
Bezdrátová Bluetooth® stereo sluchátka
s funkcí headsetu

Model: AF36
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Konektor pro připojení kabelu
Konektor pro nabíjení 
Následující skladba (   )
Vestavěný mikrofon

Indikační dioda
Play/Pauza/Multifunkční tlačítko

 Zvýšení hlasitosti   (   )
Předchozí skladba       (   )
Snížení hlasitosti         (   )



NABÍJENÍ
*** Před prvním použitím je nutné sluchátka nejprve plně nabít ***

 

Pomocí microUSB kabelu propojte levé sluchátko Wave a libovolný napájený 
USB port (na počítači). Nabíjení indikuje svítící červená dioda. Nabití trvá 
obvykle 2 hodiny. Po plném nabití červená dioda zhasne.

Poznámka: Přenos Bluetooth je funkční také během nabíjení, ale tento způsob 
použití dobu nabíjení prodlužuje. Pro poslech během nabíjení se doporučuje 
připojit sluchátka ke zdroji hudby pomocí audio kabelu.

Pokud je baterie téměř vybitá, rozsvítí se červená dioda. Každou minutu se také 
ozve hlášení ve sluchátkách.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
Sluchátka zapnete stisknutím a přidržením Multifunkčního tlačítka po dobu 2 
sekund. Ve sluchátkách se ozve hlášení "power on" a indikační dioda začne 
modře blikat. 

Sluchátka opět vypnete stisknutím a přidržením Multifunkčního tlačítka po dobu   
4 sekund. Ve sluchátkách se ozve hlášení "power off" a indikační dioda 
červeně zabliká.
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 PÁROVÁNÍ SE ZAŘÍZENÍMI BLUETOOTH
*** Sluchátka je nutné spárovat s každým zařízením pouze poprvé.

 

Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá a že se nacházejí ve vzdálenosti nejvíce  
1 m od párovaného zařízení. Stiskněte a podržte Multifunkční tlačítko po dobu 
několika sekund, dokud se neozve hlášení "Pairing". Indikační dioda se rozbliká 
střídavě červeně a modře. Párovací mód zůstane aktivní asi 2 minuty.

Otevřte menu Bluetooth na párovaném zařízení (telefonu). Některá zařízení 
vyžadují stisknutí tlačítka "Hledat nová zařízení" nebo "Přidat nové zařízení" 
před začátkem párování.
Vyčkejte, dokud se v seznamu dostupných zařízení neobjeví “Air-Fi Wave”.

Zvolte tuto  položku a v případě nutnosti zadejte kód "0000". Potvrďte 
párování. Po jeho dokončení bude indikační dioda svítit modře. 

1.

2.

3.

4.

VYHLEDÁNÍ MENU BLUETOOTH 
iPhone, iPad, a iPod touch

Na telefonu vyhledejte menu Nastavení.
Zvolte Bluetooth. Pokud není rozhraní Bluetooth zapnuto, zapněte jej.  
iPhone/iPad/iPod automaticky vyhledá nová dostupná zařízení.

a)
b)

Android™ telefony a tablety
Na telefonu vyhledejte menu Nastavení.
Zvolte Bluetooth (na starších telefonech pod položkou Bezdrátové
sítě). Pokud není Bluetooth aktivní, zapněte jej. Zvolte "Vyhledat 
další zařízení", pokud se tak nestane automaticky. 

a)
b)

Počítače, notebooky a další zařízení
Pro více informací o párování a nastavení pripojení navštivte 
stránku www.meelec.com/bluetooth.

Pokud se párování opakovaně nedaří, kontaktujte svého prodejce.
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Windows® Phone 8 
Na telefonu vyhledejte menu Nastavení.
Zvolte Bluetooth. Pokud není rozhraní Bluetooth zapnuto, zapněte 
jej. Telefon automaticky vyhledá nová dostupná zařízení.

a)
b)



 

PŘIPOJENÍ KE SPÁROVANÝM ZAŘÍZENÍM
Jakmila sluchátka zapnete, automaticky se pokusí připojit k naposled párovaným 
zařízením. Pokud se tak nestane automaticky, stiskněte Multifunkční tlačítko, aby 
se znovu obnovilo připojení ke spárovanému zařízení v dosahu. Pokud se 
sluchátka ani tak nepřipojí, vyhledejte v menu Bluetooth na telefonu položku 
“Air-Fi Wave” a zvolte ji.

Poznámka: Na některých počítačích je nutné povolit funkci Bluetooth Audio 
při každém dalším připojení sluchátek.

OVLÁDACÍ PRVKY

Sluchátka Wave mohou ovládat také telefonní hovory a přehrávanou hudbu na 
telefonech či tabletech. 

Funkce Operation Notes

Zvýšení hlasitosti Krátce stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti. Při dosažení minima či 
maxima hlasitosti se ve 
sluchátku ozve pípnutí.Snížení hlasitosti Krátce stiskněte tlačítko Snížení hlasitosti.

Poznámka: V pohotovostním režimu a během přehrávání slouží tlačítka pouze pro
změnu hlasitosti sluchátek Wave. Nejprve proto upravte hlasitost na telefonu či 
jiném připojeném zařízení. Během telefonních hovorů slouží tlačítka také pro
ovládání hlasitosti hovoru. U některých novějších telefonů s bluetooth profilem 
AVRCP 1.4 je možné ovládat pomocí sluchátek hlasitost telefonu v každé situaci.

Ovládání telefonních hovorů
Stav Povel Aktivace

Příchozí hovor
Přijmout hovor Stiskněte Multifunkční tlačítko.

Odmítnout hovor  Stiskněte a držte Multifunkční 
tlačítko po dobu 2 sekund.

Probíhající hovor

Ukončit hovor Stiskněte Multifunkční tlačítko.

Přenést do sluchátek Stiskněte a držte Multifunkční
tlačítko po dobu 2 sekund.

 

Pokračování na další straně
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Ovládací prvky
Ovládání telefonních hovorů

Stav Povel Aktivace

Hovor probíhá 
na telefonu

Přenést do sluchátek Stiskněte a držte Multifunkční 
tlačítko po dobu 2 sekund.

 

Ukončit hovor Stiskněte Multifunkční tlačítko.

Hovor probíhá, druhý 
hovor se ohlásí

Ukončit první hovor a 
přijmout druhý Stiskněte Multifunkční tlačítko.

* Po přijetí hovoru na telefonu se zvuk zpravidla ozývá přímo z telefonu. Pro přenesení hovoru do sluchátek 
stiskněte a podržte Multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund. 

Ovládání přehrávání médií

Stav Povel Aktivace
 Přehrávání médií 

neprobíhá Přehrát skladbu Stiskněte Multifunkční tlačítko.

Skladba je přehrávána Přerušit přehrávání Stiskněte Multifunkční tlačítko.

Skladba se 
přehrává nebo je 
pozastavena

Skok na další skladbu Stiskněte tl. Následující skladba

Na začátek 
skladby, nebo na 
předchozí

Stiskněte tl. Předchozí skladba

Aplikace pro přehrávání hudby musí být na některých telefonech aktivní (v popředí), 
aby bylo možné spustit přehrávání pomocí tlačítka na sluchátkách.

Poznámka: Pokud přijímáte hovor během přehrávání hudby, přehrávání se 
automaticky přeruší, dokud nedojde k ukončení hovoru.

Další funkce

Stav Povel Aktivace
Přehrávání probíhá 
nebo jsou sluchátka 
v pohotovosti

Opětovné vytočení 
posledního čísla Stiskněte Multifunkční tlačítko dvakrát. 

Ne všechna zařízení tuto funkci podporují. Více se dočtete v návodu daného zařízení.
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PÁROVÁNÍ MULTIPOINT
 Párování Multipoint umožňuje připojení dvou zařízení ke sluchátkům 

najednou. Obě zařízení je nutné nejdříve se sluchátky jednotlivě spárovat.

Párování Multipoint

Před připojením sluchátek ke dvěma zařízením je nedříve jednotlivě spárujte 
dle popisu v kapitole Párování. Následně sluchátka vypněte. Jakmile sluchátka 
opět zapnete, pokusí se připojit ke dvěma naposled párovaným zařízením - je 
nutné, aby bylo u obou zařízení aktivní rozhraní Bluetooth a aby se nacházela 
v dosahu sluchátek. Pokud nedojde k automatickému připojení k některému z 
požadovaných zařízení, vyberte v jeho menu Bluetooth opět položku "Air-Fi Wave".

Pokud chcete některé z připojených zařízení odpojit, jednoduše vypněte jeho 
rozhraní Bluetooth, nebo odeberte sluchátka "Air-Fi Wave" ze seznamu 
párovaných zařízení v jeho menu Bluetooth.

Funkce Multipoint

Status Function Operation

Přehrávání 
probíhá na 
jednom zařízení

Přehrávat média na druhém
Přerušte přehrávání na prvním zařízení
a spusťte Přehrávání na druhém.

Přepnutí na druhé zařízení může trvat až 10 sekund.

Poznámka: Příchozí hovory mají vždy přednost před přehráváním hudby. 
Přehrávání se při příchozím hovoru vždy automaticky přeruší a aktivuje se funkce

hovoru. V případě přijetí hovoru na druhém zařízení se sluchátka připojí k tomuto 
zařízení. Po ukončení hovoru se obnoví přehrávání na původním zařízení.

Pro více informací o ovládání hovorů pomocí sluchátek vyhledejte kapitolu

Ovládání telefonních hovorů.
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PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK POMOCÍ KABELU
Součástí balení sluchátek MEE Wave je také audio kabel s konektorem Jack 
3,5 mm, umožňující připojení sluchátek k přehrávači nebo telefonu, který není
vybavený rozhraním Bluetooth. Připojení přes kabel je možné použít také
v případě vybití baterií ve sluchátkách.
Sluchátka je možné používat přes Bluetooth také ve chvíli, kdy jsou zároveň 
připojena k jinému zdroji kabelem. Přenos Bluetooth má vždy přednost. Po 
připojení k zařízení přes Bluetooth bude signál přenášený kabelem dočasně 
odpojen a k jeho připojení dojde opět zhruba 4 s po odpojení zaření 
Bluetooth.
Poznámka: Vestavěný mikrofon sluchátek nebude při připojení pomocí kabelu 
aktivní.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do přiloženého pouzdra.

Sluchátka čistěte měkkým hadříkem. Pokud je to nutné, použijte trochu
mýdla ale nikdy žádné chemické čisticí prostředky.

Sluchátka neobsahují žádné uživatelsky vyměnitelné části. Rozebrání
sluchátek znamená ztrátu záruky.

Sluchátka nesmějí přijít do kontaktu s tekutinami. Pokud sluchátka omylem 
namočíte, zapněte je až po důkladném vysušení. Ponoření sluchátek do 
kapaliny vede taktéž ke ztrátě záruky.

Výdrž baterií se výrazně snižuje při skladování sluchátek v 
extrémníchteplotách (pod -10°C, nebo nad 45°C).

a)

b)

c)

d)

e)



UPOZORNĚNÍ

 

Používání sluchátek při vysoké hlasitosti po delší dobu může způsobit poškození 
sluchu. Udržujte úroveň hlasitosti na střední až nízké úrovni. Nepoužívejte 
sluchátka při řízení motorových vozidel, obsluze těžkých strojů, jízdě na kole ani 
při jiných činnostech vyžadujících vnímání zvuků okolí.
Před připojením sluchátek je doporučeno snížit hlasitost přehrávané hudby. 
Teprve po ověření úrovně hlasitost postupně zvyšujte.
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