
STN 13 – Bluetooth Headset 
Uživatelský manuál 

1. ZAP/VYP – pauza/play/FM 6. Slot na TF kartu

2. Přechod na další skladbu/zvýšení hlasitosti

7. Vstup na AUX kabel

3. Přechod na předchozí skladbu/snížení hlasitosti

4. Změna režimu FM/MP3/EQ

5. Příjem hovoru

Zapínání: Stiskněte tlačítko ZAP/VYP po dobu 3 sekund. Po zapnutí 

je výchozí nastavení sluchátek v režimu bluetooth, rozsvítí se zelená 

dioda, jakmile sluchátka spárujete s Vašim mobilním telefonem či 

jiným bluetooth zařízením, zabliká dioda modře. 

Vypínání: Stiskněte tlačítko ZAP/VYP po dobu 3 sekund.  

Pauza: Pokud si přehráváte hudbu z paměťové karty, či z bluetooth 

zařízení, můžete skladbu pozastavit pomocí tlačítka ZAP/VYP. 

Opětovným stiskem pokračuje skladba dále. 

Hledání radio-stanic: pokud posloucháte rádio, stiskněte krátce 

tlačítko ZAP/VYP a sluchátka začnou automaticky vyhledávat 

dostupné stanice, toto stačí udělat při prvním použití, stanice již 

budou uloženy pak už jen můžete přepínat pomocí tlačítek 2) a 3). 

Přechod na další skladbu/ zvýšení hlasitosti: pokud posloucháte 

skladbu krátkým stiskem tlačítka 2) přejdete na další skladbu. 

Dlouhým stiskem této klávesy zvýšíte hlasitost. 

Přechod na předchozí skladbu/snížení hlasitosti: při poslechu 

skladby krátkým stiskem tlačítka 3) přejdete na předchozí skladbu. 

Dlouhým stiskem tohoto tlačítka snížíte hlasitost. 

FM/MP3/EQ: Dlouhým stiskem tlačítka 4) přepínáte mezi režimy 

FM, Bluetooth, EQ či čtením z TF paměťové karty. Pokud 

posloucháte hudbu z TF karty či přes bluetooth můžete pomocí 

tohoto tlačítka přepínat Eqalizér, 7 režimů: Natural, POP, ROCK, 

JAZZ, Coutry, Heavy Bass. 

Tlačítko hovorů: Poté co spárujete svůj mobilní telefon přes 

bluetooth, můžete přijímat hovory pomocí tlačítka 5) krátkým 

stiskem. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka hovor odmítnete. Poté co 

hovor ukončíte, můžete jej zavěsit krátkým stiskem tlačítka 5). 



Pomocí tohoto tlačítka můžete také vyvolat hovor s posledním 

číslem, které jste použili, stačí tlačítko dvakrát stisknout a číslo bude 

vytočeno. 

 

Bluetooth párování: Po zapnutí sluchátek v bluetooth režimu začne 

blikat zelená dioda, na mobilním telefonu najděte zařízení 

v nastavení bluetooth a poté co se úspěšně sluchátka spárují ozve 

se v sluchátkách gong a dioda začne blikat modře. 

 

Poslech hudby pomocí AUX kabelu: stačí kabel zapojit do sluchátek 

a do zařízení ze kterého chcete hudbu poslouchat, sluchátka 

automaticky ukončí bluetooth režim a budou fungovat, jako běžná 

drátová sluchátka. 


