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   EVOKO MINTO KONFERENČNÉ ZARIADENIE MANUÁL verzia 1.1 

1. Základné nastavenia 

1. Odstráňte plastový kryt 

2. Zapnúť stlačením tlačidla napájania 

3. Výber jazyka 

a. Dostupné jazyky: angličtina, nemčina, 
   Francúzsky, Švédsky, Španielsky, Taliansky, Rusky, 
   Čínština (Mandarin). 

b. Ak chcete zmeniť jazyk pre hlasovú odozvu: 
   súčasne podržte tlačidlá + a - počas 
   2 sekúnd a ozve sa pípanie. 
   Potom budete počuť pokyny v prvom nasledujúcom 
   jazyku. 

c. Rolovať medzi jazyky, ktoré sú dostupné 
   môžete stlačením + alebo -. 

d. Ak chcete vybrať požadovaný jazyk jednoducho čakaj 
   4 sekundy po vypočutí jazykovej verzii 
   Voľba bude aktivovaný. Následne budete počuť 
   pípanie znova. 

P O Z N A M K A: Nastavenie jazyka sa uloží pre budúce použitie 
po reštarte. Nastavenie jazyka možno vykonať iba 
keď nie je aktívna audio relácie. Žiadny meeting 
nemôže prebiehať, kým nie je nastavenie jazyka dokončené. 

2 

4. Nastavenie režimu Spätnej Väzby 

a. Aktivovať alebo deaktivovať spätnú väzbu pomocou 
   prepínaču spätnej väzby na spodnej strane prístroja. 

b. Režim zvuku 

i. Prepínač spätná väzba je presunutý do "normálnej" 
   pozície. 

c. Režim zvuku 

i. Prepínač spätná väzba je presunutá do "limited" 
   pozície. 

5. Režim podsvietenia 

a. Pre aktiváciu podsvietenia pri nabíjaní v 
   Minto nabíjacej stanici, pridržte dve 
   tlačidlá Bluetooth a tlačidlo napájania na 
   Evoko Minto. Urobte to isté pre de aktiváciu. 

P O Z N A M K A: Predvolený režim podsvietenie je vypnutý. 
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   EVOKO MINTO KONFERENČNÉ ZARIADENIE MANUÁL verzia 1.1 

2. Montáž 
nabíjacej stanice 

1. Začnite odskrutkovaním dvoch spodných skrutiek 
    ktoré držia kryt základne držiaku pre montáž na stenu. 
     

2. Pripevnite držiak pre upevnenie na stenu na stenu pomocou 
   vhodných hmoždín a upevňovacích skrutiek. 
    

3. Pripevnite kryt základne držiaku pomocou 
   skrutiek, ktoré ste predtým odskrutkovali. 

4. Zapojte elektrický adaptér do Siete 230V. 

5. Zaveste Minto na nabíjaciu stanicu. 

6. Ak je Evoko Minto umiestnené na nabíjacej stanici, 
   Bude sa automaticky nabíjať.  
    

2 

3 

5 

 
   

5 



 
   EVOKO MINTO KONFERENČNÉ ZARIADENIE MANUÁL verzia 1.1 

3. Použitie Evoka Minto 

1. Zapnúť stlačením tlačidla napájania 

2. Pripoj k Evoko Minto  zariadenie, ktoré chcete použiť 
   pre telefonovanie napríklad môžete použiť mobilný telefón, 
   tablet alebo notebook. Evoko Minto môžete tiež pripojiť 
   použitím vstavaného Bluetooth, USB káblu, alebo pomocou 
   audio káblu. 
 

a. Bluetooth 

i. Stlač Bluetooth tlačidlo pre inicializáciu režimu párovania. 

ii. ID zariadenia je teraz viditeľné a pripravené na 
    párovanie. 

iii. Skontrolujte či je Bluetooth aktivovaný aj na zariadení 
     ktoré chcete pripojiť k Evoko Minto. 
      

iv. Ak párovanie prebehlo v poriadku bude potvrdené 
    zvukovou a svetelnou signalizáciou. 

v. Pre de aktiváciu Bluetooth pripojenia, stlačte 
   a držte tlačidlo Bluetooth. 

P O Z N A M K A: Prednastavené ID je “Evoko Minto” nasledované 
poslednými 4 číslicami zo sériového čísla. Toto číslo nájdete na spodnej 
strane zariadenia. 

2a 

1 

2b 
2c 

b. USB kábel 

i. Otvorte kryt na prednej strane EVOKO Minto. 

ii. Pripojte mikro USB kábel do zariadenia a druhý koniec  
    pripojte napr. do PC, notebook.... 

c. Audio kábel 

i. Otvorte kryt na prednej strane EVOKO Minto. 

ii. Pripojte audio kábel do zariadenia a druhý koniec  
    pripojte napr. do PC, notebook telefónu atď.... 
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   EVOKO MINTO KONFERENČNÉ ZARIADENIE MANUÁL verzia 1.1 

3. Použite pripojené zariadenie pre hovor. 

4. Stlmte mikrofón mávnutím rukou nad EVOKO MINTO 

a. Presunúť svoju ruku nad "mute ikonu" 
   v strede zariadenia vo vzdialenosti 
   približne 5 cm k aktivácií mute funkcie 
   Následne sa EVOKO MINTO prepne na červeno 
   Aby bolo viditeľné že je aktivovaná funkcia MUTE. 

b. Pre zrušenie mute spravte ten istý pohyb. 

3 

4 

5. Meniť hlasitosť na EVOKO Minto alebo na 
    pripojených zariadeniach. 

a. Stlačte + pre zvýšenie, - pre zníženie hlasitosti.  

b. Podržte tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie 
   hlasitosti nepretržite, kým sa nedosiahne 
   maximálna alebo minimálna hlasitosť. 

6. Stlačením tlačidla napájania raz obdržíte hlasovú 
    správu o stave batérie. 

 

7. Stlačte a podržte tlačidlo napájania pre vypnutie. 
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   EVOKO MINTO KONFERENČNÉ ZARIADENIE MANUÁL verzia 1.1 

4. Svetelné statusy 

Bliká: režim párovania 
Svieti: spárované 

Aktívny hovor Mikrofón vypnutý 

5. Káblové pripojenie 

V dolnej časti EVOKO Minto, sú dva 
káblové sloty; jeden pre USB kábel a 
jeden pre Audio kábel. Ak chcete použiť kábel, jednoducho 
vytiahnite a rozmotajte potrebný kábel. Pre zbalenie 
káblu späť do úložnej zásuvky najskôr odpojte, potom 
zmotajte a vložte späť podľa symbolov v smere aký je 
určený pre daný typ káblu na spodnú stranu Evoka Minto. 
 

6. Nabíjanie & stav 
batérie 

EVOKO Minto odkladajte a nabíjajte v na nabíjacej  
Stanici pokiaľ sa nepoužíva. Pokiaľ bude zariadenie na 
Nabíjacej stanici EVOKO Minto sa bude automaticky 
nabíjať. Pokiaľ odpojíte EVOKO MINTO z nabíjacej stanice 
automaticky obdržíte zvukovú signalizáciu o stave batérie. 

Plné nabitie kompletne vybitej batérie trvá 
6 hodín. Po nabití EVOKO MINTO vydrží pracovať  
až 8 hodín nepretržite. 

Ak je EVOKO MINTO pripojené cez USB, tak využíva 
energiu z PC alebo Notebooku, čo predlžuje výdrž batérie. 

 

Stav batérie/ 
 

P O W E R B U T T O N 

Fixed white 

Fixed white 
Fixed white 

Flashing red 
Flashing red 

L IGHT 

Full 

High 
Medium 

Low 
Critical 

Fixed white 

Breathing white 
Breathing white 

Breathing red 
Breathing red 
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7. Auto vypnutie 

Po 10 minútach nečinnosti budete počuť 
hlasovú správu ”Auto vypnutie za 10 sekúnd”. 
: ”Stlačte tlačidlo pre prerušenie vypnutia” . 
Stlačením akéhokoľvek tlačidla zrušíte proces 
automatického vypnutia. Ak nestlačíte tlačidlo EVOKO 
MINTO sa automaticky po 10 sekundách vypne. 

P O Z N A M K A: Ak je k EVOKO MINTO pripojené zariadenie 
Funkcia automatického vypnutia nie je podporovaná. Ak používate  
Bluetooth pripojenie EVOKO MINTO prejde do režimu automatického 
vypnutia po 30 minútach. 

3. Bluetooth pripojenie 

a. Uvedené v odseku 2, bod c. 

b.  Ak pripojíte audio kábel, automaticky zrušíte BT pripojenie.    
   Audio kábel má najvyššiu prioritu pripojenia. 

c. Zrušenie párovania alebo pripojeného zariadenia:  
   držte tlačidlo Bluetooth pre vypnutie. 

d. Neúspešné párovanie: Zariadenie sa páruje 40 sekúnd 
   Ak párovanie zlyhá, pokúste sa párovať zariadenie opäť.: 

i.  Skontrolujte či zariadenie ktoré sa pokúšate pripojiť 
   má funkciu Bluetooth aktivovanú, a je v režime    
viditeľnosti vo vzdialenosti do 10m od EVOKA MINTO. 

ii. Skontrolujte či zariadenie ktoré sa pokúšate pripojiť 
    je v zozname Bluetooth zariadení. 

e. Automatické vypnutie: Po 30 minútach 
   nečinnosti, zvuková správa ohlási ”Bluetooth sa  
   odpojí za 10 sekúnd. Stlačte tlačidlo pre zrušenie 
   vypnutia.”  Ak nestlačíte žiadne tlačidlo Evoko Minto sa   
automaticky vypne. 

f. Bluetooth počas nabíjania (režim reproduktoru):  
Zariadenie sa počas režimu nabíjania dá použiť 
aj ako audio reproduktor. Stačí len spárovať s Bluetooth 
tlačidlom. 

8. Viac o 
pripojeniach 

1. Audio kábel 

a. Audio kábel má najvyššiu prioritu pripojenia. 

b. Stlačením Bluetooth tlačidla aktivujete zvukovú 
   správu: “Prosím odpojte audio kábel pred použitím   
Bluetooth párovania”  

c. Pripojením mikro USB káblu spolu s Audio káblom 
   sa bude EVOKO MINTO nabíjať. 

2. USB kábel 

a. Uvedené v odseku 1, bod c. 

b. Ak stlačíte Bluetooth tlačidlo, tak Bluetooth má vyššiu 
   ako USB kábel, preto sa spustí proces párovania. 

c. Ak máte počas Bluetooth pripojený aj USB kábel,     
EVOKO MINTO sa bude nabíjať. 
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9. Konfigurácia cez Evoko 
Control Panel 

Nastavenie  EVOKA MINTO môžete zmeniť tiež 
v softvéri EVOKO Control Panel. 
To je aj software pre upgrade firmwéru. 

Prosím pozrite www.evoko.se/support 
pre stiahnutie Evoko Control Panel. 

Prosím navštívte 

www.evoko.se/support 

ak máte nejaké otázky  

   alebo potrebujete pomoc. 
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FCC Compliance 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly 
approved by the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment. 

NOTE: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installa- 
tion. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and 
  receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
  from that to which the receiver is needed. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 
  for help. 

Responsible party: 
Evoko Unlimited AB, c/o DMJ Technologies, Northeast Territory 2. 
NJ, NY Metro, 140 Henley Avenue, New Milford, NJ07646, USA. 
Tel.+1 201 261-5560. 

Evoko Minto - Model number EM1001. 

Warnings: 
• “3.5 mm audio cables must be shorter than 3 meters.” 
• “The socket-outlet shall be installed near the equipment and 
  easily be accessible.” 
• “Excessive sound pressure from earphones and headphones 
  can cause hearing loss.” 

CAUTION: 
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. 
Replace only with the same or equivalent type. 

SAA 121069EA 
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