
 

 

BLUETOOTH SLUCHÁTKO INAIR 

 

 

1) Tlačítko ON/OFF 

2) Mikrofon 

3) Led kontrolka 

4) Nabíjecí port 

Zapnutí: 

podržení tlačítka ON/OFF po dobu cca 4 vteřin - ozve se hlas "POWER ON" 

Vypnutí: 

podržení tlačítka ON/OFF po dobu cca 4 vteřin - ozve se hlas "POWER OFF" 

Spárování se zařízením 

1. zařízení musí být ve vypnutém stavu 

2. podržení tlačítka ON/OFF po dobu cca 7 vteřin - ozve se nejdříve hlas hlásící "POWER ON" 

následně "PAIRING" - to znamená že se sluchátko pokouší spárovat s vaším zařízením toto 

indikuje o blikání kontrolky v tlačítku ON/OFF které bude měnit barvu mezi modrou a 

červenou. Propojte jej s Vaším zařízení pomocí bluetooth. 

3. při úspěšném spárování se ozve hlas hlásící "PAIRING SUCCESFULL" a následně 

"CONNECTED" v opačném případě zopakujte postup 

Přijmutí, zavěšení, odmítnutí a znovu vytočení hovoru 

1. Příchozí hovor - 1x stisknutí tlačítka ON/OFF 

2. Zavěšení - 1x stisknutí tlačítka ON/OFF  

3. Odmítnutí - při hovoru dlouhé stisknutí tlačítka ON/OFF po dobu cca 2 vteřin 

4. Znovu vytočení - 2x stisknutí tlačítka ON/OFF 

Přehrávání hudby 

-  stisknutí tlačítka ON/OFF pro přehrání či zapauzování skladby  

 



 

 

Nabíjení 

1. Před prvním použitím musí být baterie plně nabita 

2.  Pro nabíjení používejte výhradně přiložený napájecí kabel 

3. Nabíjení indikuje červené podsvícení tlačítka ON/OFF, po úplném nabití se změní 

podsvícení z červené na modrou 

 

Přepnutí jazyka 

V případě potřeby je možné přepnout jazyk sluchátka podržením tlačítka ON/OFF po dobu 

cca 4 vteřin. 

Lze přepínat mezi asijským a anglickým jazykem  

 

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 

- Před prvním použitím baterii plně nabijte 

- Svévolně neumisťujte zařízení do míst s vysokou teplotou či nízkou – teplota vyšší než 

45°C, nižší než 0°C 

Porušení výše uvedených upozornění může vést s poškození zařízení! 

 

Bluetooth verze: V4.0 + EDR 

Radio frequency: 2.402-2.480 GHz 

Transmission level: Class 2 

Typ baterie: 50mAh polymerová 

Rozměry: 28 x 16 x 15 mm 

Váha: Zhruba 6 g 

 


