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Pierwsze uruchomienie :
Najpierw należy zamontować w urządzeniu baterię lub akumulator BL-5C . Aby to zrobić zdejmij pokrywę ze słuchawki bez wyświetlacza a następnie włóż
baterię lub akumulator i zasuń pokrywę. Podłącz kabel usb do słuchawek i ładowarki. Aby uruchomić słuchawki przysuwamy suwak ON/OFF na ON.
Odtwarzanie muzyki z telefonu:
Podłącz dzięki kablowi 3.5mm Jack telefon lub inne urządzenie do słuchawek. Słuchawki będą odtwarzać dźwięki zgodnie z tym jak telefon.
Odtwarzanie muzyki z karty microSD:
Włóż kartę microSD do slotu. Jeśli na karcie znajdują się pliki muzyczne słuchawki automatycznie przestawią się na odtwarzanie z karty. Przyciskiami
║◄ możesz zacząć odtwarzać lub pauzować. Użyj ►►| lub |◄◄ aby przełączać na następne utwory, lub przytrzymując przewiń utwór.
Nagrywanie utworów :
Aby wgrać utwory w formacie mp3 do urządzenia należy podłączyć do urządzenia kabel usb i podłączyć do komputera. Przed podłączeniem upewnij się czy
karta pamięci jest włożona do portu. Słuchawki po podłączeniu do komputera automatycznie pojawią się widoczne jako dysk przenośny. Po podłączeniu
wystarczy przekopiować utwory na pamięć przenośna.
Funkcja radia: (opcja)
Radio uruchomi się automatycznie gdy do urządzenia nie jest podłączone inne przez port 3.5mm Jack, oraz nie ma karty. Następnie przyciskami strzałek
wybieramy częstotliwość stacji radiowej, lub przytrzymujemy przez 3 sek klawisz przewijania w celu automatycznego wyszukania stacji radiowych. W
trakcie działania radia dostępne są funkcje dodatkowe po naciśnięciu klawisza M: Save Chanel – zapisanie kanału odtwarzanej stacji radiowej, FM Record –
nagrywanie stacji radiowej, Delete Chanel – skasowanie wcześniej zapisanego kanału, Delete All- skasowanie wszystkich zapisanych stacji radiowych
(kanałów), Auto Search – automatyczne wyszukanie wszystkich stacji radiowych, Common Band – częstotliwość europejska, Japan Band- częstotliwość
japońska, Exit – wyjście z menu. Aby zmienić zapisany wcześniej kanał radia na inny naciskamy klawisz play ║◄.

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.

