
 

  



  



ZÁKLADY 

 

Zapnutí 

Stiskněte multifunkční tlačítko (4). Uslyšíte vzestupný signál a LED (3) blikne 2x červeně každé 2 sec. 

 

Hlasitost + / - 

Krátce stiskněte tlačítko nahoru (1) pro zvýšení nebo tlačítko dolů (2) pro snížení hlasitosti. Zazní krátký potvrzovací 

signál. Každé kliknutí zvýší hlasitost o jednu úroveň. Když je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti, ozve se 

dlouhý zvukový signál. 

 

Ztlumit 

Pro ztlumení mikrofonu krátce stiskněte multifunkční tlačítko (4). To bude potvrzeno sekvencí tónů. Dalším stisknutím 

mikrofon znovu aktivujete. Tato funkce je použitelná pouze v kombinaci s voláním nebo v Interkomu Protos®Network. 

 

Přístup k síti 

Chcete-li odpojit BT Com od sítě Protos® Intercom, stiskněte tlačítko nahoru (1). Cca. 3 sec. Sestupný signál potvrdí 

výběr. Pro opětovné připojení stiskněte znovu tlačítko nahoru (1) a zazní vzestupný signál pro potvrzení. 

 

Vypnout 

Stiskněte dlouze multifunkční tlačítko (4), dokud neuslyšíte signál. LED dioda (3) rozsvítí se červeně na 2 sec. a poté se 

vypne. 

 

 

 



 

 

 

Ideální potlačení okolního hluku 

 

Během komunikace je rušivý šum účinně redukován použitím blízkého mikrofonu a také vestavěnou funkcí potlačení 

hluku. Pro optimální komunikaci umístěte mikrofon co nejblíže k ústům. Červené logo by mělo směřovat ven a bílá 

tečka na krku mikrofonu směrem k ústům. Tímto způsobem je speciální kapsle mikrofonu pro blízké pole optimálně 

umístěna tak, aby nedocházelo ke snímání rušivých okolních zvuků. 

 

Dopady na rozsah 

Dosah rádiových vln snižuje nejen okolí, např. stromy, elektrické vedení a mokřady, ale také lidským tělem. Je to 

proto, že vlny jsou absorbovány vodou (např. v lidském těle, deštěm nebo na stromech).  Síť interkomu je vyvinuta 

tak, že s každým připojeným zařízením se rozsah rozšíří. 

 

Princip fungování interkomové sítě BT Com® 

Po úvodním spárování se až čtyři komunikační chrániče sluchu Protos® BT Com automaticky připojí k síti interkomu, 

takže všichni účastníci mohou spolu komunikovat. Pokud se již spárované zařízení dostane do dosahu sítě integruje se 

automaticky. Stisknutím tlačítka nahoru (1) lze urychlit připojení a odpojení. Pokud zařízení opustí dosah sítě, stane se 

tak propojeno a chybějící článek v řetězci bude autonomně uzavřen.Mezi každým připojeným zařízením lze dosáhnout 

maximálního dosahu 250 m. Rozsahy se sčítají, ale přesto jsou silně ovlivněny okolními faktory, jak bylo vysvětleno v 

předchozí kapitole. 



  

  



Nastavení nové interkomové sítě Protos® 
 

Chcete-li připojit až čtyři komunikační chrániče sluchu BT Com, proveďte jednou následující kroky: 

 
1. Spusťte režim párování pro komunikační sluchátka 1 

Stiskněte současně multifunkční tlačítko (4) a tlačítko nahoru (1). LED (3) střídavě bliká červeně a zeleně. 

2. Spusťte režim párování pro komunikační sluchátka 2 

Stiskněte současně multifunkční tlačítko (4) a tlačítko nahoru (1). LED dioda (3) bliká střídavě červeně a zeleně. 

Spárování s chráničem sluchu 1 začíná.  

Po několika sekundách se LED dioda (3) změní na 

fialovou. Po jedné minutě LED diody (3) potvrdí úspěšné 

spárování blikáním zeleně. 

 

3. Spárování chrániče sluchu 3 a chrániče sluchu 4 

Chcete-li připojit chránič sluchu 3 k síti, opakujte výše 

uvedený postup kroky s chráničem sluchu 2 a chráničem 

sluchu 3. Podle toho postupujte s chráničem sluchu 3  

a 4 a spárujte chrániče sluchu 4 do sítě. 

 

UPOZORNĚNÍ: Počáteční párování může chvíli trvat. 

Poté se zařízení vzájemně poznají a spojení se vytvoří 

rychleji. 
 

 



 

Každodenní používání stávající sítě Protos® Intercom Network 
 

Každodenní provoz BT Com ve stávající síti Protos® Intercom: 

 

1. Zapněte všechny komunikační chrániče sluchu BT Com 

Stiskněte multifunkční tlačítko (4) na 3 sekundy. na všech chráničích sluchu. Zazní vzestupný signál a LED (3) blikne 2x 

červeně každé 3 sekundy. 

 

2. Připojte se ke známé síti 

Chcete-li připojit všechny chrániče sluchu, stiskněte tlačítko nahoru (1) na 2 sekundy. Na pořadí chráničů sluchu 

nezáleží. LED dioda (3) bude blikat zeleně 

 

UPOZORNĚNÍ: Pokud byl od posledního spojení proveden „Reset“, musí být síť znovu nastavena. Chcete-li to 

provést, resetujte všechna zařízení a postupujte podle kroků v části „Nastavení nové interkomové sítě Protos®“ 

 

3. Odpojte chránič sluchu BT Com od sítě 

Chcete-li odpojit komunikační sluchátko od sítě, stiskněte tlačítko nahoru (1) po dobu asi 3 sekund. dokud nezazní 

sestupný signál. Kapsle je nyní odpojena od sítě. Pro opětovné připojení stiskněte znovu tlačítko nahoru (1), dokud 

nezazní vzestupný signál. 

 

4. Ztlumit 

Krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka (4) ztlumíte BT Com. Uslyšíte sestupný signál. Chcete-li funkci ztlumení 

vypnout, stiskněte znovu multifunkční tlačítko (4)! 
 



Spárování se zařízením Bluetooth 
 

Chcete-li připojit svůj BT Com k zařízení podporujícímu Bluetooth, jako je mobilní telefon nebo MP3 přehrávač, 

postupujte následovně: 

 

1. Zapněte BT Com stisknutím multifunkčního tlačítka (4). 

 

2. Ujistěte se, že je na vašem mobilním telefonu aktivováno Bluetooth. 

 

3. Zahajte párování s komunikačním sluchátkem 

Zapněte komunikační sluchátko. Stiskněte současně multifunkční tlačítko (4) a tlačítko nahoru (1). LED dioda (3) začne 

střídavě blikat červeně a zeleně. Po několika sekundách se na displeji zařízení Bluetooth objeví „Protos® BT Com“. 

Potvrďte připojení. Po úspěšném spárování bude LED dioda (3) dvakrát periodicky modře blikat 
 

4. Přijímat a odmítat příchozí telefonní hovory 

Chete-li přijmout příchozí hovor pomocí vašeho BT Com, krátce stiskněte multifunkční tlačítko (4). Chcete-li odmítnout 

příchozí hovor, stiskněte multifunkční tlačítko (4) na 3 sekundy. 

5.  

Znovu vytočit  

Krátce stiskněte multifunkční tlačítko (4) pro opětovné 

vytočení posledního volaného telefonního čísla.  

 

  



Telefonní hovory v aktivní síti Interkom Protos® 

 

1. Přijměte telefonní hovor 

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte krátce multifunkční tlačítko (4). 

POZOR: váš BT Com bude odpojen od sítě Protos® Intercom Network 

 

2. Odmítněte telefonní hovor 

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, stiskněte multifunkční tlačítko (4) na 3 

sekundy. Spojení se sítí Protos® Intercom zůstane zachováno. 

 

3. Zavěšení 

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte multifunkční tlačítko (4). Po dokončení 

hovoru budete automaticky znovu připojeni k síti Protos® Intercom Network. 

 

4. Hlasový asistent 

Dvojitým krátkým stisknutím multifunkčního tlačítka (4) můžete aktivovat 

hlasového asistenta vašeho chytrého telefonu. 
 

UPOZORNĚNÍ PRO NOUZOVÉ SITUACE: Vaše bezpečnost je naší prioritou. 

Proto vás žádáme, abyste v žádné kritické nebo nouzové situaci nepřijímali 

žádné telefonní hovory ani neposlouchali hudbu. 

 

  



Propojení s přídavným bluetooth zařízením, např. rádiové zařízení 
 

Svůj BT Com můžete propojit s rádiovými zařízeními kompatibilními s bluetooth. 

 

1. Zkontrolujte prosím v App Store, zda je na vašem smartphonu nainstalována nejnovější 

verze aplikace. Poté můžete pomocí Protos® Control App zkontrolovat, zda jste na svém BT 

Com nainstalovali nejaktuálnější software. 

 

2. Ujistěte se, že je váš BT Com zapnutý a připojený k aplikaci 

 

3. Vyberte BT Com a poté dlaždici „další zařízení“ v aplikaci Protos® Control. Zde najdete 

výběrové menu, vyberte „rádiové zařízení“. Zde vyberte značku a typ svého rádiového zařízení. 

 

4. Aktivujte na svém rádiovém zařízení režim párování a v aplikaci Protos® Control vyberte 

„párování“. Hlasová výzva „rádio připojeno“ potvrdí úspěšné připojení. 

 

5. Stisknutím tlačítka dolů po dobu 3 sekund se BT Com přepne do režimu druhého zařízení, 

LED bude blikat modře a hlasová výzva bude uvádět „režim rádia“. 

 

6. Pokud znovu stisknete tlačítko dolů na 3 sekundy, vrátíte se zpět do provozního režimu 

prvního zařízení „primární režim“ a LED bliká. 

 

7. Stisknutím tlačítka nahoru na 3 sekundy se můžete přepnout zpět na síť Protos® Intercom 

Network. 



Spojení s přídavným zařízením, např. druhý smartphone 
 

Funkce druhého zařízení vám umožňuje spárovat druhý mobilní telefon s vaším BT Com. To umožňuje přijímat a 

zahajovat hovory ze dvou mobilních telefonů, např. soukromý telefon a pracovní telefon. V oblastech s dobrým 

příjmem můžete také místo rádiového spojení uspořádat telefonní konferenci na velké vzdálenosti. 

 

1. Zkontrolujte prosím v App Store, že je na vašem smartphonu nainstalována nejnovější verze aplikace. Poté 

můžete pomocí Protos® Control App zkontrolovat, zda jste na svém BT Com nainstalovali nejaktuálnější software. 

 

2. Ujistěte se, že je váš BT Com zapnutý a připojený k prvnímu zařízení a aplikaci 

 

3. Vyberte BT Com a poté dlaždici „další zařízení“ v aplikaci Protos® Control. Zde najdete výběrové menu, vyberte 

„mobilní zařízení“, zapněte režim párování na druhém mobilním telefonu a poté stiskněte tlačítko párování. 

Hlasová výzva uvádí „druhý mobilní připojen“. 

 

4. Mezi „primárním režimem“ a „druhým mobilním režimem“ můžete přepínat stisknutím tlačítka dolů po dobu 3 

sekund. Stisknutím tlačítka nahoru po dobu 3 sekund přepnete zpět na síť Protos® Intercom Network. 

 

V případě hlasitých okolních zvuků je zde možnost použít mutifinční tlačítko jako tlačítko PTT. Režim PTT můžete 

aktivovat v aplikaci pod dlaždicí „další zařízení“. 

 

UPOZONĚNÍ: Dokud jste v síti interkomu, uslyšíte pouze příchozí hovory na první zařízení. V primárním režimu je 

počet připojených zařízení indikován blikáním LED. 

  



Montáž BT Com muff do Protos® Integral 
 

Chcete-li správně namontovat BT Com muff na váš Protos® Integral, postupujte podle 

následujících pokynů: 

 

1. Odstraňte chránič levého ucha z Protos® Integral jeho otočením do úhlu 90° k ramenu 

držáku. Com muff lze sejmout pouze v této poloze 90° a zatlačením ramene bočního držáku 

směrem od mušlové chrániče sluchu. 

 

2. Nyní postupujte v opačném pořadí a vložte BT Com. Umístěte jej pod úhlem 90° do ramena 

držáku. Poté otočte objímku do rovné polohy 

 

3. Usazení BT Com na uchu můžete upravit zatlačením chrániče sluchu v rameni držáku nahoru 

nebo dolů. 

 

4. Chcete-li nabít baterii vašeho BT Com, sejměte mušlový chránič BT Com tak, že jej otočíte o 90° a odtlačíte boční 

rameno. 

 

V případě, že máte Protos® Integral Head Protection, můžete BT Com umístit 3 způsoby: provozní poloha, ventilační 

poloha a parkovací poloha. Mějte prosím na paměti, že komunikace funguje pouze v provozní poloze. 

 

UPOZORNĚNÍ: Rameno nabíjecího držáku slouží pouze pro účely nabíjení. Nikdy se nepokoušejte umístit rameno 

nabíjecího držáku do Protos® Integral! 

 



Nabíjení baterie 
 

Váš BT Com má lithium-iontovou baterii s výdrží 3-5 dní v pohotovostním režimu a 10 hodin v provozu Protos® 

Intercom. Doba běhu závisí na okolních faktorech, jako jsou nízké teploty. Při slabé baterii LED blikne 6krát červeně  

a každých 60 sekund se ozve signál. Stav nabití baterie vašeho BT Com můžete také kdykoli zkontrolovat v aplikaci 

Protos® Control App. 

 

Chcete-li nabít baterii, umístěte komunikační chránič sluchu do ramene nabíjecího držáku tak, aby štítek FRONT byl na 

stejné straně jako tlačítka na komunikačním chrániči sluchu. Během procesu nabíjení bude LED svítit červeně. Jakmile 

je nabíjení dokončeno, BT Com se přepne na udržovací nabíjení a LED se změní na trvalou zelenou barvu. Pokud jste 

baterii delší dobu nepoužívali, může se stát, že nabíjecí elektronika nebude pohotově reagovat. Protos® Bluetooth 

Electronic je navržen tak, aby se pokusil obnovit hluboce vybité baterie. Kontrolka nabíjení bude blikat tak dlouho, 

dokud se baterie znovu aktivuje pro nabíjení. 

 

Pro dosažení optimálního výkonu by měla být baterie plně nabitá. Doba 

nabíjení je přibližně 30 minut pro minimální nabití a 1,5 hodiny pro úplné 

nabití. 

 

UPOZORNĚNÍ: Vždy před nabíjením vždy vyjměte izolační vložku a vycpávku, 

aby nedošlo k namočení! Pokud se baterie zahřeje, nesmíte již zařízení 

používat.  



Čištění a péče o váš BT Com 
 

Vlhkost a pot jsou škodlivé pro elektroniku vašeho BT Com. Z tohoto důvodu dbejte na to, abyste zařízení po použití 

vysušili. Chcete-li to zajistit, proveďte následující kroky: 

 

1. Po každém použití vyjměte zvukově izolační vložku a vycpávku z chrániče sluchu tak, že chránič pevně uchopíte 

do ruky a zaháknete ukazováčkem a prostředníčkem pod boční část chrániče (viz obrázek). Polstrování lze sejmout 

pevným zatažením 

 

2. Vyjměte zvukově izolační vložku, opláchněte ji pod čistou vodou a nechte zcela vyschnout. 

 

3. Pokud váš BT Com nepoužíváte, nechte jej v otevřené poloze. 

 

UPOZORNĚNÍ: Zvukově izolační vložka a výplň by měly být vyměněny každých šest měsíců, aby byla zajištěna 

správná funkčnost izolace. 

 

Nejen váš BT Com vyžaduje náležitou péči. Věnujte prosím pozornost také pokynům pro 

údržbu vaší ochrany hlavy Protos® Integral. 

  



Protos® Control App 

 

Produktová řada Protos® Integral se pro vás neustále vyvíjí a optimalizuje. Abychom vám dali příležitost udržovat svůj 

BT Com aktuální, byla vyvinuta speciální aplikace. Nechte aplikaci, aby vás provedla různými funkcemi vašeho zařízení. 

Užijte si prozkoumávání světa Protos®! 

 

Protos® Control pro Android 

Stáhněte si aplikaci Protos® Control z Google Play. Abyste mohli používat aplikaci Protos® Control App 

s vaším BT Com, musíte jej nejprve spárovat s chytrým telefonem. 

 

Protos® Control pro IOS 

Spárujte BT Com se svým iPhonem. Stáhněte si aplikaci Protos® Control - App z App Store. Budete muset 

znovu spárovat svůj BT Com s aplikací. 

 

UPOZORNĚNÍ: pravidelnou aktualizací softwaru a aplikace BT Com můžete těžit z vylepšených funkcí 

svého BT Com. V dlaždici „Aktualizovat“ v aplikaci budete informováni o dostupných aktualizacích a 

můžete si je stáhnout, jakmile se připojíte k internetu. Mějte prosím na paměti, že aktualizace může trvat několik 

minut. 

  



Protos® Control App – Nastavení 
 

Aplikace Protos® Control App vám nabízí několik funkcí v kombinaci s vaším BTCom a je pravidelně rozšiřována. 

Protože to způsobuje i vyšší složitost, máte možnost vybrat si mezi dvěma pohledy: 

 

Expert View 

Expertní zobrazení lze aktivovat klepnutím na posuvník v pravém horním rohu lišty (viz zelený kruh). V různých 

dlaždicích si můžete přizpůsobit nastavení BT-Comu, jako je například nastavení přímé volby na definované číslo 

dvojitým stisknutím multifunkčního tlačítka. 

 

Deaktivujte Expert View 

Dalším klepnutím na posuvník lze expertní zobrazení deaktivovat. Viditelné již budou pouze dlaždice, které jsou 

nezbytné pro aktualizaci softwaru a které jsou potřebné pro zobrazení nastavení zařízení. 

  



Často kladené otázky 
 

1. Váš BT Com nelze spárovat s jinými BT Com? 

V případě, že máte problém se spárováním nebo detekcí jiných zařízení, doporučujeme resetovat všechny BT Com v 

síti interkomu do továrního nastavení. To lze provést stisknutím multifunkčního tlačítka (4) spolu s tlačítkem dolů (2) 

na 3 sekundy. LED (3) bude blikat zeleně a červeně 

 

UPOZORNĚNÍ: Všechna zařízení BT Com v síti interkomu je třeba resetovat společně. Adresu BT Com uloží ostatní 

zařízení. Pokud je resetováno pouze jedno zařízení, způsobí to konflikty v síti. Vezměte prosím na vědomí, že reset 

nezvýší dosah mezi zařízeními. 

 

2. Je možné připojit více než čtyři zařízení? 

Teoreticky lze vzájemně spárovat více než čtyři zařízení. Přesto doporučujeme omezit konverzaci na čtyři zařízení. 

 

3. Jak mohu smazat zařízení v aplikaci? 

Když na několik sekund stisknete sloupec zařízení na hlavní obrazovce, zobrazí se symbol koše a po výběru bude 

zařízení z aplikace odstraněno. 

 

4. Máte problémy s nabíjením baterie vašeho BT Com? 

Zkontrolujte, zda jste své zařízení správně připojili pomocí ramene nabíjecího držáku USB 

Zkuste zařízení nabít pomocí jiné USB nabíječky 

Pokud byla baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než LED dioda začne blikat červeně 


