Dziękujemy za wybór słuchawek Bluedio. Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją w
przyszłości. Weryfikacja zakupów Kod weryfikacyjny można znaleźć poprzez zeskrobywanie powłoki z etykiety zabezpieczającej
zamocowanej na oryginalnym opakowaniu. Wpisz kod na naszej oficjalnej stronie internetowej: www.bluedio.com w celu
weryfikacji zakupu. Dowiedz się więcej i uzyskać pomoc Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej:
www.bluedio.pl;
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa • NIE używaj słuchawek z dużą głośnością dźwięku przez dłuższy czas, aby
zapobiec uszkodzeniom słuchu. • NIE używaj słuchawek podczas jazdy lub w dowolnym środowisku wymagającym pełnej
uwagi. • Słuchawki, akcesoria i części opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec wypadkom i
minimalizować niebezpieczeństwo. • Zawsze trzymaj słuchawek w suchym środowisku i NIE używaj słuchawek w pobliżu wody.
• Nie wolno wystawiać słuchawek na działanie bardzo wysokich lub niskich temperatur (idealnie: od 10 ° C do 35 ° C). •
Wyjmowanie akumulatora w słuchawkach jest przeprowadzane przez wykwalifikowanego profesjonalistę. NIE próbuj
samodzielnie wymieniać baterii.
1. Ładowanie
a. Przed rozpoczęciem ładowania upewnić się, że zestaw jest wyłączony
b. Podłącz końcówkę USB dołączonego kabla do słuchawek, a drugą do ładowarki sieciowej min 1A.
c. Rozpoczęcie ładowania sygnalizowane jest czerwonym kolorem diody LED
d. Czas ładowania do około 2h. Po zakończeniu ładowania dioda zgaśnie lub zaświeci się na niebiesko.
2. Parowanie
a. Przed próbą parowania urządzenia upewnij się, że zestaw jest wyłączony
b. Wciągnij i przytrzymaj przycisk MF (On/off) do momentu aż w słuchawkach nie pojawi się kolejno „power on” a następnie
„ready to pair”
c. Po komunikacie „ready to pair” dioda zacznie migać na niebiesko. Słuchawki są w trybie parowania przez najbliższe 60
sekund.
d. Wyszukaj słuchawki na liście urządzeń w swoim telefonie lub tablecie i naciśnij paruj
3. Obsługa połączeń:
a. Odbieranie rozmowy: Podczas rozmowy przychodzącej wciśnij przycisk MF jednokrotnie.
b. Kończenie rozmowy: Wciśnij przycisk MF jednokrotnie by zakończyć rozmowę
c. Odrzucanie rozmowy: Przytrzymaj przycisk MF przez około 2s aby odrzucić rozmowę
d. Wykonywanie ostatniego połączenia: Naciśnij przycisk MF dwukrotnie w celu wybrania ostatniego numeru
4. Tryb Micro-SD
a. Włóż kartkę do sloru Micro-sd
b. Włącz słuchawki
c. Wciśnij „kółko” do momentu zapalenia się zielonej diody
d. Słuchawki są w trybie korzystania z karty Micro-SD
5. Tryb radia FM
a. Włącz słuchawki
b. Wciśnij kółko do momentu zapalenia się zielonej diody
c. Jeśli w tym samym czasie w slocie znajduje się karta MICRO-SD słuchawki pracują w trybie odczytu plików z karty. Wciśnij
przycisk mode jednokrotnie aby przejść do trybu FM
d. Wciśnij przycisk scan w celu wyszukiwania stacji. Dioda powinna mrugać na zielono.
e. Czas wyszukiwania stacji to około 2 minut
f. Aby zmienić stacje radiową przesuń „kółko”.
Wejście w tryb parowania: Gdy słuchawki są wyłączone (jeśli nie, najpierw wyłącz słuchawki), naciśnij i przytrzymaj przycisk
MF, aż usłyszysz "Parowanie" lub świeci się bez przerwy niebieskie światło (zamiast migać). Uwaga: jeśli po raz pierwszy
podłączasz słuchawki do urządzenia przez Bluetooth, upewnij się, że słuchawki zostały w trybie parowania. Parowanie 1.

Przesuń słuchawki blisko telefonu komórkowego. Im bliżej, tym lepiej. Upewnij się, że słuchawki przeszły w tryb parowania.
(Patrz instrukcja "Wejście do trybu parowania") 3. Przejdź do ustawień Bluetooth telefonu, dodaj lub wyszukaj urządzenia.
(Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona) 4. Wybierz "F800" z znalezionych urządzeń Bluetooth. (Jeśli zostanie
wyświetlony monit o hasło lub kod PIN, wpisz "0000"). 5. Po pomyślnym połączeniu i podłączeniu usłyszysz komunikat
"Połączono". Uwaga: Jeśli powiązanie nie powiedzie się w ciągu 60 sekund, niebieskie światło miga, a słuchawki są poza trybem
parowania. Proszę wyłączyć słuchawki i spróbować ponownie sparować. Włączanie słuchawek Naciśnij i przytrzymaj przycisk
MF, aż usłyszysz "Włącz" lub zobaczysz czerwone i niebieskie światło. Uwaga: jeśli słuchawki zostały sparowane z Twoim
urządzeniem, po prostu włącz słuchawki, aby nawiązać połączenie Bluetooth. Nie musisz wchodzić w tryb parowania (patrz
instrukcja "Ponowne podłączanie") Wyłączanie słuchawek Wyłącz i przytrzymaj przycisk MF, aż usłyszysz "POWER OFF" lub
zobaczysz czerwone i niebieskie światło. Łączenie się z dwoma telefonami komórkowymi: 1. Przesuń słuchawki blisko 2
telefonów komórkowych. Im bliżej, tym lepiej. 2. Upewnij się, że słuchawki zostały przełączone w tryb parowania. (Patrz
instrukcja "Wprowadzanie trybu parowania") 3. Przejdź do ustawień Bluetooth w telefonie 1, włącz funkcję Bluetooth, dodaj lub
wyszukaj urządzenia, wybierz "F800". 4. Wyłącz funkcję Bluetooth na telefonie 1 i wyłączyć słuchawki. 5. Upewnij się, że
słuchawki zostały weszły w tryb parowania. (Patrz instrukcja "Wejście w tryb parowania") 6. Przejdź do ustawień Bluetooth w
telefonie 2, włącz funkcję Bluetooth, dodaj lub wyszukaj urządzenia, wybierz "A". 7. Włącz funkcję Bluetooth telefonu 1, a
słuchawki automatycznie nawiążą się z telefonem 1. (Jeśli automatyczne ponowne podłączenie nie powiedzie się, zignoruj /
zapomnij o tym urządzeniu na telefonie 1. Wyłącz słuchawki i spróbuj ponownie sparować) Ponowne podłączanie 1. Przesuń
słuchawki blisko telefonu komórkowego. Im bliżej, tym lepiej. 2. Po prostu włącz słuchawki, nie potrzeba dodatkowej operacji.
Gdy miga niebieskie światło, słuchawki są w trybie ponownego połączenia. 3. Włącz funkcję Bluetooth telefonu, a słuchawki
automatycznie połączą się automatycznie z telefonem. Po pomyślnym połączeniu ponownie usłyszysz "Połączono". Uwaga: jeśli
automatyczne ponowne połączenie się nie powiodło, zrób parę / zapomnij o tym urządzeniu w telefonie. Wyłącz słuchawki i
spróbuj ponownie sparować. Odłączanie słuchawek od telefonu Wyłącz słuchawki lub wyłącz funkcję Bluetooth w telefonie.
Uwaga: "Tryb Bluetooth" oznacza, że słuchawki i telefon są połączone przez Bluetooth. Korzystanie z słuchawek do rozmów (w
trybie Bluetooth) Odbieranie połączenia: Gdy usłyszysz dzwonek oznacza połączenie przychodzące. Aby to odebrać: naciśnij raz
przycisk MF. Aby zakończyć połączenie Gdy jesteś w trakcie rozmowy, aby ją zakończyć: naciśnij raz przycisk MF. Odrzucanie
połączenia: Aby go odrzucić: naciśnij i przytrzymaj przycisk MF przez 2 sekundy. Ponowne wybieranie ostatniego numeru
Naciśnij dwukrotnie przycisk MF, usłyszysz sygnał dźwiękowy i rozpocznie się proces ponownego wybierania. Wybieranie
głosowe (musi być obsługiwane przez telefon komórkowy) Naciśnij i przytrzymaj przycisk MF, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Oczekiwanie na połączenia (musi być obsługiwane przez telefon komórkowy) Podczas rozmowy 1, a otrzymasz połączenie 2:
1. Aby zakończyć rozmowę 1 i odebrać połączenie 2: Naciśnij raz przycisk MF.
2. Aby odebrać połączenie 2 i zadzwonić 1 przytrzymaj: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MF, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy Gdy
dzwoni się 2, a połączenie 1 jest wstrzymane:
3. Aby powrócić do połączenia 1 i wstrzymać połączenie 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MF, aż zostanie usłyszysz sygnał
dźwiękowy
4. Aby przełączyć się na połączenie 1 i zakończyć połączenie 2: Naciśnij przycisk MF raz Kontrola ścieżki / głośności (w trybie
Bluetooth)
Pauza / Odtwarzanie: Naciśnij przycisk MF raz Przechodzisz do przodu: naciśnij i przytrzymaj klawisz Vol + : Naciśnij i
przytrzymaj przycisk zwiększania głośności: Naciśnij raz przycisk Vol +, aby zmniejszyć głośność: Naciśnij raz przycisk Vol.
Czyszczenie pamięci słuchawek 1. Upewnij się, że słuchawki zostały przełączone w tryb parowania. (Patrz instrukcja
"Wprowadzanie trybu parowania") 2. Naciśnij jednocześnie przycisk Vol + i Vol-, a następnie zwolnij je natychmiast. Wszystkie
urządzenia Bluetooth są usuwane ze słuchawek.
Zakres temperatur pracy: od -10 ° C do 50 ° C
Dystrybutor: mozos.pl

