
Value Bluetooth sluchátko

Katalogové číslo: 15.99.1321

    tlačítko 1 (vyzvednutí / zavěšení)   tlačítko 2 (-)   tlačítko 3 (+)             druhé sluchátko

             
konektor pro druhé sluchátko     kontrolky                       sluchátko                                                    mikrofon

Pokud chcete poslouchat zvuk stereo, připojte druhé sluchátko do konektoru pro druhé sluchátko.

1. Nabíjení akumulátoru

Baterie musí být plně nabitá před prvním použitím.

1) Připojte USB kabel do nabíječky, nebo do portu počítače (konektor USB(A) ) .
2) Připojte USB kabel do sluchátka (konektor mini USB 8pinů pro druhé sluchátko).
3) Červená kontrolka na sluchátku se rozsvítí a bude svítit po dobu nabíjení.
4) Po úplném nabití (2 – 3) červená kontrolka zhasne a rozsvítí se modrá kontrolka.
5) Odpojte USB kabel od sluchátka i zdroje.
6) Pokud je baterie vybitá, bliká modrá kontrolka dlouze každých 30 vteřin
7) Sluchátko se automaticky vypne po 15 minutách, pokud není připojeno k telefonu

3. Zapnutí a vypnutí sluchátka

1) Stiskněte a držte tlačítko 1 po dobu delší než 3 vteřiny. Ve sluchátku uslyšíte oznámení o zapnutí (Power 
ON). Sluchátko je zapnuté.

2) Při zapnutém sluchátku stiskněte a držte tlačítko 1 po dobu delší než 3 vteřiny. Ve sluchátku uslyšíte 
oznámení o vypnutí (Power OFF). Sluchátko je vypnuté.

4. Párování sluchátka

1) Doporučená vzdálenost při párování je méně než 1m.
2) Vypněte sluchátko. Stiskněte a držte tlačítko 1 do té doby, než začne blikat modrá i červená kontrolka na 

sluchátku. Sluchátko je v párovacím režimu.
3) Začněte párování s vaším mobilním telefonem. (Postupujte dle manuálu k mobilnímu zařízení.)
4) Při dotazu na PIN kód zadejte číslo "0000".
5) Po úspěšném párování bliká modrá kontrolka krátce každých 30 vteřin a sluchátko je v pohotovostním 

režimu.

Poznámka: 
a. Pokud není sluchátko v párovacím režimu, nemůže mobilní zařízení sluchátko najít.
b. Jestliže se neprovede párování do doby přibližně 1 minuty, párovací proces je zastaven. Musíte znovu 

zopakovat celý proces párování podle celé kapitoly 4.

5. Přijmutí a konec hovoru

Při příchozím hovoru je slyšet ve sluchátku vyzváněcí tón. Pro přijmutí hovoru stiskněte tlačítko 1 (při vyzvánění 
příchozího hovoru). Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko 1 (při hovoru). Hovor je také možno přijmout a ukončit 
tlačítkem mobilního telefonu.



6. Vytočení hovoru

1) Hlasové vytáčení:Stiskněte a držte tlačítko 1 po dobu, než uslyšíte ve sluchátku 3 pípnutí. Poté vyslovte 
jméno volané osoby a dojde k vytočení hovoru. (Tato funkce závisí na vlastnostech vašeho mobilního 
telefonu. Přečtěte si manuál od mobilního telefonu.)

2) Vytočte normálně číslo na vašem mobilním telefonu. Zvuk bude přenášen do vašeho sluchátka.

7. Regulace hlasitosti

1) Stiskněte tlačítko 3 pro zvyšování hlasitosti.
2) Stiskněte tlačítko 2 pro snižování hlasitosti.
3) Pro regulaci hlasitosti můžete také použít funkce mobilního telefonu.

8. Opakování posledně volaného čísla

Pro opakování posledně volaného čísla, stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko 1. 

9. Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí hovoru, stiskněte a držte tlačítko 1 po dobu 2 vteřin.

10. Ovládání hlasitosti a multimédií

1. Přehrávání / Pauza
     a) pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko 1 (v pohotovostním režimu).
     b) pro pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko 1 (při přehrávání)
2. Hlasitost
      a) tlačítkem 2 snížíte hlasitost
      b) tlačítkem 3 zvýšíte hlasitost
3. Přehrávání
     a) podržením tlačítka 2 přejdete na začátek skladby (při přehrávání)
      b) podržením tlačítka 3 přejdete na konec skladby (při přehrávání)

11. Multipoint connection (připojení ke 2 telefonům)

1) Proveďte proces párování pro druhý telefon.
2) Proveďte proces párování pro druhý telefon.
3) Po úspěšném zpárování obou telefonů vypněte sluchátko.
4) Zapněte sluchátko – dojde k připojení k oběma telefonům.

Upozornění: některé telefony nemusí podporovat funkci multipoint connection

12. Indikace

1) červená i modrá kontrolka bliká: proces párování
2) modrá kontrolka bliká 3x krátce: připojování
3) modrá kontrolka bliká krátce každých 30 vteřin: pohotovostní režim
4) modrá kontrolka bliká dlouze každých 30 vteřin: vybitá baterie




