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Vážený zákazníku, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup sluchátek Renkforce.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
 
Rozsah dodávky 
 

• Bluetooth® sluchátka 

• Micro-USB nabíjecí kabel 

• 3,5 mm AUX-in kabel s integrovaným ovládáním a mikrofonem. 

• Návod k obsluze 
 
 

Vysvětlení symbol ů 
Symbol blesku v trojúhelníku slouží jako upozornění před úrazem elektrickým proudem. 
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Popis a ovládací prvky 
 

1 Závěs mušlí 

2 Nastavení velikosti hlavového 
pásku 

3 Mikrofon 

4 LED kontrolka (červená/modrá) 

5 Tlačítko pro přehrávání / přijmutí 
hovoru 

6 Další skladba / zvýšení hlasitosti 

7 
Předchozí skladba / snížení 
hlasitosti 

8 Power / Mode tlačítko 

9 Micro-USB nabíjecí port 

10 3,5mm AUX IN vstup 

11 Funkční tlačítko 

12 Posuvný regulátor hlasitosti 

13 Mikrofon 

 
 

Obsluha 
 

a) Nabíjení vestav ěného akumulátoru 
• Před prvním použitím nabijte úplně vestavěný akumulátor. 
• Připojte Micro USB kabel do micro USB nabíjecího portu (9) ve lehátkách, druhý konec  

připojte do USB portu, např. napájecího adaptéru nebo počítače. 
• Nabíjení začne automaticky po připojení k USB zdroji napětí. 
• V průběhu nabíjení svítí LED kontrolka (4) červeně a po dobití zhasne. 
• Jakmile se LED kontrolka (4) rozbliká červeně, je třeba sluchátka nabít. 

 
b) Zapnutí/vypnutí sluchátek 

• Stisknutím tlačítka (8) po dobu 3 sekund sluchátka zapnete. 
• LED kontrolka (4) se rozbliká modře několikrát rychle po sobě a ozve se tón značící,  

že jsou sluchátka zapnutá. 
• Sluchátka začnou vyhledávat dostupná Bluetooth® zařízení. 
• Chcete-li sluchátka vypnout, stiskněte tlačítko (8) po dobu 3 – 5 sekund. 
• LED kontrolka (4) se rozsvítí červeně a ozve se tón značící, že se sluchátka vypínají. 

 
c) Párování sluchátek s Bluetooth ® zařízením 

• Umístěte sluchátka a Bluetooth® zařízení cca 1 metr od sebe a zamezte rušivým vlivům majícím 
vliv na přenos bezdrátového signálu, těmi jsou např. elektromagnetická pole nebo kovové 
objekty, popř. železobetonové stěny. 

• Ujistěte se, že je Bluetooth® software na Vašem zařízení aktuální. 
• Stiskněte tlačítko (8) pro zapnutí sluchátek a aktivaci párovacího režimu.  

LED kontrolka (4) začne střídavě blikat červeně a modře. 
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• Na Vašem zvukovém zařízení zvolte „RF-BTK-100“ (např. notebooku nebo telefonu)  
pro spárování se sluchátky. 

• Jsou-li zařízení spárována prostřednictvím Bluetooth ®, svítí LED kontrolka (4) modře  
a sluchátka přehrají notifikační tón. 

 
Pokud párování selže, opakujte postup uvedený výše, pro více informací nahlédněte  
do kapitoly „Řešení problémů“ 

 
d) Přehrávání po kabelu 

  
LED kontrolka (4) zhasne, je-li připojen zdroj zvukového signálu prostřednictvím 3,5 mm 
AUX-IN vstupu. 

 
• Připojte jeden konec přiloženého 3,5mm Aux-in (10) kabelu do sluchátek a druhý konec do 3,5 mm 

výstupu zvukového zařízení. 
• Bluetooth® propojení je přerušeno a LED kontrolka (4) přestane blikat. 
• Po dobu, po kterou jsou sluchátka připojena prostřednictvím 3,5 mm kabelu jsou deaktivována 

tlačítka umístěná na sluchátkách. 
• Na vašem audio zařízení spusťte přehrávání. 
• Pro ovládání přehrávání můžete nyní používat ovládací tlačítka na Vašem audio zařízení. 
 
e) Funkce tla čítek 

 
Tlačítko   Funkce 

 
• Toto tlačítko (7) umožní přeskočit na předchozí skladbu v seznamu přehrávaných 

skladeb. 
• Stisknutím a podržením snížíte hlasitost. 
• V režimu FM rádia: Krátkým stisknutím přeladíte na předchozí radiostanici. 

 
 

• Toto tlačítko (6) umožní přeskočit na následující skladbu v seznamu přehrávaných 
skladeb. 

• Stisknutím a podržením zvýšíte hlasitost. 
• V režimu FM rádia: Krátkým stisknutím přeladíte na následující radiostanici. 

 
 

• Napájení: Pro zapnutí a somatické spuštění párovacího režimu  
stiskněte a podržte stisknuté toto tlačítko (8) na 3 – 5 
sekund. 

• Stisknutím a podržením tlačítka na 3 – 5 sekund sluchátka vypnete. 
• V režimu FM rádia: Krátkým stisknutím vstoupíte a opustíte režim rádia. 

 
 

• Stiskněte pro přijetí  nebo ukončení    tel. hovoru. 
• Dvojitým stisknutím opětovně vytočíte naposledy volané tel. číslo. 

 
• Pro odmítnutí         příchozího hovoru stiskněte a podržte tlačítko (5) po dobu  

3-5 sekund. 
• Stiskněte pro přehrání nebo přerušení přehrávání skladby. 
• Stiskněte pro vyhledávání stanic. 
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Ovládání integrované v kabelu 
 

• V průběhu přehrávání stiskněte funkční tlačítko (11): 
- 1x pro přehrávání nebo přerušení přehrávání skladby. 
- 2x pro skok na další skladbu v seznamu přehrávaných skladeb. 
- 3x během 3 sekund pro skok na předchozí skladbu v seznamu přehrávaných skladeb. 

• V případě příchozího hovoru stiskněte tlačítko (11) pro přijetí nebo ukončení hovoru. 
• Pomocí posuvného přepínače (12) nastavte hlasitost „+“ nebo „-“. 

 
Některé mobilní telefonu nemusí tato tlačítka podporovat.  
Pokud se tak stane, používejte tlačítka na Vašem zařízení. 
 

f) Přijetí telefonního hovoru 
 

• Pokud dojde v průběhu reprodukce prostřednictvím Bluetooth® z mobilního zařízení 
k příchozímu hovoru, přehrávání je přerušeno a namísto toho se ozve vyzváněcí tón. 

• Stiskněte tlačítko (5) pro přijetí hovoru. 
• Stiskněte tlačítko (5) pro ukončení hovoru. Pro přijetí nebo ukončení hovoru můžete použít 

rovněž tlačítka na displeji Vašeho mobilního zařízení. 
 
Pokud máte sluchátka připojena k mobilnímu telefonu prostřednictvím Aux-in (10),  
je mikrofon na sluchátkách (3) deaktivován a mikrofon na dodaném kabelu (13) aktivován. 
Pro kvalitnější komunikaci přibližte při hovoru mikrofon k Vašim ústům. 

 
g) FM rádio 
 

Před samotným vyhledáváním rozhlasových stanic nejprve snižte hlasitost (7) na minimum. 
Příjem rozhlasových stanic je nejlepší na volném prostranství. 

 
 

• Stiskněte tlačítko (8) pro aktivaci režimu FM rádia. 
•  Krátkým stisknutím tlačítka (7) přeladíte na předchozí rozhlasovou stanici. 
• Krátkým stisknutím tlačítka (6) přeladíte na předchozí rozhlasovou stanici. 
• Přelaďování je automaticky ukončeno v okamžiku nalezení rozhlasové stanice s dostatečně silným 

signálem. 
 
Poslední naladěná stanice bude uložena do paměti pro příští aktivaci režimu FM rádia. 
 

 
Režim úspory energie 
 

• Pokud nejsou sluchátka používána po dobu delší než 5 minut, přejdou automaticky  
do úsporného režimu. 

• Připojením Aux-in kabelu úsporný režim ukončíte. 

 
Řešení problémů 
 

Nelze připojit 
- Zkontrolujte, zdali jsou obě zařízení v dosahu. 
- Ujistěte se, že je Bluetooth® na obou zařízeních aktivován. 

 

Není slyšet žádný zvuk 
- Zkontrolujte, zdali jsou obě zařízení nabitá a zapnutá. 
- Přehrajte na zařízení již staženou skladbu, nikoliv streamovanou. 
- Ověřte dostatečnou úroveň hlasitosti. 

 

Resetujte propojení 
- Nahlédněte do pokynů k obsluze Vašeho zařízení, jakým způsobem „zapomenou“ spárovaná 

sluchátka a opakujte párovací proces. 
- Resetujte sluchátka do továrního nastavení opakujte režim párování.  
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do sluchátek.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte  
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet  
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.  
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků),  
neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku. 
  

Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 

 
 

 

 
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou   
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Technické údaje  
 

Provozní napětí ..........................................5 V/DC 
Přenosová frekvence..................................2402 – 2480 GHz 
Přenosový výkon ........................................max. 4 dBm 
Bluetooth verze ...........................................V4.2 + EDR 10 m dosah 
Bluetooth párovací název ...........................„RF-BTK-100“ 
Bluetooth profil ...........................................A2DP 1.0, HFP 1.6, AVRC 1.4, HSP 
Frekvenční rozsah ......................................20 – 20 000 Hz 
Impedance ..................................................32 Ω 
Citlivost .......................................................105 ± 3 dB 
Odstup signál šum......................................≥ 85 dB 
Zkreslení .....................................................≤ 1 % 
Aux-in konekor ...........................................3,5 mm 
Ø reproduktoru ...........................................40 mm 
Akumulátor .................................................Lithium Polymer, 3,7 V, 300 mAh 
Doba nabíjení .............................................cca 3 h 
Provozní doba ............................................9 - 10 hodin (v závislosti na hlasitost) 
Doba v úsporném režimu ...........................100 hodin 
Provozní/skladovací podmínky ...................0 až +40 °C, 10 – 90 % RH (nekondenzující) 
Rozměry (D x Š x V) ...................................110 x 74 x 145 mm 
Hmotnost ....................................................172 g  

 
 

 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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