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Česká příručka 
Nabíjení: 
Předtím než sluchátka použijete, proveďte nejdříve jejich nabití do plné kapacity. 
Propojte sluchátka, tak jak je vyobrazeno do USB portu který má dostatečný výkon pro 
nabíjení. A počkejte dokud, se sluchátka plně nenabijí. 

 
Indikační dioda při propojení nabíjecího USB kabelu:  

 
Svítí červená – nabíjí se 
Svítí zelená – plně nabito 
 
Indikační dioda při odpojeném nabíjecím USB kabelu: 

 
Svítí zelená – baterie je nabitá 
Svítí oranžová – baterie má nízkou kapacitu 
Svítí červená – baterie je kriticky vybitá 
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Zapntutí 
Pro zapnutí stiskněte a držte tlačítko u každého sluchátka po dobu cca2 sekund dokud se 
neozve u každého zvukový signál, že sluchátko je zapnuté. Viz obrázek. 

 
Vypnete je tím že je uložíte do pouzdra a pouzdro zavřete. 

 
 
Párování s mobilním zařízením 
Pro úspěšné spárování se zařízením nesmí být sluchátka dále než max 1 metr. 

1) Otevřete pouzdro a proveďte spárování se zařízením. 

 
2) Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro, ujistěte se že jsou obě sluchátka zapnutá, pak 

stiskněte a držte na obou sluchátkách tlačítka po dobu 6 sekund dokud se neozve 
zvukové oznámení že sluchátka jsou připravena pro spárování Poté proveďte 
spárování se zařízením.  
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3) Zapněte Blutetooth na vašem mobilním zařízení a vyhledejte sluchátka Hammerhead. 

Pokud je požadováno heslo zadejte: 0000  
Vyčkejte na oznamovací tón, že spárování sluchátek se zařízením proběhlo úspěšně. 
Pokud se napoprvé spárování nepovedlo, překontrolujte stav a spárování opakujte. 
Nespárovaná sluchátka zůstanou aktivní po dobu cca 5 minut a poté se sami vypnou. 
 
Pro spárování sluchátek s jiným zařízením stiskněte a držte tlačítko na obou sluchátkách po 
dobu cca 6 sekund, než budou sluchátka opět v režimu pro spárování. 
 
Pro zrušení propojení se zařízením 3x za sebou stiskněte tlačítko na každém sluchátku. 
 
Pro aktivování herního režimu stačí na kterémkoliv sluchátku 3x stisknout tlačítko a poslední 
stisk držet po dobu cca 2 sekund. Tím samým způsobem herní režim sluchátek i vypnete. 
 
Tyto funkce jsou dostupné pouze u spárovaných sluchátek s telefonem: 
Stisknout a držet po dobu půl sekundy: zvednutí a položení hovoru nebo přehrání či stopnutí 
přehrávání. 
 
Stisknout a držet po dobu 2 sekund: zapnutí odpovídajícího sluchátka, odmítnutí hovoru, 
aktivace virtuálního asistenta. 
 
Stisknout a držet po dobu 6 sekund: aktivace párovacího režimu pro dané sluchátko. 
 
Dvakrát stisknout: přijmutí hovoru nebo přepnutí mezi hovory, přeskočení na další skladbu 
při přehrávání. 
 
Třikrát stisknout: návrat na přehrávání předchozí skladby. 
 
Třikrát stisknout a poslední stisk držet po dobu 2 sekund: zapnutí vypnutí herního režimu 
nebo zrušení spárovaného propojení sluchátek. 
 

Bezpečnost a údržba 
 

1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě 
ztrácíte záruku. 

2) Sluchátka uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u 
sluchátek z nějakého důvodu dojde k přehříváním, urychleně je odpojte od počítače. 
Operační teplota, ve které je možno sluchátka používat je 0-40°C. 

3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch. 
 
 
 

 
Sluchátka vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou začas sluchátka odpojíte a pomocí lehce 
navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečistěné části sluchátek.  
 
 


