
 
 

Minix NT-II Bluetooth Headphone 

 

 
 

Instalační příručka CZ 
 



 
Děkujeme Vám za zakoupení Minix NT-II Bluetooth Headphone 
 
Minix NT-II bezdrátová sluchátka jsou ideálním zařízením pro poslech kvalitní hudby, telefonní hovory, 
pro majitele tabletů, mobilních telefonů i počítačů s Bluetooth technologií. Spárujte jednoduše 
sluchátka s Bluetooth zařízením a volně se pohybujte až do 10 metrů bezdrátového poslechu. Můžete 
také zvednout hovor díky hands-free volání s vestavěnému mikrofonu a také díky ovládacím prvkům s 
lehkostí přepínat mezi skladbami.  
 
Tato příručka Vás seznámí se základními vlastnostmi zařízení, jeho připojení a základním 
nastavením. 
 
Nabíjení sluchátek 
 

1. Vložte nabíjecí kabel do USB portu, který podporuje napětí 5V (AC/DC USB adaptér nebo PC 
USB port) 

2. Připojte nabíjecí kabel do micro-USB portu sluchátek 
3. Nabíjení probíhá svítí-li červená LED dioda. 
4. Nabíjení je dokončeno, jakmile začne svítit modrá LED dioda 

 
Zapnutí a vypnutí sluchátek 
 
Zapnutí – stiskněte a podržte univerzální tlačítko po dobu 3 sekund. Uvolněte, jakmile začne modrá 
LED dioda blikat. 
 
Vypnutí -  stiskněte a podržte univerzální tlačítko po dobu 5 sekund. Uvolněte, jakmile začne červená 
LED dioda blikat. 
 
Spárování sluchátek s Bluetooth zařízením 
 
Vstupte do módu spárování, ujistěte se, že jsou sluchátka vypnuta. Stiskněte a podržte multifunkční 
tlačítko po dobu 6 sekund. Uvolněte, jakmile začne červená a modrá LED dioda střídavě blikat. 
 
Spárování sluchátek s Bluetooth mobilním telefonem 
 
Ujistěte se, že Bluetooth funkce v telefonu byla povolena. Při párování mějte sluchátka a telefon 
v rozmezí 1 metru. 
 
1. Vstupte do režimu spárování sluchátek (červená a modrá LED dioda bude střídavě blikat). 
2. Vyhledejte pomocí Bluetooth nové zařízení ve vašem telefonu, po vyhledání vyberte možnost „Minix 
NT-II“ 
3. Záleží na oznámení, vložte heslo nebo PIN „0000“ a zmáčkněte ano/potvrdit (záleží podle typu 
vašeho Bluetooth zařízení) 
4. Po úspěšném spárování, vyberte „Minix NT-II“ na seznamu Bluetooth zařízení a zmáčkněte tlačítko 
„připojit“. 
5. Po úspěšném připojení, modrá LED dioda bude i nadále blikat. 
Sluchátka se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení, když je zapnuté. 
 
 
Spárování sluchátek pomocí NFC technologie 
 
Ujistěte se, že funkce NFC byla zapnuta na vašem zařízení(telefonu) a potom přiložte na místo NFC u 
sluchátek Minix NT-II. Párovací zpráva se objeví na obrazovce zařízení, stiskněte tlačítko „Ano“ pro 
dokončení spárování. 
 
 
 
 



 

TECHNICKÁ PODPORA 
 

Infolinka: 800 118 629 
Email: support@umax.cz 

Provozní doba po-čt 9:00 – 17:30, pá 9:00 – 16:00 

Servisní středisko:  
 
ConQuest entertainment a. s   
Hloubětínská 11 
198 00 Praha 9 
+420 284 000 111 
Provozní doba po-pá 9:00 – 17:00 
 


