
�--L� 

Vox 10 Bluetooth Slúchadlá
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Užívateľský manuál



Popis 

OBSLUHA

• Zapnutie: na 2 sekundy stlačte tlačidlo MFB
• Párovanie: tlačidlo MFB stlačte na 5 sekúnd
• Ukončenie hovoru: raz krátko stlačte 
tlačidlo MFB
• Vyvolanie posledného volaného čísla: 
dvojité stlačenie tlačidla MFB
• Pauza / prehrávanie: raz krátko stlačte 
tlačidlo MFB
• Vypnutie: tlačidlo MFB stlačte na 3 sekundy
• Prijatie hovoru: raz krátko stlačte tlačidlo 
MFB
• Odmietnutie hovoru: dvojité stlačenie 
tlačidla MFB



Kontrolka 

•  Párovanie: bliká na modro a červeno 
•  Zapnutie: 3krát blikne na modro
•  Pohotovostný režim: blikne raz za 5 
sekúnd na modro 
•  Po plnom nabití svieti na modro
•  Úspešné spárovanie: bliká pomaly na 
modro 
•  Vypnutie: na 2 sekundy sa rozsvieti 
na červeno

•  V režime nabíjania je červená OK

Prepojenie s telefónom
1.  Slúchadlo a telefón umiestnite do 1 
metra od seba, čím bližšie, tým lepšie
2.  Dlho stlačte tlačidlo MFB až kontrolka v 
režime párovania začne blikať na červeno a 
modro 
3.  Na Vašom telefóne zapnite Bluetooth a 
vyhľadajte slúchadlá, kliknutím slúchadlá 
pripojíte. Pre pripojenie nie je vyžadované 
žiadne heslo. Po úspešnom spárovaní bude 
kontrolka blikať na modro 



Konferenčný hovor s viacerými účastníkmi
1.  Dlho stlačte tlačidlo MFB až kontrolka 
začne blikať na červeno a modro, v režime 
párovania
2.  Zapnite Bluetooth na telefóne 1, v 
zozname vyhľadajte slúchadlá a kliknutím 
ich pripojte
3.  Vypnite Bluetooth na telefóne 1 a 
slúchadlá vypnite dlhým stlačením tlačidla 
MFB
4.  Dlho stlačte tlačidlo MFB až kontrolka 
začne červeno a modro blikať, v režime 
párovania
5.  Zapnite Bluetooth na telefóne 2, v 
zozname vyhľadajte slúchadlá a kliknutím 
ich pripojte
6.  Zapnite Bluetooth na telefóne 1 a opäť 
pripojte slúchadlá
Slúchadlá a telefóny 1 a 2 prevádzkujte do 
vzdialenosti 10 metrov



Problémy a ich riešenie

1. V zozname na telefóne nemôžem 
slúchadlá nájsť

Dôvody:
1.1 Slúchadlá sú vypnuté
1.2 V slúchadlách je niečo zle
1.3 V telefóne je niečo zle

Riešenie:
1.4 Po vypnutí slúchadiel dlho stlačte tlačidlo 
MFB až začne kontrolka červeno a modro 
blikať, obdobne ako u párovania
1.5 Resetujte slúchadlá
1.6 Reštartujte Váš mobil a zmažte všetky 
údaje o pripojení a párovaní

Poznámky
1.7 Pri párovaní telefónu so slúchadlami ich 
pripojte do 2 minút, inak sa automaticky 
vypnú



Rady:
Používajte nabíjačku s maximálnym 
nabíjacím prúdom do 1A.
Po plnom nabití odpojte nabíjačku.
Na nabíjanie slúchadiel nepoužívajte 
powerbanky.



Informácie o likvidácii a recyklácii

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na Vašom 
výrobku, literatúre alebo obale Vám pripomína, že všetky 
elektronické výrobky a batérie na konci svojej životnosti 
musia byť separované na zberných miestach; nesmú sa 
vyhadzovať do zmiešaného odpadu s odpadkami
z domácností.
Je na zodpovednosti koncového užívateľa, ako likviduje 
použité zariadenia, využitím zberných nádob pre zber 
použitých elektrických a elektronických zariadení a batérií 
v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami. Správny 
zber a recyklácia Vášho zariadenia napomáha, aby bol 
elektronický a elektrický odpad recyklovaný spôsobom, 
ktorý šetrí cenné materiály, chráni ľudské zdravie a 
životné prostredie, zabraňuje nesprávnej manipulácii, 
náhodnému poškodeniu alebo nesprávnej recyklácii na 
konci životnosti výrobku.




