
 

 

Instrukcja Obsługii 

Słuchawki i100 

 

 

 

 

 



 
Funkcje 
• Wysoka jakość Bluetooth wygrana 

• Wysoka rozdzielczość, izolacjan 

• Ładowalny dom < do ładowania 4 cykli 

• Słuchawki są pełne energii elektrycznej, która może Port lotniczy do to2 godzin czasu odtwarzania telefonu lub 

muzyki. 

• Można odtwarzać dowolne płytki Audo z Pared urządzenia Bluetooth. 

• Wbudowany mHT w ucho DAAP 

• Otwórz okno ładowania automatyczny rozruch-141 Dopasowanie funkcji 

• Słuchawka automatycznie wyłącza się, a funkcja automatycznego ładowania jest umieszczona w skrzynce 

ładującej. 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 
• Czas gry: 2 jak 

• Fwctlone produktu: wyświetlacz energii elektrycznej, funkcja cal, Music Ray 

• Materiał Tethnokgy: ABS ochrony środowiska materiał 

• Typ gniazda ładowania typu C 

• Tryb zasilania pceror: Bult-in bateria litowa/port ładowania typu C 

• Konwencjonalny cdoc biały 

• Rozmiar słuchawek: 4x 1.5 XQ. 5cm 

• Rozmiar produktu: 5.3 X 4.2 X2CM 

• Waga netto produktu pojedyncze ucho 3G madiie 36g 

• Wersja Bluetooth: 5,0 

• Format promienia: A2DPIAVRCP/HFPWSP 

• SpedflcaHon z bagnetu Hom: prawdziwa miedziana karta pierścionek 13 

• Współczynnik zniekształceń: THD < 1% 

• Odległość Bluetooth: skuteczna Odległość transmisji (> 15M] 

• Pasmo przenoszenia: 20HZ-20KHz 

• Czułość: 107 BSPL +/-3dB 

• Parametry ładowania: Słuchawka: 5V20mA charghg Seat 5V330mA 

• Bateria capadty: Słuchawki: 28rWi dranang Seat 360mAh bet profccian 

 

Jak przywrócić ustawienia fabryczne (np. gdy dwa słuchawki nie są sparowane)  

 

1. remare heaifchofle z Charing BH. Kiedy ywi usłyszeć aomd z słuchawek BOE & IG (aniter do piasku PC boatitg), i 
Tien dotknąć punkt formy sześć razy w nieco szybszy spaed, usłyszysz "Rick" TEC kratownicy (nie RS-Vist jest skarb), 
SND dotknąć ireto punkt FV» razy w tym samym spaed. Kiedy usłyszysz dźwięk wyłączenia (podobny do Ho dźwięk 
wyłączania komputera), oznacza to, że headphene Tha ma fasoli przywrócone. Fabryka wrtttetge, i teen odłożyć na 
bok, donotnshntolhechsigng bin, a następnie opowieść o innym słuchawce z on Charing bln do rastry fabryki sstlhgs n 
tie sam sposób. 

 

 

 

2. następnie dziesięć hsarfohonee są umieścić Bite charghg bln razem. Gdy pojemnik do ładowania dspiays dwa 
czerwone ighte. Światła 14), wskazując lhatthe dwasłuchawkach są noimal, a następnie otwiera dwnjng bin i 
Bengalskiej je wyciąć w tym samym tvrie. Dwa słuchawki, lewy i prawy aarewll automatycznie dopasować. 

 

 



3. Podnieś dwa słuchawki i włóż je do odpowiednich uszu w oczekiwaniu na sitodruk (lewy, prawy). Następnie dotknij 
pozycji punktu kontaktowego prawego ucha i lewego ucha wll serca cfcka. Reprezentuje sukces parowania. 

 

 

 

4. Użyj ponownie telefon komórkowy i Wyszukaj HOD "cotmedlcn Palm in toe aetttogs-Bluetooth. Po auccsssful matchtog, 
może być uaed. 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
• Należy uważnie przeczytać te ostrzeżenia i przestrogi, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i 

zapobiec uszkodzeniu mienia. 

• Sprawdź lokalne prawa, sprzęt i zatyczki do uszu, które wykorzystują Media, i używamy 

zatyczki do uszu, aby izolacja akustyczna, while kaapng uwagę, chodzenie po drogach, problemy z 

bezpieczeństwem podczas jazdy. 

• Z dala od dzieci, ponieważ słuchawki są małe, niektóre części mogą powodować duszące 

niebezpieczeństwo. 

• Przestrzegać wszystkich slyis Indcatlng sprzęt elektroniczny CkRF Radio produkty muszą 

wyłączyć  

• Obszary Theee mogą zniszczyć Szpital samolot, obszary wybuchowe i potencjalne materiały wybuchowe na 

stacji benzynowej. 

• Nie umieszczaj ani nie przechowuj zatyczek do uszu w tylnym siedzeniu samochodu lub n 

samochodu. Wysoka temperatura może causa bateria litowa ekspansji lub spalania (because słuchawki mają 

baterie litowe). 

• Nie umieszczaj earptugs bezpośrednio w Sir. 

• Nie należy umieszczać zatyczki do uszu w pobliżu ognia, cocking, palniki, świece, Iteptace. 

• Trzymaj maszynę z dala od źródła ciepła, najbardziej sunll ^ IT, wody i innych llqiids. 

• Trzymaj machine z dala od kubka. Istnieją porażenia prądem elektrycznym, eksplozje i 

uszkodzenia produktów. 

• Nie powiadamiani o uszkodzeniu słuchawek lub akumulatora 

• Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa baterii Baterie nie są traktowane jako śmieci w 

gospodarstwie domowym. 

■ Baterie powodują przecieki, materiały elektrolitowe. 

• Zabrania się demontażu maszyny lubniszczenia maszyny. 

• Nie umieszczaj słuchawek na dużej wysokości lub bardzo niskiej wilgotności. 

• Nie wrzucaj maszyny do ognia eksplozja może spowodować obrażenia lub śmierć. 
typu cluster-aware 

• Nie używać deanere abrazyjne, mogą one powodować zarysowania lub uszkodzenia  

• Czy NC4 pozwolić na kontakt maszyny z ostrymi przedmiotami, ponieważ obiekty mogą powodować 

zarysowania. 

• Nie wkładaj niczego w szczelinę urządzenia, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie obwodu 

wewnętrznego. 

• Nie próbuj naprawiaæ, naprawiaæ ani demontowaæ urz ądzenia 

• Nie należy próbować wymieniać baterii, zatyczek do uszu i skrzynek ładowania. Baterie litowe są 

wbudowane. 

Użytkownik cantomat zmieniać ono. 

OSTRZEŻENIA FCC 
Ostrzeżenie: samodzielna zmiana lub naprawa maszyny zostaną anulowane dousługi gwarancyjnej CUS Tomer. 

Uwaga: maszyny są gwarantowane do kwalifikacji i zapakowane. 

Jeśli maszyna nie jest używana, odłożona lub przechowywana, należy wyłączyć cały zasilacz (pudełko ładowania paczki i 

zestaw słuchawkowy), aby nie emitować częstotliwości radiowej, co może powodować szkodliwe zakłócenia, takie jak sąsiad 

społeczności mieszkaniowej może przeszukiwać Bluetooth urządzenia USB.  



 

 

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych) 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub 
dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych  
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych niemożna 
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia 
sięurządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, 
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na 
przekazaniu urządzenia  do wyspecjalizow anego punktu 
zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. 
 
Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy 
skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, którzy udzielą dodatkow ych 
informacji. 
 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu 
prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o 
prawidłowym sposobie postępowania. 
 
  
 
IMPORTER: 
MK Company Maciej Kusaj 
Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 
Polska 
NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 
www.abcros.pl 
 
 
*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego urządzenia.  

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatyw nego 
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpow iednie postępowanie z 
odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.  

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach 
lokalnych. 

 

 

https://abcros.pl/

