
Návod Bluetooth sluchátka s boxem 
 

Spárování s telefonem 
1) sluchátka musí být nabitá 

2) vezmete z boxu pravé sluchátko 

3) zapněte si Bluetooth na telefonu a otevřete v nastavení 

4) vezměte pravé sluchátko – přidržte ho – bude svítit modře a 

červeně 

5) na telefonu by se Vám sluchátko mělo objevit – dejte spárovat  

6) můžete zkusit zapnout hudbu a z pravého sluchátka by měla 

hrát hudba ihned.  

7) dále pak vezměte z boxu druhé sluchátko a přidržte 

8) také bude svítit červeně a modře – to znamená že se páruje s tím pravým sluchátkem 

9) musíte chvilku vydržet, opravdu to trvá třeba i 3-5 minut, než se sluchátka spárují 

10) když přestane neustále blikat – zkuste pustit hudbu a měli by hrát obě dvě.  

 

Rada! Hlavně nikdy nepárujte obě sluchátka – v telefonu nesmí být dvě sluchátka zobrazená, když 

bude, jedno párování zrušte – jinak to fungovat nebude.  

 

 

1.Spuštění:  

Spusťte dlouhým stisknutím tlačítka volání po dobu 3 sekund (hlasové oznámení). V tu samou dobu se 

rozsvítí červená/modrá kontrolka Bluetooth spárování.  V mobilu zapněte funkci Bluetooth, vyhledejte 

zařízení a spárujte. Spárujte pouze s jedním sluchátkem – sluchátka se automaticky propojí – je třeba 

čekat, trvá to delší dobu.  

2.Hudební přehrávač:  

Stiskněte tlačítko volání pro zastavení přehrávání nebo k pokračování přehrávání hudby.  

3.Přijmutí nebo uskutečnění hovoru:  

Při příchozím hovoru bude sluchátko zvonit. Pro přijmutí, odmítnutí nebo zavěšení hovoru stiskněte 

tlačítko volání.  

4.Automatické volání posledního použitého čísla.  

5.Změna jazyku zařízení:  

Sluchátko je možné nastavit do angličtiny nebo čínštiny. Pro změnu jazyka stiskněte tlačítko hovoru po 

dobu 4 sekund.  Změna jazyka je úspěšná, pokud světelná kontrolka bliká a ozve hlasové oznámení. 

6.Hlasové oznámení:  

Sluchátko má funkci hlasového oznámení: on - zapínání, off - vypínání, pair successfully – úspěšně 

spárováno. Při příchozím hovoru sluchátko automaticky oznamuje telefonní číslo volajícího v jazyce, ve 

kterém je sluchátko nastaveno (angličtina/čínština).  

7.Nabíjení:  

Stav baterie lze sledovat na mobilním telefonu. Při hlasové výzvě připojte sluchátko do nabíjecího 

zařízení. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Po plném dobití kontrolka zhasne. Na boxu 

stiskněte tlačítko power. 

 


