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1. Zawartość opakowania

2. Schemat

3. Włączanie i wyłączanie zasilania
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Przełącz przycisk zasilania na on/ off aby włączyć/ wyłączyć
zestaw słuchawkowy.

4. Parowanie Bluetooth
1. Po uruchomieniu zestaw słuchawkowy automatycznie
przejdzie w tryb parowania.
2. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, wyszukaj/ dodaj
urządzenie Bluetooth i wybierz „V2” na liście wyników
wyszukiwania (na niektórych urządzeniach będzie wymagane
hasło „0000”).
3. Po uruchomieniu zestaw słuchawkowy automatycznie połączy
się z ostatnimo pomyślnie sparowanym urządzeniem.

Ustaw tryb parowania na
zestawie słuchawkowym

Włącz Bluetooth w
telefonie komórkowym

Wyszukaj „V2” i
wybierz połącz

5. Odbieranie połączeń
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Aby przyjąć połączenie przychodzące, dwukrotnie zastukaj w
prawą część zestawu słuchawkowego;
Możesz również powiedzieć „answer”;
Możesz użyć telefonu komórkowego aby odebrać/ rozłączyć
połączenie.

6. Odrzucanie połączeń
Aby odrzucić połączenie przychodzące powiedz „ignore”;
Możesz użyć telefonu komórkowego aby odrzucić połączenie.

7. Odtwarzanie/ zatrzymywanie muzyki
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1. Podczas odtwarzania muzyki powiedz „hello bluedio” aby
aktywować komendy głosowe. Następnie powiedz „pause”
aby zatrzymać odtwarzanie.
2. Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, powiedz „hello bluedio”
aby aktywować komendy głosowe. Następnie powiedz „play
music”, aby wznowić odtwarzanie.
3. Możesz również użyć telefonu komórkowego aby zatrzymać/
odtwarzać muzykę.

8. Zwiększanie i zmniejszanie głośności
1. Podczas odtwarzania muzyki powiedz „hello bluedio”, aby
aktywować komendy głosowe. Następnie powiedz „volume
up”, aby zwiększyć głośność.
2. Podczas odtwarzania muzyki powiedz „hello bluedio”, aby
aktywować komendy głosowe. Następnie powiedz „volume
down”, aby zmniejszyć głośność.
3. Możesz również użyć telefonu komórkowego, aby
kontrolować głośność.

9. Zmiana utworu
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1. Przejdź do poprzedniego utworu korzystając z telefonu
komórkowego.
2. Podczas odtwarzania muzyki powiedz „hello bluedio” aby
aktywować komendy głosowe. Następnie powiedz „next
song” aby przejść do następnego utworu.

10. Odtwarzanie muzyki w trybie Line-in
Połącz zestaw słuchawkowy z telefonami, komputerami lub innymi
urządzeniami za pomocą 3,5 mm przewodu audio typu C, aby
odwtarzać muzykę.
Uwaga: korzystaj z tej funkcji tylko wtedy, gdy zestaw
słuchawkowy jest wyłączony. (Przewód audio nie jest załączony do
zestawu słuchawkowego. W razie potrzeby proszę zakupić go
poprzez oficjalne kanały sprzedaży Bluedio).

11. Ładowanie zestawu słuchawkowego
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Po wyłączeniu zestawu słuchawkowego, ładuj go za pomocą
standardowego przewodu do ładowania. Podczas ładowania
świeci się czerwona kontrolka.
Zestaw słuchawkowy będzie w pełni naładowany po około 2,5
godzinach, zaświeci się wówczas niebieska kontrolka.
Uwaga: przy ładowaniu za pomocą ładowarki należy zapewnić
prąd stały o napięciu 5 V- 5,5 V i natężeniu wyższym niż 500 mA.

\

12. Funkcja chmury
Produkt wspiera funkcję chmury. Na ostatniej stronie instrukcji
obsługi znajdziesz kod QR do pobrania aplikacji.

13. Wyzwalanie chmury (z zainstalowaną na
telefonie aplikacją)
Połącz telefon komórkowy i aplikację przez Bluetooth z zestawem
słuchawkowym i powiedz „hello bluedio”, aby wejść do chmury/
uruchomić funkcję i ciesz się inteligentną usługą.

14. Bezpieczeństwo produktu
Zdrap antyfałszerską nalepkę na opakowaniu aby uzyskać
antyfałszerski numer produktu. Wpisz numer na oficjalnej stronie
www.bluedio.com aby zweryfikować oryginalność.

15. Doradztwo i wsparcie
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Odwiedź stronę internetową www.bluedio.pl aby uzyskać
informacje o produkcie i wsparcie techniczne. Jeśli zajdzie taka
potrzeba, napisz maila na adres serwis@mozos.pl lub zadzwoń na
infolinię +48508439793.

16. Specyfikacja techniczna
Wersja Bluetooth: 5.0
Zasięg: do 10 m (otwarta przestrzeń)
Zasięg częstotliwości: 2.4 GHz- 2.48 GHz
Jednostki napędu: 50 mmx2, 30 mmx2, 20 mmx8
Tryb transdukcji: ruchoma cewka
Wspierane protokoły: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Rezystancja: 50 Ω (50 mm), 32 Ω (30 mm), 32 Ω (20 mm)
Pasmo przenoszenia: 10- 22000 Hz
Czułość: 112dB
Czas odtwarzania muzyki w trybie Bluetooth: około 18 godzin
Czas rozmów: około 26 godzin
Czas czuwania: około 200 godzin
Czas ładowania: około 2,5 godziny
Środowisko pracy: -10 °C – 50 °C
Napięcie/ natężenie wejściowe: 5 V/ 500 mA
Moc wyjściowa: 80 mW + 80 mW
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Pobieranie aplikacji Bluedio:

Uwaga: pobierz aplikację ze strony Bluedio, Apple App Store lub
aplikacji zakupowej Android poprzez wyszukiwanie hasła „Bluedio”.

KOD produktu: BE-V2
Importer: MOZOS Marek Modliński
NIP:PL5423038691
Email: serwis@mozos.pl
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Telefon: +48 508439793

