
Manuál nanosondy classic set 

SPECIFIKACE NANO SETU:  

  

Výhody NANO SETU:   
  
• Díky minimální velikosti sluchátka je NANO set zcela nepostřehnutelný vaším okolím 
• Díky dlouhé výdrži není potřeba baterií při používání sluchátka NANO 
• Zvuk ze sluchátka je slyšitelný pouze jeho uživatelem 
• Díky zabudovanému mikrofon v indukční smyčce na krk nemusíte mít na sobě žádné 

další dráty či další vybavení jako např. brýle nebo pera 

Indukční smyčka na krk 1 ks

NANO sluchátko 6 ks (3x ploché a 3x kulaté) 

Magnetická tyčka na vyjmutí sluchátka 1 ks

Nabíjecí USB kabel 1 ks

Trubice pro vložení NANO sluchátka 1 ks

Uživatelský manuál 1 ks
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• Případně je možné použít smyčku na krk s mikrofonem zabudovaným v účelovém 
drátku s bzučákem 

 Jak NANO set používat: Připojte mobilní zařízení skrz Bluetooth k NANO setu. Sluchátka 
NANO jsou malé neodymové magnety, které musí být umístěny na vašich ušních bubíncích. 
Sluchátka NANO produkují vibrace, které přechází do ušních bubínku, tudíž zvuk je opravdu 
slyšen pouze uživatelem sluchátek NANO.  

1. JAK ZAPNOUT A VYPNOUT VÁŠ NANO SET   

  

- Zapnutí: Podržte tlačítko k přijmutí/ukončení hovoru po dobu asi 2 sekund, dokud 
nezačne blikat malý světelný LED indikátor, který následně zůstane svítit po dobu asi 1 
minuty (viz obrázek vlevo) 

- Vypnutí: Podržte tlačítko k přijmutí/ukončení hovoru po dobu asi 5 sekund, dokud 
nezačne malý světelný LED indikátor blikat a následně zůstane vypnutý (viz obrátek 
vpravo)  

Prosím, mějte na paměti, že malý světelný LED indikátor přestane asi 1 minutu po zapnutí setu 
svítit z důvodu prodloužení výdrže setu. Set je po vypnutí světla stále aktivní, a při stisknutí 
tlačítka k přijmutí/ukončení hovoru se opět rozsvítí. Abyste zkontrolovali, zda je set stále 
aktivní, stiskněte jednou tlačítko k přijmutí/ukončení hovoru, malý světelný indikátor by měl 
znovu začít blikat.  

2. SPÁROVÁNÍ NANO SETU S VAŠÍM MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ 
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Sluchátka NANO jsou připojena s vašim mobilním zařízením skrze párování. Po následování 
několika jednoduchých kroků můžete spárovat NANO set s vaším mobilním zařízením v řádu 
pouze několika minut. 

- Nastavte svůj NANO set na režim párování – Při prvním použití vašeho setu NANO je set 
NANO automaticky v režimu párování, je tedy vyhledatelný na vašem mobilním zařízení. 
Pokud je set NANO v režimu párování, malý světelný LED indikátor svítí nepřetržitě. 

- Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení zjistitelné dalšími zařízeními – postupujte podle 
návodu vašeho mobilního zařízení. Nejprve se ujistěte, že je Bluetooth® na vašem mobilním 
zařízení zapnutý. Poté nastavte vaše mobilní zařízení jako zjistitelné. Obvykle je toto 
nastavení možné skrz Bluetooth® menu na vašem mobilním zařízení, kde zvolíte možnost ‘
vyhledat’ nebo ‘přidat’ další zařízení.  

- Vaše mobilní zařízení najde NANO set pod jménem BT2045. Potvrďte spárování s NANO 
setem a následně zadejte ověřovací kód 0000 (4 nuly), pokud je to po vás požadováno. Vaše 
mobilní zařízení vás upozorní na úspěšné dokončení párování. 

Jak nastavit do NANO setu režimu párování manuálně 

Pokud se nezdaří párování automaticky, můžete NANO spárovat s vaším mobilním zařízením 
manuálně. Nejprve se ujistěte, že je NANO set vypnutý. Poté podržte tlačítko k přijmutí/
ukončení hovoru po dobu asi 5 sekund. Světlo by mělo začít blikat, nepřestávejte tlačítko 
držet dokud se blikání nezastaví a světlo svítí stále. Poté postupujte podle 2. a 3. kroku výše. 

DŮLEŽITÉ: Při používání se ujistěte na vašem telefonu, že je jako ZDROJ ZVUKU 
uveden NANO set připojený přes Bluetooth. 

3. VLOŽENÍ NANO SLUCHÁTKA DO UCHA  

 

Nejdůležitějším krokem je vložení sluchátka přímo k ušnímu bubínku. 

Vložení NANO sluchátka se provádí pomocí vkládací trubice. Postupujte 
podle následujících kroků: 

- vyčistěte si svůj zvukovod 

- vložte sluchátko do vkládací trubice  

- při vkládání držte svou hlavu rovně 
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- v poloze 90 stupnů k zemi opatrně vložte vkládací trubici se sluchátkem do ucha  

- nakloňte hlavu k ramenu, aby sluchátko spadlo k ušním bubínku 

- měli byste ucítit dopad sluchátka na ušní bubínek, podobně jako dopad malé kapky vody  

- ujistěte se, že vám sluchátko nevypadává (nakloňte hlavu a držte si ruku na uchu, aby se vám 

sluchátko neztratilo při případném vypadnutí – pokud sluchátko vypadává, znamená to že 

nebylo vloženo dostatečně hluboko do ucha – zopakujte vložení sluchátka 

POZOR: nevkládejte sluchátko zbrkle, sluchátko pokaždé vkládejte pomalu a opatrně! 

- Povedlo se? Výborně! Nyní se můžete spojit s vaším kamarádem na telefonu.  

- Prosím, mějte na paměti, že pokud použijete obě sluchátka zároveň – každé v jednom uchu – 
kvalita zvuku bude výrazně lepší 

3.  HOVOR S KAMARÁDEM NA TELEFONU    

Pokud je zvuk ze sluchátka příliš tichý nebo pokud slyšíte zvuk pouze v jednom uchu, znamená 
to, že sluchátko nebylo vloženo správně na ušní bubínek. Vyjměte sluchátko z ucha a zopakujte 
vložení sluchátka (viz sekce 3). 

4. VYJMUTÍ NANO SLUCHÁTKA Z UCHA 

K vyjmutí sluchátka použijte magnetickou tyčku. Vložte magnetickou tyčku do vašeho zvukovodu, 
sluchátko se připojí k magnetu a vy můžete sluchátko vyjmout. 

5. NABÍJENÍ NANO SETU 

Doba nabíjení by měla být alespoň 2 hodiny, než začnete NANO set používat. Při nabíjení ze 
zásuvky použijte USB kabel v balení. Že se NANO set nabíjí poznáte díky jasně svítícímu 
světelnému indikátoru. Až světelný indikátor přestane svítit, je NANO set nabitý.  

www.nsondy.cz	 Page	 	 4
 

http://www.nsondy.cz


  

K nabíjení používejte pouze vybavení v balení NANO setu – nepoužívejte napájecí zařízení 
jiných přístrojů, jelikož mohou NANO set poškodit. Prosím, mějte na paměti, že životnost 
baterie se výrazně zkrátí, pokud zůstane NANO set vybitý po dlouhou dobu. Doporučujeme 
nabíjení NANO setu alespoň jednou do měsíce. 

6. DOPORUČENÍ:  

1. Před použitím si plně nabijte vaše mobilní zařízení a NANO set. 

2. Přepněte vaše mobilní zařízení do tichého režimu. 
  

3. Nasazujte si indukční smyčku pouze na krk, pokud byste ji umístili dál od úst, nebude 
vás slyšet. Indukční smyčku lze snadno ukrýt pod tričkem nebo mikinou. 

4. Domluvte se s vaším kamarádem na telefonu na signálu, aby mu bylo jasné, kdy může 
začít mluvit. 

  
5. Pokud chcete rychle na NANO setu vytočit posledně volané číslo, stačí dvakrát 

stisknout tlačítko k přijmutí/ukončení hovoru. 
   
Důležité: Pokud trpíte poruchou sluchu nebo onemocněním uší, nedoporučujeme používání 
NANO setu k předejití dalších zranění!
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