
SŁUCHAWKI SPORTOWE BLUETOOTH 
MODEL: ZS14D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości, bezprzewodowe słuchawki sportowe z wbudowanym modułem Bluetooth. Doskonałe 
rozwiązanie problemu przewodowych słuchawek wypadających z uszu, z wiecznie plączącymi się kablami. To 
świetny i bardzo praktyczny gadżet dla osób aktywnych (uprawiających sport) oraz wszystkich którzy cenią sobie
wygodę użytkowania sprzętu. Elastyczna konstrukcja pałąka dobrze dopasowuje się do kształtu głowy. 
Silikonowe wkładki douszne wygłaszają dźwięki docierające z zewnątrz podnosząc jakość odtwarzanej muzyki. 
Wbudowany akumulator zapewnia kilka godzin komfortowego użytku bez konieczności doładowywania. Dzięki 
wyposażeniu w moduł Bluetooth obsługa urządzenia jest bajecznie prosta, a dodatkowe przyciski funkcyjne 
jeszcze ją ułatwiają.

Wspaniały pomysł na prezent dla wszystkich osób aktywnych!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Wygodny, elastyczny pałąk, dzięki któremu słuchawki nigdy nie wypadną z uszu. Idealne do 

uprawiania sportu takiego jak jogging. Oferowane słuchawki są też idealnym rozwiązaniem dla osób 
jeżdżących na rowerze. 

• Wbudowany moduł Bluetooth. Po bezprzewodowym połączeniu słuchawek do telefonu możesz 
sterować odtwarzaniem muzyki za pomocą fizycznych przycisków umieszczonych na słuchawkach 
(on/play/do przodu/do tyłu/głośniej/ciszej). Dodatkowo istnieje możliwość odbierania i kończenia 
połączeń telefonicznych! 

• Słuchawki posiadają modne i nowoczesne wzornictwo, które pojawia się ostatnio bardzo często w 
wszelakich spotach i reklamach telewizyjnych. 

• Silikonowe wkładki douszne doskonale wygłuszają dźwięki z zewnątrz pozwalając cieszyć się 
użytkownikowi wysokiej jakości dźwiękiem. 

• Elastyczna konstrukcja pałąka sprawia, że słuchawki dokładnie dopasowują się do każdego kształtu 
głowy. 

• Słuchawki są lekkie i mają kompaktowe wymiary, dzięki czemu zajmują niewiele miejsca w torbie, 
plecaku itp. 

• Do słuchawek dołączony został kabelek USB dzięki któremu naładujesz akumulator odtwarzacza. 

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Aby włączyć/wyłączyć urządzenie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk PLAY (środkowy) aż 

niebieska dioda zacznie migać. Jeżeli w tym czasie nie puścisz przycisku to po kolejnych 3 sekundach
słuchawki przejdą w tryb parowania (dioda będzie migać na niebiesko-czerwono).

2. Po sparowaniu z telefonem odtwarzaniem można sterować za pomocą 3 przycisków usytuowanych na
obudowie słuchawek (do tyłu/play-pauza/do przodu). Regulację głośności wykonuje się za pomocą 
przycisków < i > (należy je długo przytrzymać aby zmienić poziom głośności).

3. Aby odebrać/zakończyć połączenie telefoniczne naciśnij przycisk Play/Pause. Aby odrzucić połączenie
naciśnij i przytrzymaj przycisk Play/Pause przez 3 sekundy.

4. Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie po podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 
USB (brak w zestawie) lub do komputera za pomocą kabla USB.

5. Pełny cykl ładowania powinien trwać około 2 godzin. Po tym okresie należy przerwać ładowanie 
urządzenia. W czasie ładowania pali się czerwona dioda.

Połączenie z telefonem:

1. Włącz słuchawki i  wejdź w tryb parowania. Włącz łączność Bluetooth w telefonie i rozpocznij szukanie 
urządzeń. 
2. Jeśli Twój telefon znajdzie urządzenie “SPORT-BT” albo „SPORT-S9”, oznacza to że Twój telefon wyszukał 
słuchawki Bluetooth – wybierz oraz połącz się z urządzeniem.
3. Jeśli podczas łączenia będzie wymagane hasło, proszę wprowadzić „0000”.
4. Jeśli połączenie urządzeń zakończyło się sukcesem, ikona Bluetooth na Twoim telefonie zmieni kształt i/lub 
kolor (zależnie od systemu i modelu). Od teraz możesz odtwarzać muzykę z Twojego telefonu bezpośrednio w 
słuchawkach.

3. Specyfikacja
• Technologia Bluetooth – umożliwia bezprzewodowe połączenie (z telefonem, komputerem itd.) 
• Częstotliwość fal Bluetooth: 2,4 – 2,48 GHz 
• Zasięg: do ok. 10 metrów 
• Wbudowany mikrofon 
• Funkcja redukcji szumów 
• Wbudowany akumulator Li-Pol - ładowany za pomocą kabelka USB 
• Dioda sygnalizująca ładowanie 
• Czas ładowania: 2-3 godziny 
• Czas rozmowy: do 4 godzin 
• Stosunek sygnału do szumu S/N: 86 dB 
• Pasmo przenoszenia dźwięku: 20 Hz – 20 kHz 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie ustawiaj w urządzeniu maksymalnego poziomu głośności na dłuższy czas. Korzystanie ze 

słuchawek z maksymalną głośnościś może uszkodzić słuch przy dłuższej ekspozycji!
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi to uszkodzeniem akumulatora.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak sp.j.,  http://www.aptel.pl

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

Niniejszym BOTHWINNER TECHNOLOGY LTD oświadcza, że urządzenie ZS14D jest zgodne z 
zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
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