INSTRUKCJA OBSŁUGI
Słuchawki bezprzewodowe

Bluetooth
STEREO HEADSET

Niniejsze urządzenie jest najbardziej zaawansowanym, bezprzewodowym systemem
stereofonicznego odtwarzania dźwięku, działającym przy użyciu Bluetooth. System
wykorzystuje najnowszą, bezprzewodową technologię, oferującą całkowitą swobodę
ruchu* przy słuchaniu ulubionych utworów lub oglądaniu filmów. Eliminuje
nieporęczne przewody słuchawek. W celu optymalnego wykorzystania możliwości
oferowanych przez bezprzewodowy system Bluetooth, polecamy uważnie
zaznajomić się z treścią niniejszej instrukcji.
*)Maksymalny zakres wynosi 10 m, zależnie od warunków otoczenia, i jest ograniczony do kręgu
widzenia nadajnika

WAŻNE
Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji. Przed pierwszym użyciem
słuchawek bezprzewodowych należy przeczytać całą instrukcję obsługi i
bezpieczeństwa użytkowania. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania
należy sprawdzić, czy podane na tabliczce znamionowej zasilacza napięcie jest
zgodne z napięciem w instalacji elektrycznej. Nie należy narażać sprzętu na
działanie wilgoci, deszczu, piasku i nadmiernej temperatury, wywołanej przez
urządzenia grzewcze lub promienie słoneczne.
Specyfikacja
Bluetooth

V3.0 + EDR

Pasmo przenoszenia głośników

20 Hz – 20 KHz

Impedancja głośników

32 ohm

Czas odtwarzania muzyki

8 godzin

Czas ładowania

2 godziny

Bezprzewodowy zasięg:

ok. 10 m (na wolnej przestrzeni)

Regulacja głośności

tak

Sposób podłączenia

port USB, Bluetooth

Wbudowany mikrofon

tak

I. Informacje ogólne

•

Przycisk wielofunkcyjny: włącz/wyłącz/odbierz rozmowę/zakończ
połączenie/odrzuć/wycisz/wstrzymaj rozmowę/odtwórz ponownie/pauza/wznów
odtwarzanie.

II. Ładowanie słuchawek
Słuchawki sąwyposażone we wbudowany akumulator. Naładuj go całkowicie, zanim
zaczniesz korzystaćze słuchawek.
Ładowanie za pomocą ładowarki podróżnej:
1. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazda zasilania AC.
2. Podłącz jeden koniec kabla USB do ładowarki, a drugi do gniazda ładowania.

III. Jak używać
Włączanie

Naciśnij przycisk
.i przytrzymaj 3
sekundy, aż
pojawi się
czerwona dioda i usłyszysz sygnał
dźwiękowy.

Tryb parowania urządzeń

Nacisnij przycisk '- +' i przytrzymaj ok 6
sekund. Biała dioda zacznie szybko
migać na zmianę z czerwoną.

Włączanie utworu i pauzowanie

Nacisnij przycisk
muzykę.
Nacisnij przycisk
muzykę.

.żeby właczyc
.żeby zatrzymać

Pogłaszanie

Naciścij przycik '+' żeby zwiększyć
głlśność.

Przyciszanie

Naciścij przycik '-' żeby zmniejszyc
głośność.

Przechodzenie do poprzedniegi i
następnego utworu

Naciśnij przycisk '>' żeby przejść do
nastepnego utworu.
Naciśnij przycisk '<' żeby przejść do
poprzedniego utworu.

Wyłączanie

Naciśnij przycisk
Dioda przestanie

Wskaźnik słabej baterii

Jeśli bateria będzie rozładowana
czerwona dioda zacznie migać.

Ładowanie baterii

Podłacz ładowarke do ładowania. Włączy
się czerwona dioda.

Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk

.przez 1 sekundę.

Zakończenie połaczenia

Naciśnij przycisk

.przez 1 sekundę.

Odbieranie połaczenia

Naciśnij przycisk
.przez 2 sekundy.
Nawiążesz
połączenie
pomiędzy urzadzeniem a np. telefonem.

Odrzucenie połaczenia

Naciśnij przycisk
żeby przerwać

Przywracanie ustawień fabrycznych

Nacinij i przytrzymaj dłużej przycisk
'> <'

.przez 3 sekundy.
migać.

.przez 2 sekundy
połaczenie.

IV. Parowanie z telefonem komórkowym
W pierwszej kolejności upewnij się, że telefon obsługuje funkcjęBluetooth.
Szczegółowa procedura parowania będzie inna w zależności od modelu telefonu.
Aby dowiedziećsięwięcej, zapoznaj sięz rozdziałem instrukcji obsługi telefonu
poświęconym parowaniu z urządzeniami Bluetooth.
1. Odległość między telefonem a słuchawkami nie powinna przekraczać1 m.
2. Przełącz słuchawki w tryb parowania (patrz „tryb parowania” powyżej).
3. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, aby wyszukaćurządzenia Bluetooth.
Po zakończeniu wyszukiwania wybierz „SirIke” na wyświetlonej liście
urządzeń.
4. Wciśnij przycisk „tak” lub „Enter”, aby zatwierdzićparowanie, zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w telefonie.
5. Jeśli połączenie zostało nawiązane pomyślnie, raz na cztery sekundy niebieska
dioda słuchawek dwukrotnie szybko zamiga.
Uwaga:
• W przypadku pomyślnego parowania oba urządzenia zapamiętująsięwzajemnie.
Dzięki temu przy następnym połączeniu nie będzie jużpotrzebne parowanie.
• Telefony z technologiąBluetooth w wersji starszej niżV2.1 będąwymagały
podania hasła lub kodu PIN „0000”.
• Tryb parowania trwa 2 minuty. Słuchawki automatycznie przełącząsięw tryb
gotowości, jeśli przez 2 minuty nie zostanąpodłączone do żadnego urządzenia.
• Jeśli w ciągu 5 minut od włączenia słuchawek nie zostanie nawiązane połączenie
z żadnym urządzeniem, słuchawki zostaną automatycznie wyłączone, aby
oszczędzaćenergię.
V. Parowanie słuchawek z komputerem
W pierwszej kolejności upewnij się, że komputer obsługuje funkcjęBluetooth.
W przeciwnym razie musisz zaopatrzyćsięw adapter stereo Bluetooth. Procedura
parowania dla komputerów z funkcjąBluetooth jest następująca:
1. Odległośćmiędzy komputerem a słuchawkami nie powinna przekraczać1 m.
2. Przełącz słuchawki w tryb parowania (patrz „tryb parowania” wcześniej).
3. Włącz funkcjęBluetooth w komputerze, następnie kliknij i wybierz „dodaj
urządze-nie” →kliknij „dalej” →wybierz „SirIke” →kliknij „dalej” →kliknij
„zamknij”.
4. Jeśli połączenie zostało nawiązane pomyślnie, raz na cztery sekundy niebieska
dioda słuchawek dwukrotnie szybko zamiga
VII. Zakładanie słuchawek
Elastyczny pałąk słuchawek jest regulowany. Na słuchawkach znajdująsię oznaczenia
„L” (lewe ucho) i „R” (prawe ucho). Zakładaj słuchawki zgodnie z tymi
oznaczeniami.

Prawidłowe usuwanie produktu

–

–

–
–

–

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami
komunalnymi.
Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Opakowanie może być poddane recyklingowi.
Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do
ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu
elektrycznego.
Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić
właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska
naturalnego.

