
ZESTAW SŁUCHAWKOWY BLUETOOTH 4.2
ZS15E

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

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  4.1  umożliwiający  kierowcom  wygodne  odbieranie  i  realizowanie  połączeń
telefonicznych  podczas  kierowania  pojazdem.  To  bez  wątpienia  najlepsze  i  najwygodniejsze
rozwiązanie dla wszystkich zmotoryzowanych którzy z wielu powodów nie mogą rozstawać się
ze swoim telefonem na czas prowadzenia pojazdu.

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 6 godzin rozmów lub 300 godzin czuwania. 
• Słuchawka 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 fizyczne przyciski sterowania 
• Wbudowana dioda kontrolna LED 
• Zasilanie: wbudowana bateria Li-Po 
• Czas rozmów: do 6 godzin 
• Czas gotowości: do 300 godzin 
• Łączność: Bluetooth 4.1 + EDR 
• Zasięg działania: do 10 metrów 
• Czas ładowania: od 1 do 2 godzin 
• Pasmo przenoszenia dźwięku: 20Hz - 20000Hz 
• Impedancja: 4 Ω 
• Wymiary: 68 mm x 22 mm x 40 mm 

2. Schemat przycisków

1. Przycisk PLAY / PAUZA, odbierz / odrzuć połączenie, zmiana języka
interfejsu, ostatnio wybierany numer telefonu

2. Przycisk / suwak głośności (+ głośniej, - ciszej)

3. Włącznik / wyłącznik I/O

4. Dioda sygnalizacyjna LED

5. Gniazdo ładowania urządzenia (microUSB)



3. Obsługa urządzenia

1. Aby włączyć urządzenie przesuń suwak włącznika w górę (3).
2. Urządzenie  automatycznie  rozpocznie  parowanie  (V9).  Upewnij  się  że

Bluetooth w telefonie jest uruchomiony.
3. Poprawne sparowanie zostanie zasygnalizowane komunikatem dźwiękowym

oraz zaświeceniem się diody sygnalizacyjnej LED (4).
4. Krótko wciśnij  przycisk na odwrocie słuchawki (1) aby zapauzować muzykę

bądź wznowić odtwarzanie.
5. Aby odebrać nadchodzące połączenie należy nacisnąć przycisk na słuchawce

(1), aby je zakończyć ponownie naciśnij przycisk (1). Aby odrzucić połączenie,
naciśnij i przytrzymaj przycisk (1).

6. Urządzenie będzie automatycznie wybierać ostatnie nadchodzące połączenie,
jeżeli nie zdążyliśmy go odebrać.

7. Aby zmienić utwór krótko przesuń suwak (2) w pozycję + PLUS / - MINUS.
8. Aby zwiększyć głośność przytrzymuj suwak (2) w pozycji + PLUS.
9. Aby zmniejszyć głośność przytrzymuj suwak (2) w pozycji – MINUS.
10. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj środkowy przycisk (3).
11. Jeżeli  usłyszysz  w  słuchawce  „Battery  Low”  oznacza  to  wyczerpanie

akumulatora – naładuj akumulator słuchawki. Podłącz dołączony w zestawie
kabel do gniazda microUSB (5), a jego drugi koniec do ładowarki lub portu
USB typu A.

4. 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.


