
AirFlex 3 White / Black 
Manuál 
 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru a výber nášho produktu. 
 
 
Slúchadlá ponúkajú skvelý komfort vďaka svojmu designu, sú jednoducho 
použiteľné a automaticky sa pripoja k Vášmu mobilnému zariadeniu. 
 

Bluetooth verzia Bluetooth v5.0+EDR 

Podporuje  A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3 

Frekvencia 2.4GHz 

Dosah Do 10 metrov 

Kapacita batérie 40mAh nabíjacia li-ion batéria – v slúchadle 
300mAh nabíjacia li-ion batéria – nabíjacia krabička 

Výdrž batérie v 

pohotovostnom režime 

Zapnuté 1 sluchádlo – 100h 
Zapnuté oboje slúchadlá – 60h 

Pri stálom používaní Jedno slúchadlo : 4-5 hodín 
Obe slúchadlá : 3-4hodín 

 
 
Pripojenie pomocou Bluetooth: 
Krok 1: Otvorte horný kryt nabíjacieho púzdra a vyberte sluchádlá, ak bliká 
kontrolka červeno a modro, slúchadlá sú zapnuté. 
 
Krok 2: Po 1 sekunde obe slúchadlá blikajú iba na modro.  
Teraz sa slúchadlá automaticky spárujú. 
 
Krok 3: Zapnite svoj smartphone alebo iné zariadenie podporujúce Bluetooth, 
jednoducho otvorte zoznam Bluetooth zariadení a vyhľadajte AirFlex 3. Akonáhle 
sa objaví, kliknite na AirFlex 3 a slúchadlá sa automaticky spárujú s vašim 
zariadením. Po pripojení svetlo zhasne. 



 
 
POZNÁMKA: Pokiaľ sa slúchádlá navzájom nespárujú,  
vypnite obe slúchadlá (vložte ich späť do nabíjacej krabičky alebo na 5 sekúnd 
stlačte čidlo na slúchádlách, kým sa nevypnú).  
Znovu zapnite obe slúchadlá a dvakrát zatlačte pravé dotykové čidlo. Hlasová výzva 
“Earbuds Connected” bude indikovať, že slúchadlá sú úspešne spárované. LED 
dióda bude modro blikať na oboch slúchadlách. 
 
Používanie jedného slúchadla: 
Krok 1: Otvorte horný kryt nabíjacej krabičky a vyberte jedno slúchadlo, slúchadlo 
sa automaticky zapne. 
Krok 2: Teraz bude slúchadlo blikať červeno a modro. Otvorte ponuku Bluetooth vo 
Vašom zariadení a vyhľadajte v zozname AirFlex3.  
Akonáhle sa objaví AirFlex 3, kliknite naň a slúchadlo sa automaticky spáruje s 
Vašim zariadením. 
 
Automatické párovanie: 
Akonáhle sa slúchadlá spárujú s Vašim zariadením, budú sa párovať automaticky 
pri následnom použití. 
 
Indikátor batérie: 
Zobrazuje zostávajúce percentá batérie vo Vašom zariadení pri spárovaní slúchadiel 
s Vašim telefónom. 



 
Multifunkčné dotykové ovládanie: 
1. Prehrávanie / stopnutie hudby: Dvakrát stlačte L / P slúchadlo. 
2. Posledná skladba: Stlačte trikrát ľavé slúchadlo. 
3. Ďalšia skladba: Stlačte trikrát pravé slúchadlo. 
4. Funkcia Siri: Dlhé stlačenie (2 sekundy na) L / P slúchadlo. 
5. Prijať alebo ukončiť hovor: Dvakrát stlačte slúchadlo L / P. 
6. Odmietnutie hovoru: Dlhé stlačenie (2 sekundy) na slúchadle L / P. 
 
Nabíjanie slúchadiel: 
Ak chcete slúchadlá nabíjať, jednoducho vložte slúchadlá do nabíjacej krabičky. 
Slúchadlá sa začnú nabíjať, čo je signalizované rozsvietením červeného LED 
indikátoru na slúchadlách a rozsvietením modrého LED indikátoru na nabíjacom 
púzdre. Keď sú slúchadlá plne nabité, indikátor na slúchadlách sa zmení na modrú 
farbu. 
 
Použitie nabíjacieho púzdra: 
Nabíjacie púzdro má 4 indikátory zľava doprava, čo predstavuje 25% (svieti 1 
indikátor), 50% (svietia 2 indikátory), 75% (svietia 3 indikátory) a 100% (svietia 4 
indikátory) kapacity nabíjacieho púzdra. Ak chcete nabiť nabíjacie púzdro, zapojte 
priložený nabíjací kábel TYPE-C do slotu na spodnej strane nabíjacieho púzdra. Ak 
je napríklad nabíjacie púzdro nabité, prvé 2 modré kontrolky sa rozsvietia a tretia 
kontrolka bliká na modro-červeno, čo znamená, že zostáva viac ako 50% energie. 
Pokiaľ svietia všetky štyri indikátory, znamená to, že je púzdro 100% nabité. 
 
Poznámka: Hlasová výzva „Low Battery“ Vás upozorní pred vybitím batérie v 
slúchadlách. 
 
Pozor: 
1. Používajte tento výrobok opatrne, nevystavujte ho vysokým teplotám, vlhkosti 
alebo tlaku ťažkých predmetov. 
2. Produkt používajte v dosahu zariadenia, s ktorým je produkt spárovaný. 
3. Tento produkt je možné spárovať so zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth. 
 
 
 



Recyklácia: 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do komunálnych 
odpadov (zmiešaný odpad). Likvidujte  odpad na konci doby životnosti 
výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné 
prostredie. WINNER GROUP – WG, s.r.o. nebude zodpovedná za akékoľvek 
straty alebo zranenia, ktoré môžu byť spôsobené nesprávnym používaním, 
prípadne nesprávným zaobchádzaním spotrebiteľa. V prípade akýchkoľvek 
otázok sa obráťte na našu technickú podporu. 
servis@winner-mobile.com 
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