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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 w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt, które mogłyby próbować 
   pogryźć lub połknąć produkt. 
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 do 40 stopni Celsjusza. 
   Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia. 
5. 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.

Ładowanie
• Na prawej muszli słuchawki ostrożnie podłącz kabel typu C do portu ładowania typu C, a 
  drugi koniec kabla podłącz do portu USB komputera lub do zgodnej z USB ładowarki 
  samochodowej lub ściennej. 
• Dioda LED zapali się stałym światłem czerwonym, co oznacza, że słuchawki są ładowane. 
• Gdy ładowanie zostanie zakończone, dioda LED zmieni kolor na niebieski. 
• Czas ładowania to około 2 godziny.

Włączanie/wyłączanie
• Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania po prawej stronie słuchawki, 
  aż zapali się dioda LED. 
• Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekund przycisk zasilania, aż dioda LED zgaśnie.
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Parowanie i łączenie z nowym 
urządzeniem
• Włącz bezprzewodowe słuchawki Bluetooth (przeczytaj w sekcji „Włączanie”). 
• Przed sparowaniem słuchawek z nowym urządzeniem czerwona i niebieska dioda LED 
  będą migać, oznaczając, że słuchawki gotowe są do parowania z urządzeniem. 
• W smartfonie, tablecie lub odtwarzaczu mediów z Bluetooth przejdź do menu ustawień 
  Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj nowe urządzenia. Po kilku sekundach na 
  liście zobaczysz „DENVER BTH-270”. 
• Stuknij ten model, by go wybrać. Dioda LED paląca się stałym światłem niebieskim 
  oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie sparowane. 
• Jeśli poprzednio sparowane urządzenie Bluetooth jest włączone i w zasięgu, słuchawki 
  automatycznie ponownie połączą się z ostatnim urządzeniem Bluetooth, z którym były 
  sparowane.

 

Odtwarzanie
• Podłącz urządzenie do słuchawek poprzez Bluetooth (przeczytaj sekcję „Parowanie i 
  łączenie”).
• Otwórz ulubioną aplikację muzyczną i rozpocznij odtwarzanie. 
• Steruj odtwarzaniem muzyki, wyborem utworów i poziomem głośności z urządzenia lub 
  steruj odtwarzaniem muzyki i poziomem głośności. Naciśnij raz przycisk zasilania, by 
  odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie muzyki oraz odbierać połączenia. Naciśnij dwa razy, by 
  ponownie wybrać połączenie z ostatnim numerem w telefonie. Naciśnij i przytrzymaj, by 
  odrzucić połączenie przychodzące. 
• Wszystkie dźwięki, włącznie z muzyką, grami, filmami i powiadomieniami będą 
  przekierowane do słuchawek.

UWAGA: Jeśli słuchawki nie są używane przez 5 minut, wyłączą się automatycznie w 
celu oszczędzaniu energii. 

Funkcja dotykowa
• Naciśnij obszar „+” (patrz schemat produktu), aby przełączyć na odtwarzanie następnego 
  utworu. 
• Naciśnij obszar „-” (patrz schemat produktu), aby przełączyć na odtwarzanie poprzedniego 
  utworu. 
• Naciśnij i przytrzymaj obszar „+” (patrz schemat produktu), aby zwiększyć poziom 
  głośności. 
• Naciśnij i przytrzymaj obszar „-” (patrz schemat produktu), aby zmniejszyć poziom 
  głośności. 
• Naciśnij przycisk      (patrz schemat produktu), aby uruchomić asystenta głosowego. 



Rozwiązywanie problemów
• Brak zasilania
  - Naładuj bezprzewodowe słuchawki Bluetooth za pomocą kabla typ C. 

• Muzyka nie jest odtwarzana przez Bluetooth
  - Upewnij się, że urządzenie Bluetooth posiada profil A2DP. Sprawdź, czy oba urządzenia są 
    sparowane i połączone przez Bluetooth. Ponownie uruchom słuchawki, by połączyć z 
    urządzeniem Bluetooth. 

• Bluetooth nie łączy się ze słuchawkami
  - Przejdź do menu ustawień Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, stuknij „DENVER BTH-270” 
    i wybierz „Zapomnij”. 
  - Teraz ponownie wykonaj czynności parowania urządzenia. Możesz też nacisnąć i 
    przytrzymać przycisk zasilania na słuchawkach (gdy są włączone), by rozłączyć słuchawki z 
    wszelkimi połączonymi urządzeniami. Następnie ponownie wykonaj czynności parowania 
    urządzenia. 

• W trosce o bezpieczeństwo nie ładuj słuchawek równocześnie z nich korzystając.
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Schemat urządzenia

Ostrzeżenie!
• Urządzenie wyposażone w baterię litową!
• Nie otwierać produktu!
• Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego 
  nasłonecznienia.
• Ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej kabel dostarczonej z produktem.

Naciśnij i przytrzymaj (3 s): włączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj (4 s): wyłączenie zasilania

Odtwarzanie/wstrzymanie, odbieranie/kończenie połączenia

Dwukrotne kliknięcie: Ponowne wybranie ostatniego numeru telefonu

Naciśnij i przytrzymaj (1–2 s): odrzuć połączenie przychodzące

Przycisk następnego utworu / 
zwiększania poziomu głośności

Port typ C do ładowania

Mikrofon

Gniazdo 3,5 mm

Wskaźnik LED

Przycisk poprzedniego utworu / 
zmniejszania poziomu głośności

Asystent głosowy
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Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie 
prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku. 

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 symbolem 
przekreślonego pojemnika na śmieci pokazanego poniżej. 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. 

DENVER A/S oświadcza niniejszym, że urządzenie radiowe BTH-270 jest zgodne z dyrektywą 
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: www.denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy 
wprowadzić numer modelu: BTH-270. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. 
Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania. 
Zakres częstotliwości pracy: 2402–2480 MHz
Maks. moc wyjściowa: 0,5 mW
Ostrzeżenie: bateria litowa wewnątrz
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