
 



Popis 

 
OBSLUHA  

• Zapnutí: na 2 vteřiny stiskněte tlačítko MFB 
• Párování: tlačítko MFB stiskněte na 5 
vteřin 
• Ukončení hovoru: jednou krátce stiskněte 
tlačítko MFB 
• Vyvolání posledního volaného čísla: dvojitý 
stisk tlačítka MFB 
• Pauza/přehrávání: jednou krátce stiskněte 
tlačítko MFB 
• Vypnutí: tlačítko MFB stiskněte na 3 
vteřiny 

• Přijetí hovoru: jednou krátce stiskněte 
tlačítko MFB 
• Odmítnutí hovoru: dvojitý stisk tlačítka MFB 
 

 
 



Kontrolka 

• Párování: modře a červeně bliká 
• Zapnutí: 3krát blikne modře 
• Pohotovostní režim: jednou za 5 vteřin 
modře blikne 
• Po plném nabíjení svítí modře 
• Úspěšné spárování: pomalu modře bliká 
• Vypnutí: na 2 vteřiny se rozsvítí červeně 
• V režimu nabíjení je červená OK 

Propojení s telefonem 
1. Sluchátko a telefon umístěte do 1 metru 
od sebe, čím blíže, tím lépe 
2. Dlouze stiskněte tlačítko MFB až kontrolka 
v režimu párování začne červeně a modře 
blikat 
3. Na vašem telefonu zapněte Bluetooth a 
vyhledejte sluchátka, kliknutím sluchátka 
připojíte. Pro připojení není vyžadováno žádné 
heslo. Po úspěšném spárování bude kontrolka 
modře blikat 
 
 
 

  



Konferenční hovor s více účastníky 
1. Dlouze stiskněte tlačítko MFB až kontrolka 

začne červeně a modře blikat, v režimu 

párování 
2. Zapněte Bluetooth na telefonu 1, v seznamu 
vyhledejte sluchátka a kliknutím je připojte 
3. Vypněte Bluetooth na telefonu 1, a 
sluchátka vypněte dlouhým stiskem tlačítka 
MFB 
4. Dlouze stiskněte tlačítko MFB až 
kontrolka začne červeně a modře blikat, v 
režimu párování 
5. Zapněte Bluetooth na telefonu 2, v seznamu 
vyhledejte sluchátka a kliknutím je připojte 
6. Zapněte Bluetooth na telefonu 1 a opět 
připojte sluchátka 
Sluchátka a telefony 1 a 2 provozujte do 
vzdálenosti 10 metrů 

  



 

Problémy a jejich řešení 

 1. V seznamu na telefonu nemohu sluchátka 

najít 

Důvody: 
1.1 Sluchátka jsou vypnuta 
1.2 Ve sluchátkách je něco špatně 
1.3 V telefonu je něco špatně 

 
Řešení: 
1.4 Po vypnutí sluchátek dlouze stiskněte 
tlačítko MFB až začne kontrolka červeně a 
modře blikat, obdobně jako u párování 
1.5 Resetujte sluchátka 
1.6 Restartujte váš mobil a smažte všechny 
údaje o připojení a párování 

Poznámky 
1.7 Při párování telefonu se sluchátky, je 
připojte do 2 minut, jinak se automaticky 
vypnou 

  



 

Rady: 
Používejte nabíječku s maximálním nabíjecím 
proudem do 1 A. 
Po plném nabití odpojte nabíječku. 
K nabíjení sluchátek nepoužívejte 
powerbanky. 
 

  



 
Informace o likvidaci a recyklaci 

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na vašem 

výrobku, literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny 

elektronické výrobky a baterie na konci své životnosti 

musí být separovány na sběrných místech; nesmí být 

vyhazovány do směsného odpadu s odpadky 

z domácností.  

Je na zodpovědnosti koncového uživatele, jak likviduje 

použitá zařízení využitím sběrných nádob pro sběr 

použitých elektrických a elektronických zařízení a baterií 

v souladu s místními zákony a nařízeními. Správný sběr a 

recyklace vašeho zařízení napomáhá, aby elektronický a 

elektrický odpad byl recyklován způsobem, který šetří 

cenné materiály, chrání lidské zdraví a životní prostředí, 

zabraňuje nesprávné manipulaci, náhodnému poškození 

nebo nesprávné recyklaci na konci životnosti výrobku.  

 


