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1. Obecné funkce 

Zapnutí Dlouze stiskněte tlačítko Pauza/Přehrávat, až začne 
kontrolka blikat střídavě červeně a modře. 

Párování Když je reproduktor zapnut, vstoupí do automatického 
stavu. Jestliže byl reproduktor k zařízení připojen již dříve, 
automaticky se připojí k dřívějšímu zařízení, jinak vstoupí 
do režimu párování. 

Vypnutí Když je zařízení zapnuto, dlouze stiskněte tlačítko 
Pauza/Přehrávat, dokud jednou nezabliká červená 
kontrolka, reproduktor se pak vypne. 

Automatické 
vypnutí 

Když je v režimu párování, produkt se automaticky vypne, 
když není po dobu 5 minut připojen k zařízní. 

Nabíjení Nabíječku připojte ke vstupu zařízení. (Svítí červená 
kontrolka.) 

Přijetí 
hovoru 

Krátce stiskněte tlačítko Pauza/Přehrávat pro příchozí 
hovor. 

Ukončení 
hovoru 

Krátce stiskněte tlačítko Pauza/Přehrávat pro ukončení 
hovoru. 

Druhý hovor Jestliže dostanete druhý hovor, krátce stiskněte tlačítko  
Pauza/Přehrávat k jeho přijetí, nebo ho stiskněte dlouze k 
odmítnutí hovoru, pak stiskněte tlačítko  
Pauza/Přehrávat k přepnutí mezi dvěma hovory, krátkým 
stiskem tlačítka Pauza/Přehrávat ukončíte aktuální hovor.  

Odmítnutí 
hovoru 

K odmítnutí příchozího hovoru dlouze stiskněte tlačítko 
Pauza/Přehrávat . 

Zesílení K zesílení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko . 

Zeslabení K zeslabení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko . 

Další Pro další skladbu krátce stiskněte tlačítko . 
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Předchozí Pro předchozí skladbu krátce stiskněte tlačítko . 

Přehrávat/Po

zastavit 

Krátkým stiskem tlačítka Pauza/Přehrávat  spustíte 

přehrávání či ho pozastavíte, když je produkt připojen. 

Tovární 

nastavení 

Dlouhým stiskem  +  v režimu párování 

proběhne resetování a vymazání zpárovaných zařízení. 

2. Párování k telefonu či jinému zařízení: 
• Zapněte telefon, ujistěte se, že funkce Bluetooth je aktivní. 

• Zapněte sluchátka s funkcí Bluetooth a režim párování. 

• Na vašem telefonu podle pokynů telefonu vyhledejte zařízení s funkcí 

Bluetooth. Další informace naleznete v návodu k telefonu.  

• Po několika sekundách telefon zobrazí zařízení mezi objevenými zařízeními. 

• Zvolte zařízení a postupujte podle pokynů telefonu k jeho volbě k 

zpárování. 

• Váš telefon potvrdí zpárování, stiskněte Ano či OK. 

• Na vašem telefonu zvolte Připojit k zařízení.  

3. Vstup Line In 
SP-920BT / SP-925BT používá pro nabíjení, když je baterie slabá, 3,5mm audio 

konektor. Pro nabíjení ho jednoduše připojte k notebooku či počítači. Funkce 

Bluetooth bude v záložním režimu, když je konektor připojen k USB portu, a 

vrátí se do funkce Bluetooth, když bude konektor odpojen. 


