
SMP YPro 

Návod na použitie Bluetooth handsfree 

 
Úvod do zariadenia 

 

Zakúpené zariadenie Bluetooth uľahčuje telefonovanie počas jazdy. Zariadenie kombinuje užívateľsky 

prívetivé rozhranie s jednoduchou obsluhou. Zariadenie môžete používať nielen na telefonovanie, ale 

môžete s ním dokonca prehrávať hudbu na telefóne. Zariadenie má pokročilý DSP filter, ktorý filtruje rušivé 

zvuky a ozveny počas hovoru, vďaka čomu získate dokonalý zvuk a kvalitný tón. 

 

Nabíjanie zariadenia 

Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Pred prvým použitím zariadenie nabite (tento proces trvá 

približne 3 hodiny). 

Dôležitá poznámka: Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva a je vybité, môže dôjsť k dočasnému oneskoreniu 

blikania LED indikátora. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie nainštalovanej v zariadení, ihneď ju nabite. Ak 

je stav zariadenia nízky, LED indikátor bude blikať na červeno každé 3 sekundy. Za žiadnych okolností 

nepoužívajte zariadenie v tomto stave, pretože to výrazne skráti životnosť batérie a predĺži dobu nabíjania. 

Počas nabíjania sa LED indikátor rozjasní a po dokončení nabíjania zhasne. 

"Párovanie" pre mobilný telefón 

Pred prvým použitím je nevyhnutné zariadenie „spárovať“ s mobilným telefónom, ktorý podporuje funkciu 

Bluetooth. Zariadenie zvládne dva mobilné telefóny súčasne. (1) Pri párovaní by vzdialenosť medzi 

zariadením a mobilným telefónom nemala byť väčšia ako 1 meter. (2) Spustite zariadenie, potom bude LED 

indikátor blikať červeno a modro, čo znamená, že zariadenie je pripravené na „spárovanie“ s mobilným 

telefónom. 

Poznámka : Zariadenie sa po zapnutí automaticky prepne do režimu „párovania“. (3) Otvorte ponuku 

pripojenia Bluetooth na svojom telefóne a vyberte „YET-Pro6“ z voliteľných zariadení (4), ak ste urobili všetko 



správne, zariadenie sa v tomto čase pripojí k vášmu telefónu. váš mobilný telefón požiada o heslo na 

pripojenie, v takom prípade zadajte heslo „0000“.). Po dokončení „párovania“ zariadenie klikne na „ Dokončiť 

“. Párovanie potvrdí úspešné pripojenie pomocou hlasovej správy, potom sa zariadenie prepne do 

pohotovostného režimu a LED dióda bude každé 3 sekundy blikať na modro. (5) Po úspešnom pripojení budú 

hovory prijímané a odmietané prostredníctvom zariadenia. Poznámka : Ak bolo párovanie neúspešné, 

zariadenie sa po 2 minútach vráti do režimu „párovania“, potom zariadenie vypnite a pokúste sa znova 

„spárovať váš mobilný telefón so zariadením pomocou vyššie uvedených krokov. 

"Párovanie" pre mobilný telefón 2 

Ak chcete „spárovať“ sekundárny mobilný telefón, najskôr ho odpojte od prvého mobilného telefónu podľa 

týchto krokov: (1) V ponuke Bluetooth mobilného telefónu ho odpojte od a) „YET-Pro6“. (2) Vypnite 

zariadenie, potom ho znova zapnite a pripojte ho k sekundárnemu mobilnému telefónu rovnakým spôsobom 

ako k primárnemu mobilnému telefónu. Po pripojení zapnite funkciu Bluetooth primárneho mobilného 

telefónu, ktorý sa automaticky pripojí k zariadeniu. 

Ako nástroj používate? 

(1) Po správnom spárovaní budete prostredníctvom zariadenia prijímať prichádzajúce hovory na váš mobilný 

telefón. Zariadenie zvonením signalizuje prichádzajúce hovory, ktoré môžete prijať stlačením tlačidla „Prijať 

/ Ukončiť hovor.“ (2) Ak chcete hovor pozastaviť, krátko stlačte tlačidlo „Prijať / Ukončiť hovor“. (3) Ak chcete 

zavolať späť poslednému volajúcemu, stlačte dvakrát tlačidlo „Prijať / Ukončiť hovor“. (4) Ak chcete upraviť 

hlasitosť, stačí stlačiť tlačidlo „Hlasitosť +“ alebo „Hlasitosť-“ na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. (5) Na 

prehrávanie hudby krátko stlačte tlačidlo „Answer / End“ v pohotovostnom režime a medzi hudbou môžete 

prepínať pomocou tlačidiel „Volume +“ a „Volume-“. (6) Počas hovorov dvakrát krátko stlačte tlačidlo „Prijať 

/ Ukončiť hovor“, čím ukončíte hlasitý odposluch a uskutočníte súkromné hovory. 

Umiestnenie zariadenia 

Zariadenie sa rovnako ľahko inštaluje a nevyžaduje žiadne školenie, dá sa jednoducho umiestniť na jeho 

markízu. 

Automatické vypnutie pri nízkom nabití 

Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 3,3 V, zariadenie vás upozorní zvukovou správou „Slabá batéria “. Ak je 

nabitie nižšie ako 3,0 V, zariadenie sa automaticky vypne. 

Jazykové nastavenia 

Zariadenie má štyri jazyky (angličtinu, taliančinu, španielčinu a nemčinu), na prepínanie medzi nimi stačí 

stlačiť súčasne tlačidlá „Hlasitosť +“ a „Hlasitosť-“. 

Vlastnosti. 

Verzia Bluetooth 4,1 + EDR 

Prevádzková frekvencia ISM 2,4 GHz – 2,48 GHz 

Prenosový prúd Trieda2 

Bezdrôtový dosah 0-10 metrov 

Výstupné napätie nabíjačky 5V 1,5A 

Vstavaná batéria 3,7 V / 600 mAH 

Doba nabíjania 3 hodiny 

Doba hovoru pri plnom nabití 17-20 hodín 

Pohotovostný čas 60 dní 

 



Údržba 

Neponárajte zariadenie do vody a nepoužívajte ho vo vlhkom a vysokoteplotnom prostredí. 

Nikdy nečistite prístroj korozívnymi látkami! 

Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo rozoberať, pretože tým stratíte nárok na záruku! 

Pri dlhodobom skladovaní zariadenie nabite, vypnite a uistite sa, že nie je vystavené extrémne nízkym alebo 

vysokým teplotám alebo vysokej vlhkosti. 

Bezpečnostné opatrenia 

Pred použitím zariadenia si skontrolujte miestne predpisy pre bezdrôtové zariadenia. 

Pri používaní zariadenia počas jazdy sa vždy sústreďte na jazdu a nevykonávajte žiadne úpravy zariadenia. 

Zariadenie nie je detskou hrou. 

Zariadenie nepoužívajte v prostredí, kde je zakázané používanie bezdrôtových komunikačných zariadení, ako 

sú letiská, nemocnice alebo čerpacie stanice. 
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