ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOTH 4.0

•

MODEL: ZS15D
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
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1. Informacje ogólne
Zestaw głośnomówiący Bluetooth do samochodu pozwala wygodnie i bezpiecznie
prowadzić rozmowy telefoniczne podczas jazdy autem i unikać ewentualnych
mandatów za rozmowę przez telefon komórkowy. Nasz produkt to nowoczesny,
samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth 4.0 z EDR umożliwiający kierowcom
wygodne odbieranie i realizowanie połączeń telefonicznych podczas kierowania
pojazdem.
Cechy produktu:
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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.

Podstawowa konfiguracja:
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Pamiętaj o naładowaniu słuchawki. Potrzebuje ona do tego około 1-2 godzin. Co
pozwoli na czas rozmów nawet do 5 godzin!
Przytrzymaj przycisk (włącznik) przez około 3 sekundy aby uruchomić urządzenie.
Uruchom Bluetooth w swoim urządzeniu (telefonie)
Połącz się z urządzeniem (sparuj się z): S530
Słuchawka jest gotowa do użytku!
UWAGA: Nie pozostawiaj słuchawki do ładownia na noc ani dłużej niż na 2 godziny,
aby nie uszkodzić wbudowanego akumulatora!

Specyfikacja:
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Wbudowane przyciski sterowania
Wbudowana dioda LED
Bateria: litowo-polimerowa
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
Czas ładowania: 1 do 2 godzin
Impedancja: 4 Ω
Wymiary: 27 mm x 15 mm x 17 mm
Waga: 35 g
Kolor: czarny

2. Obsługa – po sparowaniu się:
1. Krótko wciśnij środkowy przycisk aby zapauzować muzykę bądź wznowić
odtwarzanie.
2. Aby odebrać nadchodzące połączenie należy nacisnąć środkowy przycisk, aby
je zakończyć ponownie naciśnij przycisk. Aby odrzucić połączenie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk.
3. Urządzenie będzie automatycznie wybierać ostatnie nadchodzące połączenie,
jeżeli nie zdążyliśmy go odebrać.
4. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj długo, wciśnięty środkowy przycisk.
5. 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.
• UWAGA: Słuchawka jest fizjologicznie dopasowana do prawego ucha!
Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: www.aptel.pl

