s mikrofónem

Uživatelský manuál
Užívateľský manuál

ČESKY

Tlačítko napájení (A)
Funkce

Popis

Zapnutí

Na 2 vteřiny stiskněte a podržte tlačítko
napájení

Vypnutí

Zaregistrujte si svůj výrobek
Chráníme vaše sluchátka před poškozením.
Zaregistrujte si svůj výrobek na:

Funkce

Na 2 vteřiny stiskněte a podržte tlačítko
napájení

Nastavení hlasitosti

Popis

Model

Jeden klik

Typ reproduktorů

Technologie vedení zvuku kostí

Frekvenční rozsah

20Hz-20kHz

Citlivost

101 ±3dB

Mikrofón

-49dB ±3dB

Doba provozu

12 hodin

Pohotovostní doba

60 dni

Doba nabíjení

2 hodiny

Hmotnost

42 g

Záruka

2 roky

Kontrolka LED (D)
Funkce

Tlačítko přehrávání/pauza (B)

Specifikace

Tlačítko hlasitosti (C)

Popis

Trvale svítí červeně

Nabíjení

Funkce

Popis

Trvale svítí modře

Nabíjení bylo dokončeno

Přehrávání/pauza

Jeden klik

Každé 4 s červeně bliká

Vybitá baterie

Přehrávání další skladby

Dvojitý klik v průběhu přehrávání

Přijmutí/ukončení hovoru

Jeden klik

AS451

USB rozhraní napájení (E)
Sluchátka nabíjejte přiloženým mikro USB kabelem.
Po úplném nabití kontrolka LED svítí modře.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný
distributor značky Thrustmaster pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

SLOVENSKY

Tlačidlo napájania (A)
Funkcia
Zapnutie

Zaregistrujte si svoj výrobok

Vypnutie

Tlačidlo hlasitosti (C)

Popis

Funkcia

Na 2 sekundy stlačte a podržte tlačidlo
napájania

Nastavenie hlasitosti

Na 2 sekundy stlačte a podržte tlačidlo
napájania

Chráníme vaše slúchádlá pred poškodením.
Zaregistrujte si svoj produkt na:

Funkcia

Popis

Prehrávanie/pauza

Jeden klik

Prehrávanie násludujúcej
skladby

Dvojitý klik v průběhu přehrávání

Prijatie/ukončenie hovoru

Jeden klik

Jeden klik

Kontrolka LED (D)
Funkcia

Tlačidlo prehrávania/pauza (B)

Špecifikácia
Popis

Popis

Trvalo svieti na červeno

Nabíjanie

Trvalo svietí na modro

Nabíjanie bolo dokončené

Každé 4 s červeno bliká

Batéria vybitá

Model

AS401

Typ reproduktorov

Technológia vedenia zvuku kostí

Frekvenčný rozsah

20Hz-20kHz

Citlivostť

101 ±3dB

Mikrofón

-49dB ±3dB

Doba prevádzky

12 hodín

Pohotovostná doba

60 dní

Doba nabíjania

2 hodiny

Hmotnostť

39 g

Záruka

2 roky

USB rozhrania napájania (E)
Slúchádla nabíjajte priloženým mikro USB kábelom.
Po úplnom nabití kontrolka LED svietí na modro.

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak
využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a
Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

