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Instrukcja obsługi

Parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth: Po rozpakowaniu słuchawek 
(słuchawki są wyłączone) należy przytrzymać przycisk (1) MFB  tak długo, aż dioda LED 
(4) zacznie migać naprzemiennie kolorem niebieskim oraz czerwonym. W słuchawkach 
zostanie uruchomiony komunikat dźwiękowy „pairing” - parowanie.  Następnie należy 
włączyć w urządzeniu z którym się łączymy łączność Bluetooth. Bez względu na to z 
jakim urządzeniem parujemy słuchawki (telefon, smartphone, komputer PC, laptop, inne 
…) po uruchomieniu trybu parowania, na liście urządzeń w powinno się pojawić nowe 
urządzenie, czyli słuchawki Skullcandy „HESH 2 WIRELESS” – wybieramy połącz w 
urządzeniu.  Po udanym połączeniu z urządzeniem dioda LED (4) zacznie migać powoli 
kolorem niebieskim, a w słuchawkach usłyszymy komunikat „connected” – połączony.

Kiedy słuchawki są już zapisane w urządzeniu/były wcześniej sparowane z 
urządzeniem tj. z telefonem, smartphone’m, komputerem PC, laptop’em, czy innym 
urządzeniem posiadającym Bluetooth, po włączeniu słuchawek i uruchomieniu portu 
Bluetooth w urządzeniu, parowanie powinno się odbyć automatycznie.

Włączenie słuchawek: wciśnij i przytrzymaj przycisk (1) MDF przez 3 
sekundy do momentu kiedy dioda LED (4) nie zaświeci się na 
PURPUROWO, następnie usłyszysz komunikat w słuchawkach 
„power on” – włączone.

Wyłącznie słuchawek: wciśnij i przytrzymaj przycisk (1) – MDF przez 
3 sekundy do momentu kiedy dioda LED (4) nie zaświeci się na 
PURPUROWO, następnie usłyszysz komunikat w słuchawkach 
„power off” – wyłączone.

Play/Pause – odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania: wciskając raz, krótko przycisk (1) MFB – włączamy 
odtwarzanie lub też zatrzymujemy aktualnie odtwarzany utwór muzyczny.

Answer Call/ Hang up – odbieranie i kończenie połączeń w trakcie słuchania muzyki: kiedy słuchawki są 
połączone z urządzeniem tj. telefon/smartphone w momencie kiedy pojawi się nowe połączenie, usłyszymy 
przerwę w muzyce, następnie pojawi się dźwięk nadchodzącego połączenia. Żeby odebrać połączenie 
wystarczy raz wcisnąć przycisk (1) MFB – żeby zakończyć połączenie , tak samo. Wystarczy raz wcisnąć 
przycisk MFB.

Kolejny utwór muzyczny: żeby przejść do kolejnego utworu muzycznego należy szybko, dwa razy wcisnąć 
przycisk (1) MFB.

Poprzedni utwór muzyczny: żeby przejść do poprzedniego utworu muzycznego należy szybko, trzy razy 
wcisnąć przycisk (1) MFB.

Głośność w górę – głośniej: wciśnij raz przycisk plus/krzyżyk (2)

Głośność w dół – ciszej: wciśnij raz przycisk minus (3)

Ładowanie słuchawek: kiedy dioda LED (4) zacznie świecić kolorem czerwonym, oznacza to, że 
trzeba niedługo naładować słuchawki. W tym celu niezbędny jest przewód USB/micro USB – 
zawarty w zestawie. Należy podłączyć słuchawki do urządzenia posiadającego wejście USB lub 
ładowarki USB i połączyć z portem USB (5) słuchawek. Kiedy słuchawki będą naładowane , dioda 
LED zaświeci kolorem niebieskim.

Dodatkowo w zestawie znajduje się przewód mini jack/mini jack – pozwala on na 
połączenie słuchawek drogą przewodową portem AUX (7) np. w podróży, kiedy 
nie posiadamy ładowarki USB lub innego źródła zasilania. Przewodowo słuchawki 
działają tak samo wraz z wbudowanym mikrofonem (6).

Gwarancja dystrybutora:
 
W razie jakichkolwiek problemów z produktem prosimy kontaktować się z serwisem firmy FREEWAY OMT pod adresem mailowym: 
wsparcie@freeway.com.pl  podając w treści maila powód zgłoszenia reklamacyjnego oraz numer seryjny reklamowanego urządzenia.
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