
DEFUNC TRUE SPORT / ENTERTAINMENT / AUDIO / TALK - Návod k obsluze 
 
Na obalu sluchátek, případně na letáčku uvnitř balení se u parametrů můžete setkat s anglickými popisy, které mají následující význam: 
 
Bluetooth (BT) profile - Bluetooth profil 
Bluetooth (BT) range - Bluetooth dosah 
Bluetooth (BT) version – Bluetooth verze 
Codec - kodek 
Earbud Battery – Kapacita akumulátoru ve sluchátku 
Frequency (FR) range – Frekvenční rozsah 
Charging case - Kapacita akumulátoru v dobíjecím pouzdru 
Charging time – Doba nabíjení 
Input interface – Terminál 
Net weight – Hmotnost 
Play time – Výdrž při přehrávání 
Speaker – Reproduktor (průměr) 
Standby time – Výdrž ve standby 
Talk time – Výdrž při hovoru 
Transmission frequency – Přenosová frekvence 
 
Bezdrátová Bluetooth sluchátka jsou z výroby částečně nabita, nicméně doporučujeme ihned po jejich vybalení nejprve provést plné nabití. K tomu použijte dodávaný USB 
kabel, který můžete zapojit např. do napájené USB zdířky v počítači, nebo do USB napájecího adaptéru. Ddobíjecí proud musí být 5V. 
 
Po dobití je sluchátka potřeba nejprve s spárovat se zdrojovým Bluetooth zařízením. V níže uvedené tabulce naleznete postup, jak sluchátka defunc uvést do tkzv. 
párovacího režimu. Jsou-li sluchátka v párovacím režimu, otevřete ve vašem telefonu/tabletu stránku s Bluetooth nastavením a na ní vyberte sluchátka ze seznamu 
dostupných zařízení. Tím dojde k jejich spárování. 
 
Každá sluchátka pak umožňují ovládat některé funkce, které také naleznete popsané u každého modelu v níže uvedené tabulce. 
 
Další informace naleznete na www.defunc.cz 
 
UPOZORNĚNÍ: Sluchátka mohou snižovat schopnost soustředit se a vnímat okolí. Nepoužívejte je tedy při činnostech, kdy by to mohlo být nebezpečné – např. při jízdě na 
kole, řízení automobilu apod. Sluchátka jsou navržena pro provoz v rozmezí teplot 0 – 45 stupňů celsia – nepoužívejte je tedy v teplotách mimo tento rozsah. 
 
Dovozce pro ČR a SR:  
Eurostar Ostrava   spol. s r.o. 
Čestlice 271, Dobřejovice u Prahy 25170 
tel: + 420 323 606 877 / e-mail: info@eurostar-ostrava 

http://www.defunc.cz/
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Dobíjení 
Při nabíjení blikají bíle až 4 LED 
kontrolky, každá z kontrolek 
znamená nabití o 25%. 

Při nabíjení blikají bíle až 4 LED 
kontrolky, každá z kontrolek 
znamená nabití o 25%. 

Při nabíjení blikají bíle až 4 LED 
kontrolky, každá z kontrolek 
znamená nabití o 25%. 

Při nabíjení blikají bíle až 4 LED 
kontrolky, každá z kontrolek 
znamená nabití o 25%. 

Spárování 

Vyjmout z pouzdra, když 
kontrolka na sluchátkách bliká 
střídavě modrá/červená, jsou v 
párovacím režimu 

Vyjmout z pouzdra, když 
kontrolka na sluchátkách bíle 
bliká, jsou v párovacím režimu 

Vyjmout z pouzdra, když 
kontrolka na sluchátkách bíle 
bliká, jsou v párovacím režimu 

Vyjmout z pouzdra, když 
kontrolka na sluchátkách bliká 
střídavě modrá/červená, jsou v 
párovacím režimu 

Zapnutí 
Vyjmutím z pouzdra, případně 
přidržením prstů na obou 
sluchátkách po více než 3s 

Vyjmutím z pouzdra, případně 
přidržením prstů na obou 
sluchátkách po více než 3s 

Vyjmutím z pouzdra, případně 
přidržením prstů na obou 
sluchátkách po více než 3s 

Vyjmutím z pouzdra, případně 
přidržením prstů na obou 
sluchátkách po více než 3s 

Play/Pause 
2x klepnout na kterékoli 
sluchátko 

2x klepnout na kterékoli 
sluchátko 

2x klepnout na kterékoli 
sluchátko 

2x klepnout na kterékoli 
sluchátko 

Další skladba 
Na 2s položit prst na pravé 
sluchátko 

Na 2s položit prst na pravé 
sluchátko 

3x kliknout na pravé sluchátko 
Na 2s položit prst na pravé 
sluchátko 

Předchozí skladba 
Na 2s položit prst na levé 
sluchátko 

Na 2s položit prst na levé 
sluchátko 

3x kliknout na levé sluchátko 
Na 2s položit prst na levé 
sluchátko 

Přijmout/Ukončit 
hovor 

2x klepnout na kterékoli 
sluchátko 

2x klepnout na kterékoli 
sluchátko 

2x klepnout na kterékoli 
sluchátko 

2x klepnout na kterékoli 
sluchátko 

Hlasitost 

Pro zvýšení kliknout na pravé 
sluchátko, pro snížení na levé. 
Mezi kliknutími je nutná 1s 
pauza 

Pro zvýšení kliknout na pravé 
sluchátko, pro snížení na levé. 
Mezi kliknutími je nutná 1s 
pauza 

Pro zvýšení kliknout na pravé 
sluchátko, pro snížení na levé. 
Mezi kliknutími je nutná 1s 
pauza 

Pro zvýšení kliknout na pravé 
sluchátko, pro snížení na levé. 
Mezi kliknutími je nutná 1s 
pauza 

Vypnutí 
Zavřením do pouzdra, 
podržením prstu na 5s, nebo 5 
minut bez signálu 

Zavřením do pouzdra, 
podržením prstu na 5s, nebo 5 
minut bez signálu 

Zavřením do pouzdra, 
podržením prstu na 5s, nebo 5 
minut bez signálu 

Zavřením do pouzdra, 
podržením prstu na 5s, nebo 5 
minut bez signálu 

Zvláštní funkce 
Deaktivace průvodce -Třikrát 
klepnout na kterékoli sluchátko 

Deaktivace průvodce -Třikrát 
klepnout na kterékoli sluchátko 

Deaktivace průvodce -Třikrát 
klepnout na kterékoli sluchátko 

Deaktivace průvodce -Třikrát 
klepnout na kterékoli sluchátko 

Režim Streaming /Gaming - pro 
přepnutí 3x kliknout na pravé 
sluchátko 

Režim Streaming /Gaming - pro 
přepnutí 3x kliknout na pravé 
sluchátko 




