Instrukcja obsługi

Tronsmart Encore S2
Sportowe słuchawki Bluetooth

Dziekujemy za wybranie słuchawek Tronsmart Encore S1. Przeczytaj uwaznie instrukcje
obsługi i zachowaj informacje na przyszłosc. W razie watpliwosci skontaktuj sie
z nami poprzez email: pomoc@tronsmartpolska.pl

Tronsmart Encore S2
Bluetooth Sport Headphones

1 x instrukcja

1 x Woreczek

Specyfikacja
Proﬁl Bluetooth

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Zasięg

10m

Moc Ładowania

5V/500mA

Czas pracy

12 godzin

Czas ładowania

1.5 godziny

Rozmiary

95 x 95 x 32 mm

Waga

19.6g
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x Słuchawki Bluetooth
Tronsmart Encore S2

1 x Kabel do ładowania
USB

6 x Gumki douszne
(dwie już na słuchawkach)
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Kontrola przycisków

Funkcje

Czynność

Włączanie

Nacisnij i przytrzymaj przycisk
multifunkcji przez 3 sekundy

Wyłączanie

Nacisnij i przytrzymaj przycisk
multifunkcji przez 5 sekund

Play/Pauza

Nacisnij i przycisk multifunkcji raz

Głośnośc +/-

Nacisnij przycisk głosnosci +/-

Graj następną/
poprzednią

Nacisnij i przytrzymaj przycisk głosnosci +/-

Odbierz połączenie

Nacisnij i przycisk multifunkcji raz

Rozłącz się

Nacisnij i przycisk multifunkcji raz

Odrzuć połączenie

Nacisnij i przycisk
multifunkcji przez 1 sekunde

Zadzwoń ponownie

Nacisnij i przycisk multifunkcji
dwukrotnie aby zadzwonic
na ostatni wybrany numer

Reset

Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie
przycisk głosnosci +/- do momentu
az dioda LED zaswieci sie na 2 sekundy
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Diagram
Produktu

① Głośność + / następna
② Przycisk multifunkcyjny
③ Dioda LED

④ Głośnośc - / poprzednia
⑤ Mikrofon
⑥ Port ładowania Micro USB

Dioda LED
Dioda LED

Status

Kolor czerwony

Ładowanie

Kolor niebieski

100% naładowania

kolor niebieski i czerwony naprzemiennie

Tryb parowania

Niebieski co 5 sekund

Sparowane z urządzeniem

Mruganie na czerwono

Słaba bateria
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NOTATKA
1 ) Jezeli po raz pierwszy uzywasz słuchawek, nacisnij i przytrzymaj
przycisk multifunkcji na około 5 sekund do momentu az zapali sie
dioda led swiecaca naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
2 ) Aktywuj funkcje Bluetooth na swoim telefonie i wyszukaj pobliskie
połaczenie bluetooth:
- Dla Iphone: Ustawienia > Bluetooth > Włacz;
- Dla Android: Ustawienia > Wiﬁ i Bluetooth > Włacz > Skanuj;
- Znajdz “Tronsmart Encore S1” w wynikach wyszukiwania. Nacisnij aby
połaczyc. Raz połaczone, tylko niebieska dioda pozostanie swiecaca.
3 ) Jezeli wymagany jest kod PIN, spróbuj “0000” lub “4444”
(cztery zera lub cztery ósemki)
4 ) Słuchawki Bluetooth potraﬁa zapamietac poprzenie urzadzenia z którymi
były sparowane. Jezeli byłes wczesniej połaczony ze słuchawkami, włacz
twoje urzadzenie i słuchawki (poprzez wcisniecie przycisku multifunkcji)
Słuchawki połacza sie automatycznie.
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Jak zakładać
Nos słuchawki tak jak na diagramie:
1 ) Załóz haczyki na słuchawki;
2 ) Włóz słuchawki i haczyki do uszu tak aby pasowały jak najlepiej

Notatka
- Zauwaz, ze słuchawki opisane sa jako “L” i “R”. Słuchawke z oznaczeniem
L nalezy umiescic w uchu lewym a R w uchu prawym.
- Zestaw wyposazony w rózne rozmiaru gumek. Przetestuj wszystkie
aby dobrac najbardziej komfortowy zestaw.

Rozwiązywanie problemów
P: Moje słuchawki nie chca sie właczyc.
O: Naładuj słuchawki i upewnij sie, ze maja wystarczajaco energii.
Podłacz urzadzenie do ładowarki i sprawdz czy po pewnym czasie
dioda zacznie swiecic na czerwono.
P: Dlaczego nie moge sparowac słuchawek z urzadzeniem?
O: Sprawdz nastepujace punkty:
- Upewnij sie, ze twoje urzadzenie obsługuje proﬁl bluetooth A2DP;

- Upewnij sie, ze słuchawki i twoje urzadzenie sa blisko siebie
nie dalej niz jeden metr.
- Musisz ustawic w słuchawkach funkcje parowania tak aby dioda
swieciła na zmiane na czerwono i niebiesko;
- Spróbuj właczyc i wyłaczyc bluetooth na twoim urzadzeniu

P: Po połaczeniu i poarowaniu nie słysze muzyki z słuchawek.
O: Sprawdz nastepujace punkty:
- Twoje urzadzenie audio jest połaczone z słuchawkami (dioda led
mruga na niebiesko co ok. 5 sekund, wtedy jestes połaczony);
- Upewnij sie, ze głosnosc muzyki jest słyszalna na słuchawkach
jak i twoim urzadzeniu;
- Upewnij sie, ze twoje urzadzenie odtwarza w tym momencie muzyke.

OPIEKA I UTRZYMANIE
- Trzymaj słuchawki z dala od goraca i wilgoci;
- Nie kładz produktu na bezposrednim słoncu lub w goracych miejscach,
wysokie temperatury skracaja zywotnosc słuchawek, baterii i/lun
wewnetrzna płytke drukowana.
- nie próbuj rozbierac produktu na czesci;
- Nie upuszczaj ani nie rzucaj słuchawek na twarde powierzchnie;
- Nie uzywaj chemikaliów ani detergentów do czyszczenia produktu;

OBSŁUGA KLIENTA
Pomoc techniczna dostepna jest pod numerem telefonu:
(71) 722 79 69 lub e-mail: pomoc@tronsmartpolska.pl

7

Gwarancja
Ten produkt jest objęty naszą gwarancją na części i robociznę
Tronsmart Gwarancja na 12 miesięcy od daty pierwotnego
zakupu od autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora.
Możemy świadczyć usługi posprzedażowe tylko dla produktów
sprzedawanych przez autoryzowanych sprzedawców
i dystrybutorów Tronsmart lub Tronsmart. Jeśli kupiłeś
urządzenie w innym miejscu, skontaktuj się ze sprzedawcą
w sprawie zwrotu i gwarancji.

KOMUNIKAT
Mozemy swiadczyc usługi posprzedazowe tylko dla produktów
sprzedawanych przez autoryzowanego sprzedawce lub
dystrybutora Tronsmart. Jesli kupiłes urzadzenie z innego
miejsca, skontaktuj sie ze sprzedawca w sprawie
zwrotu i gwarancji.

