.Ładowanie
Zestaw s/uchawkov,ry posiada wbudowaną baterię. Aby zapobiec
uszkodzeniom zestawu, prosimy nie usuwaj baterii samodzielnie.

Bluedio

1. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że zestaw jest
wyłączony.
2. Podłącz końcówkę USB załączonego kabla do HT, a drugą do
komputera lub ładowarki USB. Rozpoczęcie ładowania zasygnalizuje
zapalenie się czerwonej diody LED.
3. Czas ładowania v.,ynosi w przybliżeniu 1,5 - 2 h. Zapalenie się
niebieskiej lub zgaszenie czerwonej diody zasygnalizuje ukończenie
ladowania.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Bluedio Hurrican Turbine

• Wyłączanie

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup zestawu słuchawkowego Bluetooth Hurrican
Turbine. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi, dzięki
której dowiesz się więcej o funkcjach i sposobie użycia. Nie
próbuj samodzielnie naprawiać, modyfikować ani rozkręcać
urządzenia. Mamy nadzieję, że produkt Bluedio spełni Twoje
oczekiwania.

• Zawartość zestawu
- słuchawka Hurrican Turbine 1 szt.
- kabel ładujący USB 1 szt
- instrukcja obsługi
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu, aż diody LED
przestaną świecić.

• Tryb parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu, aż dioda LED
będzie świecić ciągłym światłem na niebiesko.

• Specyfikacja
Wersja Bluetooth: V4.1
Profile Bluetooth:A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Odległość:do 1O metrów
Czas ładowania:1,5- 2 godziny
Maks. czas odtwarzania muzyki/rozmów:do 45 godzin
Maks. czas czuwania:do 60 dni
°
Zakres temperatur:-10-+50 (

-

• Parowanie z telefonem komórkowym
1. Włącz HT i utrzymaj dystans 1 m między zestawem a telefonem.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do czasu, aż dioda LED
będzie świecić na niebiesko sygnalizując wejście w tryb parowania i
usłyszysz komunikat .Ready to pair".
3. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie (lub w innym urządzeniu, które
chcesz sparować). Na ekranie Twojego urządzenia pojawi się nazwa
.HT".
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.Charging
This headset uses a non-detachable built-in bartery. In order to
prevent damage of the headset, please do not remove the bartery.

Bluedio.
"'

Volume #+
Volume.-·
LED indicator
MF button
Previous track

Bluedio Hurrican Turbine

Next track

User's manuał
Thank you for buying Bluetooth Hurrican Turbine headphones.
Before using the product, please read the manuał carefully to
learn more about the functions and operation way. Do not
modify or repair HT. Doing so may result user's injury,
complete breakdown of HT or loosing warranty. We hope that
you will enjoy the product by Forever.

• Overview of headset
- Hurrican Turbine headphones 1 pe
- USB charging cabie 1 pe
- user's manuał
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Charging port
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1. Turn on HT and keep the distance between the headset and
mobile phone within 1 meter.
2. Keep the MF button pressed until the blue light turns on signalising
entering the pairing mode. Also you hear.Ready to pair".
3. lnitiate the Bluetooth function in your mobile phone (or other
device needed to be connected). Then "HT" will pop up on your
device.
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• Rozwiązywanie problemów
Jeżeli nie możesz sparować urządzenia z telefonem, v.,ykonaj jedną z
poniższych czynności:
1. Upewnij się, że oba urządzenia są włączone.
2. Upewnij się, że modu/ Bluetooth jest włączony w telefonie.
3. Sprawdź. czy odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10
metrów.
4. Usuń HT z listy w telefonie i spróbuj ponownie sparować
urządzenia.

• Wybieranie głosowe
Upewnij się, że Twój telefon posiada funkcję v.,ybierania głosowego.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 2 sekundy. Twój telefon
przełączy się w tryb wybierania głosowego.

• Wybieranie ostatniego numeru
Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny.

Aby rozłączyć zestaw i telefon v.,ykonaj jedną z poniższych czynności:
- wyłącz zestaw słuchawkowy
- wyłącz funkcję Bluetooth w swoim telefonie
- oddal się na odległość większą niż 10 metrów od telefonu

Naciśnij scroll, aby odtwarzać lub zatrzymać muzykę. Przesuń scroll w
górę lub dól, aby włączyć poprzedni lub następny utwór.

• Muzyka - odtwarzanie/pauza/wybór piosenki

• Ponowne połączenie ze słuchawkami

• Regulacja głośności:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu, aż dioda LED
zacznie migać na niebiesko.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk+ lub -, aby ustawić głośność.

• Odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących
Aby odebrać połączenie naciśnij raz przycisk funkcyjny lub użyj do
tego telefonu. Aby odrzucić połączenie przytrzymaj przycisk funkcyjny
przez 2 sekundy lub skorzystaj z telefonu.
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4. Select "HT� (some mobile phones need you to input PIN "0000" as
password) and the headset will automatically connect with your
mobile phone.

• Disconnect headset with mobile phone

Keep the MF button pressed until the LEDs turn off.

• Połączenia oczekujące
Upewnij się, że Twój telefon posiada funkcję połączeń oczekujących.
Możesz zawiesić połączenie w przypadku przyjścia kolejnego
przytrzymując przycisk funkcyjny przez 2 sekundy. Możesz także
zawiesić pierwsze połączenie i odebrać to, które było oczekujące.

• Rozłączanie HT i telefonu

.Switch off

• Pairing headset with mobile phone

2-

Po pierwszym manualnym parowaniu, kolejne parowania z tym
samym telefonem będą odbywać się automatycznie.

Attention: Generally, there are 120 seconds at maximum to pair
headset with your mobile phone, or the headset will turn off
automaticallywhen the blue light goes out. Please retry steps 1 to 4 to
pair again if your operation doesn't work.

Keep the MF button pressed until the blue light shines continuously.

Bluetooth version:v4.1
Bluetooth profiles:A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Range: up to 10 metres (free space)
Max. charging time: 1,5- 2 hours
Max. talk/ music-playing time: up to 45 hours
Standby time: up to 60 days
°
Operational temperature:-10-+50 (

Uwaga: Na sparowanie zestawu i telefonu masz 120 sekund. Po tym
czasie HT wyłączy się i niebieska dioda zniknie. Jeżeli operacja
parowania nie powiedzie się, powtórz kroki 1-4.

1. Before charging, make sure the headset has been switched off.
2. Plug USB cabie inro the charging port of headset; plug the other
side of USB cabie into the USB charger or other charging device.
Charging will start when a red LED light turns on on the headset.
3. Charging time of headset takes approximately up to 1.5-2 hours.
Blue LED light turns on or the red light turns off after charging is
completed.

• Pairing mode

• Specification

4. Wybierz .HT· z listy urządzeń (niektóre telefony wymagają
wprowadzenia kodu .00001. Zestaw słuchawkowy automatycznie
połączy się z Twoim telefonem.

After first manuał pairing, the following pairings will be done
automatically.

To disconnect the headset try doing one of the following things:
- switch off the headset
- turn off the Bluetooth function of your mobile phone
- take the headset from the phone to mare than 10 m away

• Wybór języka:
Aby zmienić język naciśnij jednocześnie przycisk funkcyjny i Volume
/ do momentu aż usłyszysz interesujący Cię język. Do wyboru
następujące języki:angielski, francuski i hiszpański.
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• Last call redialing

Press the scroll to play/pause music. Push the scroll up or down to
choose previous or next track.

• Voiume adjustment/Music seiection
Press the+ or - to adjust volume.

• Select language

• Problems soiving

Press the MF button once to answer the call or use your mobile
phone. To reject a call use your mobile phone.

lf you are not able to pair HT with your mobile phone try one
of the following:
1. Ensure that both devices are switched on.
2. Ensure that bluetooth function is switched on in your mobile
phone.
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3. Check if the HT isn't further than 10 meters from your
mobile phone.
4. Delete HT from the device list in your phone and try to pair
the devices again.

• Music play/pause/track choice:

Keep the MF button pressed until the blue LED light starts blinking.

-
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Double-dick the MF button.

• Answering and rejecting incoming calls

-
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• Voice dialing
Please make sure your mobile phone supports this function. Keep the
MF button pressed for 2 seconds. Your mobile phone will enter into
the voice dialing made.

To change the language press at the same time MF button and
Volume / till you hear prefered language. You can select from
English, French and Spanish.

• Reconnecting the headset to the phone

-
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