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Technologia Bluetooth 4.0 umożliwia bezprzewodowe połączenie się np. do telefonu i komputera
Wykorzystanie technologii EDR która zwiększa szybkość transmisji danych, ułatwia sparowanie się i
utrudnia zerwanie się połączenia bądź jakiekolwiek spowolnienia!
Wbudowany mikrofon, dzięki czemu możemy np. wygodnie prowadzić rozmowę telefoniczną w trakcie
uprawiania sportu nie angażując do tego naszych rąk!
Częstotliwość pracy: 2,4 – 2,48 GHz
Zasięg realny: do nawet 10 metrów, dzięki zastosowaniu Bluetooth w standardzie 4.0
Funkcja redukcji szumów!
Wbudowany akumulator Li-Poly (litowo-polimerowy) ładowany za pomocą kabelka USB
Dioda sygnalizująca ładowanie
Czas ładowania: 2-3 godziny
Czas rozmowy: 4 godziny
Stosunek sygnału do szumu: 86 dB
Pasmo przenoszenia dźwięku: 20 Hz – 20 kHz
Wymiary: 19,8 cm x 16,8 cm x 2,3 cm
Opakowanie: kolorowe pudełko
Kolor: czarny

SCHEMAT PRZYCISKÓW:

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE BLUETOOTH
model: ZS46

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Wysokiej jakości bezprzewodowe słuchawki sportowe wyposażone we wbudowany protokół Bluetooth o
standardzie 4.0 wraz z EDR! Idealne rozwiązanie problemu słuchawek wypadających z uszu i wiecznie
plączących się kabli, w sytuacji gdy musimy skupić się na rzeczach zupełnie innych i ważniejszych. Pozwalają
słuchać doskonałej jakości muzyki dzięki bezprzewodowej transmisji danych! Ponadto umożliwiają odbieranie i
prowadzenie rozmów telefonicznych bez angażowania do tego rąk! Niezwykle proste w obsłudze! Stonowany
design słuchawek przypasuje do gustu każdego użytkownika! Sprawdź już dziś jak wygodne może być słuchanie
muzyki i bieganie jednocześnie bez zawracania sobie głowy poprawianiem kabla czy wyszarpywaniem telefonu z
kieszeni przy potrzebie odebrania połączenia!
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Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Wygodny, elastyczny pałąk, dzięki któremu słuchawki nigdy nie wypadną z uszu. Idealnie dopasowuje
się do kształtu i wielkości głowy, podobnie do np. okularów przeciwsłonecznych. Doskonale nadają się
do uprawiania sportu takiego jak jogging. Oferowane słuchawki są też idealnym rozwiązaniem dla osób
jeżdżących na rowerze bądź uprawiających inne sporty.
Wbudowany moduł Bluetooth w standardzie 4.0 wraz z EDR.
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!
Słuchawki posiadają super modne i stonowane wzornictwo, dzięki czemu będą doskonale pasować do
każdego ubioru.
Silikonowe wkładki douszne doskonale wygłuszają dźwięki z zewnątrz pozwalając cieszyć się
użytkownikowi doskonałej jakości dźwiękiem.
Elastyczna konstrukcja pałąka sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego kształtu
głowy.
Słuchawki są lekkie i mają kompaktowe wymiary, dzięki czemu zajmują mało miejsca w torbie czy
plecaku. Przede wszystkim nie będą nam również przeszkadzać w tym co najważniejsze - uprawianiu
sportu :)
Do słuchawek został dołączony kabelek USB dzięki któremu naładujesz akumulator odtwarzacza.
Idealnie nadają się na drobny prezent!

2. Przygotowanie do pracy i pierwsze sparowanie:

6. Tryb telefoniczny:

→ Przed pierwszym użyciem należy sparować słuchawki z urządzeniem, z którym chcemy je
wykorzystać np. z telefonem.
→ Uruchom Bluetooth w telefonie oraz ustaw tryb pracy w widoczność.
→ Uruchom słuchawki przesuwając suwak w pozycję ON. Uruchomienie się zostanie
zasygnalizowane zawibrowaniem słuchawek. Wejście w tryb parowania zostanie zasygnalizowane
miganiem niebieskiej diody.
→ Wyszukaj słuchawki w urządzeniu pod nazwą HBS-730 i powiąż je z telefonem.
→ Jeżeli urządzenie zapyta o kod PIN, wpisz: 0000
→ Po udanym sparowaniu usłyszysz komunikat głosowy w słuchawkach.
→ Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli nie zostanie sparowane w ciągu 3 minut.

* Odbieranie, wyciszenie i kończenie połączenia:

→ UWAGA – Manualne parowanie: W przypadku problemów ze sparowaniem się, wyłącz
urządzenie przestawiając suwak w pozycję OFF. Następnie przytrzymując przycisk przy symbolu
słuchawki przesuń suwak ponownie w pozycję ON i ponów parowanie.

* Wybieranie głosowe (VOICE DIALING):

3. Parowanie dwóch urządzeń jednocześnie (telefon + słuchawki):
→ Aby sparować dwa urządzenia jednocześnie, należy wejść w tryb manualnego parowania, w
sposób wskazany w uwadze powyżej!
→ Następnie sparuj ze słuchawkami dowolne z dwóch urządzeń. UWAGA: Jako pierwsze należy
sparować urządzenie, które będzie nadrzędne w stosunku do drugiego (tryb primary), np. telefon.
→ W drugiej kolejności sparuj słuchawki w taki sam sposób jak powyżej.
4. Działanie w trybie sparowania oraz automatycznego sparowania:
→ Po ponownym uruchomieniu słuchawek (suwak w pozycję ON), urządzenie automatycznie
połączy się z wcześniej sparowanym urządzeniem.
→ Zasięg maksymalny urządzenia wynosi 10 metrów, po zbytnim oddaleniu słuchawki zawibrują i
rozłączą się.
→ W przypadku problemów ze sparowaniem się, należy przejść w tryb manualny w wyżej już
wspominany sposób
→ W przypadku korzystania z niestandardowego trybu pracy, po zbytnim oddaleniu się słuchawek
od urządzenia, połączenie zostanie przerwane bez próby ponownego połączenia się!
5. Korzystanie z urządzenia + klawiszologia i tryb odtwarzania dźwięku:
→ Aby włączyć urządzenie przesuń suwak w pozycję ON. Brak reakcji oznacza rozładowaną baterię
(należy podłączyć słuchawki dołączonym kabelkiem do portu USB komputera i naładować je).
→ Podczas ładowania, dioda wokół przycisku CALL będzie się świeciła na czerwono, aż do pełnego
naładowania się słuchawek.
→ Aby wyłączyć urządzenie przesuń suwak w pozycję OFF.
→ Aby zmniejszyć bądź zmniejszyć głośność wciskaj krótko przyciski opisane jako VOLUME DOWN
(ciszej) albo VOLUME UP (głośniej), aż do uzyskania pożądanej głośności dźwięku.
→ Zmiana utworu (do przodu), następuje poprzez wciśnięcie przycisku opisanego jako NEXT.
→ Zmiana utworu (do tyłu), następuje poprzez wciśnięcie przycisku opisanego jako UP.
→ Włączenie albo zapauzowanie odtwarzanego utworu następuje poprzez krótkie wciśnięcie
przycisku opisanego jako PLAY / PAUSE
→ Zastopowanie utworu następuje poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku PLAY / PAUSE.

→ W trakcie połączenia przychodzącego słuchawki zaczną dzwonić i wibrować.
→ Aby wyłączyć wibrację bez odrzucania połączenia wciśnij przycisk VOLUME DOWN.
→ Aby odebrać albo zakończyć połączenie wciśnij przycisk CALL.
* Wybranie ostatniego numeru (oddzwanianie - RECALL) :
→ Jeżeli nie zdążyłeś odebrać połączenia, wciśnij krótko przycisk CALL. Jeżeli nie udało się
nawiązać połączenia - przytrzymaj przycisk VOLUME UP przez około 3 sekundy.

→ Wciśnij krótko przycisk CALL w celu aktywacji trybu wybierania głosowego. (Istnieje możliwość, że
słuchawki wybiorą i zadzwonią na ostatni numer – jeżeli telefon nie obsługuje wybierania głosem).
* Przekazanie połączenia ze słuchawki do słuchawki (TRANSFERING CALL):
→ Aby przekazać połączenie ze słuchawki do słuchawki, należy wcisnąć i następnie przytrzymać
przycisk VOLUME UP przez około 3 sekundy.
* Połączenie oczekujące:
→ Aby odebrać drugie, nadchodzące połączenie podczas trwania pierwszego (bez jego kończenia),
przytrzymaj przycisk CALL przez 1 sekundę. Usłyszysz dźwięk bip.
→ Ponownie przytrzymaj przycisk CALL przez 1 sekundę aby powrócić do pierwotnego połączenia.
→ Aby zakończyć jedną bądź obie rozmowy wciśnij krótko przycisk CALL.

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

