
Bezdrátová sluchátka Tblitz Dots 
 
Resetování sluchátek 
Sluchátka vyjměte z dokovací stanice a vypněte je. Následně stlačte obě 
multifunkční tlačítka zároveň po dobu 15-20 vteřin nebo dokud 
neproblikají červeně a modře. Sluchátka vložte zpět do dokovací stanice, 
odstraňte záznam o spárování z mobilního zařízení a napárujte znovu. 
 
Nabíjení nabíjecího pouzdra 
Připojte pouzdro na nabíječku prostřednictvím USB-C konektoru na jeho 
straně.  
Sluchátka:  
Vložte sluchátka do napájecího pouzdra, červená dioda značí vybitá 
sluchátka.  
Napájecí pouzdro: 
Během nabíjení svítí dioda modře. 
Po plném nabití všechny diody zhasnou. 
 
Zapnutí sluchátek 
Otevřete dvířka pouzdra a vyjměte sluchátka, tímto se automaticky 
zapnou. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro a jsou vypnutá, tak stiskněte 
tlačítko po dobu 3 vteřin nebo dokud střídavě nebliká červená a modrá 
dioda. 
 
Vypnutí sluchátek 
Pokud vložíte sluchátka do nabíjecího pouzdra, tak se automaticky 
vypnou. Pokud chcete sluchátka vypnout mimo pouzdro, podržte tlačítko 
po dobu 5 vteřin. 
 
Znovu zapnutí sluchátek 
Když je párování úspěšné, při druhém zapnutí přejdou sluchátka do 
automatického připojení k mobilnímu zařízení. 
 
 
 
Připojení sluchátek k zařízení 



1.  Vyjměte sluchátka a podržte obě multifukční tlačítka na 3 vteřiny 
pro zapnutí, dokud dioda nebliká střídavě červeně a modře. 
Spárujte hlavní sluchátko (pravé), dioda střídavě bliká červeně a 
modře. Druhé sluchátko svítí pomalu a sluchátka jsou spárované. 

2. Zapněte Bluetooth ve Vašem telefonu. Pokud máte Android, 
přejděte do nastavení a klikněte na „vyhledat zařízení.“ Pokud máte 
iOS, systém automaticky začne vyhledávat nová zařízení. Po nalezení 
sluchátek v telefonu klikněte na spárování. Pokud se párování 
podaří, pravé sluchátko provede výzvu pro úspěšné spárování, levé 
sluchátko bude pomalu blikat modře. Po úspěšném spárování je 
pravé sluchátko hlavním kanálem, levé sluchátko sekundárním. 

3. Sluchátka lze spárovat s mobilním telefonem samostatně. Operační 
metodu lze provést dle výše uvedeného kroku 2. 

Při každém dalším použití se sluchátka automaticky spárují s Vaším 
telefonem, když je vyndáte z dokovací stanice. 
 
Funkce: 
 
Přehrát / pozastavit 
Když jsou sluchátka v pohotovostním režimu, stiskněte multifunkční 
tlačítka pro zahájení přehrávání. Pro zastavení přehrávání stiskněte 
multifunkční tlačítka. 
 
Přepínání skladeb / ovládání hlasitosti / aktivace Siri 
Při přehrávání hudby stiskněte multifunkční tlačítko třikrát pro přepnutí 
skladby. Pro ovládání hlasitosti stiskněte tlačítko dvakrát. Pro aktivaci Siri 
stiskněte tlačítko na 2 vteřiny. 
 
Přijímání hovorů 
Stiskněte tlačítko pro přijetí hovoru. 
 
Ukončení hovorů 
Stiskněte tlačítko pro ukončení hovoru. 
 
Odmítnutí hovoru 
Stiskněte tlačítko na 2 vteřiny pro odmítnutí hovoru. 
 
Výzva vybité baterie 



Když jsou sluchátka vybitá, ozve se tón slabé baterie každých 30 vteřin, 
dokud se sluchátka nevypnou. 
 
Bezpečnostní informace 

1. Nabíjejte v bezpečném prostředí. Jakmile je napájecí pouzdro 
nabité, odeberte USB kabel k zabránění poškození pouzdra. 

2. Při poslechu hudby upravte hlasitost na odpovídající úroveň, aby 
nedošlo k poškození sluchu. 

3. Pokuste se vyhnout používání sluchátek na místě s rušením zdroje, 
jinak to může ovlivnit funkčnost sluchátek. 

4. Snažte se vyhnout používání sluchátek v korozivním prostředí, 
zabráníte tak ovlivnění funkčnosti. 

 
Tipy: 
Když sluchátka používáte k poslechu hudby nebo během hovorů, věnujte 
pozornost správnému nastavení, aby se nedošlo k poškození sluchu 
nadměrnou hlasitostí! 
 
Omezení používání 
• Sluchátka nevystavujte přímému ohni ani vodě (sprchování, plavání 
apod.). 
• Vyhněte se používání produktu v prašném, špinavém prostředí. 
Nevystavujte zařízení magnetickému poli. V opačném případě může dojít 
k poškození obvodů uvnitř zařízení. 
• Používejte a skladujte zařízení v teplotách mezi -10°C a 55°C. 
• Extrémní horko nebo zima mohou poškodit zařízení. Při teplotách 
nižších než 5°C se zhorší výdrž baterií. 
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu, třeba na palubní 
desky v autech, nebo okenní parapety. 
• Neumisťujte zařízení do blízkosti zařízení se silným magnetickým nebo 
elektrickým polem, jako jsou mikrovlnné trouby nebo ledničky. 
 
 
Prohlášení o shodě dle směrnice 2014/53/EU naleznete na webové 
stránce: https://atonyx.cz/content/50-prohlaseni-o-shode 
Dovozce: Atonyx s.r.o. Harlacherova 3319/4, Praha 10, 10600 IČ: 
10796304 DIČ: CZ10796304 


