
instrukcja obsługi



Prezentacja
Gratulujemy i dziękujemy za wybór słuchawek HF8. Przed użyciem HF8 

należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby uzyskać najlepsze 

rezultaty przy użyciu nowych słuchawek.

Instrukcje bezpieczeństwa
Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejs-

zej instrukcji, aby uniknąć wszelkich zagrożeń związanych z 

użytkowaniem słuchawek. Przed pierwszym użyciem HF8 zdecy-

dowanie zalecamy przeczytanie całej instrukcji obsługi.

Uważaj na krawędzie, nierówne powierzchnie, części metalowe, 

akcesoria i opakowania, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu w 

celu uniknięcia ewentualnych oparzeń, porażenia prądem elektry-

cznym lub uszkodzenia samego produktu nieobjętego gwarancją.

Do czyszczenia HF8 nie należy używać detergentów ani lotnych 

płynów.

Nie należy używać HF8 w potencjalnie niebezpiecznych miejs-

cach lub sytuacjach.
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Specyfikacje
Bluetooth-Wersja 4.1

Bluetooth-Profil A2DP | AVRCP | APTX | HSP | HFP

Czas rozmowy ≥23 h

Czas odtwarzania ≥21 h

Czas czuwania 840 h

Czas ładowania 2-3 h

Zasięg ≥10 m

Impedancja 64 Ω

Poziom ciśnienia  
akustycznego

102 ± 3dB (przy 1 kHz i 1 mW/IEC318

THD <5% (Współczynnik zniekształcenia)

Zakres transmisji 20 Hz – 20 KHz

Zasilanie 5 V (zintegrowane akumulatory litowo-jonowe)

Wymiary | Waga 175 x 185 x 70 mm | 200 g

Materiały Skóra, metal, tworzywo sztuczne>

Akcesoria
USB kabel ładujący, 3,5 mm kabel mini jack, 
walizka do przenoszenia juty

Cechy i zalety
 Bluetooth 4.1 + EDR
 Gniazdo audio mini jack 3,5 mm z funkcją inline
 Obsługa połączenia z 2 telefonami
 Stan baterii słuchawek jest wyświetlany w prawym górnym  

 rogu wyświetlacza iOS.
 aptx® Audio-Technologie



Wskaźnik diodowy LED
Praca Status LED

Włącznik niebieska dioda LED miga dwa razy

Wyłącznik Dioda LED czerwona miga dwa razy

Parowanie
Czerwona i niebieska dioda LED migają  
naprzemiennie

Dioda LED w trybie 
gotowości

niebieska miga 3 razy w ciągu 5 sekund

Niski poziom 
naładowania baterii 

Czerwona dioda LED miga 2 razy co 2 sekundy

Ładowanie

Dioda LED świeci się podczas procesu 
ładowania  
Po zakończeniu ładowania czerwona dioda 
LED gaśnie.

„MFB“ Przycisk 
wielofunkcyjny 
(włączenie / 
wyłączenie - 
odtwarzanie / 
pauza - odbieranie / 
kończenie połączenia 
- tryb parowania) 

Cichszy 
Poprzedni tytuł

Głośniej
Następny tytuł
Odrzuć połączenie

Gniazdo 
Micro USB

Wskaźnik naładowania 
diodami LED

Wskaźnik diodowy LED

Mikrofon

Gniazdo jack audio 3,5 mm



Włączanie
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na 2 sekundy i zestaw słuchawkowy 

włączy się. Niebieska dioda LED miga dwukrotnie uzyskać najlepsze 

rezultaty przy użyciu nowych słuchawek.

Wyłączanie
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na 3 sekundy. Czerwona dioda LED 

gaśnie po dwukrotnym mignięciu i słuchawki są wyłączone.

Parowanie
Naciśnij przycisk wielofunkcyjny na 5 sekundy.  

Czerwone i niebieskie diody LED migają na przemian.

2s

3s

5s



Paired devices

linkHF8

Głośniej
Naciśnij krótko przycisk „+“.

Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie, a następnie wyszukaj HF8,  

aby nawiązać połączenie.

Ciszej
Naciśnij krótko przycisk „-“.



Poprzedni tytuł
Naciśnij krótko przycisk „-“

Odtwarzanie i pauza
Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego wstrzymuje odtwarzanie 

muzyki. Naciśnij przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie muzyki.

Następny tytuł
Naciśnij krótko przycisk „+“



Połączenie przychodzące
Krótko naciśnij klawisz wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie 

przychodzące. Niebieska dioda LED miga szybko.

Odrzuć połączenie
Naciśnij przycisk „+“ przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie.

Niebieska dioda LED miga 2 razy szybciej.



Wybieranie numeru
W trybie czuwania naciśnij przycisk 

Wielofunkcyjny przycisk na słuchawkach 2 razy do ponownego 

wybierania numeru.

Funkcja wyciszania połączeń
Wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk „-“, aby wyciszyć 

połączenie. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 2 sekundy przycisk „-“, 

aby anulować funkcję wyciszenia.
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Zakończenie połączenia
Naciśnij krótko przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie.

Przekierowanie połączenia
Naciśnij przycisk „+“ przez 2 sekundy podczas połączenia, a połączenie 

zostanie przekierowane na smartfon.

Ponowne naciśnięcie przycisku „+“ przez 2 sekundy powoduje ponowne 

nawiązanie połączenia na słuchawkach.



Audio Cable

Stan naładowania akumulatora
Gdy słuchawki są podłączone do urządzenia iOS, urządzenie iOS 

wyświetla poziom naładowania baterii słuchawek w prawym górnym 

rogu wyświetlacza. 

Funkcja muzyki on-line  
gniazda jack 3,5 mm

Podłącz słuchawki do urządzenia końcowego poprzez gniazdo jack 

3,5 mm do słuchania przewodowego. (W tym trybie nie można używać 

funkcji wywołania)nawiązanie połączenia na słuchawkach.



Parowanie  
(jeden zestaw słuchawkowy obsługuje/podłącza 2 telefony)
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A

 0:00 PM

B

 0:00 PM

Jeśli parowanie z telefonem A powiedzie się, wyłącz zestaw 

słuchawkowy.

Zrób to samo z telefonem B. Następnie ponownie wyłącz słuchawki.
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A

 0:00 PM

Ponownie włącz zestaw słuchawkowy i automatycznie połączy 

się z telefonem B ostatnio podłączonych urządzeń. Krótko naciśnij 

jednocześnie przyciski „volume +“ i „volume-“, aby aktywować funkcję 

wielopunktowego połączenia. Wybierz żądane słuchawki z listy 

sparowanych urządzeń, a następnie podłącz je ręcznie.

Ładowanie
Ładuj HF8 za pomocą dostarczonego kabla USB, gdy poziom 

naładowania baterii jest niski. Podczas procesu ładowania czerwona 

dioda LED świeci się w sposób ciągły. Czerwona dioda LED gaśnie, gdy 

tylko proces ładowania zostanie zakończony.



Zakres dostawy
1 ×  HF8

1 × Kabel ładujący Micro USB

1 × Instrukcja obsługi

1 × 3,5 mm kabel audio z gniazdem mini jack

1 × torba transportowa Jute

Ostrzeżenie
 Aby naładować słuchawki, należy wybrać odpowiednią ładowarkę 

 od zwykłego producenta.

 Jeśli słuchawki nie są używane dłużej niż 12 miesięcy, należy je  

 naładować.




