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UPOZORNĚNÍ 

Tato sluchátka jsou vybavena speciální technologií s funkcí pro úsporu baterie. Díky této technologii dochází 
k automatickému vypínání sluchátek v nečinnosti. Pokud nejsou sluchátka připojena k mobilnímu telefonu, po 
15 minutách nečinnosti se automaticky vypnou. Pokud je baterie slabá, 10 minut před automatickým vypnutím 
se ze sluchátek ozve varovná zvuková signalizace. 

Vyrobeno v Číně 

OVLÁDÁNÍ 

Nabíjení baterie 

Před prvním použitím musí být baterie plně nabitá! 

1. Zapojte nabíječku do zásuvky. 

2. Zastrčte konektor DC Jack do sluchátek. 

3. Při nabíjení se indikátor rozsvítí červeně. 

4. Nabíjení trvá přibližně 2-3 hodiny. Jakmile bude baterie plně nabitá, indikátor začne svítit modře. 

5. Vytáhněte konektor ze sluchátek a odpojte nabíječku ze zásuvky. 

6. Pokud v pohotovostním režimu hrozí vybití baterie, modrý indikátor se rozbliká v intervalu 30 vteřin. 

Připojení sluchátek k telefonu vybavenému technologií Bluetooth 

1. Doporučujeme, aby vzdálenost mezi sluchátky a telefonem s technologií Bluetooth nebyla větší než 1 
metr. 

2. Vypněte sluchátka. Zmáčkněte a přidržte tlačítko Answer/End (Play), dokud nezačne indikátor střídavě 
blikat červeně a modře. 

3. Nastavte na telefonu vyhledávání nových zařízení pomocí technologie Bluetooth. 

4. Ze seznamu nalezených zařízení vyberte stereo sluchátka. 

5. Pokud se na telefonu objeví výzva pro zadání hesla, zadejte heslo pro komunikaci „0000“. 

6. V případě, že se podaří mezi zařízeními úspěšně navázat spojení, indikátor začne krátce blikat modrým 
světlem. 

7. Pro dokončení připojení je třeba počkat asi 60 vteřin. V případě, že nedojde k úspěšnému připojení 
zařízení, opakujte prosím kroky 1-6. Sluchátka stačí k zařízení připojit jen jednou. 

Přijetí hovoru 

1. Na sluchátkách krátce zmáčkněte tlačítko Answer/End. 

2. Nebo zmáčkněte tlačítko pro přijetí hovoru na vašem telefonu. 

Odmítnutí hovoru 

1. Na sluchátkách zmáčkněte a na 2 vteřiny přidržte tlačítko Answer/End. 

2. Nebo zmáčkněte tlačítko pro odmítnutí hovoru na vašem telefonu. 

Ukončení hovoru 

1. Na sluchátkách krátce zmáčkněte tlačítko Answer/End. 

2. Nebo zmáčkněte tlačítko pro ukončení hovoru na vašem telefonu. 
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Vytáčení naposledy volaného čísla 

Zmáčkněte dvakrát tlačítko Answer/End (2x krátce stisknout) 

Kontrola hlasitosti a ovládání multimédií 

1. Přehrávání hudby 

Pro přehrávání hudby stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Play. 

Pro přerušení přehrávání (Pause), stiskněte během přehrávání hudby tlačítko Play. 

2. Kontrola hlasitosti 

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte na vašem telefonu tlačítko (+) nebo tlačítko (Up). 

Pro ztlumení zvuku stiskněte na vašem telefonu tlačítko (-) nebo tlačítko (Down). 

3. Výběr z nabídky 

U sluchátek se 3 tlačítky: zmáčkněte a krátce přidržte tlačítko Up nebo Down. 

U sluchátek s 5 nebo více tlačítky: zmáčkněte tlačítko Next nebo Last. 

Připojení k několika zařízením najednou 

Připojte sluchátka k prvnímu mobilnímu telefonu dle výše popsaného postupu. Tento postup opakujte i pro 
připojení ke druhému mobilnímu telefonu. Poté, co se sluchátka úspěšně připojí k oběma telefonům, vypněte je. 
Po opětovném zapnutí sluchátek dojde k jejich automatickému připojení k oběma mobilním telefonům. 

Poznámka: Některé mobilní telefony nelze ke sluchátkům připojit společně s jiným zařízením, a to z důvodu 
rozdílů ve způsobu připojení. 

Signalizace pomocí indikátoru 

a. Indikátor krátce střídavě bliká červeně a modře – dochází k vyhledávání zařízení. 

b. Indikátor třikrát zabliká modře – dochází k připojování. 

c. Indikátor modře bliká v intervalech 30 vteřin – zařízení je v pohotovostním režimu. 

d. Indikátor dlouze modře bliká v intervalech 30 vteřin – signál pro vybitou baterii. 

Volba jazyka 

Zvuková nahrávka je k dispozici v pěti jazycích: Angličtina, Čínština, Španělština, Francouzština a Němčina. 
Pokud je zařízení v režimu vyhledávání (pairing mode), zmáčkněte a přidržte na 3 vteřiny multifunkční tlačítko. 
Spustí se zvuková nahrávka ve všech pěti jazycích za sebou. Jakmile uslyšíte nahrávku ve vámi zvoleném 
jazyce, stiskněte pro výběr tohoto jazyka multifunkční tlačítko. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží 
dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané 
zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem 
není. 
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„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 
podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními 
podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či 
v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke 
zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná 
prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím 
sedlové tyče do rámu 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

neodbornými zásahy 

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, 
resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené 
odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace 
fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového 
čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada 
byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly  
v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto 
případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek 
prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení 
za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně 
funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu 
vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta 
delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li 
prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím 
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náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční 
náhradu formou dobropisu.  

 
 
Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 


