
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE NAUSZNE
ZS7B

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wygodne, bezprzewodowe słuchawki nauszne. Wykorzystanie szybkiego modułu Bluetooth 5.0 umożliwia
wygodne  korzystanie  z  urządzenia  (zasięg  do  nawet  10  metrów).  Zasilane  z  pomocą  wbudowanego
akumulatora  To świetny i  bardzo praktyczny gadżet dla osób aktywnych oraz wszystkich tych którzy
cenią sobie wygodę użytkowania sprzętu. Wygodne wkładki nauszne oraz redukcja szumów wygłuszają
dźwięki  docierające  z  zewnątrz,  znacznie  podnosząc  jakość  odtwarzanej  muzyki.  Przemyślana
konstrukcja czyni je niezwykle lekkimi i wygodnymi. Wbudowane fizyczne przyciski ułatwiają sterowanie
funkcjami  słuchawek.  Wyposażone  we  wbudowane  radio  FM  oraz  czytnik  kart  pamięci  microSD  z
odtwarzaczem MP3 umożliwiają korzystanie z urządzenia bez łączenia się ze smartfonem.

Cechy produktu: 

• Słuchawki douszne typu TWS (True Wireless), umożliwiają słuchanie muzyki bez jakichkolwiek kabli! 
• Wbudowany akumulator doładowywany z pomocą dołączonego kabla USB. 
• Wyposażenie słuchawek w protokół Bluetooth umożliwia ich wykorzystanie przez osoby aktywne - 

eliminuje niepotrzebnie plączące się kable. 
• Wbudowane wygodne, fizyczne przyciski do sterowania słuchawkami. 
• Wyposażone we wbudowane radio FM oraz czytnik kart microSD z odtwarzaczem MP3 - możliwość 

użytkowania bez łączenia się ze smartfonem. 
• Redukcja szumów doskonale wygłusza dźwięki otoczenia pozwalając cieszyć się użytkownikowi 

doskonałej jakości audio. 
• Ergonomiczny kształt nausznych wkładek sprawia, że słuchawki wygodnie dopasowują się do każdego 

kształtu ucha. 
• Słuchawki są niezwykle lekkie i istnieje możliwość ich złożenia, dzięki czemu zajmą mało miejsca w 

torbie. 
• Doskonale nadają się na prezent. 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie (słuchawki): wbudowany akumulator 
• Komunikacja: Bluetooth 5.0 z EDR 
• Zasięg: do 10 metrów 
• Wbudowany mikrofon 
• Port mini jack 3,5 mm 
• Czytnik kart pamięci microSD 
• Odtwarzanie MP3 
• Wbudowane radio FM (87,5 MHz - 108 MHz) 
• Pasmo przenoszenia dźwięku: od 50 Hz do 20 kHz 
• Czułość: 108 dB 
• Impedancja: 16 Ω 
• Czas czuwania: do 18 godzin 
• Czas ładowania: około 1-2 godzin 
• Czas pracy: do 6 godzin 
• Kabel USB do ładowania akumulatora 

• Kolor: czarny

• OBSŁUGA URZĄDZENIA

A. Uruchamianie i parowanie urządzenia:

- Wyciągnij słuchawki z opakowania i wciśnij górny przycisk I/O aby uruchomić słuchawki.
- Przytrzymaj środkowy przycisk PLAY/PAUSE. Słuchawki przejdą w tryb parowania (sygnalizacja
dźwiękowa i głosowa).
-  Uruchom  Bluetooth  w  swoim  urządzeniu  (np.  w  telefonie),  pamiętając  o  zaznaczeniu  trybu
widoczności.
- Wyszukaj słuchawki po nazwie „P47” i połącz się z nim. Jeżeli parowanie odbyło się poprawnie –
niebieska dioda urządzenia będzie się świecić przez około 5 sekund, usłyszysz również komunikat
dźwiękowy o sukcesie parowania.
-  Od  teraz  słuchawki  automatycznie  połączą  się  ze  sparowanym  urządzeniem  po  każdym  ich
uruchomieniu
- Aby wyłączyć słuchawki wciśnij górny przycisk I/O.

UWAGA: Istnieje możliwość podłączenia słuchawek poprzez kabel mini jack 3,5 mm

B. Ładowanie urządzenia i pozostałe czynności:

- Podłącz dołączony w zestawie kabel microUSB do portu microUSB słuchawek, a jego drugi koniec 
do portu USB / powerbanka / ładowarki.
- Proces ładowania baterii jest sygnalizowany świeceniem czerwonej diody - powinno ono trwać 
około 2 godzin.

C. Sterowanie słuchawkami (odtwarzanie muzyki, połączenia telefoniczne).

- Urządzeniem można sterować z poziomu sparowanego z nim urządzenia (np. smartfona).
- Aby zmniejszyć głośność przytrzymaj przycisk STRZAŁKA LEWO
- Aby zwiększyć głośność przytrzymaj przycisk STRZAŁKA PRAWO
- Aby odtworzyć poprzedni utwór kliknij przycisk STRZAŁKA LEWO
- Aby odtworzyć następny utwór kliknij przycisk STRZAŁKA PRAWO
- Wciśnij krótko środkowy przycisk PLAY/PAUSE aby zapauzować odtwarzanie. Kolejne krótkie 
wciśnięcie wznawia odtwarzanie.
- Podwójne kliknięcie przycisku PLAY/PAUSE powoduje wybranie ostatniego numeru telefonu.
- Aby zmienić tryb pracy i źródło dźwięku wciśnij dolny przycisk M (MODE):
–> Bluetooth → Radio FM → karta SD → LineIn


