
SF 880-8V1
bezdrátová bluetooth sluchátka

1. Otevřete kryt baterií na vysílací stanici a vložte 2 ks AA 1,5 V baterií podle uvedených
symbolů polarity.

2. Připojte zdroj zvuku k vysílací stanici pomocí správného typu konektoru - 3,5 mm (jack) do
"AUDIO OUT“ na přístroji. (Poznámka: obecně TV, VCD, DVD používá tzv. cinch)

3. Zapojte 3,5 mm (jack) stereo konektor do audio výstupu "AUDIO OUT" Vašeho počítače, CD, 
MP3, nebo jiných zvukových zdrojů.   (Poznámka: hlasitost počítače, CD, MP3, Hi-Fi přímo
ovlivňuje hlasitost přijímače).

4. Přepněte hlavní vypínač na vysílací stanici do polohy ON (monitor, nebo audio-chat), rozsvítí se 
červená LED dioda.

5. Přepněte sluchátka do pozice ON, rozsvítí se červená LED dioda. Následně nastavte
hlasitost na požadovanou pozici. Pro vypnutí otáčejte kolečkem na sluchátkách tak dlouho
dokud neuslyšíte cvaknutí.

6. Pro bezdrátové funkce (příjem zvuku), stiskněte nejprve tlačítko RESET, následně tlačítko
SCAN, nyní bude stanice přijímat zvuky z audio zařízení. Jako televize, počítač nebo DVD, 
frekvenční rozsah 84 - 88MHz, efektivní příjem zvuku je cca do 30 m. (Poznámka: obecně
platí, že nejprve přijímáte zvuk ze zařízení, následně až z FM rádia).

Funkce produktu 
1. Bezdrátová sluchátka: multimediální vstupní port, jako je televize, VCD, DVD, CD, MP3 a další

zvuková zařízení.

2. FM rádio: přijímač může být použit jako samostatné FM rádio, hledání a ladění kanálů
automaticky: 88 - 108MHz.

3. Bezdrátový chat po internetu: mikrofon je zabudovaný ve vysílací stanici, zapněte na
vysílací stanici "AUDIO-CHAT". Propojte vysílací stanici a zdroj zvuku s PC, můžete chatovat
on-line prostřednictvím sluchátek v rozsahu 3-5m bez použití kabelu.

4. Bezdrátové střežení (chůvička): otočte vypínač na "MONITOR" a vysílací stanici umístěte na
místo, které chcete odposlouchávat.

5. Sluchátka jsou vybavená audio kabelem, díky tomuto je můžete využívat i jako běžná
drátová sluchátka.

Propojovací kabel na sluchátka

6. Super bassy: vynikající zvuk a silné stereo.

7. Uzavřená sluchátka zaručují nejčistší poslech hudby bez vnějších ruchů.

8. Napájení: DC 4,5V (zdroj není součástí) nebo 2 ks AA baterie napájení

Upozornění 
1. Pokud je zvuk hlasitý nebo rušený, nastavte hlasitost zdroje zvuku do požadované polohy.
2. Vyměňte baterie, pokud se vyskytují tyto problémy:

- indikátor napájení svítí tlumeně
- příjem zvuku není kvalitní nebo se náhle snížil dosah příjmu zvuku
- hlasitost příjmu je nízká a zkreslená



3. Vypněte napájení vysílací stanice a přijímače po použití, vyjměte baterie (obzvláště pokud víte, že 
nebudete zařízení používat delší dobu).

4. Pro nejlepší sílu signálu se doporučuje použít anténu a umístit vysílač na vysoké místo.

A. Přijímač (sluchátka)
B. Vysílací stanice (vysílač)

A. Přijímač 
1. Vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) a tuner hlasitosti
2. SCAN (skenování)
3. Indikátor napájení
4. RESET 
5. Vstup pro Audio kabel - funkce drátových sluchátek
6. Místo pro vložení baterií (2ks AAA DC 1,5V baterií) 

→Sejměte kryt na baterie ve směru šipky

B. Vysílací stanice 
1. Fukce bezdrátový Chat
2. Funkce střežení (chůvička)
3. Vypínač - pozice VYPNUTO
4. MIC OUT – vstup pro 3,5 mm jack
5. Mikrofon
6.
7. DC 4,5V vstup pro napájecí zdroj (zdroj není součástí)
8. Místo pro vložení baterií (spodní část) 2ks AA DC 1,5V baterií

Levý jack – 3,5 mm vstupní konektor – propojení s počítačem, MP3, MP4, 
atd. Pravý jack – vstupní konektor cinch – propojení s DVD, VDC, atd. 

Audio IN – propojení se zdrojem zvuku přes 3,5mm nebo přes Cinch




