Blaze B-1 by
Skrócona instrukcja obsługi

Funkcje:
Bluetooth 4.0 o zasięgu do 10 m
Łatwa obsługa bezpośrednio na nauszniku
Zarządzanie rozmowami za pomocą handsfree
Wysokiej jakości doznania dźwiękowe
Wejście audio dla oszczędzania baterii

Przyciski:
1. Zwiększ głośność
Przejdź do kolejnego utworu
2. Włącz / Wyłącz
Odtwarzaj / Pauza
Odbierz / Zakończ połączenie
3. Zmniejsz głośność
Przejdź do poprzedniego utworu
4. Port ładowania micro USB
5. 3,5mm audio jack
6. Mikrofon
7. Wskaźnik LED
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Parowanie słuchawek z urządzeniem
1. Upewnij się, że Twoje urządzenie (telefon, komputer lub
instrument muzyczny) jest podłączone i utrzymuj między
urządzeniami odległość do jednego metra.
2. 
Przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk
przez okres
około 3 sekund, dopóki niebieska dioda LED nie zacznie
szybko migać.
3. W swoim urządzeniu aktywuj funkcję Bluetooth i nastaw
wyszukiwanie nowego urządzenia Blutetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz B-1.
5. W razie potrzeby w celu sparowania słuchawek wprowadź hasło „0000“do swojego urządzenia.
6. O pomyślnym sparowaniu informuje niebieska dioda LES,
migająca w odstępach kilku sekund.
Włączanie
W celu włączenia słuchawek wciśnij i przytrzumaj wielofunkcyjny przycisk . Migająca niebieska dioda LED informuje o włączeniu słuchawek.
Wyłączanie
W celu wyłączenia słuchawek wciśnij i przytrzymaj wielofunkcyjny przycisk . Kiedy słuchawki zostaną wyłączone,
dioda LED przestanie migać.
Odtwarzanie / Obsługa
1. Wciśnij wielofunkcyjny przycisk
w celu uruchomienia
lub zatrzymania odtwarzania.
2. Wciśnij przycisk
aby przejść do kolejnego utworu.
Poprzez jego wciśnięcie i przytrzymanie zwiększysz
poziom głośności.

3. Wciśnij przycisk , aby wrócić do poprzedniego utworu.
Poprzez jego wciśnięcie i przytrzymanie obniżysz poziom
głośności.
Uwaga: Podczas ładowania obsługa słuchawek jest dezaktywowana.
Rozmowy telefoniczne
1. Jeżeli chcesz odebrać połączenie przychodzące, wciśnij
wielofunkcyjny przycisk
.
2. Jeżeli chcesz zakończyć rozmowę, wciśnij ten przycisk
ponownie.
3. W celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności podczas
rozmowy wciśnij i przytrzymaj przycik
lub .
Ładowanie
Słuchawki możesz wykorzystywać jako słuchawki kablowe,
oszczędzając dzięki temu baterię. Wystarczy wprowadzić
jeden koniec kabla audio 3,5mm do wejścia konektora
w dolnej części nausznika, a drugi koniec podłączyć do
swojego urządzenia audio (telefonu, komputera czy
instrumentu muzycznego). Po podłączeniu kabla audio nie
możesz korzystać z funkcji bezprzewodowej.
Używanie słuchawek w trybie pasywnym
Słuchawki możesz wykorzystywać jako słuchawki kablowe,
oszczędzając dzięki temu baterię. Wystarczy wprowadzić
jeden koniec kabla audio 3,5mm do wejścia konektora
w dolnej części nausznika, a drugi koniec podłączyć do
swojego urządzenia audio (telefonu, komputera czy
instrumentu muzycznego). Po podłączeniu kabla audio nie
możesz korzystać z funkcji bezprzewodowej.

Giętki pałąk z możliwością ustawiania wielkości wraz
z miękkimi nausznikami dostosują się do każdego kształtu
głowy i umożliwią komfortowe, nawet długotrwałe wykorzystywanie. Nadmierne rozciąganie pałąka słuchawek
może jednak spowodować jego uszkodzenie.

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/B1/manuals

