
SŁUCHAWKI BLUETOOTH 
MODEL: ZS26D

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Wysokiej jakości designerskie bezprzewodowe słuchawki z wbudowanym modułem Bluetooth i wyjściem 
3,5mm Jack. Idealne rozwiązanie problemu wiecznie plączących się kabli od słuchawek.

Cechy produktu:

• Nowoczesne, eleganckie słuchawki nauszne z 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. 

• Rewelacyjna jakość dźwięku dzięki technologii DSP. 
• 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. 
• Elastyczna konstrukcja pałąka sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego 

kształtu głowy. 
• Słuchawki są lekkie i mają kompaktowe wymiary, można je złożyć dzięki czemu zajmą mało 

miejsca w torbie, placaku itp. 
• Możliwość przyłączenia kolejnych słuchawek i słuchanie tej samej muzyki na dwóch parach 

słuchawek (połączenie miniJack 3,5mm) 
• Do słuchawek został dołączony kabelek USB dzięki, któremu naładujesz akumulator odtwarzacza. 
• Dołączony kabel mini Jack 3,5mm - słuchawki możesz używać jak zwykłe słuchawki przewodowe. 

Specyfikacja:

• Technologia bluetooth 3.0 EDR, HSP, HFP, A2DP i AVRCP – bezprzewodowe połączenie ( telefon,
tablet, komputer itd.) 

• Wbudowany mikrofon z redukcją hałasów otoczenia 
• Przetwornik: 40mm 
• Impedancja: 32Ohm 
• Częstotliwość 2,4 – 2,48 GHz 
• Zasięg ok. 10 metrów 
• Redukcja szumów 
• Wbudowany akumulator Li-Poly ładowany za pomocą kabelka USB 
• Czas rozmów: 10 godzin 
• Czas oczekiwania: 180 godzin 
• Czas ładowania: 2-3 godziny 
• Dioda sygnalizująca ładowanie 
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 
• Waga: 215g 
• Kolor: czarny 

 2. Obsługa
1. Naładuj całkowicie słuchawki za pomocą dołączonego kabla USB. Podczas ładowania będzie się 

palić czerwona dioda. Po zakończeniu ładowania dioda zgaśnie.
2. Przesuń przełącznik na pozycję ON. dioda zacznie migać na czerwono-niebiesko  oznacza to, że 

moduł Bluetooth wszedł 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 słuchawki , aby je zakończyć 

ponownie nacisnąć przycisk słuchawki . Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
słuchawki. Głośność zmieniać przyciskami +/-. Zmieniać piosenkę na poprzednią następną można
przytrzymując przycisk +/-. Aby wyciszyć naciśnij jednocześnie przycisk + i -.

6. Aby wyłączyć urządzenie przesuń przełącznik na pozycję OFF.
7. Jeżeli dioda status nagle zacznie migać na niebiesko-czerwono-zielono 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  ZS26D  jest zgodne z 
zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
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