
 

 

1. Potvrzení hovoru 

2. Napájecí / interkom tlačítko 

3. Konektor pro headset a nabíjení  

4. Headset konektor 

5. Mikrofon  

6. Sluchátko                  

 

Montáž klipu na helmu: 

1.  Pomocí přiloženého šroubováku povolte šrouby. 

2.  Klip nasaďte na helmu do ideální pozice. 

3.  Utáhněte šrouby a ujistěte se, že klip pevně drží na 

helmě. 

 

Montáž headsetu: 

1. Umístěte handsfree do klipu umístěném na helmě a 

ujistěte se, že pevně drží na svém místě. 

2. Umístěte reproduktor a mikrofon se suchým zipem 

do vnitřní strany helmy. 

3. Připojte headset do handsfree 

5. Zajistěte kabel headsetu uvnitř helmy a nechte jen 

potřebnou délku 

 

Nabíjení: 

Před prvním použitím nabijte handsfree na 100% 

Při nabíjení svítí červená LED, při plném nabití LED 

zhasne. Plné nabití pomocí přiloženého adaptéru trvá 

cca 4 hodiny 

Upozornění: Handsfree nabíjejte minimálně jednou 

měsíčně, aby nedošlo k poškození li-pol baterie 

Ovládání hudby: 

- Play / Pause – stisknutí tlačítka napájení 

- Další skladba – stiskněte tlačítko “+ “  

- Předchozí skladba – stiskněte tlačítko “- “ 

 

Nastavení hlasitosti: 

Dlouhé stisknutí tlačítka „+“ / “-„ 

 

Zapnutí/Vypnutí: 

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3s. Po 

zapnutí se ozve zvuková signalizace a modrá LED začne 

blikat. 

Pro vypnutí podržte tlačítko napájení po dobu 5s, 

zhasne LED a ozve se zvuková signalizace. 

Párování s mobilním telefonem: 

Zapněte handsfree a v nastavení bluetooth na vašem 

mobilním telefonu vyhledejte „BT-S(NS)“ a spárujte, 

poté se ozve zvuková signalizace. Pokud bude 

vyžadované heslo, zadejte „0000“. 

 

Ovládací prvky: 

- Přijetí hovoru – krátké stisknutí tlačítka se 

symbolem sluchátka 

- Automatický přijem volání – v závislosti na 

konkrétním telefonu se přijetí hovoru 

provede za 8-16s  

- Odmítnutí hovoru – stisknutí tlačítko napájení po 

dobu 2s, ozve se zvuková signalizace 

- Ukončení hovoru – krátké stisknutí tlačítka se 

symbolem sluchátka 

- Přijetí hovoru během režimu interkomu – 

stisknutí tlačítka se symbolem sluchátka po 

dobu 2s, ozve se zvuková signalizace 

Poznámka: V závislosti na konkrétním mobilním 

telefonu můžou funkce fungovat odlišně 

 

Párování 2 handsfree do režimu interkomu: 

- Zapněte obě handsfree 

- Stikněte tlačítko napájení na jednom handsfree a 

automaticky se přepne do režimu 

auto-párování a připojí se ke druhému 

handsfree. Zahájí se „live call“. 

- Při dalším použití se handsfree automaticky 

připojí po zapnutí 

 

Párování 3 handsfree 

- Viz. Párování 2 handsfree pro kombinace A-B, 

B-C, A-C 

- Vytáčení:  

1. A – stisknutí volat B, držení 2s 

volat C 

2. B – stisknutí volat C, držení 2s 

volat A 

3. C – stisknutí volat A, držení 2s 

volat B 

 

Vymazání paměti párování: 

 

- Při vyskytnutí problému párování je nejlepší 

vyresetovat paměť 

- Zapněte handsfree a podržte tlačítko napájení po 

dobu 3-5s, ozve se zvuková signalizace  

- Pusťte tlačítko po zaznění tónu, handsfree se 

vypne 

 

 

 

 


