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Gratulujemy zakupu nowych słuchawek Bluetooth. Aby zapewnić prawidłowe 

korzystanie ze słuchawek, proszę przed ich użyciem uważnie przeczytać tę 

instrukcję obsługi. 

Ostrzeżenie: w środku znajduje się bateria litowa. 

 

 

Przegląd słuchawek 

 

 

 

 

Parowanie 

1. Upewnij się, że telefon lub urządzenie Bluetooth jest włączone. 

2. Aby sparować słuchawki, które wcześniej nie były sparowane z 

urządzeniem, włącz słuchawki, przyciskając i przytrzymując przycisk 

zasilania przez ok. 3 sekundy. Słuchawki uruchomią się w trybie 

wyszukiwania połączenia Bluetooth (czerwone/niebieskie światło powinno 

szybko migać). 

3. Włącz Bluetooth w swoim telefonie lub urządzeniu Bluetooth i ustaw na 

wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. 

4. Wybierz pozycję „BTH-251” z listy wyszukanych urządzeń na swoim 

telefonie lub innym urządzeniu Bluetooth. 

Poprzedni utwór/Głośność- 

Włączanie i 

wyłączanie / 

odtwarzanie i pauza 

Port ładowania micro USB 

Wejście 

liniowe 

Następny utwór/Głośność+ 

 

Wskaźni

k 

Mikrofon 



5. Po pomyślnym sparowaniu wydany zostanie dźwięk potwierdzający i 

powinno zacząć migać tylko niebieskie światło.  

 



Włączanie 

Po sparowaniu urządzenia (patrz wyżej) po prostu przytrzymaj włącznik, aż 

wskaźnik LED zapali się, po czym go puść. Gdy urządzenie zostanie włączone 

po uprzednim sparowaniu, to automatycznie ponownie się ono połączy.  

 

Wyłączanie 

Aby wyłączyć, naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj włącznik. Rozlegnie się 

dźwięk oraz włączy czerwony wskaźnik świetlny. Jeśli słuchawki nie zostaną 

połączone z urządzeniem w ciągu 5 minut, to automatycznie się ono wyłączy. 

 

Regulacja poziomu głośności 

Zwiększ lub zmniejsz głośność, naciskając krótko przycisk głośności +/- 

podczas połączenia lub odtwarzania muzyki. Gdy głośność osiągnie 

najwyższy poziom, rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy. 

 

Ładowanie akumulatora 

Podłącz wtyczkę Micro USB załączonego przewodu USB do gniazda 

ładowania Micro USB umieszczonego u dołu prawej słuchawki, a drugi koniec 

podłącz do gniazda USB komputera lub innego urządzenia przeznaczonego 

do ładowania urządzeń USB. Podczas ładowania włączy się czerwony 

wskaźnik świetlny. Po pełnym naładowaniu kontrolka zmieni kolor na niebieski. 

Czas ładowania przy całkowicie rozładowanej baterii wynosi w przybliżeniu 2–

3 godziny. W pełni naładowany akumulator będzie działać przez 6 godzin 

rozmów/muzyki oraz do 300 godzin w trybie gotowości. 

 

Połączenia 

Aby odebrać lub odrzucić połączenie, naciśnij przycisk telefonu jeden raz. 

Zakończ połączenie, naciskając krótko klawisz telefonu. 

 

Tryb pasywny 

Możesz wykorzystywać słuchawki DENVER BTH-251 jako słuchawki 

przewodowe. Po prostu połącz słuchawki do odtwarzacza MP3 kablem 

dźwiękowym 3,5 mm. 



 

Ostrożnie:  

1. Należy unikać bardzo wysokiego poziomu głośności przed długi czas. 

Może to spowodować uszkodzenie słuchu.  

2. Jeśli słuchawki nie są używane przez długi czas, należy je naładować raz 

na 6 miesięcy. 3. Wbudowanego akumulatora nie można wymieniać.  

3. Słuchawki należy przechowywać z dala od wilgotnych miejsc. Nie należy 

korzystać podczas deszczu lub wilgotnej pogody.  

4. Temperatura pracy wynosi od 5°C do 35°C. Nie należy wkładać słuchawek 

do ognia, by uniknąć przypadkowego wybuchu akumulatora. 

  



Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć w instrukcji obsługi. 

 

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER 

ELECTRONICS A/S 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, 

komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i 

środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia 

elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie. 

 

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone 

przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, 

że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być 

wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane 

oddzielnie. 

 

Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, 

wyznaczonych punktów. Dzięki temu baterie podlegają procesowi recyklingu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą szkodzić środowisku. 

 

We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać 

bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do recyklingu, 

bądź inne miejsca zbiorki. Urządzenia i baterie mogą być też odbierane 

z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie 

odpowiedzialnym za usuwanie odpadów. 



 

Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia BTH-251 jest zgodny 

z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny 

pod następującym adresem internetowym: www.denver-electronics.com. 

Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz numer modelu: BTH-251. 

Przejść na stronę produktu. Dyrektywa RED jest na stronie materiałów do 

pobrania/innych plików do pobrania. 

Zakres częstotliwości pracy: 2402Hz-2480KHz 

Maks. moc wyjściowa:15mW  
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