
         

 Rozmawiaj przez telefon komórkowy 
pomimo hałasu w otoczeniu! 

 

 
Filtrują dźwięki,  
nawet nagłe  
głośne hałasy 

 
 Bezprzewodowy  

 
 
     
 
 

 
 

Wygodne 

  Skutecznie  
chronią  
słuch 

                
 .  . 

Jeszcze nigdy praca  
     nie brzmiała 
         tak dobrze 
 

Wbudowany 
mikrofon 

Nazwa handlowa oraz logo Bluetooth® są 
własnością firmy Bluetooth SIG Inc., i 
każde ich użycie podlega umowie 
licencyjnej. 

Dynamiczny, dobrze  
wyważony balans 

dźwięku stereo 

Muzyka wyłącza się, kiedy 
przychodzi połączenie 

telefoniczne 

Wzmacniają głosy 
kolegów (opcja) Kiedy skończysz rozmowę, 

znów włącza się muzyka 
3M Poland Sp. z o.o. 
Dział Bezpieczeństwa Pracy 
Al. Katowicka 117 
Kajetany, 05-830 Nadarzyn 
tel.: +48 22 739 60 00 
fax: +48 22 739 60 07 
www.3m.pl/bezpieczenstwo_pracy 

Dopasuj swój profil dźwięków 
o różnym natężeniu, dla 
dźwięków otoczenia, rozmów 
telefonicznych i muzyki! 



 
 
 
Z nowymi ochronnikami słuchu 

Peltor™
WS WorkStyle 

łatwo zdecydujesz o tym, co usłyszysz 
  – i czego nie usłyszysz
 
Słuchaj bezprzewodowo podcastów radiowych lub ulubionej 
muzyki przy pomocy systemu stereo Bluetooth. Kiedy dzwoni telefon, muzyka 
się wyłącza, a po zakończeniu rozmowy włącza się automatycznie w tym 
samym miejscu. Opatentowane nowe głośniki wytwarzają dynamiczny dźwięk 
stereo z dobrym balansem. 

 
Możesz też rozmawiać przez telefon lub słuchać muzyki, nawet jeśli 
pracujesz w hałasie. Tłumienie nausznika to 26 dB (SNR), a wbudowany 
mikrofon odróżnia mowę od hałasu. Każdy nausznik zawiera dwa mikrofony 
kierunkowe, które wychwytują dźwięki zewnętrzne. Dźwięk jest analizowany z 
najwyższą prędkością, jeszcze zanim dotrze do ucha. Mowa jest 
wzmacniana, natomiast hałas, w tym nagłe głośne dźwięki, jest filtrowany. 
Sam ustawiasz głośność otaczających dźwięków, muzyki i rozmów 
telefonicznych. 

 
Mając ochronniki słuchu Peltor™ WS WorkStyle z łatwością dostosujesz 
otaczające Cię dźwięki do Twoich potrzeb. A przy tym skutecznie ochronisz 
swój słuch. 
 

 
 
Instrukcja obsługi: 

 
 Włączanie i wyłączanie. Przytrzymaj przycisk Wł/Wył/Tryb 1  
przez dwie sekundy. 

 
Bluetooth. Ochronniki Peltor™ WS WorkStyle można podłączyć do 
systemu Bluetooth, który obsługuje profile A2DP, HFP oraz HSP.  
Z pozycji wyłączonej, przytrzymaj przycisk Wł/Wył/Tryb przez pięć 
sekund, aż usłyszysz komunikat: "Pairing mode" (tryb parowania). 
Uruchom system Bluetooth na komórce i znajdź nowe urządzenie. 
Wybierz z wyświetlacza “Peltor™ WS5”. Jeśli telefon zapyta o hasło, 
wpisz "0000". Usłyszysz komunikat: "Pairing complete" (parowanie 
zakończone). 

 
 Rozmawianie przez telefon komórkowy. 

• Nadchodzące rozmowy są sygnalizowane dzwonkiem w 
ochronnikach Peltor™ WS WorkStyle. Odbierz je krótko 
przyciskając przycisk Bluetooth. 

• Odrzuć rozmowę przytrzymując dłużej przycisk Bluetooth. 
• Uruchom sterowanie głosowe (voice control) krótko przyciskając 

przycisk Bluetooth. 
• Oddzwonić możesz przytrzymując przycisk Bluetooth przez dwie 

sekundy. 
 

 Ustawianie głośności dźwięków z otoczenia. 
 Przytrzymaj przycisk (+) lub (-). 
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Podgłaśnianie 

Odbieranie/Bluetooth 

 

Wł/Wył/Tryb 

Ściszanie 

 
 

Ustawianie głośności rozmowy telefonicznej.  
Przytrzymaj przycisk (+) lub (-). 
Aby wyregulować głośność dźwięków z otoczenia w czasie 
rozmowy telefonicznej, krótko przyciśnij przycisk Wł/Wył/Tryb, 
a następnie przycisk (+) lub (-). 
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Regulowanie głośności muzyki w tle.  
Przytrzymaj przycisk (+) lub (-), aby zwiększyć lub zmniejszyć 
głośność. Aby wyregulować głośność dźwięków z otoczenia 
w czasie słuchania muzyki w tle, krótko przyciśnij przycisk 
Wł/Wył/Tryb, a następnie przycisk (+) lub (-). 
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