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Svarbu

Ant prietaiso negalima dėti jokių atvirų liepsnos šaltinių, pvz., uždegtų žvakių.
Prietaisas bus naudojamas tik vidutinio klimato sąlygomis.

Baterijų išmetimas

Produkte ir/arba prieduose yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva
2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios
vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui, nes tinkamas išmetimas padės
išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Naudokite ausines

Kad sutaupytumėte maitinimo elementų energiją, po naudojimo nustatykite jungiklį ties OFF .
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Įdiekite maitinimo elementus (Pav. A).
Išbandykite ant kiekvienoje galvučių poroje (pateiktos 3 poros) ir išsirinkite geriausią (Pav.
B_1).
Nustatykite slankiklio vietą (Pav. B_2).
Užsidėkite ausines naudodami kaklo dirželį, kad slankiklis būtų ant sprando (Pav. B_3).
Švelniai pasukinėkite ausinių galvutes, kad patogiai įsitvirtintų (Pav. B_4).
Prijunkite ausinių kištuką prie savo muzikos grotuvo (Pav. C).
Nustatykite jungiklį ties ON , kad įjungtumėte triukšmo atšaukimo funkciją (Pav. D).
» LED lemputė dega oranžine spalva.
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Paslinkite ties - VOLUME +, kad nustatytumėte garsą (Pav. D).
Norėdami klausytis aplinkinių garsų, palaikykite paspaudę TALK MODE (Pav. D).
» Muzikos atkūrimas sustabdytas ir galite aiškiai girdėti aplinkinius garsus.
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Jei norite ir toliau klausytis muzikos, kai maitinimo elementai išsenka ar yra pašalinami,
nustatykite jungiklį ties OFF (Pav. D).
» Įkrovos lemputė (LED) išsijungia.
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Kai LED lemputė nuolatos mirksi oranžine spalva, pakeiskite maitinimo elementus.

Kontrollera hörlurarna
ON OFF

Įjungti / išjungti triukšmo atšaukimo funkciją

- VOLUME +

Nustatyti garsą

TALK MODE

Palaikykite paspaudę, kad sustabdytumėte muziką ir išgirstumėte aplinkos
garsą
Atleiskite, kad vėl paleistumėte muziką
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