Słuchawki bezprzewodowe
Doss S15 / S16
Główne funkcje
•
Komunikacja bezprzewodowa - Bluetooth V4.2 +EDR
•
Zasięg do 10 metrów
•
Słuchawki uniwersalne, łącza się z każdym urządzeniem, współpracują z systemem Android
i iOS
•
Czas pracy słuchawek do 6 godzin
•
Czas ładowania 1-2 godzin
•
Bateria w słuchawce: 65mAh
•
Bateria stacji dokującej: 950mAh / Powerbank
•
Temperatura pracy – 10 – 55oC
•
Wbudowany mikrofon
•
Funkcja TWS - możliwość parowania jednej lub dwóch słuchawek do jednego urządzenia
Opis urządzenia:
1.
Siatka odporna na kurz
2.
Przycisk wielofunkcyjny
3.
Mikrofon
4.
Port ładowania
5.
Światło w polu ładowania
6.
Port ładowania
Instrukcja używania:
1.
Włączanie/wyłączanie
•
włączyć należy nacisnąć przycisk wielofunkcyjny na jednej lub obu słuchawkach.
•
wyłączyć należy dłużej nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aż pojawi się informacja „Power
Off”
•
gdy urządzenie nie będzie używane lub z daleka od urządzenia Bluetooth, przejdzie w tryb
wyłączenia samodzielnie po około 5 minutach.
2.
Parowanie
a)
Parowanie jednej słuchawki:
naciśnij długo przycisk wielofunkcyjny, aż dioda LED zacznie migać na przemian na czerwono i
niebiesko, a następnie włącz Bluetooth na swoim i wybierz "i7tws" na liście, informacja głosowa po
połączeniu „connected”.
b)
Parowanie obu słuchawek:
•
Naciśnij jednocześnie przyciski wielofunkcyjne w obu słuchawkach, aż dioda
LED będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko;
•
Następnie dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny w jednej słuchawce, a później w
drugiej słuchawce i pojawi się informacja że są połączone.
•
Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i wybierz "i7tws", aby połączyć, kiedy
dioda LED miga powoli na niebiesko, informacja o połączeniu będzie w słuchawkach.

UWAGA:
Podczas nawiązywania/odbierania połączeń będzie działać tylko jedna słuchawka douszna, ale obie
strony mogą indywidualnie kontrolować funkcję wyłączania/odtwarzania/wstrzymywania, a druga
będzie zsynchronizowana. Funkcja pamięci obsługuje automatycznie łączenie urządzeń, jeśli jest
wykorzystanie Bluetooth.
3.
Odtwarzanie muzyki

Gdy słuchawka lub słuchawki połączone przez Bluetooth z telefonem komórkowym możesz słuchać
muzyki z listy utworów. Krótko naciśnij przycisku wielofunkcyjny, aby zatrzymać odtwarzanie
muzyki i ponownie nacisnąć, gdy chcemy słuchać dalej.
4.
Ładowanie
Dźwięk przypomina, gdy bateria jest niska, a dioda miga na czerwono w tym samym czasie.
Podczas ładowania dioda będzie czerwona i zmieni kolor na niebieski po pełnym naładowaniu. Czas
ładowania słuchawek od 1 – 2 godzin.
Uwaga: słuchawki będą musiały zostać wyłączone podczas ładowania, nawet, jeśli przed
ładowaniem są włączone.
5.
Odbieranie połączenia
Gdy słuchawki są połączone z telefonem możesz dzwonić. Podczas nawiązywania połączenia działa
tylko jedna słuchawka. Aby odebrać połączenie, naciśnij lekko przycisk wielofunkcyjny, aby odrzucić
połączenie naciśnij dłużej przycisk wielofunkcyjny. Podczas słuchania muzyki możesz zadzwonić na
ostatni numer, gdy 2 krotnie naciśniesz przycisk wielofunkcyjny.
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