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Instalace baterie
1. Sejměte zadní kryt: Sejměte celý zadní kryt  malou silou ze spodního místa  
krytu  jednotky.
2. Nainstalujte baterii: Vyjměte baterii z krabice, nasměrujte zářez nahoru, vložte 
baterii (C) do prostoru pro baterii (C) a zatáhněte za tlačítko baterie, dokud zcela 
nezapadne na spodní stranu baterie.
3. Nainstalujte kryt baterie: Vyjměte kryt baterie z krabice a pevně jej zatlačte 
podél okraje prostoru pro baterii, abyste se ujistili, že je vnější povrch krytu baterie 
zcela zasunut do prostoru pro baterii a zarovnáné okraje přihrádky na baterie, pro 
dosažení vodotěsnosti úrovně  lP67.
4. Nainstalujte zadní kryt: Zarovnejte zadní kryt se sponou na zadní straně hlavní 
jednotky, zatlačte rukama podél okraje hlavní jednotky shora dolů (během procesu 
se ozve „cvaknutí“) a ujistěte  že není nikde mezera,  pak je zadní kryt správně
upevněn.
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Výměna baterie

1.Sejměte zadní kryt:Sejměte zadní kryt celého zařízenímalou silouze spodního
místa  krytu  jednotky.
2.Odstraňte krytbaterie: Na zadní straně hlavní jednotky zajistěte rukou pozici B a 
současně vytáhněte nahoru ve směru označeném šipkou (v závislosti na síle 
různých uživatelů jej lze sejmout po dvou nebo třech tazích; aby byla zajištěna 
vodotěsnost stroje, není snadné jej zde rozebrat).
3.Vyjmětebaterii:Zatažením tlačítka baterie dolů vyjměte starou baterii.
4.Nainstalujtebaterii:Vyjměte baterii z krabice, aby zářez směřoval nahoru, vložte
baterii (C) do prostoru pro baterii (C) a zatáhněte za tlačítko baterie, dokud zcela
nezapadne na spodní stranu baterie.
5.Nainstalujte krytbaterie:  Vyjměte kryt baterie z krabice a pevně jej zatlačte
podél okraje prostoru pro baterii, abyste se ujistili, že je vnější povrch krytu baterie
zcela zasunut do prostoru pro baterii a zarovnáné okraje přihrádky na baterie, pro
dosažení vodotěsnosti úrovně  lP67.
6.Nainstalujte zadní kryt:  Zarovnejte zadní kryt se sponou na zadní straně hlavní
jednotky, zatlačte rukama podél okraje hlavní jednotky shora dolů (během procesu
se ozve „cvaknutí“) a ujistěte  že není nikde mezera,  pak je zadní kryt správně
upevněn.
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Speciální prohlášení: Tento produkt patří do three-proof zařízení lP67. Při 
běžném používání prosím svévolně nerozebírejte kryt baterie. Po 
dlouhodobé demontáži bude ovlivněna úroveň ochrany IP67, za toto 
neodpovídáme.
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Připojení k nabíjecí stanici

Instalace klipu na opasek

Poznámka:
1. Použijte napájecí adaptér dodaný s Fanvilem (5V/2A). Síťový adaptér třetí
strany může poškodit sluchátko.
2. Zkontrolujte stav nabítí v pravém horním rohu LCD obrazovky.



Upozornění k baterii

Abyste zabránili možnosti úniku, zahřívání nebo požáru balení. Dodržujte prosím 
následující opatření:
Měkká hliníková balicí fólie se velmi snadno poškodí částmi s ostrými hranami, 
jako jsou Ni-štipky, špendlíky a jehly.
Nenarážejte do balení žádnými ostrými hranami.
Neponořujte obal do vody a mořské vody.
Balení nepoužívejte a nenechávejte v blízkosti zdroje tepla, jako je oheň nebo 
topení.
Nezaměňujte kladný a záporný pól.
Nepřipojujte sadu do elektrické zásuvky.
Nevyhazujte obal do ohně ani jej nezahřívejte.
Nezkratujte sadu přímým spojením kladného a záporného pólu kovovým 
předmětem, například drátem.
Nepřepravujte a neskladujte baterii společně s kovovými předměty, jako jsou 
náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
Nehazejte nebo nevyhazujte balíček.
Nepájejte na obalu a ani přímo na baterii a nepropichujte ji hřebíkem nebo jiným 
ostrým předmětem.
Při nabíjení používejte nabíječku dodanou při nákupu.
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