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O BS-209 Stereo headsetu 
 
BS-209 Stereo headset umožňuje 
jednoduché bezdrátové připojení přes 
Bluetooth a  přijímat a vyřizovat 
hovory na cestách nebo v kanceláři. 
BS-209 Stereo headset je kompatibilní 
s mobilním telefonem, který 
podporuje Bluetooth Headset, 
Handsfree a A2DP Profil pro vytvoření 
stereofonního zvukového spojení přes 
Bluetooth technologii. 
 
 
O Bluetooth technologii 
 
Bluetooth bezdrátová technologie přinesla převrat v osobní konektivitě. Poskytuje 
bezdrátové spojení mezi přenosným počítačem, mobilním telefonem, kapesním 
počítačem a dalším zařízením s Bluetooth na vzdálenost 10 metrů. Používá 2.4G ISM 
přenos, který umožňuje globální komunikaci způsobem, o jakém jsme dříve ani nesnili. 
 
 
Přehled 
 
1. LED indikátor 
2. Tlačítko pro zeslabení hlasitosti 
3. Mikrofon 
4. Zdířka pro nabíječku 
5. Tlačítko pro zesílení hlasitosti 
6. ON/OFF tlačítko 
7. Sluchátka 
 
 
Obsah balení 
 
Bluetooth Stereo Headset 1x 
Nabíječka 1x 
Uživatelská příručka 1x 
 
 
Nabíjení headsetu 
 
Bluetooth headset obsahuje zabudovanou nabíjecí baterii. Před prvním použitím 
headsetu doporučujeme plně nabít baterii headsetu. Normální doba nabíjení je okolo tří 
hodin. Připojte nabíječku do el. sítě a následně připojte kabel do nabíjecí zdířky 
headsetu. Červená LED dioda indikuje nabíjení. 
 
Důležité: 
Indikátor nabíjení se může zpozdit o několik minut, pokud headset nebyl dlouho 
používán nebo byla baterie úplně vybitá. 



 
Nabíjecí doba headsetu 
 
Plné nabití headsetu trvá okolo tří hodin. Když bude baterie plně nabitá, LED dioda 
změní barvu na modrou. 
 
 
Provozní doba 
 
Plně nabitá baterie vydrží okolo 6 hodin hovorů, ale reálná doba může být různá podle 
spotřeby headsetu (až 150 hodin). 
 
 
Vybitá baterie 
 
Když je headset zapnut a baterie se vybije, LED dioda začne červeně blikat a headset 
bude pípat každé 2 minuty. Prosím, dobijte baterii, jak je popsáno výše. 
 
 
Zapnutí a vypnutí headsetu 
 
Zapnutí - Stiskněte a podržte MFB po dobu 2 sekund během kterých uslyšíte krátké 
pípnutí, LED dioda bude svítit modře. 
 
Vypnutí - Stiskněte a podržte MFB po dobu 3 sekund během kterých uslyšíte dlouhé 
pípnutí, LED dioda bude svítit červeně. Headset bude vypnutý a LED dioda přestane 
blikat. 
 
Důležité: 
Stiskněte MFB pokaždé, když zapnete headset pro navázání spojení mezi headsetem a 
mobilním telefonem. Pro připojení si prosím přečtěte kapitolu „Připojení headsetu“. 
 
 
Připojení headsetu 
 
Před prvním použití headsetu musíte zapnout Bluetooth Mobile Headset. 
 
Následující kroky popisují spojení headsetu: 
1. Umístěte headset a mobilní telefon tak, aby jejich vzdálenost nepřesahovala 
jeden metr. 
2. Ujistěte se, že headset je vypnutý. 
3. Stiskněte a podržte MFB po dobu 8 sekund, během kterých bude LED dioda 
střídavě blikat červeně a modře. Nyní je headset připraven pro spojení. 
4. Aktivujte na Vašem mobilním telefonu funkci Bluetooth podle návodu. 
Mobilní telefon bude hledat dostupná Bluetooth zařízení. 
5. Vyberte „BS-209“ ze seznamu nalezených zařízení. 
6. Vložte naprogramovaný klíč „0000“ a stiskněte „Ok“ pro spojení headsetu a 
mobilního telefonu. Když bude spojení dokončeno, LED dioda na headsetu zabliká 4x 
modře a bude následovat dlouhé pípnutí. 
7. Stiskněte „Zpět“ pro návrat do hlavní nabídky na Vašem mobilním telefonu. U 
některých modelů mobilních telefonů se na obrazovce zobrazí ikona headsetu. Nyní 
můžete uskutečňovat a přijímat hovory pomocí headsetu. 



 
Důležité: 
Když spojení nebude dokončeno během 2 minut od aktivování spojení, LED dioda bude 
blikat tmavě červeně, headset 3x zapípá a vypne se. Prosím zopakujte kroky 2 až 7 pro 
znovupřipojení headsetu a mobilního telefonu. 
 
 
Používání headsetu 
 
Když je spojení kompletní, můžete požívat následující funkce. Některé z níže uvedených 
funkcí jsou dostupné pouze pro zařízení s podporou Hand-free profilem. 
 
   
Přijmutí hovoru 
 
Při příchozím hovoru uslyšíte vyzvánění skrz sluchátka, stiskněte MFB pro přijetí hovoru 
nebo odpovězte přes Váš mobilní telefon běžným způsobem. 
 
 
Přijmutí hovoru při poslechu hudby 
 
Stiskněte MFB pro přijmutí hovoru a po 
skončení hovoru stiskněte MFB znovu pro 
pokračování přehrávání hudby. 
 
Když hovor ukončí druhá strana, přehrávání 
bude pokračovat automaticky bez nutnosti 
stisknutí MFB tlačítka. 
 
Důležité: Pro poslech hudby z mobilního 
telefonu se ujistěte, že zařízení podporuje 
Bluetooth A2DP profil. 
 
Ukončení hovoru 
 
Stiskněte MFB pro ukončení hovoru nebo ho ukončete přes mobilní telefon běžným 
způsobem. 
 
 
Odmítnutí hovoru 
 
Pro odmítnutí příchozího hovoru během vyzvánění, stiskněte a držte tlačítko pro 
ovládání hlasitosti po dobu 2 sekund během kterých uslyšíte 2 pípnutí. 
 
 
Vytáčení čísla 
 
Jednoduše vytočte telefonní číslo běžnou cestou přes Váš mobilní telefon. 
 
 
Hlasové vytáčení 
 



Když je Váš mobilní telefon  vybaven funkcí hlasového vytáčení, jednoduše stiskněte MFB 
na headsetu a když uslyšíte pípnutí, vyslovte slovo pro hlasové vytáčení. 
 
Důležité: 
Prosím ujistěte se že jste nahráli Vaše slovo pro hlasové vytáčení do mobilního telefonu. 
Tato funkce je použitelná pouze pro zařízení s Bluetooth Hand-free profilem. Možnosti 
funkce se můžou lišit v závislosti na typu Vašeho mobilního telefonu. Prosím přečtěte si 
Vaší uživatelskou příručku pro dané zařízení pro dodatečné informace. 
 
 
Vytočení posledního volaného čísla 
 
Stiskněte dvakrát MFB na headsetu. 
 
 
Poslech hudby přes PC 
 
Spojením headsetu a Vašeho PC můžete poslouchat hudbu skrz Bluetooth. 
Poznámka: Prosím přečtěte si návod k PC nebo k zařízení přes které je zprostředkováno 
spojení přes Bluetooth. 
 
 
Nastavení hlasitosti 
 
Stisknete opakovaně tlačítko pro nastavení hlasitosti dokud se nedostanete na 
požadovanou úroveň hlasitosti. 
 
 
Péče a údržba 
 
Headset: 
 
1. Ujistěte se, že je headset vypnutý, než jej umístíte do Vaší kapsy nebo tašky. Když 
by bylo tlačítko MFB náhodou stisknuto, Váš mobilní telefon může uskutečnit nežádoucí 
hovor. 
2. Nevystavujte headset vodě a jiným kapalinám nebo vlhkosti, protože zařízení není 
vodě vzdorné. 
3. Nepoužívejte abrazivní čistící přípravky pro čištění headsetu. 
4. Nevystavujte headset extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. 
5. Nevhazujte headset do ohně, mohl by explodovat. 
6. Nevystavujte headset kontaktu s ostrými předměty, může se poškrábat nebo 
poničit. 
 
Když nebudete headset používat delší dobu, ujistěte se, že je uskladněn na suchém 
místě, daleko od zdrojů vysokých teplot, prachu nebo vlhkosti. 
 
Nabíjení: 
 
1. Používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem k nabíjení headsetu. 
2. Nerozebírejte nabíječku, vystavujete se tak nebezpečí úrazu el. proudem nebo 
dalším nebezpečím. Nesprávným složením nabíječky můžete utrpět elektrický šok při 
užívání headsetu. 



3. Nepoužívejte nabíječku ve venkovních nebo vlhkých prostorech. 
4. Nabíjejte baterii jen v souladu s instrukcemi v této příručce. 
5. Nevystavujte nabíječku extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. 
 
Bezpečnostní informace: 
 
1. Zjistěte, jestli zákon dovoluje používání headsetu pří řízení. Když používáte 
headset během řízení, ujistěte se, že Vaše pozornost a zaměření na cestu stačí pro 
bezpečnou jízdu. 
2. Nikdy nedovolte dětem aby si hrály s headsetem. Ten obsahuje malé části a  po 
spolknutí hrozí udušení. 
3. Nepoužívejte headset v prostorách kde to není povoleno. Například v nemocnici, v 
místech kde se používají výbušniny, nebo v místech s vysokou koncentrací výbušných 
plynů. 
4. Nepoužívejte headset v letadle. 
5. Nikdy nepřipevňujte headset do míst, kde je airbag. Při použití airbagu může dojít 
k vážnému zranění. 
6. Neotvírejte nebo nepoškozujte baterii v headsetu. 
7. Likvidujte baterii  v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte baterii do běžného 
odpadu. 
 
Řešení problémů: 
 
Když nemůžete připojit headset k mobilnímu telefonu, zkuste následující: 
 
1. Ujistěte se, že je headset správně nabit a vypnut. 
2. Ujistěte se, že je headset spárován s mobilním telefonem. 
3. Ujistěte se, že na vašem mobilním telefonu je aktivována funkce Bluetooth. 
4. Ujistěte se, že vzdálenost headsetu a mobilního telefonu není větší než 10 metrů 
5. a nejsou mezi nimi žádné překážky. 
 
Když uvedené kroky nevyřeší Váš problém, nabijte prosím headset a vyjměte na chvíli  
baterii z mobilního telefonu. 
 
Headset je kompatibilní s komunikací přes Bluetooth verzi 1.2. Ostatní verze nemusejí 
být kompatibilní. 
 
Technické parametry: 
 
Bluetooth parametry:  Verze 1.2, Třída 2, 10 metrů 
Bluetooth podporované profily: Headset, Handsfree a A2DP 
Rozsah frekvence:   od 2.402 do 2.480 GHz 
Doba nabíjení:   cca 3 hodiny 
Doba hovoru*:   až 6 hodin 
Doba poslechu hudby*:  až 6 hodin 
Provozní doba*:   až 150 hodin 
Rozměry:    53,6 x 25,5 x 23,6 mm 
Váha:     28 gramů 
Model:    BS-209B 
 
 
 



 
Distributor pro Českou republiku a Slovensko: 
 
BBS spol. s r. o., Plzeňská 1700/9, 405 02  Děčín IV, Tel.: 800 330 500. 
 
 
Možnost objednání na eShopech: 
 
www.Palm.cz 
www.WindowsMobile.cz 

 
 


