Dziękujemy za wybór słuchawek Bluedio. Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję
obsługi i zachowaj ją w przyszłości. Weryfikacja zakupów: Kod weryfikacyjny można znaleźć poprzez
zeskrobanie powłoki z etykiety zabezpieczającej zamocowanej na oryginalnym opakowaniu. Wpisz
kod na naszej oficjalnej stronie internetowej: www.bluedio.com w celu weryfikacji zakupu.
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.
Ładowanie baterii: Bateria wymaga ładowania, gdy usłyszysz komunikat w słuchawkach.
1. Wyłącz słuchawki przed ładowaniem.
2. Podłącz mały koniec dołączonego kabla zasilającego do złącza ładowania w słuchawkach.
Podłącz duży koniec do ładowarki ściennej USB. Podczas ładowania czerwone światło
pozostaje włączone. Pozostaw na około 2,5 godziny do pełnego naładowania. Po pełnym
naładowaniu niebieskie światło LED jest włączone.
Uwaga:
1. Słuchawki nie będą działały podczas ładowania.
2. Ładowarka ścienna USB wymaga wyjścia minimum: 5VDC, 0.5A.max, 5VDC 2A
Przyciski w Bluedio F2:

Volume+/Next Track – głośniej/następna piosenka
Volume-/Previous track – Ciszej/Poprzedni utwór
Anc – przełącznik włącz/wyłącz tryb redukcji szumów
Charging connector/Audiojack – Podłączenie przewodu ładowarki/Przewodu audio
Microphone – Mikrofon

ANC indicator – sygnalizacja statusu systemu ANC
MF buttor – przycisk włączania/wyłączenia słuchawek
Włącz słuchawki: Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż
usłyszysz "POWER ON”, zobaczysz niebieskie migające światło. Wyłącz: Gdy słuchawka jest włączona,
naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż usłyszysz "POWER OFF".
Parowanie: Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk MF aż usłyszysz
"Ready to pair". W trym momencie słuchawka jest w trybie parowania. Wyszukaj w swoim
urządzeniu bluetooth modelu F/F2 i naciśnij połącz.
Odbierz / Odrzuć połączenia telefoniczne: Odbieranie połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk
MF raz aby odebrać połączenie; ponownie naciśnij MF aby je zakończyć; Naciśnij i przytrzymaj MF
przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.
Przełączaj rozmowy telefoniczne: Odbieranie połączenia numer 2 w czasie połączenie numer 1,
naciśnij i przytrzymaj przycisk Przycisk MF, aby utrzymać połączenie 1 i odebrać połączenie 2; naciśnij
i przytrzymaj ponownie, aby wrócić do Połączenia 1; naciśnij jeden raz, aby zakończyć rozmowę.
Ponowienie wybranego ostatniego numeru: Naciśnij przycisk MF dwukrotnie aby wybrać ostatni
numer.
Regulacja muzyki: Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk Wstrzymaj / Odtwórz przycisk, aby
wstrzymać odtwarzanie; ponownie naciśnij by ją wznowić.
Wybór języka: Najpierw włącz zestaw słuchawkowy, a następnie naciśnij przycisk MF i przycisk
Volume - jednocześnie, aby wybrać język angielski / chiński /Francuski / hiszpański.
Połącz się z dwoma telefonami komórkowymi przez Bluetooth:
1. Podłącz słuchawki do telefonu 1, a następnie wyłącz słuchawki i Bluetooth w telefonie numer 1.
2. Włącz słuchawki i wejdź tryb parowania.
3. Podłącz słuchawki do telefonu 2.
4. Włącz funkcję Bluetooth telefonu 1, na liście Bluetooth wybierz "Bluedio F2"
Dane techniczne:
Wersja Bluetooth: 4.2
Zasięg działania Bluetooth: do 10m
Częstotliwość transmisji Bluetooth: 2,4 GHz do 2,48 GHZ
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Rozdzielczość audio: 24-bitowa przy 48KHz
Sterowniki: Φ57 mm
Impedancja: 16Ω
Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 25 000 H
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 116dB
Czas czuwania: około 650 godzin
Czas muzyki / rozmów przez Bluetooth: do 16 godzin
Muzyka / czas rozmów przy ANC: do 16 godzin
Czas pracy na ANC: do 16 godzin
Czas ładowania: około 1,5 godziny do pełnego naładowania
Zakres temperatury pracy: od -10 ℃ do 50 ℃
Napięcie / prąd ładowania: 5 V /> 500 mA
Moc wyjściowa: 25mW + 25mW
Wymiary słuchawek: 184 * 86 * 193 mm
Wymiary opakowania: 212 * 241 * 75 mm
Dystrybutor: Mozos.pl

