
Návod k použití Bluetooth sluchátek KOSS CS/340BT QZ 
 

Ovládací prvky na pravém sluchátku 
 
Tři sdružená tlačítka: 
+ Zvýšení hlasitosti:        Krátký stisk pro zvýšení hlasitosti,  
                                           Podržení 2s pro přechod na další skladbu 

 Zapínání / Vypínání:   3s podržení pro zapnutí/vypnutí  
                                           5s podržení pro vstup do párovacího režimu 
                                           Krátký stisk pro přehrávání/pozastavení 
                                           Krátký stisk pro přijmutí/ukončení hovoru 
– Snížení hlasitosti:         Krátký stisk pro snížení hlasitosti 
                                           Podržení 2s pro přechod na předchozí skladbu 
 
Samostatné tlačítko: 
ANC – zapínání vypínání potlačení okolního hluku 
 
Terminály na pravém sluchátku 
 
USB Port pro dobíjení 
3.5mm Jack zdířka pro audio kabel 
 
Před použitím je třeba sluchátka nejprve s telefonem/tabletem spárovat: 

 Jsou-li sluchátka vypnutá (nesvítí LED dioda), stiskněte na sluchátku tlačítko , nacházející se 
mezi tlačítkem „+“ a „-“ a držte jej stisknuté více než 5 vteřin, dokud LED dioda nezačne blikat 
střídavě modrou a červenou barvou. Poté tlačítko uvolněte, sluchátka budou v párovacím 
režimu. 

 Na tabletu či telefonu otevřete menu Bluetooth nastavení a vyberte sluchátka KOSS (budou 
pod názvem modelu) ze seznamu dostupných Bluetooth zařízení. 

 Tím by mělo dojít ke spárování a kontrolka na ovladači sluchátek by měla modře bliknout 
zhruba každé 2 vteřiny. 

 
Dobíjení 
Pro dobíjení použijte dodávaný USB kabel, který zapojte jedním koncem do zdířky pravém sluchátku a 
druhým koncem do USB adaptéru (není součástí balení) či napájené USB zdířky v počítači. Plné nabití 
je indikováno modře svítící LED. 
 
Vysvětlení stavu LED kontrolky: 
Zapínání – 1x Modře blikne 
Vypínání – 1x červeně blikne 
BT párování – Bliká střídavě červeně/modře 
BT připojeno – Modře blikne každé 2 vteřiny 
Nízký stav baterie – Bliká červeně 
Nabíjení – Svítí červeně 
Kompletně nabito (při zapojeném dobíjení) – Svítí modře 
ANC zapnuto – Svítí modře 
ANC vypnuto – Nesvítí 
 
 
 
 



Specifikace: 
Bluetooth verze: 5.0 
Frekvenční rozsah: 20-20 000 Hz 
Impedance (při kabelovém připojení): 36 Ohm 
Citlivost: 94 dB SPL 
Přibližná výdrž baterie v režimu Bluetooth: 30H s vypnutým ANC, 22h se zapnutým ANC 
Příslušenství: 1.2m audiokabel s konektory 3.5mm Jack, USB-C kabel pro dobíjení 
 
Bezpečnostní upozornění: 
Při vysoké hladině zvuku ve (více než 95 dB) by mohlo dojít k poškození sluchu, proto neposlouchejte 
dlouho na plnou úroveň. Neposlouchejte sluchátka při řízení motorových i nemotorových vozidel. 
Rovněž jste-li účastníkem silničního provozu ( např. při běhu či chůzi ) mějte na paměti své okolí a 
sledujte pečlivě dopravní ruch. Zabráníte tím zbytečné dopravní nehodě. 
 
Dovozce do ČR: Eurostar Ostrava s.r.o., Eurostar Ostrava spol s r.o., Čestlice 271, 251 70 Dobřejovice 

 
www.eurostar-ostrava.cz 

 
 
Firma Eurostar Ostrava s.r.o. jakožto dovozce výrobků značky KOSS do ČR ujišťuje, že na výrobek 

KOSS CS/340BT QZ, který do ČR dováží, je vystaveno prohlášení o shodě s platnými předpisy. 

 

 


