
 

 

 

 

 

 

Bezdrátová sluchátka 
                  DFS-XT10  

  



  



Nabíjení baterie 

Před prvním použitím nabijte baterii. 

1. Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce. 

2. Vložte nabíječku do zásuvky., 

3. Kontrolka nabíjení svítí červeně, když zhasne červené světlo, jsou sluchátka nabitá. 

4. Odpojte nabíječku od sluchátek a elektrické zásuvky. 

5. Nabíjení je dokončeno. 

Zapnutí / vypnutí 

1.Zapnutí: Podržte tlačítko zap. / hovor cca 3 sekundy, dokud kontrolka nezmění barvu z červené na 

modrou. 

2. Vypnutí: přidržte tlačítko zap. / hovor cca 6 sekund. 

 

Párování s telefonem 

 

1. Zapněte sluchátka a držte tlačítka cca 5s, až začne kontrolka blikat červeně a modře. 

2. Nastavte telefon tak, aby vyhledával zařízení Bluetooth (zapněte Bluetooth a zvolte v nastavení 

telefonu „vyhledávat bluetooth zařízení“). 

3. Zvolte nalezená sluchátka. 

4. Při neúspěchu opakujte celý postup párování (restartujte telefon, zapněte Bluetooth, zopakujte 

popsaný postup párování). 

5. Po úspěšném spárování začne kontrolka blikat modře. 

 

Ovládání 

Přijmutí telefonického hovoru 

Stiskněte krátce tlačítko pro hovor. 

 

Ukončení telefonického hovoru 

Stiskněte krátce tlačítko pro hovor. 

 

Odmítnutí telefonického hovoru 

Stiskněte tlačítko pro hovor cca 1s během vyzvánění. 

 

Zahájení telefonického hovoru 

Vytočte telefonní číslo na svém telefonu a použijte tlačítko pro hovor. Hovor bude přesměrován do 

sluchátek. 

 

Opětovné volání posledního volaného čísla 

V pohotovostním režimu tlačítko pro hovor cca 2 sekundy. 

 

Přepínání mezi stopami 

Vpřed: Stiskněte a podržte na telefonu klávesu hlasitosti + přibližně 2 sekundy. 

Zpět: Stiskněte hlasitost na mobilním telefonu - asi 2 sekundy. 

 

Nastavení hlasitosti 

+ zvýšení hlasitosti, - snížení hlasitosti 

 



Upozornění 

Při jízdě používejte sluchátka a dodržujte ustanovení země nebo oblasti. 

 

Neupravujte sluchátka z jakéhokoli důvodu, mohlo by dojít k selhání náhlavní soupravy nebo 

spálení. Posílejte prosím sluchátka do autorizovaných servisních středisek pro opravy. 

 

Nepoužívejte v prostředí s příliš nízkou nebo vysokou teplotou (pod 0 ° C nebo nad 45 ° C). 

 

Extrémní teploty mohou vést k deformaci zařízení, snížení kapacity nabíjení zařízení a zkrácení 

životnosti zařízení. Zařízení nepoužívejte v mokru, což může způsobit vážné poškození zařízení. 

Neovládejte zařízení mokrýma rukama. Poškození vodou není předmětem záruky. 

 

Nepoužívejte zařízení při bouřce. Blesky mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem. 


