
TCOM-SC 
 

Nabíjení zařízení: 
 
Před použitím zařízení nabijte 

1. Zastrčte malý konektor USB nabíjecího kabelu do zařízení a velký konektor do PC nebo 
adaptéru 

2. Během nabíjení se zobrazí ikona baterie a bliká. Po dokončení nabíjení svítí trvale. Plné 
nabití trvá přibližně 4 hodiny. 

3. Tip: Pro delší trvanlivost interní Li-Pol baterie nabíjejte zařízení alespoň jednou za měsíc. 

Zapnutí/Vypnutí: 
 

1. Pro zapnutí stiskněte tlačítko Power/Intercom na 3s dokud neuslyšíte ve sluchátkách 
krátké pípnutí. Na displeji se zobrazí „LOUIS ON“ a ikona baterie. Jakmile je zařízení 
zapnuto, naváže souprava automatické spojení s bluetooth zařízením, se kterým bylo 
připojeno naposledy. Na displeji se zobrazí „PHONE CONNECTING“ a „CONNECT“. 

2. K vypnutí soupravy podržte tlačítko Power/Intercom po dobu 5s, dokud nezazní delší ton 
(„DuDu Di—„). Na displeji se zobrazí „LOUIS OFF“ 

 

Nastavení hlasitosti: 
 
TCOM-SC obsahuje otočný ovladač pro nastavení hlasitosti. Můžete nastavovat hlasitost 
otáčením po/proti směru hodinových ručiček nebo během vyzvánění nastavovat hlasitost zvonění. 
 

Propojení s vašim mobilním telefonem: 
 

1. Umístěte váš mobil s podporou BT do blízkosti interkomu (1m) 
2. Ujistěte se, že je interkom vypnutý 
3. Stiskněte tlačítko Power/Intercom na 6s, dokud se nezobrazí „PAIRING“. Zároveň se ozve 

krátký ton („DuDu“) a intercom je v režimu „spárování“ 
4. Aktivujte v mobilu bluetooth funkci a vyhledejte zařízení v seznamu. (použijte návod 

k mobilu) 
5. Vyberte zařízení se jménem „T-COM“ a aktivujte párování zařízení s mobilem. Pokud 

mobil požaduje heslo, zadejte „0000“. 
6. Po úspěšném propojení vašeho mobilu s interkomem se na displeji zobrazí „CONNECT“ a 

následně „LOUIS“. Spojení je navázáno pouze jednou. Při dalším zapnutí interkomu se 
automaticky spojí s mobilem 

7. Tip: Před párováním s mobilem se ujistěte, že v blízkosti není jiné aktivní BT zařízení 
 

Použití TCOM-SC s vašim mobilním telefonem 
 

1. Odpověď na hovor. Pokud je aktivní příchozí hovor, zobrazí se jeho číslo na displeji. Pro 
příjmutí hovoru stiskněte multifunkční tlačítlo. 

2. Ukončení hovoru. Stiskněte multifunkční tlačítko k ukončení hovoru. 



3. Odmítnutí hovoru. Během vyzvánění stiskněte multifunkční tlačítko po dobu 2s. 
4. Volání posledního čísla. Pokud je interkom připraven, stiskněte multifunkční tlačítko na 2s 

k vyvolání posledního čísla. Na displeji se zobrazí „CALLING“. 
5. Přenos zvuku zpátky do mobilu. Během hovoru přes interkom stiskněte multifunkční 

tlačítko po dobu 2s. Pokud interkom pracuje v profilu Headset, bude potřeba jej vypnout. 
6. Přenos zvuku z mobilu do interkomu. Pokud probíhá hovor přes mobilní telefon, můžete 

přepojit hovor do interkomu stisknutím multifunkčního tlačítka na 2s 
7. Hovor během interkom-komunikace. Během hovoru s dalším interkomem se ozve 

vyzvánění přes komunikaci. Stiknutím multifunkčního tlačítka dojde k příjmutí hovoru a 
zároveň ukončení komunikace s dalším interkomem. 

 

Propojení dvou zařízení do modu Intercom. 
 

1. Před spárováním se ujistěte, že není v dosahu jiné BT zařízení 
2. Zkontrolujte, zda jsou obě zařízení vypnuta 
3. Stiskněte a držte tlačítko Power/Interkom na obou zařízeních po dobu asi 6s, dokud se 

nezobrazí „PAIRING“. 
4. Krátce stiskněte tlačítko Power/Intercom na jednom ze zařízení. Nyní vyhledávání druhé 

zařízení. 
5. Po úspěšením nalezení a spárování interkom krátce pípne a zobrazí na displeji 

„INTERCOM“ 
 

Propojení tří zařízení do modu Intercom. 
 

1. Jednotky jsou pojmenovány např. A, B, C. A-B (A start intercom), A-C (A start intercom), 
B-C (B start intercom), a jsou úspěšně spárovány, ale nepřišel požadavek na komunikaci: 
Pokud komunikuje A a B, C stiskne tlačítko jednou, B uslyší ton požadavku („Du“) 3x. 
Pokud C stiskne tlačítko interkomu 2x, A uslyší požadavek na komunikaci – pípnutí. 
Pokud komunikuje A a C, B stiskne tlačítko 1x, C uslyší požadavek na komunikaci – 3x 
pípnutí. Pokud B stiskne tlačítko 2x, uslyší A požadavek na komunikaci. Pokud 
komunikuje B a C, A stiskne tlačítko, C uslyší požadavek na komunikaci – 3x pípnutí. 
Pokud A stiskne tlačítko 2x, B uslyší pípnutí jako požadavek na komunikaci. 

2. Pokud A-B, A-C, B-C jsou spárovány, ale nekomunikují:  
Stiskne B 1x > připojí C > B a C začnou komunikovat.  
Pokud B stiskne 2x > připojí A > A a B začnou komunikovat.  
Pokud A stiskne 1x > připojí C > A a C začnou komunikovat. 
Pokud A stiskne 2x > připojí B > A a B začnou komunikovat. 
Pokud C stiskne 1x > připojí B > B a C začnou komunikovat. 
Pokud C stiskne 2x > připojí A > A a C začnou komunikovat. 

 

Jak na interkom komunikaci 
 

1. Začátek komunikace: Jedno ze zařízení, které jsou spojeny, se připojí automaticky 
2. Ukončení komunikace: Stiskněte Power/Intercom k ukončení komunikace. Pokud TCOM-

SC přehrává A2DP hudbu z mobilu před navázáním komunikace, dojde k pokračování po 
ukončení komunikace (na některých mobilech nedojde k automatickému přehrávání, 
v tom případě restartovat k manuálnímu přehrávání). 

3. Kterékoliv ze zařízení může spustit komunikaci s druhým krátkým stiskem tlačítka 
Power/Intercom. Po úspěšném spojení se ozve několik tonu. 

 
 



Tip: 
1. Pokud je interkom ve spojení s mobilem, dojde k automatickému odpojení účastníka při 

příchozím hovoru a automatickému obnovení spojení po ukončení hovoru. 
2. Pracujte efektivně v omezené vzdálenosti 
3. Při přechodu ze spojení s mobilem do spojení s interkomem vyčkejte 5s. 

 

Přehrávní hudby přes MP3 přehrávač 
 
Zařízení musí podporovat bluetooth komunikaci 

1. Vyberte hudbu k přehrávní z přehrávače 
2. Na interkomu krátce stiskněte multifunkční tlačítko a zobrazí se na displeji „MUSIC“ 
3. Pozastavení přehrávání se provede krátkým stiskem multifunkčního tlačítko. Na displeji se 

zobrazí „LOUIS“ 
4. Přeskakování skladem se provádí krátkým otočením otočného ovladače. 
5. Tip: nastavte na přehrávači vyšší hlasitost 

 

Hovor během přehrávní hudby 
 

1. Hovor se automaticky ozývá během přehrávání hudby. K odmítnutí stiskněte multifunkční 
tlačítko tak dlouho, dokud se neozve pípnutí. 

2. Hudba je potlačena během hovoru a automaticky pokračuje v přehrávní po dokončení 
hovoru. 

 

FM radio 
 

1. Zapnutí radia. Interkom zapnutý, stiskněte 2x multifunkční tlačítko a displej zobrazí 
„FMxxxx“. Začne přehravaní naposledy používané stanice a zobrazení její frekvence. 

2. Vypnutí radia. Během přehrávní radia stiskněte 2x multifunkční tlačítko k vypnutí radia. 
3. Vyhledávání stanic. Interkom vyhledává stanice automaticky po otočení ovladačem na 

jednu, nebo druhou stranu. Krátkým otočením se vyhledávájí stanice daným směrem, 
dlouhým otočením se upravuje hlasitost. Vyhledávání stanic probíhá v kruhu, kdy na 
konci pásma opětovně začíná od začátku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínky na: e.jankresta@gmail.com 


