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Pierwsze uruchomienie :
Najpierw należy upewnić się, że słuchawki są w pełni naładowane. W tym celu podłącz kabel USB dołączony do zestawu i włóż do odpowiedniego gniazda
w słuchawkach, a końcówkę USB do komputera lub zewnętrznej ładowarki USB. Podczas ładowania świecić będzie się czerwona dioda, gdy bateria zostanie
naładowana to zgaśnie.
Pierwsze uruchomienie:
Przęłącznik on/off przesuń na pozycję on. Włączą się słuchawki w jednym z trybów odtwarzania.
Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth:
Najpierw sparuj słuchawki ze swoim urządzeniem Bluetooth. W tym celu uruchom słuchawki, a następnie moduł Bluetooth w twoim urządzeniu, np.
telefonie. Wyszukaj na liście słuchawki i sparuj urządzenia. Teraz słuchawki będą odtwarzać muzykę z twojego telefonu i posłużą również do rozmów.
Przyciskiem słuchawki możesz odbierać i kończyć połączenia.
Funkcja radia: (opcja)
Aby uruchomić funkcję radia należy nacisnąć pokrętło M. Następnie tym samym pokrętłem przesuwając go, wybieramy częstotliwość stacji radiowej, lub
przytrzymujemy przez 3 sek klawisz przewijania w celu automatycznego wyszukania stacji radiowych.
Odtwarzanie z karty SD:
Włóż kartę SD do slotu. Jeśli urządzenie się nie przestawi automatycznie naciśnij pokrętło M. Oboma pokrętłami możesz sterować muzyką, przewijać,
przechodzić do następnych utworów, pauzować.
Odtwarzanie przez kabel 3,5mm Jack.
Podłącz inne urządzenie, np. mp4 lub telefon kablem Jack 3,5mm. Słuchawki zaczną odtwarzać muzykę prosto z twojego urządzenia. Jeśli nie, naciśnij
pokrętło M

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

