
 

 Zapnutí: podržení tlačítka ON/OFF po dobu cca 4 vteřin 

Vypnutí: podržení tlačítka ON/OFF po dobu cca 4 vteřin 

  

Spárování se zařízením  

1. zařízení musí být ve vypnutém stavu 

2. podržení tlačítka ON/OFF po dobu cca 7 vteřin 

následně "PAIRING" - to 

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 "PAI

v opačném případě zopakujte postup Přijmutí, zavěšení, odmítnutí a znovu vytočení hovoru 

1. Příchozí hovor - 1x stisknutí tlačítka ON/OFF 2. Zavěšení 

Odmítnutí - při hovoru dlouhé st

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

pro přehrání či zapauzování skladby 

 

Nabíjení  

1. Před prvním použitím musí být baterie plně nabita 

4 

BLUETOOTH SLUCHÁTKO 

S530 
 

 

 

1) Mikrofon 

2) Tlačítko ON/OFF 

3) Led kontrolka  

4) Nabíjecí port 

 

 

 

 

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

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

zařízení musí být ve vypnutém stavu  

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

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 

Propojte jej s Vaším zařízení pomocí bluetooth.  

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

v opačném případě zopakujte postup Přijmutí, zavěšení, odmítnutí a znovu vytočení hovoru 

1x stisknutí tlačítka ON/OFF 2. Zavěšení - 1x stisknutí tlačítka ON/OFF 3. 

při hovoru dlouhé stisknutí tlačítka ON/OFF po dobu cca 2 vteřin 

2x stisknutí tlačítka ON/OFF Přehrávání hudby - stisknutí tlačítka ON/OFF 

pro přehrání či zapauzování skladby  

Před prvním použitím musí být baterie plně nabita  

1 

2 

3 

BLUETOOTH SLUCHÁTKO 

ozve se hlas "POWER ON"  

ozve se hlas "POWER OFF" 

ozve se nejdříve hlas hlásící "POWER ON" 

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 

RING SUCCESFULL" a následně "CONNECTED" 

v opačném případě zopakujte postup Přijmutí, zavěšení, odmítnutí a znovu vytočení hovoru 

1x stisknutí tlačítka ON/OFF 3. 

isknutí tlačítka ON/OFF po dobu cca 2 vteřin  

stisknutí tlačítka ON/OFF 

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  

1. 4 vteřin. Lze přepínat mezi asijským a anglickým jazykem 


