
 
 
 
 

DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO  
TABLETY A SMARTPHONY BLUETOOTH® 

 

 

 

 

 

 

Uživatelská příručka 
50000 

  



Kompaktní a lehký mediální dálkový ovladač 50000 je multimediálním 
společníkem pro vaše Bluetooth® zařízení se systémem iOS/android. 
Užijte si pohodlné bezdrátové ovládání médií na svém zařízení iPhone®, 
iPad® nebo zařízení se systémem Android. 

 

• Bluetooth® 3.0, třída II. Funguje se zařízeními: iPhone®, iPad® a dalšími iOS 
kompatibilními zařízeními (iMac®, Macbook® atd.) a také s telefony a tablety 
využívající systém Android, které podporují Bluetooth® HID. 

• Ovládací prvky médií jsou přehrát/zastavit, převinout dopředu/dozadu, hlasitost 
+/-, ztišit. 

• Tlačítkem zesílení hlasitosti můžete svým zařízením iPhone® fotit, aniž byste 
museli z fotky vynechat sami sebe. 

 

1. Podpora: 
Mediální dálkové ovládání BT podporuje profil Bluetooth® 3.0 HID, třídy II. 
Je kompatibilní s: Všemi zařízeními Android, iPhone®, iPad® a ostatními 
zařízeními kompatibilními s iOS (iMac®, MacBook Air®, MacBook Pro®, Mac 
mini®, iPod Touch® iOS 4 nebo vyšší atd.) 
 

2. Bluetooth Pairing:  
To connect the remote control with your smartphone or tablet, turn it on with 
the On/Off switch. Then press and hold the Play/Pause button for 5 seconds. 
The red LED on the front side flashes to indicate, that the remote control is in 
pairing mode. In the liste of available devices on your mobile device, will 
appear the “50000”. Select this one and the connection will be made. 
 

3. Snímek:  
Tlačítko zesílení hlasitosti na mediálním ovladači BT spouští aplikaci 
fotoaparátu, kterou lze pořídit snímek stejně jako s dálkovou spouští 
fotoaparátu. Můžete tedy svůj iPhone® umístit na trojnožku či stojan a pořídit 

nerozmazaný snímek. Dálkové ovládání se také skvěle hodí k pořizování 
skupinových snímků, na kterých chcete být také. Model 50000 také podporuje 
vzdálenou spoušť pro zařízení se systémem Android. 
 

  



4. Ovládání médií:  
Po připojení k TV, dokovací stanici nebo autorádiu můžete přehrát, zastavit, 
převinout a ztišit či upravit hlasitost hudby či videa na svém zařízení iPhone® 
či iPad® ze vzdálenosti až 10 metrů. 
 

5. Baterie: 
Mediální dálkový ovladač BT je napájen AAA baterií 
 

6. Snadno přenosný: 
I s baterií váží pouhých 42 g 

 
Podporovaná zařízení: Všechna zařízení se systémem Android, iPhone 5®/iPhone 
4S®/4®/3GS®, iPad 3®/2®/1®, iPod Touch 4G®/3G®, MacBook Pro®/Air®, iMac®, Mac 
Mini® a všechny produkty Apple® s povolenou funkcí Bluetooth®, Bluetooth® 3.0 HID, 

Obsah balení: Mediální ovladač Bluetooth® a uživatelská příručka. 


