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1. Vítejte
Děkujeme vám za používání výrobku BlueParrott 
M300-XT. Doufáme, že s ním budete spokojeni!

VLASTNOSTI VÝROBKU BlueParrott M300-XT

• Přizpůsobitelné tlačítko BlueParrott 
ButtonTM – program pro ztlumení, rychlé 
vytáčení nebo funkci Push-to-Talk

• Mluvení během chůze – můžete se vzdálit až 
100 m od spárovaných Bluetooth zařízení

• Komunikace po celý den – doba hovoru až 
14 hodin

• Nabíjení USB-C – pro přidané pohodlí
• Blokuje až 80 % hluku na pozadí – 

2 mikrofony pro krystalicky čistý zvuk hovorů
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2. Přehled výrobku 
BlueParrott M300-XT

2.1 Dodávané příslušenství

 
 

Kabel USB

Gelové nástavce

Malý Střední Velký

*Tlačítko BlueParrottTM lze nastavit pomocí aplikace BlueParrott.

Tlačítko BlueParrottTM* 

Napájení zap./vyp. 
(podržet)

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti 

Mikrofon

Port pro nabíjení

Ztlumení mikrofonu

Přijetí/ukončení 
hovoru
Odmítnutí volání 
(podržet)
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3. Způsob nošení

Náhlavní soupravu lze nosit na levém nebo 
pravém uchu. 

Pravé Levé

Chcete-li nosit náhlavní soupravu na druhém 
uchu, otočte mikrofon horizontálně k druhé 
straně. Poté otočte mikrofon nahoru a vrchem 
jej namiřte směrem ke svým ústům.
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3.1 Výběr nástavce EarGel

Je důležité nosit náhlavní soupravu 
s nejpohodlnější velikostí nástavce EarGel pro 
vaše uši. To zajistí nejlepší zvukový zážitek. 

Malý Střední Velký

3.2 Jak zajistit, aby dokonale padla

Pro nejlepší kvalitu zvuku a pohodlí by gelový 
nástavec měl padnout pevně do vašeho ucha, 
ale neměl by být vmáčknut do vašeho 
zvukovodu.
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4. Nabíjení
Pro nabíjení náhlavní soupravy připojte nabíjecí 
USB kabel k nabíjecímu USB portu náhlavní 
soupravy. Sluchátka doporučujeme nabíjet 
pomocí dodávaného nabíjecího kabelu. Baterie 
se zcela nabije asi za 150 minut.
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Během nabíjení signalizuje LED indikátor stav 
nabíjení. Červenou barvou signalizuje, že se 
náhlavní souprava nabíjí. Modrou barvou 
signalizuje, že je náhlavní souprava plně nabitá.

Nabíjení Plně nabito
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5. Způsob připojení
5.1 Zapnutí napájení

Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko na 
1  sekundu, dokud LED dioda nezačne blikat 
modře a neozve se „Power on (Zapnuto)“.

Power on 
(Zapnuto)

1 sekunda

5.2 Vypnutí

Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko na 
3  sekundy, dokud LED dioda nezačne blikat 
červeně a neozve se „Power off (Vypnuto)“.

Power off 
(Vypnuto)

3 sekundy
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5.3 Párování s chytrým telefonem

1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava 
zapnutá.

2. Stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko na 
přibližně 6 sekund, dokud neuslyšíte „Pair 
mode (Mód párování)“ a LED dioda se 
rozbliká červeně a modře. Náhlavní souprava 
je nyní připravena ke spárování.

3. Přejděte do nabídky Bluetooth v chytrém 
telefonu a ze seznamu dostupných zařízení 
vyberte M300-XT.

1 2

Pair mode 
(Mód 
párování)

6 sekund



12

Č
EŠ

TI
N

A

5.4 Připojení k chytrému telefonu 
pomocí NFC

1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava 
zapnutá a zda je v chytrém telefonu zapnuta 
funkce NFC.

2. Zónu NFC chytrého telefonu přibližte k zóně 
NFC náhlavní soupravy, dokud chytrý telefon 
nepotvrdí připojení.

Vezměte na vědomí, že ne všechny telefony 
podporují párování NFC.

Zóna NFC



13

Č
EŠ

TI
N

A

6. Způsob použití  

6.1 Volání/hovory

K čemu slouží tlačítka

Přijetí hovoru Stiskněte multifunkční 
tlačítko

Ukončení hovoru Stiskněte multifunkční 
tlačítko

Odmítnutí 
hovoru

Stiskněte a (2 s) přidržte 
multifunkční tlačítko

Aktivace 
hlasového 
asistenta  
(např. Siri,  
Google Assistant)

Pokud hovor neprobíhá, 
stiskněte multifunkční 
tlačítko

*Tlačítko BlueParrottTM lze nastavit pomocí aplikace BlueParrott.

Tlačítko BlueParrott 
ButtonTM* 

Tlačítko Hlasitost, 
zvýšení (Volume up)
Tlačítko Hlasitost, 
snížení (Volume down)

Mikrofon

Ztlumení mikrofonu

Multi-function button | 
Multifunkční tlačítko
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Při poslechu hudby nebo 
při hovoru stiskněte 
tlačítko Hlasitost, 
zvýšení (Volume up) 
nebo Hlasitost, snížení 
(Volume down).

Vypnutí/zapnutí 
LED indikátorů

Současně stiskněte 
tlačítka Hlasitost, 
zvýšení (Volume up) 
a Hlasitost, snížení 
(Volume down)

Přenos zvuku 
z náhlavní 
soupravy 
do chytrého 
telefonu

Během hovoru stiskněte 
a podržte tlačítko 
Hlasitost, snížení 
(Volume down) po 
dobu 2 sekund, abyste 
přenesli zvuk hovoru do 
spárovaného telefonu. 
Přepojení hovoru zpět 
do náhlavní soupravy 
se provádí stejným 
způsobem.

Vytočení 
posledního čísla

Stiskněte a (1 s) přidržte 
tlačítko hlasitost, snížení 
(volume down), dokud 
nezazní pípnutí.

Ztlumit / 
zrušit ztlumení 
mikrofonu

Během hovoru stiskněte 
tlačítko BlueParrott. 
Případně lze také 
stisknout a (2 sekundy) 
přidržet tlačítko 
Hlasitost, zvýšení 
(Volume up).
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6.2 Tlačítko BlueParrottTM

Ve výchozím nastavení tlačítko BlueParrott ztlumí 
mikrofon. Tlačítko však lze nakonfigurovat na jiné 
funkce, například na rychlé vytáčení, push-to-talk, 
přístup k  druhému spárovanému mobilnímu 
zařízení nebo ke kontrole úrovně nabití baterie.

Chcete-li změnit funkci tlačítka BlueParrott, 
využijte aplikaci BlueParrott pro Android nebo iOS.

6.3 Vyřizování více hovorů

Sluchátka dokážou přijmout a zpracovat více 
hovorů současně.

Vyřizování více hovorů

Ukončení 
aktuálního 
hovoru a přijetí 
příchozího 
hovoru

Aktivní hovor lze ukončit 
stiskem multifunkčního 
tlačítka. Poté lze stiskem 
multifunkčního tlačítka 
přijmout příchozí hovor

Odložení 
aktuálního 
hovoru a přijetí 
příchozího hovoru

Rychle dvakrát stiskněte 
multifunkční tlačítko

Odmítnutí 
příchozího 
hovoru během 
hovoru

Stiskněte a (2 s) přidržte 
multifunkční tlačítko
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6.4 Multipoint mode (Režim Multipoint)

Náhlavní soupravu lze spárovat s  8  chytrými 
telefony a připojit ke dvěma najednou (režim 
Multipoint).

Chcete-li provést připojení k dvěma chytrým 
telefonům, samostatně s každým z nich proveďte 
běžný proces párování (viz kapitola 5).

Náhlavní souprava M300-XT bude sledovat oba 
chytré telefony a  umožní vám z  obou přijímat 
hovory.

Pokud během hovoru a zavolá jiná osoba na 
druhý telefon, v náhlavní soupravě zazní příslušné 
upozornění.

6.5 Postup resetování

Resetováním sluchátek se vymaže seznam 
spárovaných zařízení. 

1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.
2. Stiskněte a (10 s) přidržte obě tlačítka Hlasitost, 

zvýšení (Volume up) a Hlasitost, snížení (Volume 
down), dokud nezazní dvě pípnutí.

3. Vypněte náhlavní soupravu.

Náhlavní soupravu bude nutné znovu spárovat 
s chytrým telefonem.
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7. Aplikace BlueParrott

Aplikace 
BlueParrott

Naprogramujte tlačítko 
BlueParrottTM kdekoli a kdykoli.

K dispozici je možnost komunikaci 
s kontakty na bázi vysílačky (Push-
to-talk) v síti MySay Dial2Do.

Snadný přístup k úplnému návodu 
k použití náhlavní soupravy.
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8. Podpora
8.1 Časté dotazy

Zobrazte si časté dotazy na BlueParrott.com/
supportpages/BlueParrott-M300-XT

8.2 Péče o náhlavní soupravu

• Aby nedošlo k vybíjení baterie či snižování její 
kapacity, neskladujte náhlavní soupravu v 
horku či chladu, například v létě v zavřeném 
autě nebo venku v zimě.

• Pokud bude vystavena vodě, nechte náhlavní 
soupravě dostatek času, aby vyschla. Může 
trvat až hodinu, než náhlavní souprava úplně 
proschne a zapne se.

• Náhlavní soupravu neskladujte delší dobu 
bez dobíjení (max. tři měsíce).
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8.3 Čištění náhlavní soupravy

1. Použijte normální prostředek na mytí nádobí 
a vodu k navlhčení hadříku a poté hadřík 
důkladně vyždímejte, aby z něj voda 
nekapala. Používejte pouze mýdlo a vodu, 
nepoužívejte silné čisticí prostředky.

2. Jemně přetřete náhlavní soupravu vlhkým 
hadříkem a přitom dbejte na to, aby byla 
náhlavní souprava čistá bez mydlinek na 
povrchu.

3. Nechte náhlavní soupravu spočinout po dobu 
alespoň jedné minuty.

4. Setřete náhlavní soupravu do čista hadříkem 
navlhčeným pouze ve vodě.

5. Nechejte výrobek vyschnout.


