
EarFun Air
skutečně bezdrátová sluchátka

Součásti výrobku

Nabíjení Technické údaje

Propojení s novým zařízením – možnost A Propojení s novým zařízením – možnost B

Párování sluchátekZpůsob použití

Schéma výrobku

EarFun Air nabíjecí pouzdro

Připojení USB kabelu při nabíjení

Bezdrátové nabíjení (není součástí výrobku)

koncovky do uší (XS, S, M, L)

návod k použití
USB kabel typ C

1. Vyberte koncovku, která do vašeho ucha nejlépe padne.

2. Rozlište levé a pravé sluchátko.

3. Vložte sluchátko do zvukovodu.

4. Otočte sluchátko tak, abyste našli nejvhodnější úhel.

Otevřete nebo zavřete nabíjecí pouzdro a rozsvítí se kontrolka 

akumulátoru. Před prvním použitím obě sluchátka nabijte naplno.

Poznámka:

Sluchátka mají vestavěnou technologii zjišťování ucha. Když je nasadíte, začnou automaticky 

hrát a automaticky přehrávání pozastaví, když je sejmete. Nejsou-li správně nasazeny,  nemusí 

tyto automatické funkce správně pracovat.

1. krok Zrušte párování sluchátek propojených se zařízením. Sluchátka ztratí 

spojení a vstoupí do režimu párování.

2. krok Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.

1. krok Vložte sluchátka zpět do nabíjecího  pouzdra a ověřte, zda se nabíjejí. 

Kryt nechejte zavřený a stiskněte a po dobu 2 sekund podržte tlačítko  na 

pouzdru, dokud nezačnou kontrolky na sluchátkách rychle blikat modře.

2. krok Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.

První párování se zařízením

1. krok: Otevřete pouzdro, sluchátka se automaticky zapnou a vstoupí do režimu párování.

2. krok: Zapněte Bluetooth na svém zařízení a nechejte vyhledat přístroje v okolí.

3. krok: Ze seznamu dostupných přístrojů vyberte „EarFun Air” (bude-li vyžadováno heslo, 

zadejte ‚0000’).

Poznámky:
• Sluchátka se po otevření pouzdra automaticky spojí se zařízením, se kterým byla spárována naposledy.

• Jedním klepnutím je znovu připojíte k zařízení, se kterým byla sluchátka spárována naposledy, je-li zařízení 

zapnuté a sluchátka se nepřipojují automaticky sama.

• V režimu párování bliká kontrolka modře.

• Každé sluchátko lze  používat nezávisle.

dotykové víceúčelové ovládání

LED kontrolka

mikrofon

tlačítko nabíjecího pouzdra

nabíjecí kontakty

nabíjecí zásuvka USB-C

nabíjecí pouzdro

nabíjecí stanice

kontrolka nabíjecí stanice

zelená > 30 %

oranžová < 30 %
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červená bliká < 1 % je potřeba nabíjet

verze Bluetooth 5.0

frekvence Bluetooth 2,402 GHz – 2,48 GHz

profily Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP

maximální funkční dosah 15 m (bez překážek)

kapacita akumulátoru 55 mAh x 2 (sluchátka); 500 mAh (pouzdro)

doba nabíjení 1,5 hodiny (sluchátka

 2 hodiny (pouzdro přes USB-C)

 3,5 hodiny (pouzdro bezdrátově)

doba přehrávání až 7 hodin, celkem 35 hodin s dobíjecím pouzdrem 

(záleží na hlasitosti a zvuku)

vstup napájení stejnosměrných 5 V / 1 A

rozměry 53,3 x 52 x 34 mm

hmotnost 51 g
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Funkce

Kontrolky sluchátek

Řešení problémů

Reset a opakované připojení

přehrát/pozastavit klepnout dvojitě (L/P)

další stopa klepnout trojitě (P)

zvýšit hlasitost klepnout a držet (P)

ubrat hlasitost klepnout a držet (L)

přijmutí/ukončení hovoru klepnout dvojitě (L/P)

odmítnutí hovoru klepnout a držet 2 s (L/P)

odpovědět na druhý hovor klepnout trojitě (L/P)

a přidržet první hovor

přepnout hovory klepnout trojitě (L/P)

odmítnout druhý hovor klepnout a držet 2 s (L/P)

hlasový asistent klepnout trojitě (L)
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? Je možné používat každé sluchátko samostatně?

– Ano, každé sluchátko lze používat samostatně.

? Sluchátka se zapnou, ale nespojí se s mým zařízením.

– Aby se sluchátka mohla spojit se zařízením, nejprve na svém zařízení 

zapněte Bluetooth, pak ze seznamu přístrojů pro spárování vyberte 

‚EarFun Free’. Pokud i přesto sluchátka nenaváží spojení, zkuste 

provést jejich reset nebo se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

? Proč není spojení stabilní a občas se přerušuje?

– Mezi sluchátky a Bluetooth zařízením nesmí být žádné překážky. 

V okolí také nesmí být žádné radiové a WiFi rušení.

? Jaký je dosah sluchátek s Bluetooth?

– Sluchátka s Bluetooth mají maximální dosah 15 metrů bez překážek. 

Skutečný dosah však závisí na způsobu použití a okolním prostředí

? Mají sluchátka ovladač hlasitosti?

– Ano. Stiskem a držením levého sluchátka snížíte hlasitost a stiskem a 

držením pravého sluchátka hlasitost zvýšíte.

Zapnutí/vypnutí

Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka se automaticky zapnou.

Vraťte sluchátka zpět do pouzdra. Uzavřete pouzdro a sluchátka se 

automaticky vypnou.

Pokud selže vzájemné spojení sluchátek nebo spojení sluchátek a Bluetooth zařízení, 

postupujte následovně:

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a ověřte si, zda se nabíjejí.

2. Ponechejte pouzdro otevřené, stiskněte a držte tlačítko nabíjení po dobu 8 sekund, dokud 

kontrolka na obou sluchátkách neblikne 3krát fialově.

3. Vymažte na Bluetooth zařízení původní spojení a opakujte připojení „EarFun Air”.

Přehrávání hudby

Používání hands-free

Používání hlasového asistenta

? Sluchátka se nezapínají.

– Dobijte akumulátor ve sluchátcích. Je-li akumulátor nabitý a přesto 

se nic neděje nebo pokud není možné nabít dobíjecí pouzdro, 

obraťte se v rámci záruky na oddělení služeb zákazníkům.

? Je dobíjecí pouzdro voděodolné?

– Ne. Sluchátka jsou patří do kategorie IPX7, odolnost proti potu a 

vodě, ale dobíjecí pouzdro voděodolné není.

? Vypínají se sluchátka automaticky?

– Sluchátka zůstávají zapnutá, dokud mají navázané spojení se 

zařízením. Nepoužívají se pro přehrávání zvuku, přepnou se do 

režimu úspory napájení a probudí se, jakmile se začne přehrávat 

zvuk. Nejsou-li sluchátka s žádným zařízením spojená, automaticky 

se vypnou po 10 minutách.

Poznámka:

Před tím, než sluchátka uložíte do pouzdra, osušte je. Pot či voda na 

sluchátcích by mohly být příčinou zkratu a poškození přístroje 

v průběhu nabíjení.

zapnutí vypnutí

3x fialově blikne

zapnutí modrá kontrolka bliká 1 sekundu

vypnutí červená kontrolka bliká 1 sekundu

režim párování kontrolka bliká rychle modře

úspěšné navázání spojení kontrolka zhasne

nabíjení kontrolka blikne každých 5 s červeně

nabíjení dokončeno kontrolka zhasne

obnovení továrního nastavení kontrolka bliká fialově


