ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOTH
MODEL: ZS15C
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Elegancki, łatwy w użytkowaniu zestaw słuchawkowy Bluetooth 4.0 pozwala wygodnie
rozmawiać przez telefon bez konieczności trzymania go przy uchu. Słuchawkę można
sparować z dwoma telefonami jednocześnie.
Cechy produktu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zestaw słuchawkowy jest niezbędnym produktem dla osób bardzo często
rozmawiających przez telefon. Konieczny, gdy chcesz rozmawiać przez telefon
kierując samochodem.
Pasuje do wszystkich telefonów komórkowych posiadających Bluetooth.
Elastyczna konstrukcja uchwytu sprawia, że słuchawka wygodnie dopasowują
się do każdego kształtu ucha.
Za pomocą wbudowanego przycisku można odbierać/zawieszać/kończyć
połączenia.
Wbudowany akumulator umożliwia aż do 5 godzin rozmów lub 100 godzin
czuwania.
Słuchawka ta ma zasięg aż do 10 metrów co bardzo ułatwia korzystanie z niej.
Jest niezwykle lekka i bardzo łatwa w obsłudze.
Idealna czystość i jakość dźwięku oraz nowoczesny design to niewątpliwe
zalety słuchawki.
Akumulator słuchawki ładowany za pomocą dołączonego kabla USB.

Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wbudowane przyciski sterowania
Wbudowana dioda LED
Kolor: czarny
Wymiary ( bez uchwytu na ucho): 36 x 21 x 16 mm
Bateria: litowo-polimerowa
Waga: 6g
Czas rozmów: do 5 godzin
Czas gotowości: do 100 godzin
Łączność: Bluetooth 4.0 + EDR + A2DP
Profil Bluetooth: Połączenia głosowe + dźwięki multimediów (np. słuchanie
muzyki i komunikatów GPS)
Obsługa dwóch urządzeń
Zasięg działania: do 10 metrów

2. Obsługa
1.Naładuj całkowicie zestaw słuchawkowy za pomocą dołączonej ładowarki.
Po zakończeniu ładowania dioda zmieni kolor z czerwonego na
zielony/niebieski zależnie od wersji.
2.Naciśnij długo (kilkanaście sekund) przycisk odbierania rozmów aż dioda
zacznie migać zmieniając kolor, aby włączyć zestaw głośnomówiący w tryb
parowania.
3.W telefonie Bluetooth wybierz opcję wykrywania urządzenia zestawu
głośnomówiącego Bluetooth.
4.Po wykryciu przez telefon zestawu bluetooth połącz się z nim wprowadzając
kod PIN = 0000 (4 zera). Słuchawka jest gotowa do użytku. Zestaw
automatycznie przejdzie do trybu oczekiwania.
5.Aby odebrać nadchodzące połączenie należy nacisnąć przycisk odbierania
rozmów, aby je zakończyć ponownie nacisnąć przycisk. Aby odrzucić
połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk.
6.Aby wyłączyć urządzenie naciśnij długo przycisk odbierania rozmów.
7.Jeżeli usłyszysz w słuchawce „Battery Low” oznacza to wyczerpanie
akumulatora – naładuj akumulator słuchawki.
3. Uwagi i środki ostrożności
• Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. W przypadku uszkodzenia
obudowy, urządzenia nie wolno dalej użytkować.
• Do czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki.
• Nie używać zestawu w zbyt niskich/wysokich temperaturach oraz nadmiernie
zakurzonym lub wilgotnym środowisku.
IMPORTER: APTEL, http://www.aptel.pl

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: www.aptel.pl
Niniejszym Shenzhen Transhow Industrial Ltd oświadcza, że urządzenie ZS15C jest zgodne z zasadniczymi
wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

