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Σημαντικό
Πάνω στη συσκευή δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, 
όπως αναμμένα κεριά. 
Ο εξοπολισμός χρησιμοποιείται μόνο σε ήπιο κλίμα.

Απόρριψη μπαταριών 
Το προϊόν και/ή τα αξεσουάρ του λειτουργούν με μπαταρίες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν 
μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνήθη απορρίμματα του 
σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία 
για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης 
των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Χρήση ακουστικών
Για εξοικονόμηση της ισχύος της μπαταρίας, ρυθμίστε το διακόπτη στο OFF μετά 
τη χρήση.
1 Τοποθετήστε την μπαταρία (εικ. A).
2 Δοκιμάστε κάθε ζευγάρι καλυμμάτων (παρέχονται 3 ζευγάρια) για να 

βρείτε το καταλληλότερο (εικ. B_1).
3 Ρυθμίστε τη θέση του ρυθμιστικού (εικ. B_2).
4 Φορέστε τα ακουστικά στο περνώντας το ρυθμιστικό πίσω από τον 

αυχένα σας (εικ. B_3).
5 Λυγίστε τα ακουστικά προσεκτικά για να τα προσαρμόσετε στα αφτιά σας 

(εικ. B_4).
6 Συνδέστε το βύσμα ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (εικ. C).
7 Ρυθμίστε το διακόπτη στο ON για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

ακύρωσης θορύβου (εικ. D).
Η ένδει » ξη LED γίνεται πορτοκαλί.

8 Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής ακόμα και όταν η μπαταρία 
έχει εξαντληθεί ή αφαιρεθεί, ρυθμίστε το διακόπτη στο OFF (εικ. D).

Η φωτεινή ένδειξη LED σβήνει. »
9 Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν η ένδειξη LED γίνει σταθερά 

πορτοκαλί.
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