Polski
1. Ogólne funkcje

Włączanie

Wprowadzanie trybu
parowania

Parowanie

Włączyć przycisk zasilania aż światło niebieskie,
jeżeli istnieje urządzenie podłączone przed,
automatycznie połączyć poprzedniego urządzenia,
inaczej wpisz parowania tryb, czerwony i niebieski
błysk na zakrętach.
Jeżeli produkt został wcześniej sparowany, zostanie
automatycznie podłączony do urządzenia po jego
włączeniu. Jeżeli nie był sparowany, to spowoduje
uruchomienie trybu parowania, lampka kolejno
miga na czerwono i niebiesko, a po podłączeniu,
lampka LED miga na niebiesko dwukrotnie co 5
sekund.
W trybie parowania, należy użyć telefonu
komórkowego z funkcją Bluetooth lub innego
nadrzędnego urządzenia, by przeprowadzić
czynność parowania.

Wyłącza-

Gdy urządzenie jest włączone, wyłącz przycisk

nie

zasilania, produkt zamyka w dół.

Ładowanie

Wetknąć ładowarkę do portu urządzenia. (Pali się
czerwona lampka LED).

Odbieranie

Krótko nacisnąć

rozmów

rozmowy przychodzącej.

Kończe-

Znów nacisnąć

nie rozmowy

rozmowę.

Odrzucanie

Długo nacisnąć

połączenia

odrzucić połączenie przychodzące.
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przycisk w celu odebrania
przycisk, by zakończyć
przez 1~2 sekund, by

Polski
Podgłaś-nianie

Krótko nacisnąć przycisk

Ściszanie

Krótko nacisnąć przycisk

Dalej
Poprzedni

Krótko nacisnąć przycisk

, by podgłośnić.
by ściszyć głośność.
, by przejść do

następnego pliku muzycznego.
Krótko nacisnąć przycisk

w celu przejścia do

poprzedniego pliku muzycznego.

Odtwarza-nie/p
auza

, by
Krótko nacisnąć przycisk
odtworzyć/przerwać odtwarzanie pliku
muzycznego po podłączeniu produktu.

Gotowość

W trybie parowania, jeśli brak urządzenia do
podłączenia, urządzenie przechodzi w tryb
gotowości.

2. Parowanie z telefonem lub urządzeniem służącym rozrywce

• Włączyć telefon i upewnić się, czy jego funkcja Bluetooth jest aktywna.
• Włączyć zestaw słuchawkowy Bluetooth i przejść do trybu parowania.
• Wyszukać urządzenia Bluetooth w telefonie zgodnie z instrukcjami
telefonu. Skorzystać z podręcznika użytkownika telefonu w celu
uzyskania dalszych informacji.
• Po kilku sekundach telefon wyświetli urządzenie jako „wykryto
urządzenie”. Wybrać je i postępować zgodnie z instrukcjami telefonu,
by wybrać parowanie.
• Następnie telefon zażąda podania kodu lub PINu; proszę wprowadzić
0000 jako PIN lub kod.
• Telefon potwierdzi parowanie, proszę nacisnąć Tak/OK.
• Na koniec proszę na telefonie wybrać „połącz z urządzeniem”.

3. Wejście Line in

HS-935BT obsługuje 3,5 mm gniazdko audio line in, gdy nie można użyć
urządzeń bezprzewodowych.
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