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1. Opis produktu

1. Przycisk zasilania

3. Słuchawka

2. Gniazdo ładowania

4. Regulacja głośności

1 Przycisk zasilania

5. Przycisk wielofunkcyjny

2 Gniazdo ładowania
3 Słuchawka

6. Dioda

4 Regulacja głośności
5 Przycisk wielofunkcyjny
6 Dioda
7 Mikrofon główny

7. Mikrofon główny

2. Dodatki
A Zestaw słuchawkowy
B Kabel USB do ładowania
C Uchwyt na zastaw
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D Zaczep na ucho
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E Nakładki silikonowe
F Instrukcja
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3. Parowanie / łączenie

Parowanie następuje po pierwszym uruchomieniu urządzenia.

Krok 1. Naciśnij przycisk zasilania „ON”, urządzenie rozpocznie automatyczne parowanie,
dioda na zestawie zacznie migać na przemian na pomarańczowo i biało.
Krok 2. Uruchom Bluetooth na telefonie i wyszukaj nowe urządzenia.
Krok 3. Wybierz „YANOSIK VOICE”, sparuj i połącz.
Krok 4. Po sparowaniu i połączeniu usłyszysz komunikat „Połączono” („Connected”).

Włączanie trybu parowania urządzenia
W przypadku parowania dodatkowego telefonu, należy włączyć tryb parowania naciskając
i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, aż dioda zacznie migać na przemian na pomarańczowo i biało.
Po sparowaniu i połączeniu, zestaw będzie się automatycznie łączył z telefonem każdorazowo po uruchomieniu, pod warunkiem że znajduje się on w zasięgu.
Zestaw wyłącza się automatycznie 30 minut od rozłączenia.

4. Funkcja Multipoint

Jednoczesne połączenie z dwoma telefonami.

Krok 1. Sparuj i połącz zestaw z pierwszym telefonem jak wyżej, a następnie go wyłącz.
Krok 2. Włącz zestaw i ponownie przejdź do trybu parowania naciskając i przytrzymując
przycisk wielofunkcyjny, aż dioda zacznie migać na przemian na pomarańczowo
i biało.
Krok 3. Sparuj i połącz zestaw z drugim telefonem jak wyżej.
Krok 4. Wyłącz zestaw i włącz go ponownie, zacznie on teraz automatycznie wyszukiwać
dwa sparowane ostatnio telefony.

5. Obsługa
Przycisk

Funkcja

Czynność

Przycisk
wielofunkcyjny

Włączanie

Przesuń przycisk zasilania do pozycji „ON”

Wyłączanie

Przesuń przycisk zasilania w dół

Odbieranie rozmowy

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny jeden raz

Kończenie rozmowy

Podczas rozmowy naciśnij przycisk wielofunkcyjny jeden raz

Odrzucanie rozmowy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny
przez 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny dwukrotnie,
aż usłyszysz komunikat

Włączanie trybu parowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny
przez dwie sekundy, aż dioda zacznie migać

Odtwarzanie muzyki

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny jeden raz

Zatrzymaj odtwarzanie muzyki

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny jeden raz
podczas odtwarzania muzyki

Siri (głosowe wybieranie numeru) - funkcja
telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności
przez 1 sekundę, aż usłyszysz komunikat

3-poziomy głośności

Naciśnij jeden raz

Głośność
Wyreguluj

6. Resetowanie urządzenia
Krok 1. Ustaw urządzenie w trybie parowania.
Krok 2. W celu przywrócenia ustawień domyślnych, kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny w trybie parowania, po czym nastąpi usunięcie wszystkich sparowanych
urządzeń.

7. Ładowanie urządzenia
Przy niskim stanie baterii dioda zacznie się świecić na pomarańczowo, dodatkowo co
minutę wydawany będzie komunikat głosowy „Niski stan baterii” („Battery low”). Zestaw
należy ładować za pomocą kabla USB podłączonego do ładowarki AC lub gniazda USB,
pełne naładowanie baterii następuje po ok. 2-2,5h. Podczas ładowania dioda będzie się
świecić na pomarańczowo, po całkowitym naładowaniu zacznie świecić na biało.
Uwaga: Należy używać ładowarki 5V / 500mA-2A.

8. Specyﬁkacja produktu
Zgodność Bluetooth: Bluetooth 4.1
Częstotliwość robocza: 2,5GSHz - 2,48GHz w wolnym paśmie ISM

Zakres roboczy: Klasa 2, do 10 metrów
Obsługiwane proﬁle: HSP, HFP i A2DP
Zintegrowane wyciszanie pogłosu.
Wbudowany głośnik i mikrofon
Czas pracy w trybie gotowości: do 168h
Czas pracy w rozmowy: do 5h
Czas ładowania baterii: ok. 2-2,5h
Napięcie / natężenie ładowarki: DC 5,0V ~ 300-500mA
Rodzaj baterii: Akumulator litowy
Wymiary: 59 x 14 x 16mm
Waga: 9g
Uwaga: Czas pracy w trybie rozmów, odtwarzania muzyki i gotowości może się różnić
w zależności od telefonu lub innych kompatybilnych urządzeń Bluetooth, ustawień, sposobu
użytkowania, formatów plików muzycznych i środowiska pracy.

Utylizację opakowania i produktu należy
prowadzić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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