Budowa i sterowanie
Krótkie naciśnięcie - zmniejszenie głośności
Długie naciśnięcie - poprzednia ścieżka

4. Wezwanie Siri
Naciśnij dwukrotnie główny przycisk aby wezwać
Siri. Możesz mówić bezpośrednio do Adaptera P1.

Adapter Bluetooth P1
Dioda sygnalizacyjna
Przycisk główny
Krótkie naciśnięcie zwiększenie głośności
Długie naciśnięcie następna ścieżka

Instrukcja
obsługi

Otwór do mocowania klipsa

Mikrofon

Wywołanie Siri

Naciśnij 2 razy

Słuchanie muzyki:
Odtwarzaj/zatrzymaj

Przycisk
Krótkie naciśnięcie
główny

Głośniej

Krótkie naciśnięcie

Ciszej

Krótkie naciśnięcie

Następny utwór

Długie naciśnięcie

Poprzedni utwór

Długie naciśnięcie

Dioda sygnalizacyjna
Status

Dioda

Odtwarzanie

Świeci na niebiesko

Poziom baterii
poniżej 10%

Świeci na zmianę na
zielono przez 1s,
potem 2s przerwy

Tryb parowania

Świeci na zmianę na
zielono i niebiesko

Ładowanie

Świeci na zielono

Bateria naładowana

Wyłączona podczas
ładowania

7. Automatyczne wyłączenie
W przypadku braku połączenia lub aktywności,
urządzenie automatycznie wyłączy się po 3
minutach.

Włączanie i parowanie
- przycisk główny
Włączenie / Wyłączenie

Naciśnij i
przytrzymaj przez
około 2s

1. Parowanie urządzeń Bluetooth
Naciśnij główny przycisk przez około 2 sekundy
aby włączyć urządzenie. Automatycznie uruchomi
się tryb parowania a dioda zacznie świecić na
przemian na zielono i niebiesko. Uruchom
Bluetooth na Twoim urządzeniu mobilnym i z listy
dostępnych urządzeń wybierz "Swarmoo P1".

Rozłącz połączenie przez
Bluetooth i przejdź w tryb
szukania urządzeń

Naciśnij szybko 3
razy

2. Automatyczne parowanie urządzeń
Urzadzenie automatycznie próbuje połączyć się z
ostatnio używanym urządzeniem mobilnym. W razie
niepowodzenia, przejdzie automatycznie w tryb
parowania.

Odbierz rozmowę

Krótkie naciśnięcie

Odrzuć rozmowę

Naciśnij i przytrzymaj

Zakończ rozmowę

Krótkie naciśnięcie

Sterowanie

Wezwanie Siri - przycisk główny

5. Odbieranie rozmów
Naciśnij główny przycisk aby odebrać przychodzącą
rozmowę. Naciśnij ponownie aby zakończyć
rozmowę. Naciśnij i przytrzymaj aby odrzucić
rozmowę.
6. Niski poziom baterii i ładowanie
Jeżeli poziom baterii spadnie poniżej 10%, dioda
sygnalizacyjna zacznie migać na zielono. Jeżeli nie
naładujesz urządzenia na czas, wyłączy się ono z
powodu braku energii.

Gniazdo micro-USB

Revoltt Maciej Janusz
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
www.revoltt.pl
info@revoltt.pl
Tel.: +48 660 487 951
NIP: 9131556010, REGON: 161529023, BDO: 000008261

3. Rozłączanie urządzeń
Naciśnij trzykrotnie główny przycisk by rozłączyć
urządzenia.

Specyfikacja:

Model: P1
Standard Bluetooth: 4.2
Wtyczka: 3,5mm pozłacana
Zasilanie: akumulator Li-poly
Pojemność akumulatora: 115mAh
Czas działania: około 5h
Funkcja redukcji szumów
Sterowanie: regulacja głośności, następny/poprzedni utwór
Czułość: 90dB +/-4dB
Pasmoprzenoszenia: 20Hz - 20 000Hz
Standard: GB 4943.1-2011
Obudowa: aluminium
Waga netto: 10g
Wymiary: 38x15x15mm

Zawartość opakowania:
Adapter Bluetooth - 1szt
Kabel USB - 1szt
Stalowy klips - 1szt
Audio adapter 3,5mm - 1szt
Instrukcja - 1szt

UWAGA!
1. Nie rozkładaj produktu na części. Spowoduje to utratę gwarancji.
2. Ładuj akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące, jeżeli nie
używasz urządzenia. W przeciwnym razie może on utracić
możliwość ładowania do pełna.
3. Adapter nie jest wodoodporny.
4. Nie wrzucaj do wody i trzymaj z dala od ognia lub wysokiej
temperatury. Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego
używania.
5. Urządzenie posiada wbudowany akumulator litowo polimerowy.

Gwarancja

1. Adapter jest objęty gwarancją na okres 1 roku.
2. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
3. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
4. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje
spowodują utratę gwarancji.
5. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie
internetowej www.revoltt.pl

Odbieranie rozmów
- przycisk główny

INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE
POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM
I ELEKTRONICZNYM
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony
na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.
Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie dla
środowiska.
Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz
utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz
środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się
do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz
obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można
uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie TOM Organizacja
Odzsyku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul.
Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email:
kontakt@tomoo.pl
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Revoltt Maciej Janusz, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
Deklaruje, że produkt:
Adapter Bluetooth
jest zgodny z postanowieniami dyrektyw
2004/30/EC - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.
Wymogi: EN301 489-1, EN301 489-17, EN55032:2015,
EN55024:2010/A1:2015

Postępowanie z baterią

1. Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię
Litowo-polimerową.
2. Wszelkie próby wyjęcia i wymiany będą skutkować utratą
gwarancji i możliwym uszkodzeniem urządzenia i samej bateri.
3. Zużyte baterie oddawaj wraz z urządzeniem do punktu
recyklingu - pomóż chronić naturalne zasoby naszej planety.
Wrzucając zużyte baterie, należy pamiętać o zakryciu ich złączy
oraz zawsze przestrzegać lokalnych praw i uregulowań
4. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na
www.revoltt.pl lub dzwoniąc pod infolinię na 801 005 505

