Trade Sp. z o.o. sp.k
os. Teatralne 24
31-946 Cracow

in China hergestellt
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