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Vnější vzhled
(obrázek na straně 1)

Obsah balení
• Nabíjecí stanice
• Sluchátko
• Kabel micro-USB – USB
• Uživatelská příručka
• Záruční list

1. Sluchátko.
2. Ovládací tlačítko.
3. Indikátory sluchátka.
4. Mikrofon.
5. Magnet.
6. Kontakty sluchátek.

7. Reproduktor.
8. Nabíjecí stanice.
9. Indikátor nabíjecí stanice.
10. Port micro-USB
11. 3M nálepka.
12. Solární baterie.

Popis
Multifunkční Bluetooth headset NAVITEL SOLAR CAR BT pro použití s 
mobilním telefonem nebo jiným podporovaným zařízením.
Funkce headsetu:
• přijímání nebo odmítání příchozích hovorů;
• opakované vytáčení (opakování posledního čísla);
• přidržení hovoru;
• přehrávání hudby;
• spárování se dvěma zařízeními;
• hlasová oznámení;
• nabíjení: solární nebo přes USB.

Specifikace
Čip CSR8615 V4.1

Nabíjecí napětí 4.75 ~ 5.75 V

Nabíjecí proud 40 mA

Baterie sluchátka 40 mAh, 3.7 V

Solární baterie 500 mAh

Napětí při provozu 3.0 – 4.2 V

Pohotovostní režim sluchátka 16 hodin

Doba hovoru sluchátka 2,5 hodiny

Doba nabíjení sluchátka 1 hodina

Zkreslení ≤ 0.1%

Frekvence 2.40 – 2.48 GHz

Protokol (profil) HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Citlivost přijímání -92 dBm

Vzdálenost 10 m

Port micro-USB

Materiály ABS šetrné k životnímu prostředí

Velikost 72 × 56 × 28 mm

Poznámka: specifikace se může změnit v případě novější verze zařízení.
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Zapnutí a spárování 
1. Chcete-li využít sluneční energii, upevněte nabíjecí stanici na čelní sklo automobilu pomocí 3M nálepky.
2. Dvojitým stisknutím ovládacího tlačítka zapněte sluchátko. Přehraje se zvukové upozornění „zapnuto“, modrý indikátor jednou blikne. Pokud zařízení 

není spárováno, sluchátko se přepne do režimu párování, střídavě bliká modrý a červený indikátor. Pokud sluchátko nebude připojeno k žádnému 
zařízení po dobu 10ti minut, spustí se zvukové upozornění „vypnuto“, indikátor sluchátka přestane blikat a sluchátko se automaticky vypne. 

3. Stisknutím ovládacího tlačítka před spárováním změníte jazyk hlasových oznámení. 
4. Pro spárování sluchátka s mobilním telefonem zapněte Bluetooth v nastavení vašeho mobilního telefonu a připojte zařízení „SO-05“. Zazní 

hlasové upozornění: „vaše zařízení je připojeno“. Každé 4 sekundy blikne modrý indikátor sluchátka. Při příštím zapnutí sluchátka bude párování 
obnoveno automaticky (pokud je detekováno).

5. Pokud je váš mobilní telefon mimo dosah sluchátka déle než 5 minut, bude párování odpojeno. Zazní hlasové oznámení „vaše zařízení je 
odpojeno“ a bude střídavě blikat modrý a červený indikátor sluchátka. Můžete také zrušit párování ručně odpojením „SO-05“ z Vašeho zařízení 
nebo vypnutím Bluetooth v nastavení telefonu, případně vypnutím samotného sluchátka. Pro opětovné spárování připojte zařízení „SO-05“ v 
nastavení mobilního telefonu a znovu spárujte se sluchátkem.

6. Stisknutím a přidržením ovládacího tlačítka po dobu 3 sekund vypnete sluchátko. Zazní hlasové oznámení „vypnuto“, červený indikátor 
sluchátka jednou blikne.

7. Když je hladina baterie nízká, přehraje se hlasové upozornění „vybitá baterie“, červená kontrolka sluchátka bude blikat každé 4 sekundy.
8. Po vložení sluchátka do nabíjecí stanice  nabíjení začne automaticky.

Spárování se dvěma mobilními telefony
1. Spárujte sluchátko s prvním mobilním telefonem. 
2. Vypněte Bluetooth v nastavení prvního telefonu. Sluchátko vstoupí do režimu párování, zazní hlasové oznámení „vaše zařízení je připojeno”. 

Bude střídavě blikat modrý a červený indikátor sluchátka.
3. Spárujte sluchátko s druhým mobilním telefonem.
4. Znovu zapněte Bluetooth prvního mobilního telefonu a připojte zařízení „SO-05“.
5. Nyní se sluchátko spáruje spárují se dvěma telefony. Opakování posledního čísla, je možné pouze z druhého telefonu.
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Volání
1. Příchozí hovor (zazní hlasové oznámení (telefonní číslo), modrý indikátor sluchátka bude blikat dvakrát za sekundu): 

• pokud je sluchátko v nabíjecí stanici, vyjměte jej a přijměte hovor klepnutím na ovládací tlačítko;
• pokud jsou sluchátko mimo nabíjecí stanici, přijměte hovor klepnutím na ovládací tlačítko;
• pro přijetí druhého hovoru (přidržení prvního hovoru) stiskněte dvakrát ovládací tlačítko;
• hovor odmítnete stisknutím a přidržením ovládacího tlačítka po dobu 2 sekund.

2. Během aktivního hovoru:
• poklepáním na ovládací tlačítko ukončíte hovor (pokud je přidržen druhý volající, bude spojení automaticky přepnuto);
• stiskněte na ovládací tlačítko dvakrát pro přepnutí mezi prvním a druhým hovorem (při příchozím hovoru a přidržení jiného hovoru).

3. V pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby opakujte vytáčení pomocí dvojitého stisknutí ovládacího tlačítka (vytočíte poslední 
odchozí hovor).

Přehrávání hudby
1. Spárujte sluchátko s mobilním telefonem. 
2. Otevřete přehrávač médií a spusťte přehrávání na vašem mobilním telefonu.
3. Stisknutím ovládacího tlačítka pozastavíte přehrávání.
4. Pokračujte v přehrávání opětovným stisknutím ovládacího tlačítka.

Opatření
• Přípustná teplota okolního prostředí v provozním režimu: 0 až +35 °С. Skladovací teplota: +5 až +45 °C. Relativní vlhkost: 5% až 90% bez 

kondenzace (25 °C).
• Udržujte zařízení mimo dosah ohně, zabráníte tak výbuchu či požáru.
• Nevystavujte přístroj fyzickým nárazům.
• Zabraňte kontaktu zařízení se zdroji elektromagnetického záření.
• Důsledně dodržujte vnitrostátní právní předpisy. Zařízení nesmí být použito pro nezákonné účely.
• Nerozebírejte ani sami neopravujte zařízení. V případě poruchy zařízení se obraťte na servisní středisko.
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Indikátory sluchátka
Sluchátko Indikátory

Zapnout Modrý indikátor jednou blikne 

Vypnout Červený indikátor jednou blikne

Vypnuto Indikátory nesvítí

Režim párování Modré a červené indikátory 
střídavě blikají

Připojeno k mobilního telefonu Modrý indikátor  
blikne každé 4 sekundy

Příchozí hovor Modrý indikátor 
blikne 2krát za sekundu

Odchozí hovor (vytočení čísla) Modrý indikátor 
blikne 2krát za sekundu

Během aktivního hovoru Modrý indikátor  
bliká každých 8 sekund

Přehrávání hudby Modrý indikátor  
bliká každých 8 sekund

Nabíjení Červený indikátor svítí

Dokončení nabíjení Modrý indikátor svítí 2 minuty

Slabá baterie Červený indikátor  
bliká každé 4 sekundy

Indikátory nabíjecí stanice
Nabíjecí stanice Indikátor

Nabíjení sluchátka  
v nabíjecí stanici Indikátor svítí

Sluchátko plně nabité  
v nabíjecí stanici Indikátor nesvítí

Sluchátko není  
v nabíjecí stanici Indikátor nesvítí

Nabíjení nabíjecí stanice  
pomocí micro-USB Indikátor bliká každé 2 sekundy

Poznámka: indikátor nabíjecí stanice se vypne 30 sekund poté, co je 
sluchátko vyjmuto ze stanice.

Hlasová upozornění
• Zapnuto 
• Vypnuto 
• Vaše zařízení je připojeno 
• Vaše zařízení je odpojeno
• Nízký stav baterie

NAVITEL s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení NAVITEL SOLAR CAR BT je 
kompatibilní se směrnicí RED 2014/53/EU.
Úplné znění Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové 
adrese:
www.navitel.cz/cz/declaration_of_conformity/car_bt
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EN Device layout
(shown on the page 1)

Package contents
• Charging station
• Earphone
• Cable micro-USB – USB
• User manual
• Warranty card

1. Earphone.
2. Control button.
3. Earphone indicators.
4. Microphone.
5. Magnet.
6. Earphone contacts.

7. Speaker.
8. Charging station.
9. Charging station indicator.
10. Micro-USB port.
11. 3M sticker.
12. Solar battery.

Description
Multifunctional Bluetooth headset NAVITEL NAVITEL SOLAR CAR BT 
used with a cell phone and other supported devices. 
Functions of the headset:
• answering or rejecting incoming calls;
• redialing (repeat last number);
• holding the call;
• playing the music;
• pairing with two devices;
• voice notifications;
• charging by solar or USB.

Specifications
Chip CSR8615 V4.1

Charging voltage 4.75 ~ 5.75 V

Charging current 40 mA

Earphone battery 40 mAh, 3.7 V

Solar battery 500 mAh

Working voltage 3.0 – 4.2 V

Earphone standby time 16 hours

Earphone talk time 2.5 hours

Earphone charging time 1 hour

Distortion ≤ 0.1%

Frequency 2.40 – 2.48 GHz

Protocol (profile) HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Receiving sensitivity -92 dBm

Distance 10 m

Port micro-USB

Materials environmental friendly ABS

Size 72 × 56 × 28 mm

Note: the specifications may change due to upgrades.
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Power on and pairing 
1. To use solar energy, fix the charging station on the car windshield using 3M sticker.
2. Tap the control button once to turn on the earphone. The voice notification “power on” will play, blue indicator will flash once. If there is no 

pairing, the earphone will enter pairing mode, blue and red earphone indicators will flash alternately. If the earphone will not connected to 
your cellphone within 10 minutes, the voice notification “power off” will play, earphone indicators will stop flashing, the earphone will turn 
off automatically.

3. Tap the control button twice before pairing to change the voice notifications language. The corresponding voice notification will play.
4. Turn on Bluetooth in the your cellphone settings and connect the “SO-05“ device to pair the earphone with your cellphone. The voice 

notification “your device is connected“ will play, blue earphone indicator will flash every 4 seconds. The next time you turn on the earphone, the 
pairing will be restored automatically (if it is detected). 

5. If your cellphone is out of range of earphone for more than 5 minutes, the pairing will be disconnected. The voice notification “your device 
is disconnected“ will play, blue and red earphone indicators flash alternately. You can also unpairing manually by disconnected the “SO-05“ 
device or turning off Bluetooth in the phone settings or by turning off the earphone. Connect the “SO-05“ device in the cellphone settings to 
pair the earphone again.

6. Press and hold the control button for 3 seconds to turn off the earphone. The voice notification “power off” will play, red earphone indicator 
will flash once.

7. When the battery level is low, the voice notification “battery low” will play, the red earphone indicator will flash every 4 seconds.
8. When you put the earphone to the charging station, charging will start automatically.

Pairing with two cellphones
1. Pair the earphone with your first cellphone. 
2. Turn off Bluetooth in the first phone settings. If there is no pairing, the earphone will enter pairing mode, the voice notification “your device is 

connected“ will play, blue and red earphone indicators will flash alternately.
3. Pair the earphone with your second cellphone. 
4. Turn on Bluetooth of the first cellphone again, connect the device “SO-05“ in the settings.
5. Now the earphone pairing with two phones. You can repeat last number using the earphone button, it is possible only from the second phone.
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Calls
1. Incoming call (the voice notification (phone number) will play, blue earphone indicator will flash 2 times per second): 

• if the earphone is on the charging station, remove it and tap the control button once to answer the call;
• if the earphone is out of the charging station, tap the control button once to answer the call;
• press the control button twice to answer the second call (holding the first call);
• press and hold the control button for 2 seconds to reject the call.

2. During an active call:
• tap the control button once to end the call (if there is second caller on hold, the connection will be switched to it automatically);
• tap the control button twice to switched between the first call and the second call (when answer call and hold other call).

3. In standby mode or playing music, tap the control button twice to redialing (dial the last outgoing call).

Playing music
1. Pair the earphone with your cellphone. 
2. Open the media player and start playback on your cellphone.
3. Tap the control button to pause playback.
4. Tap the control button again to continue playback.

Precautions
• Permissible ambient temperature in operating mode: 0 to +35 °С. Storage temperature: +5 to +45 °С. Relative humidity: 5% to 90% without 

condensation (25 °С).
• Put the device away from fire sources to avoid explosion or fire.
• Do not expose the device to physical impacts.
• Avoid contacting the device with sources of electromagnetic radiation.
• Strictly follow the laws and regulatory acts of the region where the device is used. This device can not be used for illegal purposes.
• Do not disassemble or repair device by yourself. In case of device failure, contact the service center.
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Earphone indicators
Earphone Indicators

Turn on Blue indicator flash once

Turn off Red indicator flash once

Power off Indicator is off

Pairing mode Blue and red indicators  
flash alternately

Connected to cellphone Blue indicator  
flash every 4 seconds

Incoming call Blue indicator  
flash 2 times per second

Outgoing call (dial the number) Blue indicator  
flash 2 times per second

During an active call Blue indicator  
flash every 8 seconds

Playing music Blue indicator  
flash every 8 seconds

Charging Red indicator is on

Finishing the charging Blue indicator  
is on about 2 minutes

Low battery Red indicator  
flash every 4 seconds

Charging station indicator
Charging station Indicator

Earphone changing  
on charging station Indicator is on

Earphone fully charged  
on charging station Indicator is off

Earphone is out  
of the charging station Indicator is off

Changing of the charging station 
from micro-USB

Indicator  
flash every 2 seconds

Note: the charging station indicator turns off 30 seconds after the 
earphone is removed.

Voice notifications
• Power on 
• Power off 
• Your device is connected 
• Your device is disconnected
• Low battery

NAVITEL s.r.o. hereby declares that the device NAVITEL SOLAR CAR BT is 
compatible with the European directive RED 2014/53/EU.
The full text of Declaration of conformity is available at the following 
internet address: 
www.navitel.cz/en/declaration_of_conformity/car_bt
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Wygląd Zewnętrzny
(pokazane na stronie 1)

Zawartość opakowania
• Stacja ładująca
• Słuchawka
• Kabel micro-USB – USB
• Instrukcja obsługi
• Karta gwarancyjna

1. Słuchawka.
2. Przycisk sterujący.
3. Wskaźniki słuchawki. 
4. Mikrofon.
5. Magnes. 
6. Kontakty.
7. Głośnik.

8. Stacja ładująca.
9. Wskaźnik stacji ładującej. 
10. Gniazdo micro-USB.
11. 3M nalepka.
12. Panel solarny wspomagający 

ładowanie stacji.

Opis
Wielofunkcyjna słuchawka Bluetooth NAVITEL SOLAR CAR BT 
kompatybilna z telefonem komórkowym oraz innymi urządzeniami. 
Funkcje słuchawki:
• odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących;
• ponowne wybieranie numeru (z ostatniego połączenia);
• zawieszanie połączeń;
• odtwarzanie muzyki;
• parowanie z dwoma urządzeniami; 
• powiadomienia głosowe; 
• ładowanie słoneczne lub przez USB.

Parametry techniczne
Procesor CSR8615 V4.1

Napięcie podczas ładowania 4.75 ~ 5.75 V

Prąd ładowania 40 mA

Bateria słuchawki 40 mAh, 3.7 V

Akumulator stacji ładującej 500 mAh

Napięcie podczas pracy 3.0 – 4.2 V

Czas czuwania 16 godzin

Czas rozmów 2.5 godziny

Czas ładowania 1 godzina

Zniekształcenia ≤ 0.1%

Częstotliwość 2.40 – 2.48 GHz

Protokół (profil) HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Czułość odbioru -92 dBm

Dystans 10 m

Złącza micro-USB

Materiały ABS 

Rozmiar 72 × 56 × 28 mm

Uwaga: specyfikacje mogą ulec zmianie ze względu na rozbudowę.
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Włączanie zasilania i parowanie 
1. Aby korzystać z energii słonecznej, zamocuj stację ładującą na przedniej szybie samochodu przy użyciu taśmy 3M. 
2. Aby włączyć słuchawkę naciśnij przycisk sterujący. Otrzymasz komunikat głosowy o włączeniu zasilania. Niebieski wskaźnik zaświeci się jeden 

raz. Jeżeli nie nastąpi parowanie, słuchawka włączy tryb parowania, a wskaźniki niebieski i czerwony zaczną świecić naprzemiennie. Jeżeli 
słuchawka nie połączy się z telefonem w ciągu 10 minut, otrzymasz komunikat głosowy, a wskaźniki przestaną się świecić. Słuchawka wyłączy 
się automatycznie. 

3. Aby ustawić język powiadomień głosowych, naciśnij dwukrotnie przycisk sterujący przed rozpoczęciem parowania. 
4. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i połącz się z urządzeniem”SO-05”, w celu sparowania słuchawki z telefonem. Otrzymasz informację 

głosową “Twoje urządzenie zostało połączone”, a niebieski wskaźnik będzie świecił się co 4 sekundy. Gdy następnym razem włączysz słuchawkę, 
parowanie zostanie przywrócone automatycznie (jeżeli urządzenie zostanie wykryte). 

5. Jeżeli telefon komórkowy jest poza zasięgiem słuchawki przez ponad 5 minut, parowanie nie powiedzie się. Otrzymasz informację głosową 
“Twoje urządzenie zostało odłączone”, a wskaźniki niebieski i czerwony będą świeciły się naprzemiennie. Możesz  rozłączyć ręcznie urządzenia 
poprzez odłączenie słuchawki “SO-05”, wyłączenie Bluetooth w telefonie lub słuchawki. Aby ponownie sparować telefon z słuchawką, wybierz 
połącz “SO-05” w ustawieniach telefonu. 

6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący przez 3 sekundy, aby wyłączyć słuchawkę. Otrzymasz informację głosową “Odłączono zasilanie”,  
a czerwony wskaźnik zaświeci się jeden raz. 

7. Jeżeli poziom baterii jest niski, otrzymasz informację głosową “Niski stan baterii”. Czerwony wskaźnik będzie świecił się z częstotliwością co  
4 sekundy. 

8. Jeżeli podłączysz słuchawkę do stacji ładującej, ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Parowanie z dwoma telefonami komórkowymi
1. Sparuj słuchawkę z pierwszym telefonem. 
2. Wyłącz Bluetooth w pierwszym telefonie. Jeżeli nie nastąpi parowanie, słuchawka włączy tryb parowania, otrzymasz informację głosową “Twoje 

urządzenie zostało połączone”, a wskaźniki niebieski i czerwony będą świeciły się naprzemiennie.  
3. Sparuj słuchawkę z drugim telefonem. 
4. Włącz ponownie Bluetooth w pierwszym telefonie. W ustawieniach połącz się z urządzeniem “SO-05”. 
5. Słuchawka jest już sparowana z dwoma telefonami. Możesz wybrać ostatni numer tylko z drugiego telefonu, używając do tego przycisku na słuchawce. 
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Połączenia
1. Połączenia przychodzące (otrzymasz powiadomienie głosowe o numerze telefonu, a niebieski wskaźnik będzie świecił się z częstotliwością  

2 razy na sekundę):  
• jeżeli słuchawka znajduje się na stacji ładującej, odłącz ją i naciśnij raz przycisk sterujący, aby odebrać połączenie; 
• jeżeli słuchawka znajduje się poza stacją ładującą, naciśnij raz przycisk sterujący, aby odebrać połączenie; 
• naciśnij dwukrotnie przycisk sterujący, aby odebrać drugie połączenie (zawieszając przy tym pierwsze połączenie); 
• naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

2. W czasie rozmowy:
• naciśnij przycisk sterujący, aby zakończyć połączenie (jeżeli drugie połączenie jest zawieszone, zostanie wznowione automatycznie po 

zakończeniu pierwszego połączenia);
• naciśnij dwukrotnie przycisk sterujący, aby przełączyć się między rozmowami (w celu odebrania jednego połączenia i zawieszenia drugiego).

3. W trybie czuwania lub odtwarzania muzyki, naciśnij dwukrotnie przycisk sterujący, aby ponownie wybrać numer (ostatnie połączenie wychodzące). 

Odtwarzanie muzyki 
1. Sparuj słuchawkę z telefonem komórkowym. 
2. Włącz odtwarzacz muzyki na telefonie i rozpocznij odtwarzanie.
3. Naciśnij przycisk sterujący, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.
4. Naciśnij ponownie przycisk sterujący, aby kontynuować odtwarzanie muzyki.

Środki ostrożności
• Dopuszczalna temperatura otoczenia w trybie pracy urządzenia: od 0 do +35 °C. Temperatura przechowywania: od +5 do +45 °C. Względna 

wilgotność: od 5% do 90% bez kondensacji (25 °С).
• Umieść urządzenie z dala od ognia, aby uniknąć wybuchu lub pożaru.
• Nie narażaj urządzenia na uderzenia fizyczne.
• Unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami promieniowania elektromagnetycznego.
• Należy ściśle przestrzegać prawa oraz aktów regulacyjnych w regionie, w którym urządzenie jest używane. Urządzenie nie może być 

wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem.
• Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze wsparciem technicznym.



NAVITEL SOLAR CAR BT  |  13

PL

Wskaźniki słuchawki
Słuchawka Wskaźniki

Włącz Niebieski wskaźnik  
zaświeci się jeden raz

Wyłącz Czerwony wskaźnik  
zaświeci sie jeden raz 

Wyłącz zasilanie Wskaźnik nie świeci się

Tryb parowania Wskaźniki niebieski i czerwony 
świecą się naprzemiennie

Połączono z telefonem 
komórkowym

Niebieski wskaźnik świeci się 
co 4 sekundy 

Połączenie przychodzące Niebieski wskaźnik  
świeci się 2 razy na sekundę

Połączenie wychodzące 
(wybierz numer)

Niebieski wskaźnik  
świeci się 2 razy na sekundę

W trakcie rozmowy Niebieski wskaźnik  
świeci się co 8 sekund

Odtwarzanie muzyki Niebieski wskaźnik  
świeci się co 8 sekund 

Ładowanie Czerwony wskaźnik  
świeci się nieprzerwanie

Bateria naładowana Niebieski wskaźnik  
świeci się przez około 2 minuty

Niski poziom baterii Czerwony wskaźnik  
świeci się co 4 sekundy 

Wskaźnik stacji ładującej
Stacja ładująca Wskaźnik

Ładowanie słuchawki na stacji 
ładującej Wskaźnik świeci się

Bateria naładowana na stacji 
ładującej Wskaźnik nie świeci się 

Słuchawka wyjęta ze stacji 
ładującej Wskaźnik nie świeci się

Odłączenie stacji ładującej od 
portu micro-USB Wskaźnik świeci się co 2 sekundy 

Uwaga: wskaźnik stacji ładującej wyłączy się po upływie 30 sekund od 
odłączenia słuchawki. 

Powiadomienia głosowe
• Podłączono zasilanie 
• Odłączono zasilanie 
• Połączono urządzenie 
• Odłączono urządzenie 
• Niski poziom baterii

NAVITEL s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie NAVITEL SOLAR CAR BT 
jest zgodne z Europejską dyrektywą RED 2014/53/EU.
Pełny tekst Deklaracji Zgodności jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: 
www.navitel.cz/pl/declaration_of_conformity/car_bt




