
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH
model: ZS2J

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysokiej jakości słuchawki sportowe, douszne. To świetny i bardzo praktyczny gadżet dla osób aktywnych oraz wszystkich
tych którzy cenią sobie wygodę użytkowania sprzętu. Silikonowe wkładki douszne oraz funkcja redukcji szumów wygłuszają
dźwięki docierające z zewnątrz podnosząc jakość odtwarzanej muzyki. Przemyślana konstrukcja czyni je niezwykle lekkimi i
wygodnymi. Kabel o długości aż 64 cm (pomiędzy wkładkami) umożliwia wygodne operowanie słuchawkami podczas ich
użytkowania.  Specjalny  magnetyczny  zaczep  uniemożliwia  ześlizgnięcie  się  słuchawek z  szyi!  Są  one  bardzo  lekkie  i
kompaktowe, dzięki czemu łatwo je przenosić kiedy z nich nie korzystamy. Co najważniejsze, wyposażone zostały w moduł
komunikacyjny Bluetooth, który eliminuje niepotrzebnie plączące się kable!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Wyposażenie słuchawek w protokół Bluetooth umożliwia ich wykorzystanie przez osoby aktywne! Eliminuje 

niepotrzebnie plączące się kable! 
• Słuchawki wyposażone w wygodne wkładki douszne, które nie męczą ucha podczas dłuższego korzystania z nich.
• Silikonowe wkładki douszne oraz redukcja szumów doskonale wygłuszają dźwięki z zewnątrz pozwalając cieszyć

się użytkownikowi doskonałej jakości dźwiękiem! 
• Ergonomiczny kształt wkładek sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego kształtu ucha. 
• Słuchawki są niezwykle lekkie i mają kompaktowe wymiary, dzięki czemu zajmą mało miejsca w torbie czy 

kieszeni. 
• Kabel o długości aż 64 cm (pomiędzy wkładkami) pozwala wygodnie operować słuchawkami podczas ich 

użytkowania. 
• Wygodne, fizyczne przyciski funkcyjne ułatwiają korzystanie z urządzenia. 
• Wbudowany mikrofon umożliwia korzystanie z nich jak ze standardowego zestawu słuchawkowego Bluetooth! 
• Specjalny magnes (magnetyczny zaczep) uniemożliwia ich ześlizgnięcie się z szyi podczas aktywnego 

korzystania! 
• Doskonale nadają się na prezent! 

Specyfikacja: 

• Komunikacja: Bluetooth 4.1 z EDR 
• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Pasmo przenoszenia dźwięku: od 20 Hz do 22 kHz 
• Długość kabla (pomiędzy wkładkami): 64 cm 
• Specjalny magnes uniemożliwiający ześlizgnięcie się z szyi 
• Wbudowany mikrofon 
• Fizyczne przyciski funkcyjne 
• Czas ładowania: około 1 godziny 
• Czas pracy: do 4-6 godzin 
• Wbudowany akumulator (ładowany poprzez USB) 
• Redukcja szumów: CVC 6.0

• OBSŁUGA URZĄDZENIA:

A. Uruchamianie i parowanie urządzenia:
- Przytrzymaj środkowy przycisk I/O przez 3 sekundy. Urządzenie uruchomi się i przejdzie w tryb 
parowania.
(aby wyłączyć urządzenie, analogicznie przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy)
- Jeżeli urządzenie jest nieużywane - po 15 minutach samoczynnie wyłączy się (tryb oszczędzania 
energii).
- Dioda urządzenia miga na czerwono i niebiesko gdy te znajduje się w  trybie parowania Bluetooth!
- Uruchom Bluetooth w swoim urządzeniu (np. w telefonie), pamiętając o zaznaczeniu trybu 
widoczności.
- Wyszukaj transmiter Bluetooth po nazwie „Bluetooth Music” i połącz się z nim. Jeżeli parowanie 
odbyło się poprawnie – niebieska dioda urządzenia będzie się świecić przez około 5 sekund.

B. Ładowanie urządzenia:
- Podłącz dołączony w zestawie kabel microUSB do portu USB urządzenia, a jego drugi koniec do 
ładowarki USB bądź portu USB 5V.
- Proces ładowania baterii jest sygnalizowany świeceniem czerwonej diody. Powinno ono trwać około
2 godzin.

C. Odtwarzacz muzyki:
- Wciśnij krótko środkowy przycisk aby odtworzyć utwór lub go zapauzować.
- Aby zwiększyć głośność 2 razy szybko wciśnij górny przycisk +, aby zmniejszyć głośność 2 razy 
szybko wciśnij dolny przycisk -
- Aby przejść do następnego utworu krótko wciśnij górny przycisk +, aby zmniejszyć – krótko wciśnij 
dolny przycisk -

D. Obsługa połączeń:
- Aby odebrać połączenie krótko wciśnij środkowy przycisk funkcyjny.
- Aby odrzucić połączenie przychodzące przytrzymaj środkowy przycisk przez kilka sekund.
- Aby wykonać połączenie do ostatnio wybieranego numeru podwójnie i krótko wciśnij środkowy 
przycisk. Aby zrezygnować z oddzwaniania na poprzednio wybierany numer – krótko wciśnij 
środkowy przycisk.

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