
 SŁUCHAWKI NAUSZNE +MP3 PLAYER RADIO
MODEL: ZS33

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
• Nowoczesne, eleganckie słuchawki nauszne ze skórzanymi nausznikami, które doskonale izolują uszy

od zewnętrznych dźwięków i zapewniają wysoki komfort użytkowania. 
• 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 w 
słuchawkach, bez użycia kabli co jest na prawdę wygodne. 

• Dodatkowo wbudowane pełno-zakresowe 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, placaku 

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. Instalacja akumulatorka: podważ delikatnie obudowę słuchawki w  miejscu pokazanym na rysunku. 

Zdejmij pokrywę akumulatorka i włóż do środka dołączony do zestawu akumulator. Zamocuj z 
powrotem pokrywę słuchawek. 

2. Aby włączyć urządzenie należy przesunąć przełącznik OFF/ON w pozycję ON.
3. Gdy karta microsD nie jest włożona do urządzenia, słuchawki automatycznie wejdą w tryb radia. Włóż 

kartę microSD aby wejść w tryb mp3 playera. Odtwarzaniem można sterować za pomocą 3 
przycisków usytuowanych na obudowie słuchawek (do tyłu/play-pauza/do przodu). Regulację 
głośności wykonuje się za pomocą przycisków < i > (należy je długo przytrzymać aby zmienić poziom 
głośności).

4. Do wejścia Line In urządzenia można podłączyć zewnętrzne źródła muzyki na przykład odtwarzacz 
mp3. Uwaga: słuchawki powinny być wyłączone gdy używasz tego trybu.

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”.

3. Specyfikacja
• Wejście LINE in: tak 
• Czytnik kart pamięci: microSD 
• Format plików: MP3 
• Wbudowane radio: tak, FM 
• Redukcja szumów 
• Wymienny akumulator Li-Poly BL-5B ładowany za pomocą kabelka USB 
• Dioda sygnalizująca ładowanie 
• Pasmo przenoszenia: 18 Hz – 24 kHz 
• Kolor: czarny 

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
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