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Ovládání hlasitosti 
1 

Ke zvýšení hlasitosti použijte tlačítko"+" 

Ke snížení hlasitosti použijte tlačítko ,,-,, 

Upozornění 

Při nošení čepice se vyhýbejte kapalinám a vlhkosti. 

Nenechávejte čepici poblíž otevřeného ohně či zdroje 

tepla nebo kdekoli, kde by se mohla výrazněji 

zahřát!!! 

Vyjměte Bluetooth modul před praním čepice. 

Prací instrukce 

Před každým praním vyjměte sluchátka a kontrolní 

panel! !! 
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• r )l 'llO , k \·ali tn iho I I ' tcného 1natcriú lu. 

• Zal ud )Van , 1 11 ikroťon k přij 1nu t í telefonních 

h )Vúrll. 

• yjhnatelný Bluetooth model, který vám umožní 
an1otné praní čepice. 

• Kompatibilní se všemi Bluetooth zařízeními . 

• Nabíjení pomocí microUSB kabelu. 

Specifikace 

Bluetooth verze: 2.1 +EDR 

Frekvence: 2.402 GHz-2.480 GHz 

Přenosná vzdálenost: 7m 

Baterie: Li-ION 3.7V/130mAh 

Výdrž při použití mikrofonu: až 4 hodin 

Pohotovostní výdrž: až 60 hodinNabíjení: 1,5hod 



Nabíjení čepice 

Připojte čepic i pon1ocí n1icroU SB kabelu k USB 

portu vašeho PC nebo nabíj ečky, během nabíjení svítí 
červená LED dioda, jakmile je baterie nabitá, LED 
dioda začne svítit n1odře. 

Zapnutí/vypnutí 

Zmáčkněte tlačítko „play/pause" na přibližně 3 
sekundy, jakmile je zařízení zapnuto, modrá LED 
dioda začne blikat. 

Po opětovném stlačení tlačítka „play/pause" se 
zařízení vypne a LED dioda zhasne. 

Spárování Bluetooth Music Beanie 

Zmáčkněte tlačítko „play/pause" na zhruba 5 sekund, 
dokud červená a modrá dioda nezačne střídavě blikat. 
Nyní může být Bluetooth Musit beanie spárována 

s vaším bluetooth zařízením. 

Zapněte Bluetooth na vašem zařízení/telefonu, 

najděte „Aligator beanie" a vyberte 

,,připojit/párovat". 
. . v' 

Jakmile je Bluetooth Music Bean1e spoJena s vas1n1 
zařízením/mobilem, 1nodrá LED dioda začne blikat. 



Bluetooth Mu .c Beanie stačí spárovat jen jednou, 
napříště se spojí s vašítn přístroje1n automaticky. 

- Volume / Previous Song ---' ~- • Voh.Jmn I Noxt Song 

• •I · Pawer On / Of' 
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Telefonní hovory 

K přijn1utí nebo ukončení hovoru použijte tlačítko 

,,play/pause". 

Pokud chcete volat na posl dní vytočené číslo, 

stiskněte dvakrát tlačítk ~p lay/pau e". 

Hudba 

Ke spuštění hudby sti kněte tlačítko „play/pause". 

Stiskněte tlačítko ,,-,, k návratu na předchozí song. 

Stiskněte tlačítko "+" k přeskočení na následující 
song. 
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