
Handsfree sada JRB01 

Uživatelská příručka 

(Čtěte prosím tuto příručku pozorně, abyste produkt správně nastavili a používali) 

 

1. Úvod 

Handsfree sada JRB01 může být snadno spárovaná s vaším telefonem pomocí Bluetooth, může snadno přenášet 

digitální stereofonní audio signál do vašeho stereofonního systému v autě nebo jinde, má integrovaný mikrofon a 

multifunkční tlačítko, které umožňuje přijmout příchozí hovor bez použití rukou. 

Handsfree sada JRB01 je schopna spolupráce se všemi zařízeními vybavenými funkcí Bluetooth 4.0+EDR, jako jsou 

mobily, tablety a počítače (pokud využívají profil A2DP
1
). 

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

Název produktu: Handsfree sada 

Model: JRB01 

Velikost: 51 × 51 × 18 mm 

Hmotnost: 38 g 

Bluetooth verze: Bluetooth 4.0 + EDR
2
) 

NFC
3
) Ano 

Vícebodové řízení: Ano 

Profily Bluetooth: HSP
4
), HFP

5
, A2DP a AVRCP

6
 

Vstupní napájení: 5 V= 

Pracovní vzdálenost: 10 m 

Přípojná místa: 3,5 mm jack, USB 2.0 

 

3. Popis 

 

1 – Mikrofon 

2 – Předchozí stopa, snížení hlasitosti 

3 – NFC hotspot (přístupový bod) 

4 – Následující stopa, zvýšení hlasitosti 

5 – LED indikátor 

6 – Multifunkční tlačítko 

a) Přijetí / Ukončení hovoru 

b) Pauza / Přehrávání hudby 

                                                             
2
 ) EDR = Enhanced Data Rate, zvýšená rychlost přenosu dat, až na 2,1 Mb/s. 

3
 ) NFC = Near Field Communication, radiová bezdrátová komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou 

vzdálenost (do 4 cm). 
4
 ) HSP = Headset Profile, slouží pro propojení bezdrátového sluchátka a telefonu a následný přenos hovoru. 

5
 ) HFP = Hands-Free Profile, obsahuje i jisté možnosti vzdáleného ovládání telefonu. Kromě příjmu a odmítnutí hovoru to je 

například opakované vytočení posledního volaného čísla. 
6
 ) AVRCP = Audio/Video Remote Control Profile, lze ovládat reprodukci hudby nebo videa na připojeném zařízení. Tedy 

určovat hlasitost, přeskakovat mezi stopami, přehrávání zrušit anebo znovu rozběhnout. 
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4. Připojení Handsfree sady 

(1) Najděte vhodné místo na přístrojové desce vašeho auta a připevněte tam magnetickou montážní podložku. 

Na ni přiložte Handsfree sadu. 

(2) Zapojte 3,5 mm jack konektor do AUX (Výstupu) audio systému vašeho auta. 

(3) Zasuňte konektor USB kabelu do USB zdroje napájení. Duální auto-nabíječka je součástí balení, můžete ji 

použít k napájení Handsfree sady nebo můžete použít zabudovaný USB zdroj vašeho vozu. 

(4) Sviňte kabel na požadovanou délku, aby vám nepřekážel. 

5. Spárování a připojení – Bluetooth 

(1) Pokud nastartujete motor auta, tak při připojeném napájení se Handsfree sada automaticky zapne a přejde 

do režimu párování. LED indikátor rychle bliká červeně / modře. 

(2) Zapněte váš mobil a vyhledejte nové zařízení - JRBC01. Jakmile bude nové zařízení vyhledáno, zvolte funkci 

párování. Funkce spárování závisí na typu vašeho zařízení. Přečtěte si nejdříve v jeho manuálu, jak se 

spárování provádí. Heslo ke spárování by nemělo být požadováno, ke spárování dochází automaticky. Je-li 

však požadováno, vložte 0000 (4 nuly). 

(3) LED indikátor bude trvale svítit modře, Bluetooth je nyní spárován a Handsfree sadu je možno použít. 

(4) Pro spárování s jiným zařízením vypněte nejdříve první Bluetooth zařízení a potom zopakujte znovu proces 

spárování pro druhé zařízení. 

(5) Pro spárování s dvěma různými mobily současně spárujte Handsfree sadu nejdříve s prvním mobilem, poté jej 

vypněte a spárujte Handsfree sadu s druhým mobilem. Pak opět zapněte první mobil a Handsfree sada se s 

ním spáruje automaticky. Nyní bude Handsfree sada spárována s oběma mobily. 

6. Spárování a připojení – NFC 

(1) Pokud nastartujete motor auta, tak při připojeném napájení se Handsfree sada automaticky zapne a přejde 

do režimu párování. LED indikátor rychle bliká červeně / modře. 

(2) Zapněte ve svém mobilu NFC funkci, přiložte svůj mobil na místo označené na Handsfree sadě jako NFC 

hotspot (přístupový bod)(viz bod 3 na obrázku na předchozí stránce) a zajistěte fyzický kontakt mezi oběma 

přístroji. 

(3) Váš mobil vás vyzve, abyste odsouhlasil spojení mezi oběma přístroji. Odsouhlaste to. 

(4) Umístěte svůj mobil na místo NFC hotspotu, abyste jej spojili / rozpojili s Handsfree sadou. 

7. Připojení a použití Handsfree sady 

• Jakmile Handsfree sadu zapneme, automaticky se připojí k zařízení, s nímž byla naposledy spárována. 
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• Jakmile není žádné spárované zařízení v dosahu Handsfree sady, sada přejde do standby (pohotovostní) 

režimu. 

• V případě ztráty spojení je možné opětovné ruční nastavení podle sledu předcházejících kroků. 

• Přídavná USB zásuvka na auto-nabíječce může být použita pro váš mobil nebo jiné zařízení. Maximální 

výstupní napětí je 5 V= a proud 2,1 A. Tak se nejdříve ujistěte, že je nabíječka vhodná pro váš přístroj dříve, 

než jej připojíte. 

8. Ovládání hudby 

• Přehrávání / Pauza: Jednou stiskněte Multifunkční tlačítko (6). 

• Následující stopa: Jednou stiskněte tlačítko Následující stopa (4). 

• Předchozí stopa: Jednou stiskněte tlačítko Předchozí stopa (2). 

• Zvýšení hlasitosti: Stiskněte a držte tlačítko Následující stopa (4), až získáte požadovanou hlasitost. Při 

maximální hlasitosti sada jednou pípne. 

• Snížení hlasitosti: Stiskněte a držte tlačítko Předchozí stopa (2), až získáte požadovanou hlasitost. Při 

minimální hlasitosti sada jednou pípne. 

9. Ovládání telefonických hovorů 

• Přijetí telefonního hovoru: Jakmile zjistíte příchozí hovor, stiskněte jednou multifunkční tlačítko (6) a hovor 

bude přijat. 

• Ukončení telefonního hovoru: Během hovoru stiskněte jednou Multifunkční tlačítko (6) a hovor bude 

ukončen. 

• Odmítnutí hovoru: Při příchozím hovoru, který nechcete přijmout, stiskněte dlouze Multifunkční tlačítko (6) 

po dobu 2 sekund a hovor bude odmítnut. 

• Vytáčení posledního telefonního čísla: Pokud chcete telefonovat na číslo posledně uskutečněného hovoru, 

dvakrát stiskněte Multifunkční tlačítko (6). 

• Přepínání mezi dvěma hovory: Dvakrát stiskněte Multifunkční tlačítko (6). 

10. Obsah balení 

1 ks Handsfree sada JRB01 vč. kabelu 

1 ks Magnetická montážní podložka 

1 ks Náhradní oboustranná lepící destička 

1 ks Duální auto-nabíječka 

 


