
POL

Instrukcja obsługi słuchawek Bluetooth

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot.

bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.

3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i

połknięciu.

4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40

stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na



działanie urządzenia.

5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może

spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być

wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni

słonecznych!

7. W przypadku wycieku lub przegrzania produktu zdjąć słuchawki, aby uniknąć

poparzenia lub podrażnienia.

8. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy

i grożą utratą słuchu.

9. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp).

Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie,

metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.

10.Mikrofale emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie

elektronicznych urządzeń medycznych.

11. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą

lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W

przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać

korzystania z urządzenia.



Opis przycisków:

①: + : przytrzymać przycisk, aby zwiększyć głośność; nacisnąć, aby wybrać następną

ścieżkę

②: Przycisk wielofunkcyjny:

Włączanie/wyłączanie zasilania: przytrzymać przycisk przez dwie sekundy, aby

włączyć/wyłączyć urządzenie

Parowanie: przytrzymać przycisk wielofunkcyjny przez 2-3 sekundy, aż wskaźnik zacznie

migać na przemian w kolorze czerwonym i niebieskim. Włączyć Bluetooth w telefonie i

wybrać „Denver BTH-252”, aby się połączyć.

Pauza/Odtwarzanie: nacisnąć przycisk, aby wstrzymać podczas odtwarzania, nacisnąć

ponownie, aby wznowić odtwarzanie



Połączenie: Gdy nadejdzie połączenie telefoniczne, nacisnąć jeden raz, aby odebrać

połączenie, nacisnąć ponownie, aby rozłączyć. Przytrzymać przycisk, aby odrzucić. Nacisnąć

dwa razy, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer telefonu.

③: - : przytrzymać przycisk, aby zmniejszyć głośność; nacisnąć, aby wybrać ostatnią

ścieżkę

④: Port do ładowania TypeC

⑤: Wskaźnik

⑥: Port dźwiękowy 3,5 mm

⑦: Mikrofon

⑧: Gniazdo karty SD

Ładowanie słuchawek:

Słuchawki posiadają wbudowaną baterię akumulatorową. Aby zapewnić optymalną

wydajność i żywotność akumulatora, należy przed pierwszym użyciem słuchawek ładować

akumulator przez 3 godziny.

Słuchawki można naładować, podłączając je do portu USB włączonego komputera, za

pomocą dostarczonego przewodu zasilającego USB typ C. Słuchawki można też ładować za

pomocą ładowarki AC/DC (nie dołączona) posiadającej wyjście USB 5 V 500 mA, którą

podłącza się dostarczonym przewodem zasilającym USB typ C.

Podczas ładowania dioda świeci na czerwono, a gdy ładowanie zostanie ukończone, zmieni

kolor na niebieski.

Ważne! Aby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatora, należy ładować słuchawki

przynajmniej raz na sześć miesięcy.
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Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy

i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska

naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem

elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem

kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi,

ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki

odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi

przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także

inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny



oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych.

Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.
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