
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Instrukcja użytkownika 

Słuchawki HEAD 
BANG 

83131/83132/83133 



 
Instrukcje: 
1. Przycisk zasilania/ przycisk do odbierania połączeń telefonicznych 
2. Przycisk dotykowy do zwiększania głośności/ odtwarzania poprzedniego 

utworu 
3. Przycisk dotykowy do zmniejszania głośności/ odtwarzania kolejnego 

utworu 
4. Otwór mikrofonu 
5. Port USB do ładowania 
6. Port AUX IN 
 
Cechy: 
1. Wersja Bluetooth: 2.1 + EDR 
2. Obsługiwanie połączeń telefonicznych i odtwarzanie muzyki przez 

połączenie Bluetooth, ponowne wybieranie ostatniego numeru 
3. Design umożliwiający sterowanie dotykowe 
4. Obsługiwanie komunikacji głosowej komputera PC (za pomocą 

specjalnego przewodu mikrofonu) 
5. Wejście AUX IN umożliwiające odtwarzanie z komputera, urządzenia MP3, 

płyty CD 
6. Wbudowana bateria litowa z portem ładującym micro USB 
7. Inteligentne oszczędzanie energii (po 3 minutach braku połączenia lub 55 

sekundach braku parowania, słuchawki wyłączą się automatycznie w celu 
zaoszczędzenia energii). 

 
Specyfikacja: 
1. Zasięg transmisji bezprzewodowej: KLASA II 
2. Pojemność baterii: 300 mAh 
3. Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 KHz 
4. Czułość: 95 dB 



5. Impedancja głośnika: 32 omy 
6. Wielkość głośnika: 32 mm 
7. Czas ładowania: 2 godziny 
8. Czas działania przy komunikacji głosowej: 8–10 godzin 
9. Czas odtwarzania muzyki przez połączenie Bluetooth: 8–10 godzin (przy 

dwóch trzecich maksymalnej głośności) 
 
Obsługa: 
1. Funkcje Bluetooth 
Parowanie Bluetooth: 
1. Jeśli urządzenie jest parowane po raz pierwszy, nacisnąć i przytrzymać 

przez kilka sekund przycisk , aby wejść w tryb parowania. Lampka 

będzie migać na zmianę kolorem NIEBIESKIM i CZERWONYM. Jeśli 
parowanie zakończy się pomyślnie, na urządzeniu pojawi się ikona 
świadcząca o nawiązaniu połączenia Bluetooth z (nazwa parowanego 
urządzenia) „ED_Head Bang”. 

2. Po pomyślnym sparowaniu, 

nacisnąć przycisk , aby 

odtwarzać muzykę z urządzenia 
źródłowego. Nacisnąć ponownie, 
aby zatrzymać. Jeśli nadejdzie 
połączenie przychodzące, 

nacisnąć przycisk , aby 

bezpośrednio odebrać 
połączenie. Nacisnąć i 

przytrzymać przycisk  przez 

3 sekundy, aby włączyć osobistą 
sekretarkę telefonu 
komórkowego. Nacisnąć i 
przytrzymać przez 3 sekundy, 
aby powrócić do trybu odbierania 
przez połączenie Bluetooth. 

 

3. Dwukrotnie kliknąć przycisk , aby zadzwonić pod ostatnio wybierany 

numer. 
 



Odtwarzanie muzyki przez połączenie Bluetooth: 
 
 

1. Kliknąć przycisk  jeden raz, 

aby odtwarzać muzykę z telefonu 
komórkowego. Kliknąć ponownie, 
aby zatrzymać. 

2. Powierzchnia dotykowa jest 
podzielona na dwie części 
znakiem „.”. Szybko klikać, aby 
zmniejszyć lub zwiększyć 
głośność lub aby wybrać 
poprzedni/kolejny utwór. 

3. Nacisnąć i przytrzymać obszar regulacji dźwięku, aby w łatwy sposób 
bezstopniowo zwiększać lub zmniejszać głośność. Po osiągnięciu 
maksymalnej lub minimalnej głośności, urządzenie zasygnalizuje to 
dźwiękiem. 
Klikać raz po raz, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać głośność. 
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Połączenia telefoniczne Bluetooth: 

1. Jeśli nadejdzie połączenie przychodzące, nacisnąć przycisk , aby 

bezpośrednio odebrać połączenie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk  

przez 3 sekundy, aby włączyć osobistą sekretarkę telefonu komórkowego. 
Ponownie nacisnąć i przytrzymać, aby powrócić do odbierania za pomocą 
Bluetooth. 

2. Dwukrotnie kliknąć przycisk , aby zadzwonić pod ostatnio wybierany 

numer. 
 

Funkcja LINE-IN: 

 

Jeśli użytkownik chce słuchać 
muzyki z innych urządzeń 
źródłowych audio, należy podłączyć 
do nich słuchawki, podłączając 
przewód AUX IN do portu AUX IN 
tak, jak pokazano na rysunku. 
W przypadku tego modelu 
połączenie Bluetooth rozłącza się 
wtedy automatycznie. Nie jest 
możliwe przywrócenie połączenia. 

 
 
Ładowanie: 
1. Podłączyć jeden koniec przewodu ładującego do adaptera (port USB 

komputera), a drugi do portu ładującego USB w sposób pokazany na 
rysunku. Podczas ładowania urządzenia wskaźnik po prawej stronie będzie 
świecił jaskrawym, CZERWONYM kolorem. CZERWONE światełko 
wyłączy się automatycznie po pełnym załadowaniu baterii. 
 

 

Akcesoria: 
Przewód AUX IN (długość: 1,2 m)
Przewód ładujący (długość: 
0,65 m) 
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