
BH72 & BH72 Lite
Bluetooth náhlavní souprava

Krátký instalační návod

Obsah balení

Poznámka: Doporučujeme používat přiložené příslušenství, jiné příslušenství může mít 
problémy s kompatibilitou a bránít správnému fungování.

BH72(BH72 Lite)

USB 2.0 Cable (USB-A 
do USB-C)

Úložný sáček

Krátky návod

BT51-A Dongle nebo
BT51-C Dongle

BHC76 Bezdrátový 
nabíjecí stojan

Napájecí adaptér

Volitelné

Quick Start Guide

or
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L

Nabíjení

USB nabíjení Bezdrátová nabíječka (volitelnél)

LED stav indikátoru

Poznámka: Nabíjení přes USB trvá dvě hodiny a úplné nabití přes bezdrátové nabíjení tři 
hodiny.

Poznámka: 
• Před prvním použití náhlavní soupravy doporučujeme plně nabít. BH72 Lite nepodporuje 
bezdrátové nabíjení.

•    BHC76 je kompatibilní se zařízeními, která podporují bezdrátové nabíjení QI, jako jsou 
bezdrátové nabíjení mobilních telefonů a náhlavních souprav.

ČervenáNabíjení
Zelená

Plně nabito Zelená

2
Směrovat

3 Zapnutí/vypnutí

"power on,
 remaining talk 
time XX hours"

"power off"Červená

Zelená

Držte 2s

Zapnutí

Vypnutí

LED indikátor

Yealink BH72

Poznámka: Pokud váš stolní telefon/PC nemá vestavěné Bluetooth, můžete ke spárování 
náhlavní soupravy použít dongle BT51. Když je dongle BT51 zapojen do stolního telefonu/PC a 
náhlavní souprava je zapnutá, stolní telefon/PC a dongle BT51 se automaticky propojí.

4 Párování a připojení zařízení

Krok1: Spustit režim párování

"pairing mode"

Vypnutý stav

Zapnutý stav

Krok2: Vyberte náhlavní soupravu ze zařízení Bluetooth

Držte 5s

"power on,
 remaining talk 
time XX hours. 
pairing mode"

Držte 3s

ON

"mobile one 
connected"

Střídavě bliká červeně a zeleně

Střídavě bliká červeně a zeleně

Bliká červeně

Pokus o připojení k 
Teams

Úspěšné připojení 
do Teams

Svííítí červeně

Bliká fialově 

Svítí fialově

Probíhající hovor

Příchozí hovor

Busylight

Ovládání hovorů a Busylight

Stisknout

1X

  Přijmout

Ukončit

Odmítnout

Nebo

Zastrčit

Ztlumit

nebo

Poznámka: K Teams se lze připojit pouze edici Teams.

Vytáhnout

Multifunkční tlačítko
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Stisknout

1X

Stisknout

2X

Stisknout

1X

Multifunkční 
tlačítko

Ovládání hudby

Customers Button7

Držet

Stisknout

1X

"remaining talk 
time XX hours. 
PC connected,mobile 
one connected"

1.5s

Držet

1.5s

Stisknout

1X

Stisknout

1XOtevřete Teams oznámení 

Držet

2s

Siri, asistent Google..., v závislosti 
na mobilním telefonu.

Stisknout

1X

Aktivujte hlasového asistenta

Kontrola stavu baterie a 
připojení zařízení
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Stisknout
1X

Yealink USB Connect (PC）

Yealink Connect App (Mobile）

Stáhněte si jej z webu Yealink https://www.yealink.com/product/yuc.

9

Apple a Apple logo jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Stáhněte si aplikaci Yealink Connect z IOS App Store nebo Android App Store

8 Vyměna ušních polštářků

Správa softwaru

Poznámka: Musí být použit s Yealink USB Connect verze 0.34.x.x nebo vyšší.

1. Pro efektivnější nabíjení použijte napájecí adaptér od společnosti Yealink.

2. Na nabíjecí desku nepokládejte žádné kovové a magnetické karty, abyste předešli 
abnormalitám a poškození nabíječky.

3. Nenabíjejte prosím příliš daleko od značky nabíjení, abyste dosáhli efektivnějšího 
nabíjení.

4. Pokud během používání zjistíte, že se nabíjecí deska nebo nabíjené zařízení 
přehřívá a nabíjení se zastaví (kontrolka stále bliká), musíte nabíjené zařízení 
vyjmout, dokud nevychladne, a poté můžete zkusit nabíjení znovu.

5. Pokud kontrolka nabíjecího stojanu stále bliká, mohou to být tři následující situace:

• Umístění nabíjeného zařízení není správné. Musíte ho změnit. Měňte pozici zařízení
dokud kontrolka nezačne trvale svítit.

• Nabíjecí stojan má alarm přehřátí. Po vychladnutí mobilního telefonu nebo nabíjecího 
stojanu přestane automaticky blikat a přejde do normálního stavu nabíjení.

• Na nabíjecí desku mohli být umístěny kovové nebo magnetické karty, vyjměte je.

Poznámky k BHC76 (volitelné)

Bezpečnostní příručka pro BHC76 (volitelné)

1. Výrobek sami nerozebírejte ani jej nepřibližujte do blízkosti ohně a vody, aby nedošlo 
ke zkratu nebo poškození výrobku.

2. Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí a korozivním prostředím, 
aby nedošlo k poškození obvodu a selhání nabíjení nebo k jiným poruchám.

3. Nevystavujte výrobek korozivním kapalinám. V opačném případě to způsobí vážné 
poškození.

4. Výrobek ze žádného důvodu nerozebírejte ani noplňujte, aby nedošlo k sekundárnímu 
selhání a vyhoření.

5. Neumisťujte výrobek do prostředí pod -10°C nebo nad 60°C.

6. Výrobkem neklepejte, neházejte a netřeste s ním, protože hrubé metody poškodí 
vnitřní strukturu obvodové desky.
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“Vypínání”

“zapínání, zbývající 
doba hovoru XX hodin.
režim párování”

“režim párování”

“zapínání, zbývající 
doba hovoru XX 
hodin.

“mobil připojen”

Zbývající doba 
hovoru XX hodin. 
PC připojeno, 1 
mobil připojen”


