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BLUETOOTH 2 - INTERCOM



Návod na použití: sluchátka Bluetooth
Úvod do Bluetooth:
Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii. 
Bluetooth technologie je bezdrátová radio komunikace na krátké vzdálenosti, jenž má nahradit
drátové spojení elektronických přístrojů.
Technologie používá celosvětově používanou frekvenci, která zajišťuje možnost komunikace na
celém světě.
Můžete  propojit  sluchátka  s  Vaším  mobilním  telefonem,  či  jakýmkoliv  jiným  přístrojem,
používajícím  Bluetooth  jenž  podporuje  sluchátka  nebo  hands-free.  Jestliže  jsou  sluchátka
připojená na přístroj  s  Bluetooth je možno telefonovat,  poslouchat hudbu a nastavit  stupeň
hlasitosti pomoci ovladače na přilbě.
Vestavěné  Bluetooth  sluchátka  v  přilbě  obsahují  Bluetooth  control  box,  ovládací  tlačítka  a
sluchátko. Bluetooth control box obsahuje Bluetooth mikročip, baterii a obal. 

Upozornění:
Baterie, nabíječka, a headset nesmějí přijít do styku s vodou. 
Maximální nastavení hlasitosti může poškodit sluch.
Baterie nepodléhá výrobní záruce. Záruka se také nevytahuje na opotřebení nebo uživatelskou 
chybu. 

BluetoothHeadset ovládání:
BUTTON_MFB  víceúčelový ovladač
BUTTON_VOL+ nárůst hlasitosti
BUTTON_VOL-  snížení hlasitosti
Prostřední tlačítko je víceúčelový ovladač, který ovládá několik funkci. Otočením knoflíku se 
ovládá hlasitost sluchátek. Otočením ve směru hodinových ručiček hlasitost narůstá, otočením v 
protisměru hodinových ručiček hlasitost klesá.

Podporované funkce a profily:
Hands-free profil (HFP), HeadSet profil (HSP), Advanced Audio Distribution profil (A2DP), 
Bluetooth Intercom funkce



K použití je zapotřebí, aby telefon nebo hudební přehrávač podporoval následující Bluetooth 
profily:

Profil Popis

HandsFree (HFP)

Vzdálené ovládání mobilního telefonu pomocí
HandsFree sady a hlasové propojení mezi
mobilním telefonem a HandsFree sadou

Advance Audio distibution profile (A2DP) Hudební stereo přenos

Ovlivnění Bluetooth spojení:
Kvalita Blutooth spojení může být ovlivněna umístněním zdrojového přístroje.  Pokud bude 
přenos přerušovaný nebo nekvalitní zvolte jinou pozicí přístroje tak aby nedocházelo k 
výpadkům spojení.

Před použitím:
Než poprvé použijete Headset, nabijte jeho baterii a propojte se zdrojovým přístrojem (telefon, 
hudební přehrávač)

Dobíjení:
Headset je dodáván s vestavěnou nabíjecí baterii. Doporučujeme baterii nabít před prvním 
použitím. Dobíjecí čas je kolem 4 hodin.
Propojte Headset s zdrojem nabíjení a ten vložte do zásuvky. Během nabíjení bude svítit červena
dioda. Po maximálním dobití baterie by tato dioda měla zhasnout. Pokud se tak z nějakého 
důvodu nestane, odpojte po 4 hodinách přívodní kabel. Baterie bude maximálně dobita. 
Pokud při používaní Headsetu zaslechnete měkký zvuk, nebo pokud červena dioda začne blikat 
je třeba baterii nabít. 
Pro dobíjení opatrně vytáhněte gumovou krytku a otočte o 180 stupňů. Připojte napájecí kabel 
ze zdroje napájení k napájecí zdířce na Headsetu. 
V tomto okamžiku se rozsvítí červena dioda poblíž ovládacího panelu. 

  
                           
                          
                      

Nabíjecí zdířka 
Port

Gumová krytka zdířky Zapojení nabíječky



Uvedení do provozu:
Stlačte a přidržte Ovládací tlačítko na 2 sekundy, dokud neuslyšíte krátký hluboký tón 
následovaný krátkým vysokým tónem. Dioda se rozsvítí modře. Po zapnutí se automaticky 
naváže spojení a přenos hudby s naposledy použitým zdrojovým přístrojem. (telefon nebo 
hudební přehrávač)

Ukončení provozu:
Stlačte a přidržte Ovládací tlačítko na 5 sekund, dokud neuslyšíte vysoký tón následující krátkým 
nízkým tónem. Dioda zhasne. 

Propojení Headsetu s telefonem:
Na telefonu zadejte vyhledávání Bluetooth spojení, ujistěte se, že přilba je  vypnuta. Když 
telefon začne vyhledávat spojení, stiskněte a přidržte Ovládací tlačítko na 5 sekund, dokud dioda
nezačne blikat modře a červeně. Jakmile je spojení navázáno je zapotřebí to potvrdit na 
telefonu. 
Pro spojení telefonu s Headsetem použijte heslo 8888 nebo 0000. Pokud se spojení podařilo, 
dioda na přilbě bude pomalu a modře blikat. Toto propojení stačí udělat jen jednou, poté při 
každém použití přilby bude spojení navázáno automaticky. 
Poznámka: Před propojením zkontrolujte, že není v blízkosti jiný zapnutý přístroj s Bluetooth. 
                   Některé PDA přístroje mají jiné nastavení, proto použijte příslušný manuál ke spojení 
s konkrétním profilem. 

Použití Headsetu:
Poslech hudby:
Tento Headset umožňuje poslech hudby z přehrávače s Bluetooth. 
Poznámka: Pokud se uskutečňuje hovor během poslechu hudby,je hudba automaticky 
potlačena a po ukončení hovoru je poslech hudby opět obnoven. 

Příjem hovoru:
Jestliže chcete přijmout hovor, stlačte Ovládací tlačítko, nebo vyčkejte 3 sekundy a hovor bude 
přijat automaticky.

Ukončení hovoru:
Stiskněte Ovládací tlačítko.

Odmítnout hovor:
Stiskněte a přidržte Ovládací tlačítko, dokud se neozve dlouhý tón.
Poznámka: Tato funkce platí jen pro telefony, které podporují Hands-free. 

Poslední volané číslo:
Pokud je Headset v nečinnosti, stiskněte a přidržte Ovládací tlačítko, dokud se neozve dlouhý 
tón, poté tlačítko uvolněte. 



Ovládání hlasitosti:
Pro zvýšení hlasitosti sluchátek otočte Ovládací tlačítko po směru hodinových ručiček. 
Pro snížení hlasitosti sluchátek otočte Ovládací tlačítko proti směru hodinových ručiček.

               

Přepnutí zvuku do telefonu:
Během hovoru přes Headset stiskněte na 2 sekundy Ovládací tlačítko. Jestliže Headset pracuje s 
Headset profilem vypněte headset. 

Přepnutí zvuku y telefonu do Headsetu:
Během hovoru na telefonu stiskněte na 2 sekundy Ovládací tlačítko a zvuk bude přepnut do 
Headsetu. 

Použití Bluetooth Intercom funkce:
Před použitím Intercomu je nutno přilby propojit. Jakmile jsou přilby propojeny, bude intercom 
aktivní až do doby kdy budou přilby v příslušné vzdálenosti nebo dokud se jedna přilba nevypne.

Jak propojit přilby pro Intercom:
Zapněte přilbu, která bude hlavní. (Stiskněte Ovládací tlačítko, dokud se nerozsvítí modrá 
dioda.) Poté aktivujte na druhé přilbě propojení (stiskněte na 5 sekund Ovládací tlačítko, dokud 
dioda nebliká modře a červeně). Nastavte hlasitost na hlavní přilbě. Po krátké chvíli se ozve 
pípání v obou přilbách, jenž znamená úspěšně propojení. Jakmile jsou přilby propojeny, bude na 
obou pomalu blikat modrá dioda. 
Každá z propojených přileb muže ukončit Intercom spojení stiskem Ovládacího tlačítka. 

Intercom hovor:
Hlavní přilba:
Jestliže přilba není aktivní, stiskem Ovládacího tlačítka se aktivuje intercom. 

Kontrolní 
tlačítko

Snížení 
hlasitosti

Zvýšení 
hlasitosti

Tlačítko hovoru



Po zapnutí přilby se naváže poslední propojení automaticky. 
Jestliže je hlavní přilba propojena s telefonem nebo jiným přístrojem, toto spojení bude 
automaticky ukončeno a hlavní přilba se propojí s druhou přilbou. Po ukončení Intercomu 
(stiskem Ovládacího tlačítka) se hlavní přilba automaticky propojí s přístrojem, se kterým byla 
naposledy spojena. Jestliže například posloucháte hudbu a přejdete na Intercom, po jeho 
ukončení se opět spustí hudba, jestliže je tato funkce podporována přehrávačem či telefonem.
  
Podřízena přilba:
Jestliže není podřízená přilba propojena s jiným přístrojem, bude Intercom volaní přijato přímo.
Jestliže je podřízena přilba propojena s jiným přístrojem, toto spojení bude ukončeno při volání z
hlavní přilby a automaticky se nastaví Intercom spojení s hlavní přilbou. Intercom volaní je 
možno přijmout stisknutím Ovládacího tlačítka. Další stisknutí Ovládací tlačítka Intercom spojení
přeruší.
Jestliže je na podřízené přilbě spuštěno přehrávání hudby, bude toto potlačeno po přijmutí 
Intercom volání. Po ukončení volání bude podřízena přilba opět propojena s přehrávačem nebo 
telefonem. 
Poznámka: některé přístroje nemohou opětovně spustit hudbu, v tom případě je nutno navázat 
propojení ručně. 

Výměna baterie:
Před výměnou baterie vypněte Headset. Otevřete Blutetooth control box kryt (obr. 5). Podle 
šipky stlačte přezku a otevřete kryt, který umožní přístup k baterii. (obr.6). Uchopte držák, 
baterii vytáhněte. (obr. 7) Vložte novou baterii tak, aby její konektory byli na stejné straně jako 
dobíjecí konektory. Poté uzavřete kryt tak, aby těsně doléhal, jinak přístroj nebude fungovat. 

 
Obrázek 5
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zatlačení

Svorka držáku



Obrázek 6

obrázek 7

Výměna  Bluetooth procesoru:
Postupujte stejně jako u výměny baterie až k obrázku č. 6. Za pomocí šroubováku vytáhněte 
Bluetooth procesor (obr. 8, 9). Buďte velmi opatrní, abyste neponičili přilbu nebo procesor. 

Poznámka: Pokud vyjmutí procesoru nedoporučil výrobce nebo distributor, tak za žádných 
okolnosti Bluetooth procesor nevyjímejte z přilby. 

obrázek 8

Držák baterie

Vložení  
BlueTooth

baterie

vložení 
BlueTooth 
Handle

Výstupek BlueToothu

Zarážka obalu

Směr otevření



obrázek 9

Výstupek BlueToothu


