
uživatelský manuál

úvod
Bezdrátová sluchátka. Skvělý zvuk. Bluetooth 5.0
Až 8 hodin přehrávání hudby nebo volání. Až 6 plných dobití z 
nabíjecího boxu. Odolnost proti vodě IPX4. 
2 různé velikosti silikonových nástavců.

Před prvním použitím si důkladně prostudujte tento uživatelský 
manuál.

online podpora
Jsme tu pro vás. Kdykoliv. Rozumíme našim produktům a umíme 
poradit. Navštivte xmartian.com nebo nám napište na  
info@xmartian.com 
 
Nápad na zlepšení? Vaše zkušenosti se sluchátky? I to od vás 
rádi uslyšíme.
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nabíjení
Před prvním použitím doporučujeme sluchátka i nabíjecí box 
plně nabít. 

Zapojení
Připojte přiložený USB kabel do USB konektoru v nabíjecím 
boxu, druhou část kabelu zapojte do počítače nebo jiného 
napájecího konektoru USB.
 
Stav nabití nabíjecího boxu
Stav nabití je zobrazen pomocí 4 LED diod viz. obrázek na 
předchozí straně.

Význam LED diod u nabíjecího boxu
LED dioda blíká: nabíjecí probíhá 
LED diody svítí: nabíjecí box je plně nabitý 
LED dioda pomalu bliká: nabíjecí box je téměř vybitý 

Nabíjení sluchátek 
Vložením sluchátek do boxu dojde k automatickému zahájení 
nabíjení. 
Během nabíjení svítí notifikační LED dioda červeně.
Po dokončení nabíjení se notifikační LED dioda vypne.
Před prvním nabíjením sejměte z nabíjecích konektorů sluchá-
tek ochrannou fólii.
Pro správné nabíjení doporučujeme udržovat nabíjecí konektory 
sluchátek a boxu v suchu a čistotě. 
Plné nabítí sluchátek trvá cca 1 hodinu. Čas nabití se odvíjí od 
stavu vybití baterie. 
Stav nabití lze po spárování zobrazit i v mobilním telefonu.



připojení
Sluchátka pro připojení s telefonem využívají bezdrátovou 
technologii Bluetooth 5.0
Zapnutí a vypnutí
Sluchátka se automaticky zapnou po vyndání z nabíjecího boxu.
Při vrácení do boxu se automaticky vypnou.
Pokud do 2 minut od vyndání z boxu nedojde k jejich spojení s 
telefonem, budou sluchátka automaticky vypnuta pro úsporu 
energie. Ruční zapnutí lze provést, viz. následující strana 
manuálu.

Spárování sluchátek s mobilním telefonem
1  Podržte multifunkční tlačítko po dobu 5 vteřin. Notifikační 
LED dioda se rozbliká bílo-červeně.

V telefonu vyhledejte dostupné bluetooth zařízení.
V seznamu dostupných zařízení vyberte sluchátka M6

připojení
Po úspěšném spárování budou sluchátka připojována auto-
maticky po vyndání z nabíjecího boxu. V případě, že dojde 
k vypnutí/resetu bluetooth zařízení, tak je nutné sluchátka 
spárovat znovu. 

Single Mode
Sluchátka lze používat v režimu „Single Mode“, což znamená při-
pojení a používání pouze jednoho sluchátka. Vhodné například 
jako handsfree. 

Postup pro aktivování Single Mode
Z nabíjecího boxu vyndejte pouze jedno sluchátko. Stiskem 
multifunkčního tlačítka dojde k připojení sluchátka a aktivaci 
Single Mode.
Single Mode lze kdykoliv ukončit vyndáním druhého sluchátka z 
boxu a jeho zapnutím.  
Ruční zapnutí druhého tlačítka provedete stiskem multifunkční-
ho tlačítka, viz. sekce Multifunkční tlačítko.

Zapnutí/fungování sluchátek je indikováno bílým blikáním 
notikační LED diody.

Multifunkční tlačítko na sluchátku Vám umožňuje vyřizovat 
příchozí hovory a ovládat přehrávání hudby bez potřeby použití 
mobilního telefonu. U telefonů Apple lze tlačítkem aktivovat 
funkci assistenta Siri.

Zapnutí sluchátka: stisk po dobu 2 vteřin
Vypnutí sluchátka: stisk po dobu 5 vteřin
Přijmutí hovoru: krátký stisk
Ukončení hovoru: delší stisk
Odmítnutí hovoru: stisk po dobu 1 vteřiny
Aktivace Siri: stisk tlačítka do doby, než uslyšíte uvítací tón
Play/pause přehrávání: krátký stisk
Další skladba: 2x krátký stisk tlačítka na levém (L) sluchátku
Předchozí skladba: 2x krátký stisk tlačítka na pravém (R) sluch.
Zvýšení hlasitosti: 3x krátký stisk tlačítka na pravém (R) sluch.
Snížení hlasitosti: 3x krátký stisk tlačítka na levém (L) sluchátku

multifunkční tlačítko

Sluchátka se nedaří spárovat
1. Vypněte a zapněte Bluetooth připojení v mobilním telefonu  

a ověřte, zda telefon podporuje připojení Bluetooth 5.0
2. Postupujte v souladu s body viz. sekce Připojení

Sluchátka se nenabíjejí
1. Ověřte, zda je nabíjecí box dostatečně nabitý viz. sekce 

Nabíjení
2. Ověřte, zda jsou nabíjecí konektory čisté a suché.

řešení problémů

Hraje/funguje jedno pouze jedno sluchátko
1. Ověřte, zda je nehrající sluchátko nabité a zapnuté
2. Stiskněte multifunkční tlačítko pro spojení s druhým slu-

chátkem. 

Nenašli jste odpověď na Vaší otázku nebo problém? Ozvěte se 
nám na info@xmartian.com, rádi Vám pomůžeme a poradíme.

řešení problémů

Produkt: Bezdrátová bluetooth sluchátka
Název: Xmartian m6
Model: M6
Kompatibilní se systémem: Android 4.4, iOS 9 a vyšší
Kapacita baterie nabíjecího boxu: 400 mAh
Kapacita baterie sluchátka: 30 mAh
Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0
Dosah bluetooth: 10m
Typ baterie: Lithium-polymerová baterie
Vstupní napětí: DC 5.0 V
Vstupní proud: 300 mA max.
Stupeň krytí: IPX4
Provozní teplota: 0-45°C
Země původu: Čína
Produkt nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu. Pro likvidaci produktu se obraťte 
na příslušná sběrná pracoviště, kde lze produkt odevzdat k řádné recyklaci.

Výrobce:
SHENZHEN RUO LIN ELECTRONIC CO.,LTD
1820, Block B, Tianxia International Center, No.8, Nanshan 
District, Shenzhen

Importér:
Rondo.cz s.r.o.
Nepravidelná 329/9
Praha 10, 102 00
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