
Handsfree sada do jacku 3,5 mm 

Uživatelská příručka 

(Čtěte prosím tuto příručku pozorně a dodržujte ji při používání) 

Handsfree sada do jacku 3,5 mm je specielně navržena tak, aby vám poskytla pohodlí a volnost při bezdrátové 

komunikaci během jízdy autem. Se zabudovaným zdokonaleným mikrofonem, který podporuje řešení  DSP (Digital 

signal processing = Digitální zpracování signálu) pro zrušení ozvěny a potlačení šumu, vytváří toto zařízení 

prvotřídní, kvalitní stereo zvuk. 

S certifikáty CE a FCC se jedná o vysoce kvalitní Handsfree sadu. Můžete ji použít v autě na poslech stereo hudby 

nahrané ve vašem mobilním telefonu a také odpovídat na příchozí hovory vašeho telefonu. Handsfree sada dělá 

vaši komunikaci mobilem snazší a bezpečnější. Lze potvrdit, že při řízení auta použití vašeho mobilu ruší co 

nejméně. 

1. Přehled o použití 

Tento produkt je použitelný pro většinu mobilních telefonů. 

* Pouze připevněte produkt na palubní desku ve správné pozici pomocí oboustranné samolepící destičky. 

2. Popis 

 

1 – Multifunkční tlačítko 

2 – Napájení (micro USB) 

3 – Mikrofon 

4 – LED indikátor (modrý) 

5 – Audio výstup (3,5 mm jack) 
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3. Připojení 

(1) Propojte Handsfree sadu (micro USB konektor) a auto-nabíječku USB kabelem. Nabíječku zastrčte do zásuvky 

pro zapalovač cigaret ve vašem autě. 

(2) Zastrčte 3,5 mm jack konektor audio kabelu do Handsfree sady a druhý konec do AUX (Výstupu) audio 

systému vašeho auta. Audio zdroj ve vašem autě nastavte na režim LINE IN nebo AUX. 

4. Spárování a připojení 

Před prvním použitím Handsfree sady ve vašem autě je nutné ji ručně spárovat a propojit s mobilním telefonem 

pomocí Bluetooth. Pro správné spárování postupujte podle následujících roků: 

(1) Stiskněte a po dobu 1 sekundy držte multifunkční tlačítko, LED indikátor se rychle rozbliká a to znamená, že 

Handsfree sada je připravena ke spárování. 

(2) Použijte váš mobil k vyhledání a k připojení na zařízení BT Speaker. Je-li požadováno heslo, vložte 0000 (4 

nuly). 

Poznámka: Pokud Handsfree sadu vypnete a opět zapnete, automaticky se připojí na naposledy spárovaný mobil. 

Pokud bude odpojena na více než 10 minut, automaticky přejde do režimu standby (pohotovostní stav). 

5. Přehrávání muziky 

Přehrávání / Pauza: V režimu standby (pohotovostní stav) jednou stiskněte multifunkční tlačítko a hudba bude 

znít. Ve stavu přehrávání hudby jednou stiskněte multifunkční tlačítko a hudba přestane znít. 

6. Použití Handsfree sady 

Po úspěšném připojení pomocí Bluetooth budou dostupné následující funkce: 

(1) Přijetí telefonního hovoru: Kdykoliv, kdy bude zařízení v režimu standby (pohotovostní stav) a mobil zjistí 

příchozí hovor, Handsfree sada bude zvonit a oznámí tím příchozí hovor. Stiskněte jednou multifunkční 

tlačítko a hovor bude přijat. 

(2) Ukončení telefonního hovoru: Pokud přijmete příchozí hovor a hovoříte, stiskněte jednou multifunkční 

tlačítko a hovor bude ukončen. 

(3) Odmítnutí hovoru: Pokud Handsfree sada oznámí příchozí hovor, který nechcete přijmout, stiskněte dlouze 

multifunkční tlačítko po dobu 1 sekundy a hovor bude odmítnut. 

(4) Vytáčení posledního použitého telefonního čísla: Pokud chcete telefonovat na číslo naposledy 

uskutečněného hovoru, v režimu standby (pohotovostní stav), dvakrát postupně stiskněte multifunkční 

tlačítko. 
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7. Oznámení 

(1) Tento přístroj je ve shodě se specifickou verzí Bluetooth. Není garantován soulad všech funkcí s jakýmkoliv 

zařízením vybaveným Bluetooth. Soulad vašeho mobilu s Handsfree sadou bude záležet verzi a schopnostech 

Bluetooth vašeho mobilu. 

(2) Neumisťujte nebo neukládejte Handsfree sadu na místo, kde je bezpečnostní airbag, nebo kam se případně 

rozvine. V případě rozvinutí bezpečnostního airbagu může dojít k vážnému poranění. 

(3) Vlastnosti a funkce zde popsaného zařízení mohou být kdykoliv změněny nebo zdokonaleny bez předchozího 

upozornění. 

8. Často kladené otázky 

Po připojení zařízení a jeho zapnutí neslyším žádný zvuk. 

(1) Ujistěte se, zda audio zařízení vašeho auta podporuje režim AUX a zda je nastaven režim LINE IN nebo AUX. 

(2) Ujistěte se, zda hlasitost vašeho Bluetooth přístroje a hlasitost vašeho zdroje zvuku mají nastavenou 

slyšitelnou úroveň. 

(3) Ujistěte se, zda je vybrán váš Bluetooth přístroj jako zdroj zvuku. 

9. Specifikace produktu 

Verze Bluetooth: 3.0 + A2DP
1
) 

Pracovní vzdálenost: Class 2, tzn. asi 10 m 

Profily Bluetooth: A2DP, HSP
2
) a HFP

3
) 

Napájecí napětí pro auto-nabíječku: 12 / 24 V= 

 

10. Obsah balení 

1 ks Handsfree ovladač 

1 ks Oboustranná lepící destička 

1 ks Micro USB kabel, verze 2.0 

1 ks Duální auto-nabíječka 

1 ks Kabel s 3,5 mm jack konektory 

 

                                                             
1
 )  A2DP = Advanced Audio Distribution Profile, podporuje bezdrátový přenos stereofonního zvuku. 

2
 )  HSP = Headset Profile, slouží pro propojení bezdrátového sluchátka a telefonu a následný přenos hovoru. 

3
 )  HFP = Hands-Free Profile, obsahuje i jisté možnosti vzdáleného ovládání telefonu. Kromě příjmu a odmítnutí hovoru to je 

například opakované vytočení posledního volaného čísla. 


