Crono CS-2005
Bluetooth NFC speaker
Uživatelská příručka

1. Zvýšení hlasitosti, další skladba
2. Snížení hlasitosti, předchozí skladba
3. Spustit / Pauza
4. Indikace nabíjení
5. Zapnutí/ vypnutí
6. Port pro nabíječku
7. Vstup
8. NFC plocha
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Klíčové vlastnosti:
- Bluetooth CSR 4.0 pro bezdrátové přehrávání hudby
- NFC technologie (Near Field Communication)
- Až 12 hodin přehrávání hudby
Technická specifikace:
- Modelové označení CS-2005
- Bluetooth verze: CSR 4.0/ Action 2.0
- Bluetooth frekvence: 20 Hz – 20 kHz
- Podporované Bluetooth profily: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
- Baterie: Vestavěná Lithium lon, 2000 mAh
- Výkon reproduktoru: 2x 5 W, 4 Ohm
- Rozměry: 66 mm x 66 mm x 170 mm
- Hmotnost: 430 g
- Bluetooth indikátor: Modrý
- Indikátor zapnutí: Červený
- Doba přehrávání: až 12 hodin
- Doba nabíjení: 3 hodiny (při plném nabití zhasne červený indikátor)
Obsah balení:
1x reproduktor
1x USB kabel
1x 3.5 mm audio kabel
1x uživatelská příručka
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Návod k použití
Použití NFC:
- Zapněte reproduktor ON/OFF vypínačem. Počkejte, než se rozsvítí
modrý Bluetooth indikátor.
- Odemkněte chytrý telefon (vyžadována podpora NFC).
- Dotkněte se smartphonem plochy na reproduktoru, která je
označena NFC logem.
- Smartphone zde přidržte, dokud nezavibruje, případně se neozve
zvuková signalizace.
- Při prvním párování s NFC nepohybujte svým smartphonem.
- Když modrý indikátor přestane blikat a pouze svítí, zařízení je
připojeno. Pro odpojení se znovu dotkněte smartphonem plochy na
reproduktoru s označením NFC.
Použití Bluetooth
- Zapněte reproduktor ON/OFF vypínačem. Počkejte, než se rozsvítí
modrý Bluetooth indikátor.
- Spusťte na Vašem zařízení rozhraní pro detekování Bluetooth
reproduktoru.
- Když se na displeji objeví seznam detekovaných zařízení, zvolte
“A5-C/A5”.
Jak přehrávat hudbu
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Je-li reproduktor zapnut a připojen k Vašemu zařízení, je připraven
přehrávat hudbu. Úroveň hlasitosti a výběr skladby můžete ovládat
přímo na reproduktoru nebo na Vašem zařízení.
Jak přijmout telefonický hovor
Je-li zaznamenán příchozí hovor, tlačítko pro přijmutí hovoru svítí
modře – krátce ho stiskněte a začněte hovořit. Tato funkce je
dostupná pouze při Bluetooth připojení.
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