
EarFun Air Pro 3
bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku

Aplikace EarFun Audio

Jak sluchátka použít

ovládací dotyková zóna

kontrolka sluchátek

mikrofon

nabíjecí kontakty

nabíjecí konektor USB-C

nabíjecí pouzdro

tlačítko reset

kontrolky akumulátoru

Stáhněte si aplikaci EarFun Audio a prohloubíte svůj hudební zážitek.

• ladění ekvalizéru, vlastní ovládání

• aktualizace firmwaru, stav akumulátoru ve sluchátkách

• méně sledování dat, vlastní pojmenování zařízení

• zabudovaná zpětná vazba atd.

Párování sluchátek

Poznámka:

1. Zvolte si nejlépe padnoucí koncovku, která zajistí nejlepší zvuk a bezpečné nasazení.

2. Zvolte levé nebo pravé sluchátko a vložte jej do příslušného ucha.

3. Otáčejte sluchátkem vzad a vpřed, aby koncovka sluchátka pohodlně zapadla.

1. První párování se zařízením

1. krok: Otevřete nabíjecí pouzdro. Sluchátka se automaticky zapnou a přepnou do režimu 

párování.

2. krok: Zapněte Bluetooth na zařízení, se kterým chcete sluchátka párovat, a nechte vyhledat 

okolní zařízení s Bluetooth.

3. krok: Z uvedeného seznamu zařízení s Bluetooth vyberte „EarFun Air Pro 3“. (Budete-li 

vyzváni k zadání hesla, napište ‚0000‘.) 

3. Párování a spojení se dvěma zařízeními s Bluetooth současně

1. krok: Proveďte párování s prvním zařízením a zůstaňte k němu připojení.

2. krok: Ponechte sluchátka v nabíjecím pouzdře, stiskněte a na 3 sekundy držte stisknuté 

resetovací tlačítko, dokud nezačne kontrolka na sluchátcích blikat rychle modře. Poté 

jsou sluchátka v režimu párování a odpojí se od prvního zařízení.

3. krok: Vyhledejte druhé zařízení a připojte k němu sluchátka.

4. krok: Ručně znovu navažte spojení sluchátek s prvním zařízením.
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Poznámky:

• Sluchátka se automaticky spojí se zařízením, se kterým byla při posledním otevření 

pouzdra spárována.

• Každé ze sluchátek lze používat nezávisle na sobě.

2. Připojení k novému zařízení

Varianta A
1. krok: Zrušte párování na zařízení, se kterým jste měli sluchátka spárovaná. Sluchátka se od původního zařízení 

odpojí a automaticky se přepnou do režimu párování.

2. krok: Vyhledejte nové zařízení a navažte s ním spojení.

Varianta B
1. krok: Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a ověřte si, zda jsou nabitá. Ponechte pouzdro otevřené 

a stiskněte a po dobu 3 sekund držte stisknuté resetovací tlačítko, dokud kontrolka na obou sluchátcích 

nezačne rychle blikat modře. 

2. krok: Vyhledejte okolní přístroje na novém zařízení a proveďte párování.  
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Poznámka:

Po dokončení nastavení vícebodového spojení se sluchátka automaticky připojí k oběma 

zařízením.

Poznámka:

Nejsou-li sluchátka připojena k žádnému zařízení, automaticky se po 10 minutách vypnou, aby 

šetřila energii akumulátoru.
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Řešení problémů

Reset a opakované připojení

Kontrolka sluchátek

Pokud se nezdaří spojení mezi oběma sluchátky nebo mezi sluchátky a zařízením s Bluetooth, 

vyzkoušejte následující postup:

1. Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra.

2. Pouzdro ponechte otevřené a stiskněte a po dobu nejméně 8 sekund podržte stisknuté 

resetovací tlačítko, dokud obě sluchátka nezačnou blikat fialově. Tím dojde k resetování 

sluchátek.

3. Odstraňte původní připojení sluchátek na svém zařízení s Bluetooth a znovu připojte 

přístroj označený „EarFun Air Pro 3“.
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?: Mohu používat každé ze sluchátek samostatně?

–: Ano, každé ze sluchátek lze používat nezávisle na sobě.

?: Sluchátka jsou zapnutá, ale nepřipojují se k mému zařízení.

–: Aby se sluchátka připojila k zařízení, nejprve zkontrolujte, zda má 

zařízení zapnutou technologii Bluetooth. Poté vyhledejte v seznamu 

přístrojů „EarFun Air Pro 3“ a proveďte párování. Pokud se sluchátka 

ani poté nechtějí připojit, proveďte jejich reset a případně se obraťte 

na naše oddělení technické podpory.

?: Proč není spojení trvalé a náhle se přerušuje?

–: Ověřte si, zda mezi sluchátky a přístrojem s Bluetooth není objekt, 

který brání šíření signálu. Přesvědčte se také, že signál není rušen 

jinými radiovými vlnami nebo WiFi.

?: Jaký je dosah sluchátek s Bluetooth?

–: Sluchátka s Bluetooth mají maximální dosah 15 metrů, nejsou-li mezi 

přístroji žádné překážky. Skutečný dosah však závisí na způsobu 

použití a prostředí.

?: Mají sluchátka ovladač hlasitosti?

–: Ano, dotykem levého sluchátka snižujete hlasitost a dotykem 

pravého sluchátka hlasitost zvyšujete.

?: Sluchátka se nevypínají.

–: Sluchátka dobijte, aby měla dostatek energie. Pokud se ani tak nic 

nestane nebo pokud nemůžete dobít nabíjecí pouzdro, obraťte se 

na oddělení technické podpory.

?: Je nabíjecí pouzdro voděodolné?

–: Není, sluchátka jsou odolná proti potu a vodě, ale nabíjecí pouzdro 

voděodolné není.

?: Vypínají se sluchátka automaticky?

–: Sluchátka zůstávají zapnutá, dokud jsou připojena k zařízení. 

Nedostávají-li žádný zvukový signál, přepnou se do režimu úspory 

energie a znovu se zapnou, jakmile přístroj zahájí přehrávání zvuku. 

Nejsou-li sluchátka s žádným přístrojem spojená, automaticky se 

vypnou po 10 minutách nečinnosti. 

Technická podpora 

Více informací najdete v dokumentu otázky a odpovědi (FAQ). 

E-mail: service@myearfun.com 

www.myearfun.com 
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Nabíjení
1. Před použitím sejměte ze sluchátek izolační fólii.

2. Před nabíjením sluchátek vytřete do sucha jejich nabíjecí kontakty, 

sluchátka a zásuvku USB.

3. Otevřete a zavřete nabíjecí pouzdro, aby se oživila kontrolka stavu 

akumulátoru.

4. Sluchátka se začnou nabíjet, jakmile je vložíte zpět do nabíjecího 

pouzdra.

5. Před prvním použitím nabijte na plnou kapacitu sluchátka i nabíjecí 

pouzdro.

izolační fólie

stav akumulátoru:

3 x bílá kontrolka: 60–100 %

2 x bílá kontrolka: 20–60 %

1 x bílá kontrolka: 5–20 %

1 x bílá kontrolka bliká: < 5 %, nabijte prosím

Nabíjení započne po připojení kabelu USB-C.

Bezdrátové nabíjení – bezdrátové nabíjení je podporováno.

podložka po bezdrátové nabíjení není součástí dodávky sluchátek

jedna z bílých kontrolek bliká: nabíjí se

3 bílé kontrolky blikají: nabíjení dokončeno

Technické údaje
verze Bluetooth 5.3

frekvence Bluetooth 2,402 GHz – 2,480 GHz

vysílací výkon < 7 dBm

profily Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP

maximální funkční dosah 15 m (bez překážek)

kapacita akumulátoru 54 mAh x 2 (sluchátka); 520 mAh (pouzdro)

doba nabíjení 1 hodina (sluchátka);  2 hodiny (pouzdro přes

 USB-C); 3,5 hodiny (bezdrátově)

doba přehrávání s vypnutým ANC – až 9 hodin; celkem 45 hodin

 s nabíjecím pouzdrem (podle hlasitosti a typu

  zvuku); se zapnutým ANC – až 7 hodin, celkem

 37 hodin s nabíjecím pouzdrem (podle hlasitosti a

 typu zvuku)

vstup napájení stejnosměrných 5 V / 1 A

rozměry 60 x 50 x 31 mm

hmotnost 52 g

zapnuto modrá kontrolka 1 sekundu bliká

vypnuto červená kontrolka 1 sekundu bliká

režim párování kontrolka bliká modře

úspěšné navázání spojení kontrolka zhasne

obnovení továrního nastavení kontrolka bliká fialově
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