
SŁUCHAWKI MP3 SPORTOWE 
model: ZS14A / ZS14B / ZS14C

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup słuchawek mp3 sportowych.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Wysokiej jakości bezprzewodowe słuchawki sportowe - z wbudowanym odtwarzaczem 
MP3. Idealne rozwiązanie problemu słuchawek wypadających z uszu i wiecznie 
plączących się kabli.

2. Specyfikacja
• Odtwarzane pliki: MP3 
• Czytnik kart pamięci: na karty microSD od 1 GB do 8GB pojemności 
• Wbudowany akumulator Li-Poly ładowany za pomocą kabelka USB 
• Dioda sygnalizująca ładowanie 
• Czas ładowania: 2-3 godziny 
• Czas odtwarzania muzyki: 4-6 godzin 
• S/N Ratio: 86 dB 
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 
• Kolor: czerwony / niebieski / czarny

3. Ładowanie wewnętrznego akumulatora
W celu odpowiedniego sformatowania akumulatora zaleca się podczas pierwszego 
ładowania, podłączyć słuchawki do ładowania na 3 godziny.

Ładowanie :
Gdy czerwona dioda sygnalizacyjna playera (przy włączonym urządzeniu) zacznie 
migać/przygasać lub całkowicie zgaśnie oznacza to rozładowany akumulator.

Aby naładować akumulator słuchawek należy podłączyć WŁĄCZONE słuchawki do 
portu usb w komputerze lub do ładowarki przenośnej zaopatrzonej w port usb, do 
której możemy podpiąć kabel komputerowy USB. Pełne ładowanie powinno trwać 3 
godziny.

4. Komunikacja z komputerem
Po podłączeniu słuchawek do komputera za pomocą kabla usb (w komplecie) , na 
ekranie monitora, w kategorii „Mój komputer” pojawi się ikonka z informacją o dysku 
przenośnym. Jeżeli w słuchawkach znajduje się karta micro sd , możemy na nią 

przegrywać utwory w formacie mp3.

Uwaga: aby komputer wykrył podłączone słuchawki, muszą one być 
WŁĄCZONE.

5. Obsługa przycisków

Włączanie urządzenia: przestawienie mikroprzełącznika na obudowie słuchawek w 
pozycje ON.
Odtwarzanie/pauzowanie : naciśnięcie przycisku PLAY (środkowy przycisk)
Przełączanie utworu na następny: naciśnięcie przycisku >>
Przełączanie utworu na poprzedni: naciśnięcie przycisku <<
Ściszanie: dłuższe przytrzymanie przycisku: <<
Podgłośnianie: dłuższe przytrzymanie przycisku >>

4. Uwagi i środki ostrożności
• Nie wolno otwierać obudowy słuchawek. Czynności serwisowe należy zawsze 

zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem i mocnymi drganiami mechanicznymi, 

trzymaj z dala od źródeł ciepła.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie jest zalecane zbyt długie słuchanie na wysokim poziomie głośności – może 

to grozić utratą słuchu.
• Zużyte baterie lub akumulatorki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 

lokalnymi przepisami. Nie wolno wrzucać ogniw ani całego urządzenia do 
ognia.

• Po zakończeniu pracy mikroprzełącznik zasilania słuchawek należy zawsze 
ustawić w pozycji OFF.


