
ZESTAW SŁUCHAWKOWY V9 
Instrukcja obsługi 

 
 

 
Dziękujemy za zakup zestawu słuchawkowego Bluetooth V9. Aby korzystać w pełni z jego funkcji przeczytaj instrukcję. 
 

Używanie 
 
Parowanie 
 
Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego sparuj ją z telefonem w następujący sposób. Włącz słuchawkę, 
kontrolka LED powinna mrugać czerwonym i niebieskim światłem naprzemiennym. Słuchawka jest gotowa do użycia. 
Uruchom funkcję Bluetooth na telefonie oraz wyszukaj dostępne urządzenia. Wyszukaj urządzenie o nazwie V9 i połącz 
z nim telefon. Słuchawka została sparowana.  
 
Parowanie drugiego telefonu 
 
Po pierwszym parowaniu wyłącz, a następnie włącz słuchawkę oraz rozłącz telefon ze słuchawką. Sparuj nowy telefon 
ze słuchawką podążając za powyższymi instrukcjami. Słuchawka została sparowana. 
 
Odbieranie / kończenie połączeń 
 
Gdy pojawi się połączenie przychodzące słuchawka zacznie dzwonić – naciśnij Główny przycisk funkcyjny znajdujący 
się na głowicy słuchawki, aby odebrać. Tym samym przyciskiem możesz odrzucić połączenie. Połączenie możesz 
odebrać również za pomocą komendy głosowej: YES, lub odrzucić za pomocą komendy głosowej: NO. 
 
Ponowne wybieranie 
 
Kliknij Główny przycisk funkcyjny w celu ponownego wyboru wcześniejszego numeru. 
 
Wybieranie głosowe 
 
Upewnij się, że Twój telefon obsługuje komendy głosowe. W trybie czuwania przyciśnij krótko Główny przycisk 
funkcyjny żeby aktywować tryb komend głosowych.  
 
Play / Pauza 
 
W trybie czuwania przyśnij Główny przycisk funkcyjny, aby odtworzyć muzykę (ponowne kliknięcie zatrzyma muzykę). 
Dłuższe przyciśnięcie klawiszy Volume pozwala na sterowanie głośnością, krótkie – na zmianę piosenki.  
 

Ładowanie 
 
Produkt wyposażony został w baterię, którą można ładować za pomocą wejścia mikro USB. Przed pierwszym użyciem 
naładuj w pełni baterię. Podczas ładowania czerwona kontrolka LED powinna się zapalić (zniknie po pełnym 
naładowaniu). Gdy bateria będzie na niskim poziomie usłyszysz komendę: Battery low co pięć minut, aż do 
rozładowania baterii. 
 

Konserwacja 
 
Nie wystawiaj baterii na ekspozycję względem płynów oraz wilgoci. Nie używaj rozpuszczalników do czyszczenia 
słuchawki. Nie wystawiaj słuchawki na ekspozycję w wysokiej temperaturze. Unikaj ostrych obiektów, które mogą 
uszkodzić słuchawkę. Nie próbuj rozbierać słuchawki. Przechowuj słuchawkę w suchym miejscu, wolnym od wysokiej 
temperatury, wilgoci i kurzu. 
 

Specyfikacja 
 

Bluetooth 4.0 
Zasięg 10 m 
Częstotliwość 2,4 GHz – 2,48 GHz 
Bateria: 3,7 VDC, 90mAH (litowo-jonowa) 
Czas ładowania: do 1 h 
Czas rozmów: 6 h 
Czas czuwania: 300 h 
Waga: 18 g 

 
 


