PL - Instrukcja obsługi

Dots1

1

2

3

1 Baza ładująca
2 Kontrolka LED bazy ładującej
3 Wielofunkcyjny przycisk z kontrolką LED

Obsługa
Włączanie /
Wyłączanie
Odtwarzanie / Pauza
Następny utwór
Przyjmij / Zakończ
połączenie
Odrzuć połączenie
Włączanie /
Wyłączanie Siri lub
Google Assistant

Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny
Wciśnij przycisk wielofunkcyjny
Dwukrotnie wciśnij przycisk wielofunkcyjny
Wciśnij przycisk wielofunkcyjny
Dwukrotnie wciśnij przycisk wielofunkcyjny
Podczas odtwarzania muzyki lub w trybie czuwania
wciśnij i przytrzymaj przez ok. 1 sekundę przycisk
wielofunkcyjny na lewej słuchawce

Kontrolka LED
Baza ładująca
Stan naładowania bazy ładującej:
0-25%
Niebieska kontrolka LED mignie raz co 2 sekundy
25-50%
Niebieska kontrolka LED mignie dwa razy co 2 sekundy
50-75%
Niebieska kontrolka LED mignie trzy razy co 2 sekundy
75-100%
Niebieska kontrolka LED mignie cztery razy co 2 sekundy
Kiedy baza jest w pełni naładowana, niebieska kontrolka LED świeci
nieprzerwanie.

Słuchawki
Parowanie

Biała i niebieska kontrolka LED na słuchawce migają
na zmianę
Pomyślne parowanie Niebieska kontrolka LED na słuchawce mignie raz co
7 sekund
Włączanie
Niebieska kontrolka LED na słuchawce zaświeci się na
1 sekundę
Wyłączanie
Biała kontrolka LED na słuchawce zaświeci się na 1
sekundę
Ładowanie
Biała kontrolka LED na słuchawce świeci, zgaśnie w
momencie pełnego naładowania

Włączanie / Wyłączanie

Słuchawki włączą się automatycznie po wyjęciu z bazy ładującej. Na słuchawce
na 1 sekundę zaświeci się niebieska kontrolka LED i zostanie wygenerowany
sygnał dźwiękowy.
Po włączeniu, słuchawki automatycznie nawiążą między sobą połączenie. Lewa
słuchawka posiada funkcję „Master“.
Aby wyłączyć obie słuchawki, wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk
wielofunkcyjny na lewej słuchawce „Master“. Na 1 sekundę zaświeci się biała
kontrolka LED znajdująca się na słuchawce i zostanie wygenerowany sygnał
dźwiękowy. Lewa słuchawka „Master“ wyłączy się, a tym samym automatycznie
wyłączy się również prawa słuchawka.
Jeżeli korzystasz tylko z jednej słuchawki, w celu jej włączenia lub wyłączenia
również wciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 4 sekundy.
Słuchawki wyłączą się automatycznie po włożeniu do bazy ładującej. Biała
kontrolka LED na słuchawce będzie świeciła do momentu, aż słuchawka
zostanie naładowana. W momencie pełnego naładowania zgaśnie.
Jeżeli włączone słuchawki nie są sparowane z urządzeniem Bluetooth, po 10
minutach wyłączą się automatycznie w celu zaoszczędzenia baterii.

Parowanie

Podczas parowania odległość między urządzeniem a słuchawkami nie powinna
być większa niż 1 metr.

Parowanie obu słuchawek
1. 
Wyjmij słuchawki z bazy ładującej i zdejmij z nich naklejki ochronne.
Słuchawki automatycznie nawiążą między sobą połączenie i będzie można
usłyszeć komunikat głosowy „Left channel / Right channel“.
2. 
Wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk wielofunkcyjny na obu
słuchawkach jednocześnie. Słuchawki włączą się i automatycznie nawiążą
między sobą połączenie. Po nawiązaniu połączenia, lewa słuchawka „Master“
przejdzie do trybu parowania. O przejściu do trybu parowania informuje
naprzemienne miganie białej i niebieskiej kontrolki LED na słuchawce. Prawa
słuchawka znajduje się w trybie czuwania, a znajdująca się na niej niebieska
kontrolka LED mignie raz na 7 sekund. Aktywuj w urządzeniu funkcję
Bluetooth i ustaw wyszukiwanie nowego urządzenia Bluetooth. Z listy
znalezionych urządzeń wybierz „LAMAX Dots1“. Po pomyślnym parowaniu
usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po automatycznym sparowaniu drugiej
słuchawki usłyszysz komunikat głosowy „Second device connected“.
Jeżeli parowanie słuchawek nie przebiegło pomyślnie, wyłącz obie słuchawki.
Następnie wciśnij i przytrzymaj na 4 sekundy przycisk wielofunkcyjny na
obu słuchawkach jednocześnie do momentu, aż znajdujące się na nich białe
i niebieskie kontrolki LED zaczną naprzemiennie migać. Słuchawki połączą
się ze sobą automatycznie, a niebieska kontrolka LED będzie migać 2 razy co
2 sekundy. Usłyszysz komunikat głosowy „Leftchannel / Rightchannel“. Dalej
postępuj podobnie jak w kroku 2.
Parowanie jednej słuchawki
Aby włączyć słuchawkę wciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk
wielofunkcyjny do momentu, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biała i niebieska
kontrolka LED zaczną naprzemiennie migać.
Aktywuj na swoim urządzeniu funkcję Bluetooth i ustaw wyszukiwanie nowego
urządzenia Bluetooth. Z listy znalezionych urządzeń wybierz „LAMAX Dots1“.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, niebieska kontrolka LED będzie migać z
częstotliwością raz na 7 sekund.

Ładowanie

Aby naładować bazę ładującą, podłącz kabel do wejścia Micro USB
znajdującego się na jego tylnej stronie, a drugi koniec kabla podłącz do źródła
zasilania USB o maksymalnym napięciu 5V. Intensywność migania niebieskiej
kontrolki LED na bazie ładującej sygnalizuje stan jego naładowania. Kiedy baza
jest w pełni naładowana, świeci niebieska kontrolka LED.
Słuchawki ładują się w bazie ładującej przez około 2 godziny. Biała kontrolka
LED na słuchawce będzie świeciła do momentu, aż słuchawka zostanie
naładowana, a w momencie pełnego naładowania zgaśnie. Po wyjęciu
słuchawek z bazy ładującej w trakcie ładowania, słuchawki automatycznie się
włączą.

Główne właściwości

-- 
Brak jakichkolwiek kabli, bezprzewodowa transmisja za pośrednictwem
Bluetooth 4.2
-- Automatyczne parowanie słuchawek ze sobą
-- Lekkie nasadki do uszu i minimalistyczny „dyskretny“ dizajn
-- Czysty i bogaty dźwięk w całym zakresie częstotliwości
-- Ładowanie baterii w ruchu dzięki bazie ładującej
-- Wyposażenie handsfree do rozmów telefonicznych
-- Obsługiwanie muzyki i rozmów bezpośrednio na słuchawkach
-- 3 rozmiary nasadek do uszu i zaczepy na uszy w zestawie

Parametry
Technologia bezprzewodowa
Maks. odległość parowania
Bateria w słuchawkach
Bateria w bazie ładującej
Czas ładowania słuchawek
Czas odtwarzania
Tryb czuwania
Wymiary słuchawki
Waga słuchawki
Waga razem z bazą ładującą

Bluetooth 4.2
do 10 metrów
100 mAh LiPo
520 mAh LiPo
ok. 2 godzin
ok. 6 godzin
do 150 godzin
16 x 21 x 25 mm
4,2 g
49,3 g

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tutaj:
http://beat.lamax-electronics.com/Dots1/manuals

