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Przyciski:

Funkcje:

1. Zwiększ głośność
Przejdź do następnego
utworu
2. Włącz / Wyłącz
Odtwarzaj / Pauza
Odbierz / Zakończ
połączenie /
Wybierz ostatni numer
3. Mikrofon
4. Wskaźnik LED
5. Zmniejsz głośność
Przejdź do poprzedniego
utworu
6. Port ładowania micro USB

-
Bluetooth 4.1 o zasięgu do
10 m
-
Ł atwa obsługa bezpośrednio na nauszniku
-
Zarządzanie rozmowami za
pomocą handsfree
- Multipoint z możliwością
podłączenia dwóch urządzeń
-C
 zysty dźwięk i mocne basy
-
Magnes na końcu każdej
słuchawki w celu praktycznego noszenia na szyi i przechowywania
-
3 różne wielkości osłonek
w zestawie
- Haczyki na uszy w celu bezpieczniejszego umocowania
słuchawek

Parowanie słuchawek z urządzeniem
Upewnij się, że słuchawki są właczone, aby doszło do właściwego sparowania słuchawek z urządzeniem (telefonem, komputerem, instrumentem muzycznym). Jak tylko zielone światełko
zacznie szybko mrugać, aktywuj w swoim urządzeniu funkcję
Bluetooth i nastaw wyszukiwanie nowego urządzenia Bluetooth. Z listy znalezionych urządzeń wybierz P-1. W razie potrzeby

w celu sparowania słuchawek wprowadź do swojego urządzenia hasło „0000“.
Obsługa/ Odtwarzanie
Aby włączyć słuchawki, wystarczy wcisnąć środkowy przycisk do obsługi i przytrzymać przez 4 sekundy. Po włączeniu
usłyszysz dźwięk i rozświeci się zielona dioda LED. Jeżeli
chcesz wyłączyć słuchawki, wciśnij i przytrzymaj środkowy
przycisk do obsługi przez 4 sekundy. Kiedy słuchawki się
wyłączą, usłyszysz dźwięk. Wciskając i przytrzymując przycisk przejdziesz do następnego utworu, wciskając go wielokrotnie zwiększysz głośność. Wciskając i przytrzymując
przycis powrócisz do poprzedniego utworu, natomiast go
wielokrotnie możesz zmniejszać głośność.
Obsługa funkcji rozmów przez telefon komórkowy
Jeżeli chcesz przyjąć lub zakończyć połączenie, wciśnij środkowy przycisk do obsługi. Przytrzymując przycisk przez 2
sekundy odrzucisz połączenie przychodzące. Wciskając przycisk dwukrotnie po sobie możesz nawiązać połączenie z ostatnim numerem.
Ładowanie
W celu ładowania słuchawek podłącz kabel do portu micro USB
na dolnej stronie, natomiast drugi kabel podłącz do zasilającego
źródła USB o maksymalnym napięciu 5V, portu USB w komputerze lub wykorzystaj adapter ładujący przeznaczony do
ładowania USB. Po podłączeniu zasilania rozświeci się zielone
światło. Jak tylko zgaśnie zielone światło, będzie to sygnał, że
słuchawki są naładowane. Urzązenie należy ładować pod nadzorem.
Full English manual can be downloaded from here:
Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:
Mode d‘emploi en français à télécharger ici:
Český manuál ke stažení zde:
Slovenský manuál na stiahnutie tu:
Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:
Használati útmutató:
Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

http://beat.lamax-electronics.com/P1/manuals

