
H2O TRI multisport   – vodotěsná sluchátka – uživatelská příručka 
• Pro spuštění/vypnutí sluchátek podržte prostřední tlačítko (M) po dobu 3 

sekund: 
o 1 stisk tlačítka M = pozastavení/pokračování v přehrávání 
o 3 stisknutí tlačítka M = přepnutí do módu náhodného přehrávání 

skladeb 
o Dlouhé podržení tlačítka M v Bluetooth modu = hlasový asistent (siri)  
o 1 stisk tlačítka M v Bluetooth modu = přijetí telefonního hovoru hovoru 

• +/- tlačítka: 
o 1 stisk = zesílení/zeslabení 
o Podržení = přeskočení na příští nebo předchozí skladbu 

 

 

 

 

 

 

Jak nosit sluchátka H2O TRI Multisport 

Sluchátka se používají s otevřenými ušními kanálky, tzn. 
nestrkají se do ucha, zvuk je veden pomocí „bone 
conduction“ (vedením kostí) k ušnímu bubínku. Repráky 
jsou umístěné v přední části ucha, před vstupem do 
ušního kanálku. Užíváním sluchátek při běhání budete 
schopni slyšet okolní zvuky i nejrůznější varovné signály. 
Během plavání doporučujeme používat se špunty do uší, 
které redukují okolní zvuky šplouchající vody. Při nošení 
sluchátek ve vodě se doporučuje přichytit sluchátka na 
plavecké brýle, které zajistí absolutní stabilitu sluchátek 
během plavání. 

Jak nahrát hudbu do sluchátek (v režimu MP3) – kapacita 8Gb 

• Vypněte sluchátka. Připojte USB kabel sluchátek (součástí balení) ke 
sluchátkům a poté do počítače skrz USB port. Chvíli vyčkejte, než se zařízení 
připojí. Zařízení by se mělo objevit v prohlížeči souborů, standardně jako 
klasický USB nosič. 
TIP: Pokud máte potíže s připojením sluchátek zkuste sluchátka odpojit, 
vypnout. Poté resetujte počítač a zkuste celý proces připojení znovu. Pokud 
problém přetrvává zkuste jiný USB port. Pokud i nadále zařízení nefunguje, 
kontaktujte zákaznickou podporu. 

• Připravte si hudbu k nahrání na nosič. Sluchátka H20 TRI multisport podporují 
soubory .mp3 a .m4a. 



• Hudbu zkopírujte na nosič, nepřerušujte přenos souborů, neodpojujte 
sluchátka. Pro odstranění hudby, soubory jednoduše smažte z nosiče. 

• Pro odpojení od počítače, klikněte na zařízení v prohlížeči souborů a dejte 
„odpojit“, případně odpojte zařízení jen ručně. 

Jak používat zařízení pomocí Bluetooth 

• Přepněte zařízení do Bluetooth modu (pomocí stisknutí tlačítka „M“). Začne 
blikat modrá kontrolka – což značí, že zařízení vyhledává spojení. 

• Běžte do Bluetooth nastavení svého mobilu nebo chytrých hodinek a 
dokončete párování zvolením „H2O TRI“, kontrolka přestane blikat, což značí, 
že je zařízení připojené. 

• Použití Bluetooth s chytrými hodinkami: Pro použití Bluetooth připojení pod 
vodou, musíte udržovat hodinky jen pár centimetrů od sluchátek (ideální je 
připnout je k brýlím nebo pod plaveckou čepici). 

• Důležité: Přenos Bluetooth je cca 10 metrů ve vzduchu a zhruba 10 cm pod 
vodou. Signál Bluetooth se nepřenáší pod vodou. 

Nabíjení baterie: 

• Baterie je nabíjena speciálním USB kabelem. 
• Připojte kabel ke sluchátkům (pomocí magnetů – viz. obrázek) – jsou zde 4 

zdířky, které je třeba do sebe zasunout. Magnety pomohou zdířkám, aby se 
sami přichytili. Ujistěte se, že jsou kovové dotyky suché. 

• Připojte USB kabel k počítači, nebo k nabíječce. 
o LED světlo bude svítit červeně. Jakmile se baterie nabije tak světýlko 

zhasne. 
• TIP: Během nabíjení nepohybujte se sluchátky nebo kabelem. Může se stát, 

že se nabíjení přeruší. Poté je nutné sluchátka znovu připojit. 
• Kontrolky: 

o Svítící červeně = baterie se nabijí 
o Svítící modře = baterie je plná 

 
Pro více informací o produktu navštivte: https://h2oaudio.com 

Dovozce a distributor pro ČR a SK: Earplugs, s.r.o., Havlíčkova 1016., 53002 
Pardubice, www.earplugs.cz/sk, earplugs@earplugs.cz/sk, +420 731 389 483 


