
SŁUCHAWKI BLUETOOTH +MP3+RADIO
RADIO

MODEL: ZS26A, ZS26B, ZS26C

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Wysokiej jakości bezprzewodowe słuchawki z odtwarzaczem MP3, czytnikiem kart, radiem oraz z wbudowanym 
modułem Bluetooth. Idealne rozwiązanie problemu wiecznie plączących się kabli od słuchawek.

Cechy produktu:

• Nowoczesne, eleganckie słuchawki nauszne i łącznością bezprzewodową - długość kabla 
połączeniowego przestanie Cię ograniczać. 

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

• Wbudowany mikrofon - wygodnie możesz prowadzić wideokonferencje przez Skype i grać w gry 
online. 

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

• Ponadto słuchawki te, działają także jako samodzielny odtwarzacz plików MP3 - dzięki wbudowanemu 
czytnikowi kart micro SD/SDHC, mamy możliwość słuchania naszej ulubionej muzyki bezpośrednio, 
bez użycia kabli co jest na prawdę wygodne. 

• Dodatkowo wbudowane pełnozakresowe radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji radiowych. 
• Elastyczna konstrukcja pałąka sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego kształtu 

głowy. 
• Słuchawki są lekkie i mają kompaktowe wymiary, dzięki czemu zajmą mało miejsca w torbie, plecaku 

itp. 
• Do słuchawek został dołączony kabelek USB dzięki, któremu naładujesz akumulator odtwarzacza. 
• Słuchawki można też podłączyć "tradycyjnie" za pomocą kabla ze złączem mini jack do odtwarzaczy, 

komputerów itp. 
• Idealnie nadają się na prezent.

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik OFF/ON w pozycję ON.
2. Odtwarzaniem można sterować za pomocą 4 przycisków usytuowanych na obudowie słuchawek (do 

tyłu/pauza-stop/do przodu). Regulację głośności wykonuje się za pomocą przycisków < i > (należy je 
długo przytrzymać aby zmienić poziom głośności).

3. Aby odebrać/zakończyć połączenie (w trybie bluetooth) naciśnij przycisk Play.
4. Do wejścia Line In urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki na przykład odtwarzacz 

mp3. Uwaga: móc odtwarzać muzykę z wejścia AUX podłączone urządzenie bluetooth musi być 
odłączone od słuchawek oraz słuchawki powinny być włączone.

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

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

Połączenie z telefonem:
1. Włącz słuchawki i po chwili naciśnij przycisk „M”. Dioda status zacznie migać na niebiesko. Włącz łączność 
Bluetooth i rozpocznij szukanie urządzeń. 
2. Jeśli Twój telefon znajdzie urządzenie “BH-506-TF”, oznacza to że Twój telefon wyszukał słuchawki Bluetooth 
– wybierz oraz połącz urządzenie.

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 – bezprzewodowe połączenie ( telefon, tablet, komputer itd.) 
• Wbudowany mikrofon 
• Wejście LINE in: tak 
• Czytnik kart pamięci: microSD 
• Format plików: MP3 
• Wbudowane radio: tak 
• Częstotliwość 2,4 – 2,48 GHz 
• Zasięg ok. 10 metrów 
• Redukcja szumów 
• Wbudowany akumulator Li-Poly ładowany za pomocą kabelka USB 
• Dioda sygnalizująca ładowanie 
• Pasmo przenoszenia: 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 okres czasu.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin – grozi uszkodzeniem akumulatora.

IMPORTER: APTEL Adam Pawlak spółka jawna,  http://www.aptel.pl

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

Niniejszym BOTHWINNER TECHNOLOGY LTD oświadcza, że urządzenie
ZS26A, ZS26B, ZS26C jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi
stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
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