
EN - User Guide

Dots1

1 2 3

1 Charging Station
2 Charging Station LED indicator
3 Multi-function button with LED indicator

Controls
On / Off Press and hold the multi-function button
Play / Pause Press the multi-function button 
Next Track Press the multi-function button twice
Accept / End Call Press the multi-function button
Reject Call Press the multi-function button twice 
Turn On / Off  
Siri or Google 
Assistant 

While playing music or in standby mode press and 
hold the multi-function button on the left earphone 
for one second

LED Indicators  
Charging station
Charging station charge status:
0-25% Blue LED flashes once every 2 seconds
25-50% Blue LED flashes twice every 2 seconds 
50-75% Blue LED flashes 3 times every 2 seconds
75-100% Blue LED flashes 4 times every 2 seconds
When fully charged, the blue LED lights up.  

Earphones
Pairing White and blue LEDs on the earphones flash 

alternately
Successful pairing Blue LED on the earphones flashes once every 7 

seconds
Power On Blue LED on the earphones lights up for one second
Power Off White LED on the earphones lights up for one second
Charging White LED on the earphones lights up and turns off 

when fully charged 

Power On / Off
The earphones switch on automatically when they are removed from the 
charging station. A blue LED lights up for one second on the earphone and 
a beep sounds.
When switched on, the earphones automatically connect to each other. The left 
earphone functions as the "Master".
To turn off both earphones, press and hold the multi-function button on the 
left "Master" earphone for 4 seconds. A white LED lights up on the earphone for 
1 second and a beep sounds. The left "Master" earphone switches off and the 
right earphone switches off automatically.
If you only use one earphone, press and hold the multi-function button for 
4 seconds to switch it on or off.
The earphones are automatically switched off when inserted into the charging 
station. The white LED on the earphones lights up until the earphones are 
charged and then switches off.
If the earphones are not paired with a Bluetooth device, they switch off 
automatically after 10 minutes to conserve battery power.

Pairing
The distance from your device to the earphones should not exceed one metre 
when pairing.

Pairing both earphones
1.  Take the earphones out of the charging station and remove the protective 

labels. The earphones automatically connect to each other and a "Left 
channel / Right channel" voice message is heard.

2.  Press and hold the multi-function button on both earphones for 2 seconds at 
the same time. The earphones switch on and automatically connect to each 
other. After connecting, the left "Master" earphone goes into pairing mode. 
Pairing mode is indicated by alternate flashing of the white and blue LEDs on 
the earphones. The right earphone is in standby mode and the blue LED on 
it flashes once every 7 seconds. Activate Bluetooth on your device and set up 
a new Bluetooth device. Select "LAMAX Dots1" from the list of found devices. 
After successful pairing, a beep sounds. When the second earphone is paired 
automatically, you hear the notification "Second device connected".

If the pairing of the earphones has not worked properly, please turn off both 
earphones. Then press and hold the multi-function button on both earphones 
for 4 seconds until the white and blue LEDs flash alternately. The earphones 
automatically connect to each other and the blue LED flashes twice every 
2 seconds. The "Left channel / Right channel" voice message is heard. Continue 
from step 2.

Pairing one earphone
To turn on the earphone, press and hold the multi-function button for 
4 seconds until the beep sounds and the white and blue LEDs flash alternately.
Activate Bluetooth on your device and set up a new Bluetooth device. Select 
"LAMAX Dots1" from the list of found devices.
After successful connection, the blue LED flashes once every 7 seconds.

Charging
To charge using the charging station, connect the cable to the Micro USB port 
on the back of the charger and plug the other end of the cable into a USB power 
supply with a maximum voltage of 5V. The flashing blue LED on the charging 
station indicates its charging status. At full charge, the blue LED lights up. 
The charging time for the earphones is approximately 2 hours. The white LED 
on the earphones remains on until the earphones are charged and switches off 
when they are fully charged. When removing the earphones from the charging 
station while charging, the earphones automatically switch on. 

Main Features
 - Cable-free, wireless transfer via Bluetooth 4.2 
 - Automatic pairing between earphones
 - Lightweight earbuds with minimalistic "invisible" design
 - Pure, rich sound across the entire frequency range
 - Ability to charge the battery while in motion using the charging station
 - Handsfree calling
 - Control music and calls directly on the earphones
 - 3 earplug sizes and ear hooks come as part of the package

Parameters
Wireless technology Bluetooth 4.2
Maximum pairing distance up to 10 metres 
Battery in earphones 100 mAh LiPo
Battery in charging station 520 mAh LiPo
Earphone charging time about 2 hours
Playback time up to 6 hours (Mono mode), 

up to 3 hours (Stereo mode)
Standby mode up to 150 hours 
Earphone dimensions 16 x 21 x 25 mm
Earphone weight 4.2 g
Weight with charging station 49.3 g

The current version of user guide can be downloaded from here: 
http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals

CZ - Uživatelská příručka

Dots1

1 2 3

1 Nabíjecí stanice
2 LED indikace nabíjecí stanice
3 Multifunkční tlačítko s LED indikací

Ovládání 
Zapnout / Vypnout Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko
Hrát / Pauza Stiskněte multifunkční tlačítko 
Následující skladba Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko
Přijmout / 
 Ukončit hovor

Stiskněte multifunkční tlačítko

Odmítnout hovor Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko 
Zapnout / Vypnout  
Siri nebo Google 
Assistant

Během přehrávání hudby nebo v pohotovostním 
režimu stiskněte a na sekundu podržte multifunkční 
tlačítko na levém sluchátku

LED indikace
Nabíjecí stanice
Stav nabití nabíjecí stanice:
0-25% Modrá LED blikne jednou za 2 sekundy
25-50% Modrá LED blikne 2 krát každé 2 sekundy
50-75% Modrá LED blikne 3 krát každé 2 sekundy
75-100% Modrá LED blikne 4 krát každé 2 sekundy
Při plném nabití modrá LED svítí. 

Sluchátka
Párování  Bílá a modrá LED na sluchátku střídavě blikají
Úspěšně spárované Modrá LED na sluchátku blikne jednou za 7 sekund
Zapnutí Modrá LED na sluchátku zasvítí na 1 sekundu
Vypnutí Bílá LED na sluchátku zasvítí na 1 sekundu 
Nabíjení Bílá LED na sluchátku svítí, zhasne při plném nabití 

Zapnutí / Vypnutí
Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Na sluchátku 
zasvítí na 1 sekundu modrá LED a ozve se zvukový signál.
Po zapnutí se sluchátka automaticky propojí mezi sebou. Levé sluchátko má 
funkci „Master“.
Pro vypnutí obou sluchátek stiskněte a na 4 sekundy podržte multifunkční 
tlačítko na levém sluchátku „Master“. Na sluchátku na 1 sekundu zasvítí bílá LED 
a ozve se zvukový signál. Levé sluchátko „Master“ se vypne a pravé sluchátko se 
automaticky vypne také.
Pokud používáte jen jedno sluchátko, pro jeho zapnutí nebo vypnutí rovněž 
stiskněte a na 4 sekundy podržte multifunkční tlačítko.
Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Bílá LED na 
sluchátku svítí, dokud se sluchátko nabíjí a zhasne při plném nabití.
Pokud zapnutá sluchátka nejsou spárované s Bluetooth zařízením, po 10 
minutách se automaticky vypnou, aby šetřily baterii.

Párování
Vzdálenost Vašeho zařízení od sluchátek by při párování neměla přesahovat 
1 metr.

Párování obou sluchátek
1.   Vyberte sluchátka z nabíjecí stanice a sundejte z nich ochranné nálepky. 

Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se hlasové oznámení 
„Left channel / Right channel“.

2.  Stiskněte a podržte na 2 sekundy multifunkční tlačítko na obou sluchátkách 
zároveň. Sluchátka se zapnou a automaticky se mezi sebou propojí. Po 
propojení se levé sluchátko „Master“ uvede do párovacího režimu. Uvedení 
do párovacího režimu signalizuje střídavé blikání bílé a modré LED na 
sluchátku. Pravé sluchátko je v pohotovostním režimu a modrá LED na něm 
blikne jednou za 7 sekund. Aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth 
a nastavte vyhledávání nového Bluetooth zařízení. Vyberte „LAMAX Dots1“ 
ze seznamu nalezených zařízení. Po úspěšném spárování se ozve zvukový 
signál. Při automatickém spárování druhého sluchátka se ozve hlasové 
oznámení „Second device connected“.

V případě, že spárování sluchátek neproběhlo správně, vypněte prosím obě 
sluchátka. Následně stiskněte a podržte na 4 sekundy multifunkční tlačítko na 
obou sluchátkách zároveň, dokud na nich nezačne střídavě blikat bílá a modrá 
LED. Sluchátka se automaticky mezi sebou propojí a modrá LED blikne dvakrát 
každé 2 sekundy. Ozve se hlasové oznámení „Left channel / Right channel“. 
Pokračujte dále jako při kroku 2.

Párování jednoho sluchátka
Pro zapnutí sluchátka stiskněte a podržte na 4 sekundy multifunkční tlačítko, 
dokud se neozve zvukový signál a nezačne střídavě blikat bílá a modrá LED.
Aktivujte ve Vašem zařízení funkci Bluetooth a nastavte vyhledávání nového 
Bluetooth zařízení. Vyberte „LAMAX Dots1“ ze seznamu nalezených zařízení.
Po úspěšném připojení blikne modrá LED jednou za 7 sekund.

Nabíjení
Pro nabití nabíjecí stanice připojte kabel do Micro USB portu na její zadní straně 
a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 
5V. Intenzita blikání modré LED na nabíjecí stanici signalizuje stav jejího nabití. 
Při plném nabití modrá LED svítí.
Sluchátka se nabíjejí v nabíjecí stanici přibližně 2 hodiny. Bílá LED na sluchátku 
svítí, dokud se sluchátko nabíjí a zhasne při plném nabití. Při vyjmutí sluchátek 
z nabíjecí stanice během nabíjení se sluchátka automaticky zapnou. 

Hlavní vlastnosti
 - Absolutně žádné kabely, bezdrátový přenos pomocí Bluetooth 4.2
 - Automatické párování sluchátek mezi sebou
 - Lehké špunty a minimalistický „neviditelný“ design
 - Čistý a bohatý zvuk v celém frekvenčním pásmu
 - Dobití baterie za pohybu díky nabíjecí stanici
 - Handsfree vybavení telefonních hovorů
 - Ovládání hudby a hovorů přímo na sluchátkách
 - 3 velikosti špuntů a ušní háčky jako součást balení

Parametry
Bezdrátová technologie Bluetooth 4.2
Max. vzdálenost párování až 10 metrů
Baterie ve sluchátkách 100 mAh LiPo
Baterie v nabíjecí stanici 520 mAh LiPo
Doba nabíjení sluchátek asi 2 hodiny
Doba přehrávání až 6 hodin (Mono mode), 

až 3 hodiny (Stereo mode)
Pohotovostní režim až 150 hodin
Rozměry sluchátka 16 x 21 x 25 mm
Váha sluchátka 4,2 g
Váha spolu s nabíjecí stanicí  49,3 g

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals

DE - Bedienungsanleitung

Dots1

1 2 3

1 Ladestation
2 LED-Ladeanzeige der Ladestation
3 Multifunktionstaste mit einer LED-Anzeige

Bedienung 
Einschalten / 
Ausschalten

Multifunktionstaste drücken und halten

Abspielen / Pause Multifunktionstaste drücken
Nächstes Lied Multifunktionstaste zweimal drücken 
Anruf annehmen / 
beenden

Multifunktionstaste drücken

Anruf ablehnen Multifunktionstaste zweimal drücken 
Siri oder Google-
Assistent ein- / 
ausschalten 

Beim Abspielen von Musik oder im Standby-Modus          
die Multifunktionstaste am linken Kopfhörer drücken 
und eine Sekunde halten

LED-Anzeige
Ladestation
Ladestand:
0-25% Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden einmal
25-50% Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal
50-75% Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden dreimal
75-100% Blaue LED blinkt alle 2 Sekunden viermal
Die blaue LED leuchtet bei voller Ladung.

Kopfhörer
Kopplung   Weiße und blaue LED am Kopfhörer blinken abwech-

selnd
Erfolgreich  
gekoppelt 

Blaue LED am Kopfhörer blinkt alle 7 Sekunden ein-
mal

Einschalten Blaue LED am Kopfhörer leuchtet für 1 Sekunde
Ausschalten Weiße LED am Kopfhörer leuchtet für eine 1 Sekunde
Aufladen Weiße LED am Kopfhörer leuchtet, geht bei voller 

Ladung aus 

Einschalten / Ausschalten
Die Kopfhörer werden nach dem Herausnehmen aus der Ladestation 
automatisch eingeschaltet. Die blaue LED am Kopfhörer leuchtet für eine 
Sekunde und ein Tonsignal kommt.
Nach dem Einschalten werden die Kopfhörer automatisch miteinander 
gekoppelt. Der linke Kopfhörer verfügt über die „Master“-Funktion.
Um die beiden Kopfhörer auszuschalten, drücken und halten Sie die 
Multifunktionstaste am linken Kopfhörer „Master“ für 4 Sekunden. Dann 
leuchtet die weiße LED am Kopfhörer für 1 Sekunde und es kommt ein 
Signalton. Der linke Kopfhörer „Master“ wird ausgeschaltet und der rechte 
Kopfhörer wird auch automatisch ausgeschaltet. 
Falls Sie nur einen Kopfhörer benutzen und einschalten/ausschalten wollen, 
drücken und halten Sie auch die Multifunktionstaste für 4 Sekunden. 
Die Kopfhörer werden nach dem Einlegen in die Ladestation automatisch 
ausgeschaltet. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet, solange der Kopfhörer 
geladen wird, und geht bei voller Ladung aus. 
Falls die eingeschalteten Kopfhörer nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt 
sind, werden sie nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet, um den Strom 
im Akku zu sparen. 

Kopplung
Ihr Gerät sollte sich bei der Kopplung nicht weiter als 1 Meter von den 
Kopfhörern befinden.

Kopplung der beiden Kopfhörer
1.  Die Kopfhörer aus der Ladestation herausnehmen und die Schutzaufkleber 

von ihnen entnehmen. Die Kopfhörer werden miteinander automatisch 
gekoppelt und es kommt eine Ansage „Left channel / Right channel“.

2.  Die Multifunktionstaste an den beiden Kopfhörern gleichzeitig drücken 
und für 2 Sekunden halten. Die Kopfhörer werden eingeschaltet und 
automatisch miteinander gekoppelt. Nach der Kopplung wird der linke 
Kopfhörer „Master“ in den Kopplungsmodus umgeschaltet. Das Umschalten 
in den Kopplungsmodus wird durch abwechselndes Blinken der weißen und 
blauen LED am Kopfhörer signalisiert. Der rechte Kopfhörer ist im Standby-
Modus und die blaue LED, die an diesem Kopfhörer ist, blinkt alle 7 Sekunden 
einmal. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät und starten Sie 
die Suche nach einem neuen Bluetooth-Gerät. Wählen Sie „LAMAX Dots1“ 
aus der Liste der gefundenen Geräte. Nach der erfolgreichen Kopplung 
wird ein Signalton kommen. Bei der automatischen Kopplung des zweiten 
Kopfhörers kommt die Ansage „Second device connected“.

Falls die Kopfhörerkopplung fehlgeschlagen ist, schalten Sie beide Kopfhörer 
aus. Drücken und halten Sie anschließend die Multifunktionstaste für 4 
Sekunden an beiden Kopfhörern gleichzeitig, bis die weißen und blauen 
LEDs anfangen abwechselnd zu blinken. Die Kopfhörer werden miteinander 
automatisch gekoppelt und die blaue LED blinkt alle 2 Sekunden zweimal. 
Es kommt eine Ansage „Left channel / Right channel“. Folgen Sie weiter den 
Schritt 2.

Kopplung eines Kopfhörers
Um den Kopfhörer einzuschalten, drücken und halten Sie die 
Multifunktionstaste für 4 Sekunden, bis ein Signalton kommt und die weiße 
und blaue LED anfangen zu blinken. 
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Gerät und starten Sie die Suche 
nach einem neuen Bluetooth-Gerät. Wählen Sie „LAMAX Dots1“ aus der Liste 
der gefundenen Geräte.
Nach einer erfolgreichen Kopplung blinkt die blaue LED alle 7 Sekunden 
einmal.

Aufladen
Um die Ladestation aufzuladen, schließen Sie das Kabel an den Micro-USB-
Eingang auf der hinteren Seite der Ladestation an und schließen Sie das zweite 
Kabelende an eine USB-Ladequelle mit einer maximalen Spannung von 5 V 
an. Die Blink-Frequenz der blauen LED auf der Ladestation signalisiert ihren 
Akkustand. Bei voller Ladung leuchtet die blaue LED. 
Die Kopfhörer werden in der Ladestation innerhalb von ca. 2 Stunden 
vollgeladen. Die weiße LED am Kopfhörer leuchtet, bis der Kopfhörer 
geladen wird und geht bei voller Ladung aus. Wenn die Kopfhörer aus der 
Ladestation während des Ladevorgangs herausgenommen werden, werden 
sie automatisch ausgeschaltet. 

Haupteigenschaften
 - Ganz kabellos, drahtlose Übertragung mithilfe Bluetooth 4.2
 - Automatische Kopplung der Kopfhörer miteinander
 - Leichte Ohrpolster und minimalistisches, „unsichtbares“ Design
 - Klarer und reicher Sound im ganzen Frequenzbereich
 - Akku-Ladung dank der Ladestation während Bewegung möglich
 - Handsfree-Funktion für Telefongespräche
 - Musik- und Anrufe-Funktion direkt an Kopfhörern bedienen
 - 3 Ohrpolstergrößen und Ohrhaken in Packung enthalten

Parameter
Drahtlose Technologie Bluetooth 4.2
Max. Kopplungsentfernung Bis zu 10 Metern
Akku in Kopfhörern 100 mAh LiPo
Akku in der Ladestation 520 mAh LiPo
Kopfhörer-Ladezeit ca. 2 Stunden
Wiedergabelaufzeit bis zu 6 Stunden (Mono mode), 

bis zu 3 Stunden (Stereo mode)
Standby-Modus bis zu 150 Stunden
Kopfhörerabmessungen 16 x 21 x 25 mm
Kopfhörergewicht 4,2 g
Gewicht inkl. der Ladestation 49,3 g

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung hier zum Download:
http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals

http://beat.lamax-electronics.com/Solitaire1/manuals
http://beat.lamax-electronics.com/Solitaire1/manuals
http://beat.lamax-electronics.com/Solitaire1/manuals


Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


