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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Specifikace Bluetooth v5.0 
 Bluetooth Profiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, EDR 
 Dosah až 15 metrů. 
 Pěnové kryty reproduktorů se suchým zipem. 
 Multifunkční ovládání jedním tlačítkem. 
 Mikrofon s technologií redukce šumu. 
 Lithiová polymerová baterie s kapacitou 180 mAh. 
 Pohotovostní doba: > 60 h. 
 Doba nabíjení: – 2 h. 
 Doba hovoru: > 8 h. 
 Celková váha 35 gr. 
 Provozní frekvence: 2.4 GHz. 
 Napájení: DC 5.0V 500mA. 

 
VARE A ÚDRŽBA 
Zařízení Twiins® HF využívá komponenty s nejnovější technologií a je vyrobeno 
podle vysokých standardů. Abyste zabránili nechtěnému poškození vašeho zařízení, 
přečtěte si prosím pozorně následující doporučení: 

 Nepokoušejte se otevřít žádné součásti systému, protože by se mohly poškodit 
elektronické součásti uvnitř. 

 Nepokoušejte se otevřít nebo vyměnit baterii, protože to může být nebezpečné. 
 Zařízení Twiins° HF uchovávejte mimo dosah dětí. 
 Zařízení Twine HF uchovávejte na suchém místě. Vlhkost a kondenzace mohou 

poškodit elektronické obvody. 
 Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Intenzivní chlad může způsobit 

kondenzaci uvnitř součástí během tohoto zahřívání. Extrémní teplo může poškodit 
baterii, obvody nebo kryty. 

 Součásti neupusťte, nenarážejte do ní ani je neohýbejte, mohlo by dojít k poškození 
vnitřních obvodů. 

 Zařízení Twiinsa HF nenatírejte ani nezdobte, protože by se jeho kryty mohly 
poškodit nebo bránit správnému provozu. 

https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#technical_specifications
https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#vare_and_maintenance
https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#battery_care_and_maintenance
https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#troubleshooting
https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#manufacturers_declaration_mat_groupth
https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#important_safety_information
https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#environmental_warning
https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#important_information
https://manuals.plus/cs/twiins/hf3-motorcycle-bluetooth-intercom-5-0-for-helmet-manual/amp#documents_resources


 K čištění Twins nepoužívejte chemické produkty, rozpouštědla nebo čisticí prostředky 
 HF zařízení, protože mohou poškodit zařízení. 

 
 
 
PÉČE A ÚDRŽBA BATERIÍ 
Postupem času. Baterie postupně ztrácejí náboj. To je důvod, proč je důležité baterii 
před použitím zařízení plně nabít a umožnit baterii, aby mezi nabíjecími cykly 
spotřebovala téměř veškeré její nabití. Poznámka: Pro zajištění správné funkce 
zařízení během nabíjení nepoužívejte. 
 
VAROVÁNÍ: 
Pokud plánujete uskladnění zařízení na delší dobu, vypněte jej a alespoň jednou za 
šest měsíců jej dobijte, abyste zajistili dokonalý výkon baterie. 
 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Sledujte prosím naše videonávody nebo se podívejte na naše často kladené dotazy 
na adrese www.twiinsUSA.com 
 
VAROVÁNÍ: UŽIVATELSKÉ INFORMACE 
Pečlivě si přečtěte návod k použití výrobku Twine od výrobce a dodržujte jeho 
doporučení. Neprovádějte změny ani úpravy, abyste zabránili ovlivnění normálního 
provozu zařízení a potlačení operací, pro které byly vytvořeny. 
 

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE SKUPINA MATEKTh 
Zařízení byla vyrobena podle předpisů Evropské unie a USA. Všechna zařízení 
splňují normy kvality a bezpečnosti, které musí mít všechna elektronická zařízení. 
 
COPYRIGHT 
MAT GROUPTh je výhradním vlastníkem práv k obsahu tohoto návodu k obsluze. 
Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Design a technologie jsou 
registrovány a patentovány společností MAT GROUP TM. 
 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
Používání elektronických komunikačních zařízení při řízení motorového vozidla nebo 
provádění jakékoli činnosti vyžadující vaši plnou pozornost může vést k vážným 
nehodám, zraněním nebo dokonce smrti. Jste odpovědní za správné používání 
zařízení Twiins® a za zajištění toho, že je kompatibilní a neporušuje dopravní, 
bezpečnostní nebo jiné zákony nebo ustanovení ve vaší zemi nebo jurisdikci. 
Výrobce upozorňuje, že pro předcházení dopravním nehodám musíte respektovat 
platné dopravní předpisy a doporučuje vyhýbat se rizikovým situacím. Při řízení 
dbejte náležité opatrnosti a dávejte pozor na vozovku. Jste zodpovědní za to, že 
budete věnovat pozornost řízení a provozu, povětrnostním podmínkám a vozovce, 
stejně jako my se vyvarujeme jakéhokoli rozptylování, které by mohlo ovlivnit nebo 
odvést vaši pozornost od řízení. Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích, 
palivových nádržích nebo v blízkosti výbušných látek. Udržujte hlasitost na rozumné 
úrovni, abyste zabránili znečištění hlukem. 
Ztráta sluchu: Dlouhodobé používání audio zařízení spolu s nadměrnou hlasitostí 
může vést ke ztrátě nebo zhoršení sluchu. 

http://www.twiinsusa.com/


Kardiostimulátor, naslouchátka a další zdravotnická zařízení: Ujistěte se, že mezi 
vašimi zdravotnickými zařízeními a elektronickým komunikačním zařízením Twiins® 
nedochází k žádné interferenci, dodržujte platné předpisy a pokyny výrobce pro obě 
zařízení. V každém případě doporučujeme konzultovat podmínky použití se svým 
lékařem a výrobcem zdravotnického prostředku, abyste si ověřili jejich kompatibilitu. 
Dodržujte doporučená preventivní opatření. 

VAROVÁNÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Tento symbol upozorňuje na použitelné 
zacházení s elektronickými zařízeními na konci jejich životnosti v Evropské unii a v 
evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu. Používá se k označení, 
že s tímto produktem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem a je nutné 
jej odeslat na konkrétní sběrné místo pro elektronická zařízení. Zajištěním správné 
likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout při nesprávné manipulaci při 
likvidaci tohoto produktu Recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje. Chcete-li získat 
podrobné informace o recyklaci tohoto produktu, kontaktujte prosím svůj městský 
úřad, nejbližší sběrné místo pro recyklaci nebo provozovnu, kde jste produkt 
zakoupili. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, 
mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení bylo testováno a 
bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel 
FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před 
škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může 
vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v 
souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však 
zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje 
škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a 
zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním 
nebo více z následujících opatření: 

 Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
 Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
 Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. 



 Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika. 
Toto zařízení je v souladu s limity vystavení záření FCC stanovenými pro 
nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve 
spojení s jinou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení je v souladu s částí 15 
pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení 
nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté 
rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. 
 
ZÁRUKA 
Na tento produkt se vztahuje plná záruka v souladu s předpisy platnými v zemi 
nákupu. Záruka je platná pouze po předložení prodejního dokladu nebo originální 
faktury o koupi vystavené v prodejním místě Twiins® s datem nákupu. Záruka se 
nevztahuje na přirozené vady opotřebení způsobené používáním nebo nesprávným 
používáním zařízení. Doporučujeme, abyste si přečetli návod k použití a respektovali 
všechny pokyny ke správnému používání tohoto výrobku, stejně jako podmínky 
údržby a štítek výrobce. Záruka se nevztahuje na škody způsobené na zařízení 
nehodou, manipulací, úpravami, opravami, korozivními materiály, kapalinami, 
nesprávným prouděním vzduchu nebo jinou příčinou, včetně událostí vyšší moci, 
nebo závady v důsledku použití příslušenství, které je ne originály Twiins®. Stejně 
tak jakákoliv úprava nebo odstranění stamps, štítky nebo označení produktu ruší 
platnost záruky. 
 
 
NAPODOBENÍ ODPOVĚDNOSTI 
Kromě zákonných důvodů pro omezení odpovědnosti výrobce nenese odpovědnost 

za žádné důsledky vyplývající z nesprávného použití výrobku nebo jakéhokoli 

případu, kdy jej uživatel použije v rozporu s dopravním zákonem, bezpečnostními 

předpisy nebo jakýmkoli jiným jiné nařízení. 

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ: Sledujte prosím naše videonávody nebo se 

podívejte na naše FA, Q na www.twiinsUSA.com 

http://www.twiinsusa.com/

