Zestaw słuchawkowy Bluetooth X9
Instrukcja obsługi
Zapraszamy do skorzystania z serii produktów Bluetooth naszej firmy. Przed użyciem należy uważnie zapoznać
się z instrukcją obsługi. Nie wolno samodzielnie demontować produktu. Należy używać standardowych kabli do
ładowania, ładowarek, punktów ładowania itp., aby uniknąć uszkodzenia sprzętu i niepożądanych zdarzeń.
1 Włączanie zasilania: Należy przytrzymać przycisk funkcji przez około dwie sekundy, aby włączyć zasilanie.
Spowoduje to zaświecenie się niebieskiej lampki. Po włączeniu urządzenia (i dźwiękowej sygnalizacji włączenia)
czerwona i niebieska lampka migają naprzemiennie, co oznacza, że zestaw słuchawkowy przechodzi w stan
parowania Bluetooth. Należy otworzyć Bluetooth w ustawieniach telefonu, kliknąć wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth i poczekać, aż Bluetooth znajdzie "X9", a następnie kliknąć przycisk rozpoczęcia parowania. Po
pomyślnym połączeniu telefonu i zestawu słuchawkowego zestaw słuchawkowy Bluetooth zostanie
automatycznie podłączony, gdy zostanie włączony po raz drugi.
2 Odtwarzanie muzyki: Chcąc rozpocząć odtwarzanie, należy otworzyć odtwarzacz muzyki w telefonie
komórkowym. Po dotknięciu przycisku funkcyjnego, można wstrzymać odtwarzanie, a następnie ponownie
dotknąć przycisku funkcyjnego, aby wznowić odtwarzanie.
3 Odbieranie połączeń: Po połączeniu zestawu słuchawkowego i telefonu komórkowego, jeśli pojawi się
połączenie, należy dotknąć klawisza funkcyjnego, aby odebrać połączenie, a następnie dotknąć klawisza
funkcyjnego ponownie, aby się rozłączyć.
4 Funkcja połączenia z dwoma urządzeniami: Po pomyślnym połączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth np.
z pierwszym telefonem komórkowym, należy wyłączyć Bluetooth pierwszego telefonu komórkowego.
Po pomyślnym sparowaniu drugiego telefonu komórkowego i Bluetooth, należy ponownie włączyć Bluetooth
pierwszego telefonu komórkowego, kliknąć wcześniej podłączony Bluetooth, a zestaw słuchawkowy połączy
się jednocześnie z obydwoma telefonami komórkowymi.
5 Podpowiedzi głosowe: Zestaw słuchawkowy posiada wgrane komunikaty głosowe (włączanie, wyłączanie,
parowanie, podłączanie, odłączanie, niski poziom naładowania baterii) itd. Podczas połączenia przychodzącego
mogą być też podawane numery telefonów.
6 Ładowanie: Należy używać standardowych kabli do ładowania, punktów ładowania i ładowarek. Podczas
ładowania świeci się czerwona lampka, a niebieska zapala się, gdy akumulator jest w pełni naładowany.
7 Aby włączyć Siri, należy nacisnąć przycisk i przytrzymać przez 1-2 sekundy.

Funkcja/parametr:
Wersja Bluetooth: V 5.1 + EDR
Tryb Bluetooth: Głośnomówiący/słuchawkowy
Częstotliwość bezprzewodowa 2 402 GHZ ~ 2 480 GHZ ISM
Umowa o wsparciu pasma: A2DP AVRCP HFP HSP
Moc nadawcza: Klasa 2
Zasięg transmisji: 10 metrów
Napięcie robocze/ prąd: 3,7 V/80 mA
Napięcie / prąd ładowania: 5 V +/- 0,25 V/1 A
Czas ładowania: 1–2 godziny
Czas połączeń: około 48 godzin (w przypadku słuchania utworów, około 36 godzin)
Czas czuwania: 688 godz.
Inteligentne przypomnienie: komunikaty głosowe/odczytywanie numeru połączenia
Sposób noszenia: powieszenie za uszami lub włożenie do uszu
Typ akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy 300 mAh

