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Ważne

Nie stawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, np. świec.
Tego urządzenia można używać tylko w klimacie umiarkowanym.

Pozbycie się baterii

Produkt i jego akcesoria są zasilane bateriami objętymi dyrektywą Unii Europejskiej
2006/66/WE. Nie wolno ich wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zalecamy
zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów,
ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom
dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Korzystanie ze słuchawek

Aby oszczędzić baterie, ustaw przełącznik w pozycji OFF po zakończeniu korzystania.
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Wkładanie baterii (rys. A).
Załóż słuchawki (rys. B).
Dostosuj długość pałąka na głowę (rys. B).
Podłącz wtyczkę audio do odtwarzacza muzycznego (rys. C).
Ustaw przełącznik w pozycji ON, aby włączyć funkcję redukcji szumów (rys. D).
» Zacznie świecić pomarańczowy wskaźnik LED.

6
7

Przesuń element - VOLUME +, aby wyregulować głośność (rys. D).
Aby słuchać dźwięków w tle, naciśnij i przytrzymaj przycisk TALK MODE (rys. D).
» Odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane i możliwe będzie słuchanie dźwięków w tle.
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Aby kontynuować odtwarzanie muzyki po rozładowaniu lub wyjęciu baterii, ustaw
przełącznik w pozycji OFF (rys. D).
» Wskaźnik LED wyłączy się.
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Wymień baterię, gdy wskaźnik LED zacznie ciągle migać na pomarańczowo.

Regulacja słuchawek
ON OFF

Włączanie i wyłączanie funkcji redukcji szumów

- VOLUME +

Regulacja głośności

TALK MODE

Naciśnij i przytrzymaj, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki i słyszeć dźwięki
w tle.
Zwolnij, aby wznowić odtwarzanie muzyki.
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