
 

 

LUXUSNÍ HANDSFREE ELEGGANS 

 

Popis: 

1. Přepínač ON/OFF 

2. Dotykové tlačítko 

3. USB port 

4. Mikrofon 

5. Hlasitost – 

6. Led indikátor 

7. Hlasitost + 

8. Sluchátko

 

Upozornění a rady: 

- Používejte a uchovávejte zařízení v pokojové teplotě 

- Nevystavujte zařízení vlhku ani dešti 

- Neházejte se zařízením, předejdete tím poškození způsobené pádem 

- Nerozebírejte, neopravujte ani jinak nezasahujte do zařízení 

- Nepoužívejte chemické přípravky pro čištěním zařízení 

- Při nabíjení používejte dodaný USB kabel a nabíječku s výstupním napětím DC5V 

- Během nabíjení mějte zařízení pod dohledem na nehořlavém povrchu 

- Pokud dojde k přehřátí kabelu/zařízení okamžitě odpojte nabíjecí kabel od zdroje napájení 

- Nabíjení indikuje LED (6), které při nabíjení svítí červeně, po nabití světlo svítí modře 

- Nabíjení do plného nabití zařízení: 2 hodiny 

- Před prvním použitím baterii plně nabijte 

- Svévolně neumisťujte zařízení do míst s vysokou teplotou – teplota vyšší než 60°C, oheň 

Porušení výše uvedených upozornění může vést s poškození zařízení! 

 

 

 

 



 

 

 

Popis produktu: 

- Bluetooth verze: 4.1 

- Nabíjení: adaptér o výstupním napětí 150mA DC5V 

- Délka hovoru: až 4 hodiny 

- Pohotovostní režim až 180 hodin 

 

- Zařízení může přijímat audio z mobilních telefonů, notebooků či jiných zařízení podporujících 

propojení bluetooth 

- Po připojení s PC lze zařízení použít jako externí mikrofon pro hlasový chat 

Použití a ovládání zařízení: 

- Zapnutí/vypnutí – pomocí přepínače (1) můžete zařízení zapnou a vypnout – ihned po 

zapnutí dochází k párování, pokud zařízení není ještě spárované spárujte jej s vámi vybraným 

zařízením 

- Přijmutí hovoru – dotkněte se tlačítka (2), nebo řekněte „YES“ 

- Položení hovoru - dotkněte se tlačítka (2) 

- Odmítnutí hovoru - dotkněte se tlačítka (2) na dobu 3 vteřin, nebo řekněte „NO“ 

 

- Přehrávání hudby – dotkněte se tlačítka (2) pro přehrávání/zapauzování hudby 

- Přepnutí skladby  

o Stiskněte tlačítko Hlasitost (-) po dobu 2 vteřin pro návrat k předchozí skladbě 

o Stiskněte tlačítko Hlasitost (+)po dobu 2 vteřin pro přechod k další skladbě 

- Hlasitost: 

o Stiskněte tlačítko Hlasitost (-) pro ztlumení hlasitosti  

o Stiskněte tlačítko Hlasitost (+) pro zesílení hlasitosti 

- Jazyk – v případě že po zapnutí zařízení nemluví anglicky přepněte jej pomocí tlačítka (2) – 2x 

se dotkněte tlačítka pro přepínání mezi jazyky – přepínání funguje pouze v režimu párování 

před spárováním zařízení 

Párování: 

- Po zapnutí zařízení pomocí přepínače ON/OFF (1) uslyšíte informaci o zapnutí – „power on“ 

- Po zhruba 3 vteřinách přejde zařízení automaticky do párovacího režimu - indikátor (6) 

problikává modře a červeně 

- Najděte dostupné zařízení pomocí vašeho telefonu či jiného zařízení, které chcete spárovat 

pomocí zapnutého bluetooth 

- Při úspěšném spárování vám bude tato informace oznámena – „connected“ 

o V případě že telefon vyžaduje heslo zadejte 0000 

- Lze spárovat 2 telefony pro příjem hovorů 

o Postup je stejný jako pro párování pouze po úspěšném spárování s telefonem A 

následují tyto kroky: 

 Vypněte zařízení a následně jej opět zapněte 



 

 

 Zařízení by mělo opět vyhledávat dostupná zařízení pro spárování – telefon A 

by měl být mimo dosah či vypnutý bluetooth 

 Připojte telefon B a po úspěšném spárování zařízení opět vypněte 

 Zapněte zařízení počkejte, než se rozsvítí modrý indikátor (6) (nedržte 

dotykové tlačítko 

 Zařízení by se mělo spojit s telefony A a B v případě hovoru přijímat příchozí i 

odchozí hovory 

Součást balení: 

- 1x LUXUSNÍ HANDSFREE ELEGGANS 

- 1x USB kabel 

- 2 nástavce pro sluchátko – vyberte si vhodné pro pohodlnější používání 

 

Specifikace: 

Verze bluetooth: 4.1 

Baterie: Li-Po 

Kapacita: 150mAh 

 

 


