MusicMan® * Instrukcja obsługi

Słuchawki In-Ear Bluetooth BT-X23
Z tym komfortowym i dobrze dopasowanym zestawem
słuchawkowym stereo BT słuchać muzyki przez Bluetooth
Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że
to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady RED
2014/53/UE. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie:
www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed 1.
użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni
naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie
jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!
Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału!
Nie ustaviać poziomu głości zbyt wysoko, może to spowodować utratę
słuchu!
Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 c/min
z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 c/min z sieci komórkowych).
Email: support@technaxx.de
Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub
udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów
dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.
Gwarancja 2 lata

Cechy
Transmisja muzyki & funkcja głośnomówiąca poprzez Bluetooth
V2.1 Wbudowany mikrofon Złącze Micro USB do ładowania 3
przyciski do odbierania połączeń & odtwarzania muzyki
Ciasne
dopasowanie, idealne dła sportu i podróży
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały
opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać
je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z
odpadami gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić
urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić
urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać
materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać
rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących.
Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. Dystrybutor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388
Frankfurt a.M., Niemcy

Specyfikacje techniczne
V2.1 / profil A2DP / ~8m dystans transmisji (zakres
Bluetooth

otwarty) / Pasmo częstotliwości 2,4GHz / Moc
transmisji promieniowania maks. 2,5mW

Głośniki

Zakres częstotliwości 20Hz~20kHz
Zasilanie DC 5V & wbudowany akumulator 60mAh

Zasilanie
litowo-polimerowy 3.7V
Czas ładowania

~1,5 godziny, zasilacz* DC 5V / 500mA (*nie tam)

Czas odtwarzania ~3,5 godziny (maks. głośności)
Czas gotowości

~7–8 godziny (Bluetooth połączony)
15g / (D) 3,8 x (S) 2,5 x (W) 1,0cm; (Głębokość

Wage / Wymiary
słuchawki dousznej) 1,0cm; (D. kabla) 60cm
Zawartość MusicMan® Słuchawki In-Ear (douszne) Bluetooth BT-X23,
pakietu

Kabel do ładowania Micro USB, Instrukcja obsługi

Ładowanie
Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj baterię przy użyciu
dołączonego oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Podłącz
kabel ładowania Micro USB do zasilacza USB* (5V/500mA) (*nie
jest dołączony) lub do portu USB komputera, a drugi koniec do portu
ładowania Micro USB słuchawek. CZERWONA LED świeci jasno
podczas ładowania w trybie wyłączenia. Kiedy słuchawki zostaną
całkowicie naładowane, CZERWONA LED zgaśnie, a zaświeci się
NIEBIESKA LED. (Zalecane jest wyłączenie słuchawek podczas
ładowania. W przeciwnym razie całkowite naładowanie zajmie
więcej czasu.)

Opis produktu
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Włą/Wył, Odtwarzanie/Pauza, Tryb głośnomówiący:
Naciśnij długo, aby włączyć. NIEBIESKI LED wskaźnik
zaświeci się i zgaśnie.
Naciśnij długo, aby wyłączyć. CZERWONY LED wskaźnik
zaświeci się i zgaśnie.
Naciśnij krótko, aby odebrać lub zakończyć połączenie,
odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.
Wskaźnik diodowy (kontrolka LED):
W trybie parowania Bluetooth NIEBIESKA i CZERWONA LED
migają szybko. Podczas ładowania słuchawek świeci
CZERWONA LED. Po zakończeniu ładowania CZERWONA
LED wyłączy się, a zacznie świecić NIEBIESKA LED.
Mikrofon
Głośność+/– i następny/poprzedni utwór:
Przycisk głośności +: Naciśnij krótko, aby zwiększyć poziom
głośności. Naciśnij długo, aby przejść do następnego utworu.
Przycisk głośności –: Naciśnij krótko, aby zmniejszyć poziom
głośności. Naciśnij długo, aby powtórzyć bieżący utwór.
Naciśnij długo ponownie, aby wrócić do poprzedniego utworu.
Złącze Micro USB do ładowania
Słuchawki douszne

Bluetooth
Włącz słuchawki, naciskając przycisk “Odtwórz” (Play). NIEBIESKA
LED zaświeci się i zgaśnie. Bluetooth działa spontanicznie,
wyszukując uprzednio sparowane urządzenia Bluetooth. Tryb
parowania Bluetooth jest wskazywany poprzez szybkie miganie
NIEBIESKIEJ i CZERWONEJ LED. Jeśli połączenie słuchawek nie
powiedzie się, włącz urządzenie Bluetooth, aby wyszukało
słuchawki o nazwie “Musicman BT-X23”. Kod PIN to „0000”. Po
pomyślnym sparowaniu NIEBIESKA dioda LED zacznie migać. Po
połączeniu słuchawek ze smartfonem. Otrzymaniu połączenia
przychodzącego można nacisnąć krótko
, aby odebrać
połączenie. Aby odrzucić połączenie, naciśnij
i przytrzymaj go
przez około 1–2 sekundy.

Ostrzeżenia

Jeśli urządzenie nie włączy się po włączeniu jego
wyłącznika lub wyłącza się automatycznie po jego włączeniu, należy
sprawdzić, czy jego akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest
rozładowany (OFF), należy go naładować i spróbować włączyć ponownie.
(Zalecane jest ładowanie słuchawek raz w tygodniu, jeśli nie są one
używane przez dłuższy czas).
Urządzenie można ładować tylko
zasilaczem DC 5 V/500 MA* (*nie jest dołączony) lub przez port USB
komputera PC za pomocą dołączonego do zestawu oryginalnego kabla
ładowania Micro USB. Ładowanie przy napięciu innym niż zalecane
uniemożliwi działanie urządzenia lub doprowadzi do jego uszkodzenia.
Jeśli urządzenie nie połączy się z urządzeniem przenośnym lub jeśli po
połączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy
wprowadzony kod PIN jest prawidłowy lub czy urządzenie przenośne
obsługuje A2DP. Gdy urządzenie działa w trybie LINE/AUX-IN, nie (!)
zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza
MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum. Mogą wystąpić zniekształcenia
dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność albo telefonu
komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub
urządzenia. Dźwięk powróci do normalnego stanu.
Nie należy
demontować urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia, a
nawet uszkodzenia.
Nie wolno rzucać ani potrząsać urządzeniem,
ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy
mechaniczne.
Przechowywać urządzenie w suchym i dobrze
wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej
temperatury.
To urządzenie nie jest wodoszczelne, dlatego należy
trzymać je z dala od wilgoci.
Trzymać urządzenie poza zasięgiem
małych dzieci.

