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Návod na použitie: slúchadlá Bluetooth 

Úvod do Bluetooth: 
Bluetooth slúchadlá sú prenosné slúchadlá založená na bezdrôtovej Bluetooth technológii. 
Bluetooth technológia je bezdrôtová rádio komunikácia na krátke vzdialenosti, ktorý má nahradiť 
drôtové spojenie elektronických prístrojov. 
Technológia používa celosvetovo používanú frekvenciu, ktorá zabezpečuje možnosť komunikácie 
na celom svete. 
Môžete prepojiť slúchadlá s Vaším mobilným telefónom, či akýmkoľvek iným prístrojom, 
používajúcim Bluetooth ktorý podporuje slúchadlá alebo hands-free. Ak sú slúchadlá pripojené 
na prístroj s Bluetooth je možné telefonovať, počúvať hudbu a nastaviť stupeň hlasitosti 
pomocou ovládača na prilbe. 
Vstavané Bluetooth slúchadlá v prilbe obsahujú Bluetooth control box, ovládacie tlačidlá a 
slúchadlo. Bluetooth control box obsahuje Bluetooth mikročip, batériu a obal. 

 
Upozornenie: 
Batéria, nabíjačka, a headset nesmú prísť do styku s vodou. 
Maximálne nastavenie hlasitosti môže poškodiť sluch. 
Batérie nepodlieha výrobné záruke. Záruka sa tiež nevyťahuje na opotrebenie alebo užívateľskú 
chybu. 
 
BluetoothHeadset ovládanie: 
BUTTON_MFB  viacúčelový ovládač 
BUTTON_VOL+ náras hlasitosti 
BUTTON_VOL-  zníženie hlasitosti 
Stredné tlačidlo je viacúčelový ovládač, ktorý ovláda niekoľko funkcii. Otočením gombíka sa 
ovláda hlasitosť slúchadiel. Otočením v smere hodinových ručičiek hlasitosť narastá, otočením v 
protismere hodinových ručičiek hlasitosť klesá. 
 
Podporované funkcie a profily: 
Hands-free profil (HFP), HeadSet profil (HSP), Advanced Audio Distribution profil (A2DP), 
Bluetooth Intercom funkcie 
 



Na použitie je potrebné, aby telefón alebo hudobný prehrávač podporoval nasledujúce 
Bluetooth profily: 
 

Profil Popis 

 
 

HandsFree (HFP) 

Vzdialené ovládanie mobilného telefónu 
pomocou HandsFree sady a hlasové 

prepojenie medzi mobilným telefónom a 
HandsFree sadou 

Advance Audio distibution profile (A2DP) Hudobný stereo prenos 

 
 
Ovplyvnenie Bluetooth spojenie: 
Kvalita Blutooth spojenie môže byť ovplyvnená umiestnením zdrojového prístroja. Ak bude 
prenos prerušovaný alebo nekvalitné zvoľte inú pozíciu prístroja tak aby nedochádzalo k 
výpadkom spojenia. 
 
Pred použitím: 
Než prvýkrát použijete Headset, nabite jeho batériu a prepojte so zdrojovým prístrojom (telefón, 
hudobný prehrávač) 
 
Dobíjanie: 
Headset je dodávaný so vstavanou nabíjacou batériou. Odporúčame batériu nabiť pred prvým 
použitím. Dobíjací čas je okolo 4 hodín. 
Prepojte Headset s zdrojom nabíjania a ten vložte do zásuvky. Počas nabíjania bude svietiť 
červena dióda. Po maximálnom dobití batérie by táto dióda mala zhasnúť. Ak sa tak z nejakého 
dôvodu nestane, odpojte po 4 hodinách prívodný kábel. Batéria bude maximálne dobitá. 
Ak pri používaní Headsetu začujete mäkký zvuk, alebo ak červena dióda začne blikať je potrebné 
batériu nabiť. 
Pre dobíjaním opatrne vytiahnite gumovú krytku a otočte o 180 stupňov. Pripojte napájací kábel 
zo zdroja napájania k napájacej zásuvky na Headsetu. 
V tomto okamihu sa rozsvieti červena dióda blízkosti ovládacieho panela. 
 

  
                           

                          

                       

 

Nabíjacia dierka 

Port 
Gumová krytka konektora 

 

Zapojenie nabíjačky 

 



 
Uvedenie do prevádzky: 
Stlačte a pridržte Ovládacie tlačidlo na 2 sekundy, kým nezaznie krátky hlboký tón nasledovaný 
krátkym vysokým tónom. Dióda sa rozsvieti na modro. Po zapnutí sa automaticky naviaže 
spojenie a prenos hudby s naposledy použitým zdrojovým prístrojom. (telefón alebo hudobný 
prehrávač) 
 
Ukončenie prevádzky: 
Stlačte a pridržte Ovládacie tlačidlo na 5 sekúnd, kým nebudete počuť vysoký tón nasledujúce 
krátkym nízkym tónom. Dióda zhasne. 
 
Propojenie Headsetu s telefonem: 
Na telefóne zadajte vyhľadávanie Bluetooth spojenie, uistite sa, že prilba je vypnutá. Keď telefón 
začne vyhľadávať spojenie, stlačte a pridržte Ovládacie tlačidlo na 5 sekúnd, kým dióda nezačne 
blikať modro a červeno. Akonáhle je spojenie naviazané je potrebné to potvrdiť na telefóne. 
Pre spojenie telefónu s headsetom použite heslo 8888 alebo 0000. Ak sa spojenie podarilo, 
dióda na prilbe bude pomaly a modro blikať. Toto prepojenie stačí urobiť len raz, potom pri 
každom použití prilby bude spojenie naviazané automaticky. 
Poznámka: Pred prepojením skontrolujte, že nie je v blízkosti iný zapnutý prístroj s Bluetooth. 
   Niektoré PDA prístroje majú iné nastavenia, preto použite príslušný manuál na spojenie s 
konkrétnym profilom. 
 
Použitie Headsetu: 
Poslech hudby: 
Tento Headset umožňuje počúvanie hudby z prehrávača s Bluetooth. 
Poznámka: Ak sa uskutočňuje hovor počas počúvania hudby, je hudba automaticky potlačená a 
po ukončení hovoru je počúvanie hudby opäť obnovený. 
 
Príjem hovoru: 
Ak chcete prijať hovor, stlačte Ovládacie tlačidlo, alebo počkajte 3 sekundy a hovor bude prijatý 
automaticky. 
 
Ukončenie hovoru: 
Stlačte Ovládacie tlačidlo. 
 
Odmietnuť hovor: 
Stlačte a pridržte Ovládacie tlačidlo, kým sa neozve dlhý tón. 
Poznámka: Táto funkcia platí len pre telefóny, ktoré podporujú Hands-free. 
 
Posledné volané číslo: 
Ak je Headset v nečinnosti, stlačte a pridržte Ovládacie tlačidlo, kým sa neozve dlhý tón, potom 
tlačidlo uvoľnite. 
 
 



Ovládanie hlasitosti: 
Pre zvýšenie hlasitosti slúchadiel otočte Ovládacie tlačidlo v smere hodinových ručičiek. 
Pre zníženie hlasitosti slúchadiel otočte Ovládacie tlačidlo proti smeru hodinových ručičiek. 
 

                
 

 

 

 
Prepnutie zvuku do telefónu: 
Počas hovoru cez Headset stlačte na 2 sekundy Ovládacie tlačidlo. Ak Headset pracuje s Headset 
profilom vypnite headset. 
 
Prepnutie zvuku  telefónu do Headsetu: 
Počas hovoru na telefóne stlačte na 2 sekundy Ovládacie tlačidlo a zvuk bude prepnutý do 
Headsetu. 
 
Použitie Bluetooth Intercom funkcie: 
Pred použitím intercomu je nutné prilby prepojiť. Akonáhle sú prilby prepojené, bude intercom 
aktívny až do doby kedy budú prilby v príslušnej vzdialenosti alebo kým sa jedna prilba nevypne. 
 
Ako prepojiť prilby pre Intercom: 
Zapnite prilbu, ktorá bude hlavné. (Stlačte Ovládacie tlačidlo, kým sa nerozsvieti modrá dióda.) 
Potom aktivujte na druhej prilbe prepojenie (stlačte na 5 sekúnd Ovládacie tlačidlo, kým dióda 
nebliká modro a červeno). Nastavte hlasitosť na hlavnú prilbe. Po krátkej chvíli sa ozve pípanie v 
oboch prilbách, ktorý znamená úspešne prepojenie. Akonáhle sú prilby prepojené, bude na 
oboch pomaly blikať modrá dióda. 
Každá z prepojených prilieb muža ukončiť Intercom spojenie stlačením Ovládacieho tlačidla. 
 
Intercom hovor: 
Hlavná prilba: 
Ak prilba nie je aktívna, stlačením Ovládacieho tlačidla sa aktivuje intercom. 

Kontrolne 

tlačítko 

 

 

Zníženie 

hlasitosti 

Zvýšenie 

hlasitosti 

Tlačítko hovoru 



Po zapnutí prilby sa nadviaže posledné prepojenie automaticky. 
Ak je hlavná prilba prepojená s telefónom alebo iným zariadením, toto spojenie sa automaticky 
ukončí a hlavné prilba sa prepojí s druhou prilbou. Po ukončení intercomu (stlačením 
Ovládacieho tlačidla) sa hlavná prilba automaticky prepojí s prístrojom, s ktorým bola naposledy 
spojená. Ak napríklad počúvate hudbu a prejdete na Intercom, po jeho ukončení sa opäť spustí 
hudba, ak je táto funkcia podporovaná prehrávačom či telefónom. 
   
Podriadená prilba: 
Ak nie je podriadená prilba prepojená s iným prístrojom, bude Intercom volanie prijaté priamo. 
Ak je podriadená prilba prepojená s iným prístrojom, toto spojenie bude ukončené pri volaní z 
hlavnej prilby a automaticky sa nastaví Intercom spojenie s hlavnou prilbou. Intercom volanie je 
možné prijať stlačením Ovládacieho tlačidla. Ďalšie stlačenie Ovládacie tlačidlá Intercom 
spojenie preruší. 
Ak je na podriadenej prilbe spustené prehrávanie hudby, bude toto potlačené po prijatí Intercom 
volaní. Po ukončení hovoru bude podriadená prilba opäť prepojená s prehrávačom alebo 
telefónom. 
Poznámka: niektoré prístroje nemôžu znovu spustiť hudbu, v tom prípade je nutné nadviazať 
prepojenie ručne. 
 
Výmena batérie: 
Pred výmenou batérie vypnite Headset. Otvorte Blutetooth control box kryt (obr. 5). Podľa šípky 
stlačte pracku a otvorte kryt, ktorý umožní prístup k batérii. (obr.6). Uchopte držiak, batériu 
vytiahnite. (obr. 7) Vložte novú batériu tak, aby jej konektory boli na rovnakej strane ako 
dobíjacie konektory. Potom uzavrite kryt tak, aby tesne doliehal, inak prístroj nebude fungovať. 
 

 
 

 

Obrázok 5 
Miesto 

zatlačenia 

Svorka držiaka 



 
 

 

 

Obrázok 6 

 

 
Obrázok 7 

 
Výmena Bluetooth procesora: 
Postupujte rovnako jako pri výmene batérie až k obrázku č. 6. Za pomoci skrutkovača vytiahnite 
Bluetooth procesor (obr. 8, 9). Buďte veľmi opatrní, aby ste nezničili prilbu alebo procesor. 
 
Poznámka: Ak vybratie procesora neodporučil výrobca alebo distribútor, tak za žiadnych 
okolnosti Bluetooth procesor nevyberajte z prilby. 

 
 

 

 

Obrázok 8 

Držiak 

batérie 

Vloženie 

BlueTooth 

batéria 
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Výstupok BlueToothu 

Zarážka obalu 

 
Smer otvorenia 



 

 
 

Obrázok 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výstupok BlueToothu 

 

 


