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Popis zařízení  

1 On / Off (vypnout / zapnout) 
2 Hlasitost + / Následující skladba  
3 Hlasitost - / předchozí skladba  
4 Přehrávání / Pauza  
5 Přijetí hovoru  
6 Line In Port pro připojení kabelu (double 3,5 mm jack)  
7 Line Out Port pro připojení k dalšímu reproduktoru 
(double 3.5 mm jack) 
8 Nabíjecí Port  
9 LED dioda 
10 Micro-USB nabíjecí kabel 
11 Kabel s double 3.5 mm jack konektorem

  

Nabití baterie 

Vsuňte nabíjecí kabel (10) do jakékoliv USB 
nabíječky a připojte ho k zařízení. 
 
Párování zařízení s mobilním telefonem  

Zařízení je možné spárovat pouze je-li zapnuté, 
uveďte tedy přepínač č. 1 do polohy Zapnuto 
(ON). Pro vyhledání zařízení, následujte 
instrukce na svém mobilním telefonu. Mobil 
najde zařízení SPARKLE. Pokud bude pro 
spárování vyžadovat PIN, zadejte “0000”. LED 
dioda (9) začne blikat modře na znamení, že 
zařízení bylo úspěšně spárováno. Pokud se 
spárování nepodařilo, vypněte zařízení a celý 
postup zopakujte.  
 
Důležité: pokud bylo zařízení nebo telefon 
vypnuté nebo mimo dosah, je možné, že je 
budete muset znovu spárovat pomocí menu 
telefonu. 
 
Zapnutí zařízení 

Uveďte přepínač č. 1 do polohy Zapnuto (ON). 
LED dioda (9) se rozbliká modře a zařízení vydá 
zvukové znamení. 
 
Vypnutí zařízení 

Uveďte přepínač č. 1 do polohy Vypnuto (OFF). 
 
Přehrávání hudby 

Z telefonů, disponujících A2DP stereo profile 
funkcí, můžete přehrávat hudbu přímo pomocí 
ovládacích tlačítek.  
 
 
 
 

Přehrávání / Pauza: stiskněte tlačítko 
Přehrávání / Pauza (1) 
 
Následující skladba: stiskněte tlačítko + (2) / 
předchozí skladba: stiskněte tlačítko - (3).  
 
Nastavení hlasitosti: tiskněte tlačítka + nebo - 

(2 nebo 3).  

 

Ovládání hovoru 

Přijetí hovoru: krátce stiskněte tlačítko Přijetí 

hovoru (5) 

Ukončení hovoru: znovu krátce stiskněte 

tlačítko Přijetí hovoru (5) 

Nastavení hlasitosti: tiskněte tlačítka + nebo - 

(2 nebo 3).  

 

Indikace nízkého stavu baterie: LED dioda (9) 

bliká červeně na znamení, že baterie je téměř 

vybitá 

 

Asistence a záruka 

Výrobce poskytuje záruční lhůtu, danou 

zákonem. Informace ohledně asistence 

najdete na www.cellularline.com 

  

Technické specifikace 

Bluetooth specifikace: v2.1 + EDR  
Bluetooth specifikace: v2.1 + EDR  
Frekvence: 2.400GHZ~2.480GHZ  
Podporované profily: Headset – Handsfree – 
A2DP - AVRCP  
Dosah: 10 m  
Doba hovoru: až 10 hodin 
Přehrávání hudby: až 8 hodin  
Pohotovostní režim: až 100 hodin  
Doba nabíjení: cca 2,5 hodiny  
Baterie: Lithium Polymer 3.7 V 1800 mAh  

Nominální data: DC 5V 1A ERP  
Výkon: 3,44W  
Rozměry: (d x š x h): 195 x 55 x 65 mm  
Hmotnost: 373 g 
 

Certifikace a bezpečnostní informace 

Tento produkt je označen značkou CE v 

souladu s ustanoveními směrnice R & 

TTE (1999/5/EC) a směrnice o 

nebezpečných látkách (2011/65/EU). 

Značkou CE prohlašuje CellularLine®, že 

tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími 

příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.  

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ 

OSOBY ( Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými 

systémy sběru odpadu ) 

Označení na výrobku nebo v 

dokumentaci znamená, že na 

konci své životnosti výrobek 

nesmí být likvidován spolu s 

ostatním komunálním odpadem. 

Aby se zabránilo možnému 

znečištění životního prostředí, či 

újmě na lidském zdraví 

způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je 

prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně 

k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.  

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl 

produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o 

recyklaci tohototypu výrobku . Právnické osoby by měly 

kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny 

podmínky kupní smlouvy . Tento výrobek by se neměl míchat 

s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento 

produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii , 

nepokoušejte se otevřít výrobkek, nebo vyjmout baterii , 

protože to může způsobit zranění a poškození produktu . Při 

likvidaci výrobku , se obraťte na místní služby pro likvidaci 

odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažené v 

přístroji , je navržena podle životního cyklu výrobku... 

 

Import a distribuce: 

RECALL s.r.o

http://www.cellularline.com/
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Opis zariadenia 

1 On / Off (vypnúť / zapnúť) 
2 Hlasitosť + / Nasledujúca skladba 
3 Hlasitosť - / Predchádzajúca skladba 
4 Prehrávanie / Pauza  
5 Prijatie hovoru  
6 Line In Port pre pripojenie káblu (double 3,5 mm jack)  
7 Line Out Port pre pripojenie k ďalšiemu reproduktoru 
(double 3.5 mm jack) 
8 Nabíjací Port  
9 LED dióda 
10 Micro-USB nabíjací kábel 
11 Kábel s double 3.5 mm jack konektorom 

Nabitie batérie 

Vsuňte nabíjací kábel (10) do akejkoľvek USB 
nabíjačky a pripojte ho k zariadeniu. 
 
Párovanie zariadenia s mobilným telefónom 

Zariadenie je možné spárovať len ak je 
zapnuté, uveďte teda prepínač č. 1 do polohy 
Zapnuté (ON). Pre vyhľadanie zariadenia, 
nasledujte inštrukcie na svojom mobilnom 
telefóne. Mobil nájde zariadenie SPARKLE. 
Pokiaľ bude pre spárovanie vyžadovať PIN, 
zadajte “0000”. LED dióda (9) začne blikať na 
modro na znamenie, že zariadenie bolo 
úspešne spárované. Pokiaľ sa spárovanie 
nepodarilo, vypnite zariadenie a celý postup 
zopakujte.  
 
Dôležité: pokiaľ bolo zariadenie alebo telefón 
vypnuté alebo mimo dosah, je možné, že ich 
budete musieť znova spárovať pomocou 
menu telefónu.  
Zapnutie zariadenia: uveďte prepínač č. 1 do 
polohy Zapnuté (ON). LED dióda (9) sa rozbliká 
na modro a zariadenie vydá zvukové 
znamenie.  
 
Zapnutie zariadenia 

Uveďte prepínač č. 1 do polohy Zapnuté (ON). 
LED dióda (9) sa rozbliká na modro a zariadenie 
vydá zvukové znamenie. 
 
Vypnutie zariadenia 

Uveďte prepínač č. 1 do polohy Vypnuté (OFF). 
 

Prehrávanie hudby 

Z telefónov, disponujúcich A2DP stereo profile 

funkciou, môžete prehrávať hudbu priamo 

pomocou ovládacích tlačidiel.  

Prehrávanie / Pauza: stlačte tlačidlo 

Prehrávanie / Pauza (1) 

Nasledujúca skladba: stlačte tlačidlo + (2) / 

predchádzajúca skladba: stlačte tlačidlo - (3) 

Nastavení hlasitosti: stlačte tlačidlá + alebo - 

(2 nebo 3). 

 

Ovládanie hovoru 

Prijatie hovoru: krátko stlačte tlačidlo Prijatie 

hovoru (5) 

Ukončenie hovoru: znovu krátko stlačte 

tlačidlo Prijatie hovoru (5) 

Nastavenie hlasitosti: stlačte tlačidlá + alebo - 

(2 nebo 3) 

Indikácia nízkeho stavu batérie: LED dióda (9) 

bliká na červeno na znamenie, že batéria je 

takmer vybitá. 

Asistencia a záruka 

Výrobca poskytuje záručnú lehotu, danú 

zákonom. Informácie ohľadne asistencie 

nájdete na www.cellularline.com  

Technické špecifikácie 

Bluetooth špecifikácie: v2.1 + EDR  
Frekvencia: 2.400GHZ~2.480GHZ  
Podporované profily: Headset – Handsfree – 
A2DP - AVRCP  
Dosah: 10 m  
Doba hovoru: až 10 hodín 
Prehrávanie hudby: až 8 hodín  
Pohotovostný režim: až 100 hodín  
Doba nabíjania: cca 2,5 hodiny  
Batéria: Lithium Polymer 3.7 V 1800 mAh  
Nominálne dáta: DC 5V 1A ERP  
Výkon: 3,44W  
Rozmery: (d x š x h): 195 x 55 x 65 mm  
Hmotnosť: 373 g 

Certifikácie a bezpečnostné informácie 

Tento produkt je označený značkou CE 

v súlade s ustanoveniami smernice R & 

TTE (1999/5 / EC) a smernice o 

nebezpečných látkach (2011/65 / EÚ). 

Značkou CE prehlasuje CellularLine®, že tento výrobok je v 

súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými 

ustanoveniami smernice 1999/5 / ES.  

ZNEŠKODŇOVANIE ZARIADENIA PRE SÚKROMNÉ OSOBY 

(Platí v Európskej únii a v krajinách 

so samostatnými systémami zberu 

odpadu) 

Označenie na výrobku alebo v 

dokumentácii znamená, že na 

konci svojej životnosti výrobok 

nesmie byť likvidovaný spolu s 

ostatným komunálnym odpadom. 

Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného 

prostredia, či ujme na ľudskom zdraví spôsobeným 

nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddeľte ich od 

ostatného odpadu a recyklujte je zodpovedne k podpore 

opätovného využitia materiálnych zdrojov. 

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto, kde 

bol produkt zakúpený, alebo miestnu kanceláriu s 

informáciami o recyklácii tohototypu výrobku. Právnické 

osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si 

podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal 

miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. 

Tento produkt má vstavanú nevymeniteľnú batériu, 

nepokúšajte sa otvoriť výrobkek, alebo vybrať batériu, 

pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. 

Pri likvidácii výrobku, sa obráťte na miestne služby pre 

likvidáciu odpadov za účelom odstránenia batérie. Batérie 

obsiahnuté v prístroji, je navrhnutá podľa životného cyklu 

výrobku... 

 
 

Import a distribúcia: 

RECALLSK s.r.o. 


