
BLUETOOTH HEADSET SWISSTEN CALLER CZ 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Technické parametry: 
Pohotovostní doba: až 140 hodin 
Doba hovoru: až 4 hodiny 
Doba přehrávání: až 4 hodiny 
Bluetooth verze: V5.0 
Profil: A2DP/HFP/HSP 
Technologie: CVC redukce hluku 
Funkční vzdálenost: 10 m 
 
 
 
 
1. Nabíjecí slot 
2. Světelný indikátor 
3. MF tlačítko 
4. CVC mikrofon 
 
 
 
 
Nabíjení headsetu 
K nabíjení headsetu 
používejte pouze autorizované napájecí adaptéry 
nebo připojení k PC. Neautorizované nabíječky můžou 
způsobit poškození headsetu nebo v extrémních 



případech dokonce jeho explozi. Mohou také 
zneplatnit záruku na produkt. Nikdy nepřijímejte nebo 
neuskutečňujte hovor během nabíjení headsetu. 
 
Světelný indikátor 
1. Režim párování: červené a modré světélko bliká 
střídavě 
2. Připojeno: modré světélko blikne každé 3 vteřiny 
3. Pohotovostní režim: modré světélko blikne každé 3 
vteřiny 
4. Nabíjení: červené světélko svítí 
5. Nabíjení dokončeno: modré světélko svítí 
6. Vypnutí: červené světélko se rozsvítí a zhasne 
 
Použití MF tlačítka 
Příjem/ukončení hovoru: stiskněte tlačítko jednou 
Odmítnutí hovoru: podržte tlačítko po dobu 2 sekund 
Opakované vytočení posledního volaného čísla: 
stiskněte tlačítko dvakrát 
Režim Siri/Hlasové vytáčení: podržte tlačítko po dobu 
3 sekund (pokud funkci daný telefon podporuje) 
Opětovné připojení: stiskněte tlačítko 
Přehrání/pauza písničky: během přehrávání stiskněte 
tlačítko 
Režim párovaní: podržte tlačítko po dobu 5 sekund 
 
Opatření 
- Nepoužívejte vyšší napětí než to, které je ve 
specifikaci. 



- Udržujte headset v suchu a v čistotě. Neponořujte ho 
do kapaliny a ani ho jinak nevystavujte vlhkosti. 
- Headset nedemontujte; nevystavujte ohni, velkému 
tlaku či vysokým teplotám. 
- Nedovolte nekvalifikovaným uživatelům a dětem 
používat tento headset. 
- Baterie se může během nabíjení lehce zahřát. 
- Neodstraňujte gumový špunt ze sluchátka headsetu. 
Můžete způsobit neopravitelné poškození na 
headsetu. 
 
Párování headsetu s telefonem 
1. Aktivujte funkci Bluetooth ve Vašem telefonu a 
vyhledejte Bluetooth zařízení. 
2. Zvolte zařízení „SWISSTEN Caller“ ze seznamu 
dostupných zařízení na Vašem telefonu. Následujte 
instrukce ke spárování, které se objeví na Vašem 
telefonu.  
 
Poznámka: Pro zvýšení šance na úspěšné spárování se 
ujistěte, že headset je od Vašeho mobilního telefonu 
ve vzdálenosti do 0,3 m.  
 
Instrukce k nošení 
Tento headset můžete nosit na obou Vašich uších. 
Můžete otočit klipem, abyste se ujistili, že 
reproduktor dobře sedí a headset se pohodlně nosí. 
 
 



Párování s více zařízeními 
1. Vypněte funkci Bluetooth na telefonu A poté, co byl 
připojen k headsetu. 
2. Restartujte headset a spárujte ho s telefonem B. 
3. Zapněte telefon A, ten bude automaticky spárován 
s headsetem. (některé mobilní telefony vyžadují 
potvrzení znovupřipojení kliknutím „OK“ při výzvě) 
 
Umístění headsetu ve funkční vzdálenosti 
Funkční vzdálenost mezi headsetem a Vaším 
mobilním telefonem je 10 m. Za touto vzdáleností 
nemusí headset fungovat správně nebo se může 
odpojit.  
 
Upozornění na vybití baterie 
Dobijte prosím headset, jakmile uslyšíte pípnutí 
(upozornění) z reproduktoru Vašeho headsetu. 
 
Jak se znovu připojit 
Jakmile se dostanete znovu do funkční vzdálenosti, 
headset se znovu připojí k poslednímu telefonu. 
V opačném případě se pokuste headset připojit znovu 
ručně na Vašem mobilním telefonu. 
 
Obnovení továrního nastavení 
Podržte MF tlačítko po dobu několika vteřin během 
nabíjení. Počkejte, dokud červené a modré světélko 
nezačne střídavě blikat a poté uvolněte tlačítko.  
  



BLUETOOTH HEADSET SWISSTEN CALLER  EN 
 

USER MANUAL 
 
Overview of your headset 
Standby time: Up to 140 hours 
Talk time: Up to 4 hours 
Play time: Up to 4 hours 
Bluetooth version: V5.0 
Profile: A2DP/HFP/HSP 
Technology: CVC noise reduction 
Transmission range: 10 m 
 
 
 
 
1. Charging slot 
2. Indicator light 
3. MFB button 
4. CVC Microphone 
 
 
 
Charging the 
headset 
Using authorized 
charge adapters or connecting to PC to charge the 
headset. Unauthorized chargers may cause damage to 
the headset or in extreme condition an explosion. It 



could also invalidate the warranty of the product. 
Never make or take calls while charging.  
 
Status indicators 
1. Pairing mode: red and blue lights flashing 
alternately 
2. Connected: blue lights every 3 seconds 
3. Standby: blue lights every 3 seconds 
4. Charging: red light on 
5. Charging complete: blue light on 
6. Switch off: red lights on and go off 
 
Using of MFB Button 
Take call/end call: press button once 
Reject call: hold button for two seconds when call 
comes 
Redial the last number dialed: press button twice 
Siri model/ Voice Dialing: hold button for 3 seconds if 
the phone supports 
Reconnect: press button 
Play/pause songs: press button once when playing 
songs 
Pairing mode: hold for 5 seconds 
 
Precaution 
- Do not use voltages greater than those specified. 
- Keep headset dry and clean. Do not submerge or 
wet with liquids or chemical products.  



- Do not dismantle it, throw it in fire, or subject it to 
high pressure or temperatures. 
- Do not allow unskilled users or children to use it. 
- It is normal for battery to heat up slightly while 
charging. 
- You are recommended to not remove the pads from 
headset. It could cause irreparable damage to the 
headset. 
 
Pairing the headset with your phone 
1. Activate the Bluetooth function of your phone and 
scan for Bluetooth devices. 
2. Select device named “SWISSTEN Caller” from the 
available devices list on your phone. Follow the 
pairing instructions that appear on your phone 
3. Setup menu in different phones: iPhone: Setup – 
General – Bluetooth (turn on and discovering); Other 
smartphones: Setup/Options – Bluetooth (turn on) – 
Discover Devices 
 
Notes: To improve the chances of successful pairing, 
please make sure the headset next to the phone in 
less than 0.3 m. 
 
Wearing instruction: 
This headset can be worn on either one of your ears. 
You can rotate the clip to make sure the speaker well 
set and for a more comfortable fit. 
 



Multi-point Pairing 
1. Turn off Bluetooth of phone A after connected with 
the headset. 
2. Restart the headset and pair with phone B. 
3. Turn on phone A and it will be automatically paired 
with the headset (some phones have to confirm 
reconnection by click “OK” prompt) 
 
Placing the headset in a valid range 
The valid working range between the headset and 
your phone is 10 m. Out of the range will cause noise 
or disconnection. 
 
Low battery alert 
Please charge your headset when you hear beep 
alerts from the speaker of the headset. 
 
How to reconnect 
While entering valid working range, the headset will 
automatically reconnect to its previous phone. If it 
does not work, please try to connect the devices again 
manually on your phone. 
 
Restoring factory default settings 
Hold the MFB button for a few seconds when 
charging. Just wait until the red and blue lights flash 
alternately before releasing the button. 
 
 


