
Instrukcja obsługi Słuchawki Q1 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

1. Powielanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie jakiejkolwiek części 

niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy jest 

surowo zabronione. 

2. Zawartość tego podręcznika została postarana o poprawną i kompletną, ale nie ma gwarancji, 

że w tym podręczniku nie będzie błędów ani pominięć. Firma nie ponosi odpowiedzialności za 

jakiekolwiek błędy lub pominięcia, które mogą wystąpić w niniejszej instrukcji. 

3. Postępuj zgodnie ze strategią ciągłego rozwoju, dlatego reserprawo do modyfikowania i 

ulepszania wszelkich produktów opisanych w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia. 

4. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych lub dochodów, ani za 

jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, przypadkowe lub wtórne szkody, z 

uwzględnieniemprzyczyny straty. 

Środki ostrożności 

Ta sekcja jest przeznaczona dla użytkowników, aby prawidłowo korzystać z odtwarzacza i 

upewnić się, że odtwarzacz działa dobrze. Prosimy o uważne przeczytanie i śledzenie go. -  

⚫ Nie uderzaj poważnie w jednostkę główną. 

⚫ Nigdy nie dotykaj substancji chemicznych, takich jak benzene lub cieńsze. 

⚫ Proszę nie zbliżać się do silnych pól magnetycznych i elektrycznych. 
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⚫ Unikać bezpośredniego światła lub urządzeń cieplnych. 

⚫ Nie demontować, naprawiać ani modyfikować go samodzielnie. 

⚫ Podczas jazdy na rowerze, prowadzenia samochodu lub motocykla, nie należy używać gracza 

ichusty, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 

⚫ Nie słuchaj głośniejszej głośności, aby uniknąć negatywnego wpływu na słuch. 

⚫ Utylizować opakowania, baterie i stare produkty elektroniczne, należy je odpowiednio 

posortować. 

 Specyfikacja 

1, obsługa odtwarzania muzyki: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, odtwarzanie w 

formacie ACELP. 

2, obsługa nagrywania: FM, nagrywanie MIC. 

3, obsługa przeglądania zdjęć: JPEG, BMP, Przeglądanie formatu GIF 

4, radio obsługuje. 

5, obsługa czytania dokumentów tekstowych. 

6, wyświetlanie zegara, obsługa kalendarza 

7, funkcja ustawiania: obsługa wyświetlania i ustawiania każdego atrybutu funkcji. 

Obsługa systemu plików 8, FAT16, FAT32, ExFAT/Fat64. 

9, odzyskiwanie ADFU i obsługa aktualizacji USB. 

10. Obsługa wielozadaniowości. 

11, obsługa funkcji nawigacji plików (i obsługa uruchamiania klawiszy skrótu). 

12, support dla 24 języków 

 

※Musi zobaczyć przed użyciem※ 

 

Parametry produktu 

Marka: QCR 

Model: Smart MP3  Wireless  Słuchawki Bluetooth 

Wejście zasilania: DC5V 

Wyjście pojemnika do ładowania: 5V-1.0A 

Wersja Bluetooth: V5.0 

Czułość: 120±5dB 

MP3/pojemność baterii: (Q1  3500mAh  /  Q1Pro 6000mAh) 

Pojemność baterii słuchawek: 60mAh 

Czas ładowania: 2-3H 

Czas gry: 6-7H 

Czas czuwania: 720 Hnasz 

Umowa o pomocy technicznej: HSP/HFP/A2DP/AVRCP 
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Informacje o połączeniu parowania zestawów słuchawkowych: 

 

1. Najpierw wyjmij 2 słuchawki (po lewej i prawej stronie), Automatycznie włącz czerwony /Blue 

migający sygnał ostrzegawczy "Włącz" poczekaj 5-7 sekund w stanie włączania zasilania, aby 

zakończyć parowanie, dźwięk ostrzegawczy "Połącz" 

 

2. Otwórz urządzenie innej firmy (telefon komórkowy) Bluetooth, aby wyszukać "Q1",a następnie 

kliknijdwukrotnie parowanie, a następnie monit  "Połącz  ",anastępnie uzupełnij parowanie i 

wprowadź stan użytkowania. 

 

Obsługa podłączania słuchawek do odtwarzacza jest następująca: 

 

Krótkie naciśnięcie: pauza/odtwarzanie/odpowiedź/rozłączanie (L/R Same) 

Długie naciśnięcie: Wł./wył.(L/R Same) 

Długie naciśnięcie+zostaw  rękę: Zadzwoń do Siri 

Double Click: "L"  Previous song",  "R" Next Song 

Trzy trafienia: "R" Volume + (Pojedynczy zestaw słuchawkowy "R" Volume +). "L" Volume - 

(Pojedyncza słuchawka "L" Głośność - ). 

 

UWAGA: 

 

Korzystanie z dwóch zestawów słuchawkowych w tym samym czasie (w dwóch urządzeniach) 

oba zestawy słuchawkowe działają normalnie. Po sparowaniu dwóch zestawów 

słuchawkowych problem zpołączeniem będzie problemem. W takim przypadku należy 

ręcznie ponownie sparować dwa zestawy słuchawkowe i kontynuować. Podłączone 

urządzenie (jedno urządzenie) 

Widok wyglądu 
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Funkcja klucza 

1. Przycisk nagrywania: Przycisk szybkiego nagrywania; 

2. Przycisk VOL: wywołać menu regulacji głośności,użyj przycisku / aby zwiększyć 

/ zmniejszyć głośność; 

3. Klawisz M: klawisz menu, jeśli nie ma specjalnego opisu, jego funkcją jest 

wyskakuje menu opcji odtwarzania pod dowolną funkcją; 

4. Klucz: Wybierz poprzednią opcję lub plik; 

5. Klawisz: Przycisk Odtwórz/Zatrzymaj. Under opcji menu, jest odpowiednikiem 

przycisku OK; 

6. Klucz: Wybierz następną opcję lub plik; 

7. Przycisk Powroty: powrót do poprzedniego menu; 

8. Przycisk ZASILANIA: Krótkie naciśnięcie: ekran blokady/rozwiązania (z 

wyjątkiem dwukrotnego kliknięcia latarki włącz / wyłącz w ekranie blokady state, 

inne operacje muszą być odblokowane do pracy); długie naciśnięcie: wł./wył.; 

dwukrotne kliknięcie: włącz/ wyłącz latarkę; 

9. USB1: Transmisja danych, ładowanie 

10.USB2: Ładowanie innych urządzeń mobilnych (5V / 1A); 

11. Latarka 

12. Zestaw słuchawkowy TWS Bluetooth 

Przycisk akcji definition 

 

A ction 

(przyp. 

Podstawowa praca 

Szybkie Naciśnij lee niż 1,2 sekundy 
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naciśnięcie 

Long  prasa Naciśnij więcej niż 1,5 sekundy 

Dwukrotne 

kliknięcie 

2 kolejne prasy w 1,5 sekundy 

 

Uwaga: Niniejsza instrukcja odnosi się do krótkiego naciśnięcia bez specjalnych 

instrukcji. 

Włączanie /wyłączanie 

1.W ton wyłączyć stan, Długie naciśnięcie przycisku POWER, aby włączyć. 

2.Włącz stan, długo naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć 

3.Gdy czas bezczynności systemu osiągnie ustawiony przez użytkownika czas 

wyłączenia, odtwarzacz automatycznie wyłącza się. 

Uwaga: Ta funkcja nie działa, gdy player jest podłączony do komputera lub 

naładowany. 

 

Niski poziom naładowania baterii 

Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, odtwarzacz monituje o niski poziom 

energii, a następnie automatycznie wyłącza się, aby wejść w stan gotowości, nie 

uruchamiaj ponownie, ładuj w czasie  

Zalecany wybór szczegółowyprądu ładowarki:1  A  

Pełna bateria 

Podczas procesu ładowania, gdy standard baterii jest pełny, a miganie nie miga, 

bateria odtwarzacza jest w pełni naładowana. 

Łączenie się z komputerem 

Konfiguracja systemu 

System operacyjny: Windows XP&Vista/2K/ME/98 (wymaga instalacji sterownika) /Mac OS 10 

Procesor: co najmniej Pentium-133MHz 

Pamięć: co najmniej 32 MB 

Wolne miejsce na dysku twardym: co najmniej 100 MB 

Port USB 
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Podłącz komputer do odtwarzacza za pomocą kabla USB. Odtwarzacz wyświetli monit "Charge 

and Transfer”",  "Charge andPlay"  option, a komputer wyświetli monit o wyświetlenie okna 

wyboru dysku wymiennego. Wybierz odpowiedni folder, aby skopiować pliki do siebie. 

Ładowanie i transmisja: Ładowanie może jednocześnie przesyłać dane z komputera i kopiować 

pliki do siebie(odłączone podłączone urządzenia Bluetooth). 

Ładowanie i odtwarzanie: tylko ładowanie, brak transmisji danych (nie odłączy podłączonego 

urządzenia Bluetooth). 

Zegar 

                   
Wybierz aplikację zegara i naciśnij, aby wejść (typ wybierania jest ustawiony na 

→  ustawienia wyświetlania  →  wybór wygaszacza ekranu) 

            

Muzyki 

 

Wybierz aplikację muzyczną, naciśnij, aby wejść 
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Obsługuje odtwarzanie punkt przerwania i odtwarzanie w tle.  Odtwarzanie punktu 

przerwania odnosi się do kontynuowania odtwarzania z punktu wyjścia ostatniego 

utworu odtwarzanegod, obsługiwanego tylko na liście odtwarzania; odtwarzanie w tle 

oznacza, że nie ma konfliktu z dźwiękiem podczas odtwarzania aplikacji. -  

Interfejs listy menu głównego muzyki 

 

      

Naciśnij  i  przełącz w górę i w dół, naciśnij,   aby wybrać tę opcję. 

Opcje menu include: Wszystkie utwory, piosenkarze, albumy, gatunki, listy katalogów, pliki audio,  

listy odtwarzania, zaktualizowane  listy odtwarzania, ostatnie odtwarzanie. 

Wszystkie utwory: Pokazuje wszystkie losowe odtwarzanie i listę wszystkich utworów w 

pamięci. 

Singer: W porządku alfabetycznym, teksty wszystkich utworów wpamięciternal są ułożone w 

porządku alfabetycznym. 

Album: Wyświetlany w pierwszej kolejności pinyin nazwy albumu. 

Styl: wyświetlany zgodnie ze stylem wbudowanym w pobraną muzykę. 

Lista katalogów: lista lokalna 

Plik nagrywania: lista nagranych plików 

Playlist:  Zawiera "Teraz playlista [1], teraz playlista [2], teraz playlista [3]". 

Aktualizuj listę odtwarzania: Użyj tej funkcji, aby zaktualizować listę po wprowadzeniu zmian w 

pliku utworu. 

Ostatnia gra: zapamiętać ostatni break point gry. 

 

Music player interface 
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Naciśnij, aby przełączać się między odtwarzaniem muzyki a  

zatrzymaniem,Naciśnij i wytchniejdla poprzedniego pliku lub następnego  pliku. Długie  

naciśnięcie i możnaprzewijać do przodu i przewijać do przodu. . 

Kliknij klawisz M ,Wprowadź interfejs podmenu  

 

Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego menu. 

Opcjenu subme muzyki 

1. Kliknij przycisk M  w odtwarzanie muzyki lub przestań odtwarzać stan, aby wejść do 

podmenu. Opcje menu obejmują: tryb odtwarzania, ustawienia dźwięku, dodawanie do listy 

odtwarzania, usuwanie z listy odtwarzania, usuwanie. 

 

2. Naciśnij   i   wybierz menu przeglądania. -  Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić 

do górnego interfejsu. ,Naciśnij  przycisk Potwierdź opcję (inne aplikacje są takie same). 

 

 

 

Tryb odtwarzania: Wybierz tryb odtwarzania i wyświetl "Powtarzaj odtwarzanie, gra 

losowa";; 

①. Wybierz opcję Powtórz odtwarzanie, aby wyświetlić "Repeat Play Off, Single Repeat,  

Repeat All, Browse Play". Wybierz opcję Powtarzaj play off, po odgraniu wszystkich 

utworów na liście, przestań odtwarzać; wybierz pojedyncze powtórzenie, powtórz 

bieżący utwór; zaznacz wszystkie powtórzenia, powtórz wszystkie utwory w bieżącym 

katalogu; wybierz przeglądaj odtwarzanie, podgląd każdegostojaka t 10 sekund. 

②. Wybierz opcję  Odtwarzanie shuffle, aby wyświetlić  "Wyłączone, Włączone" i 

wybierz dowolną, aby wyłączyć / włączyć tryb gry losowej. 

 

Ustawienia dźwięku: Wybierz ustawienia dźwięku, aby wyświetlić "Korektor",, 

 

3. Wybierz korektor i wyświetlacz "Off, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Electronic Music". 
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Dodaj do listy odtwarzania: Sprawdź, aby dołączyć do listy odtwarzania, wyświetl "Teraz playlista 

[1], teraz playlista [2], playlista teraz[3]",Naciśnij  i  wybierz trzy listy w górę iw 

dół,,Naciśnijprzycisk  Sprawdź listę, a interfejs pop-up będzie "'xxx ... 'Dodaj do listy 

odtwarzaniacurrent [1] / [2] / [3]? "Wybierz "Tak", aby dodać utwór w grze do listy odtwarzania. 

Usuń z listy odtwarzania: Sprawdź, aby usunąć z listy odtwarzania, wyświetl "Teraz lista 

odtwarzania [1], playlista teraz [2], playlista teraz [3]",Naciśnij pozycję  Wybierz jedną z 

list odtwarzania.  Jeśli odtwarzany utwór being znajduje się na liście odtwarzania, wybierz listę 

odtwarzania, aby usunąć utwór (usuwane są tylko utwory na liście odtwarzania, a utwory w 

katalogu nie są usuwane). 

Usuń: Zaznacz usuń, aby usunąć aktualnie odtwarzany utwór. 

Bluetooth 

     
Wybierz aplikację Bluetooth,  app,Naciśnij klawisz   enter 

Sterowanie przełącznikiem Bluetooth: sterowanie włączaniem/ wyłączaniem Bluetooth(Naciśnij 

przycisk Potwierdź)） Press   

Wyszukiwanie urządzeń: Po automatycznym wyszukiwaniu urządzeń Bluetooth naciśnij klawisz  

Potwierdź  połączenie; podczas procesu wyszukiwania miga szara mała ikona 

Bluetooth w prawym górnym rogu interfejsugłównego interfejsu. Po pomyślnym 

nawiązaniu połączenia szara ikona zmieni się w jasnozieloną, długą, jasną ikonę. 

Lista urządzeń: wyświetl urządzenia Bluetooth podłączone do tego produktu. Urządzenia można 

ręcznie łączyć/usuwać.nnected devices. 

E-book 
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Wybierz aplikację eBook, naciśnij klawisz Enter 

Naciśnij przycisk Potwierdź otwarty plik tekstowy, wyświetl bieżący numer strony i całkowitą 

liczbę stron (całkowita liczba stron obliczona w tle)  PressNaciśnij orlub przewróć strony 

do przodu i do tyłu  Podczas  procesu przeglądania e-booków  naciśnij przycisk 

Przełączaj między ręcznym obracaniem stron a automatycznym obracaniem stron. Naciśnij  

klawisz  M Wprowadź opcję podmenu i naciśnij klawisz wstecz, aby wyjść. 

                             

 

Ręczne (ręczne) nie 

można strony (strony) 

Automatyczne obracanie 

strony 
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Opcja menu 

 

W interfejsie lis t pliku tekstowegokliknij klawisz M, aby przejść do podmenu. Opcje 

menu obejmują, ustawienie czasu automatycznego odtwarzania, usuwanie e-booka, 

wybór zakładek, usuwanie zakładki, dodawanie zakładek, wybór numeru strony. 

Ustawienie czasu automatycznego odtwarzania: Ustaw interwał czasu automatycznego 

odtwarzania, 2 ~ 30s. 

Delete e-booki, zakładki wybór, usunąć zakładki, dodać zakładki i wybór numeru strony. Każdy 

plik tekstowy obsługuje do 16 znaczników. 

Wybór numeru strony: użytkownik wybiera wprowadzenie interfejsu wyboru numeru strony. 

Naciśnij  lub  przewiń w górę i w dół list stron, Naciśnij pozycję  Wybierz liczbę 

stron. 

 

Recording  

 

Wybierz aplikację do nagrywania,długie naciśnięcie  2 Second Enter 
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Interfejs nagrywania 

 

 

Naciśnij  klawisz  Start/pause/continue nagrywania. 

Kliknij przycisk Wstecz, aby zapisać się automatycznie. 

Długi naciśnij  2 Sekundowy  przycisk wstecz, aby wyjść z interfejsu nagrywania. 

To urządzenie ma przycisk szybkiego nagrywania, który może wejść do interfejsu 

nagrywania za pomocą jednego przycisku. 

 

Radio (R adio) 

 

 

Wybierz aplikację radiową, naciśnij klawisz   Enter 
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Po wprowadzeniuasa interf kliknij przycisk M, aby wyświetlić następujące opcje: 

Rozpoczynanie nagrywania radiaFM: Nagrywanie FM 

Automatyczne dostrajanie: Po wybraniu tego elementu naciśnij   klawisz Wróć do interfejsu 

funkcji radiowej, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Gdy program jestearched, 

system automatycznie zapisuje stację i wyświetla 01 na interfejsie. Kontynuuj wyszukiwanie i 

zapisuj według numeru. Naciśnij przycisk wstecz, aby zatrzymać wyszukiwanie. Stacja 

wyszukiwania została pomyślnie zapisana,  naciśnij  klawisz  można przełączać się między 

słuchaniem  zapisanych stacji w paśmie. 

Ręczne dostrajanie:：Naciśnij  klawisz Enter  ręczne dostrajanie,，Naciśnij  i  

ręcznie dostosuj radio, aby dostosować je do stacji radiowej, naciśnij klawisz  M, aby 

wprowadzić opcję podmenu, wybierz zapisz do ustawienia wstępnego, wybierz dowolny wstępnie 

ustawiony punkt częstotliwości radiowej,  Press  Key  Potwierdź tę opcję. Stacja jest 

zapisywana na zaprogramowanym stacji. 

Zaprogramowane radio: Wyświetla wstępnie ustawione punkty częstotliwości radiowej i 

zapisuje do 30 punktów częstotliwości. 

Zapisz do preustawienie: wybierz dowolny wstępnie ustawiony punkt częstotliwości radiowej, 

naciśnij   klawisz  Potwierdź opcję, a stacja zostanie zapisana na zaprogramowanym stacji. 

Wyczyść ustawienia wstępne: Naciśnij przycisk   Po potwierdzeniu klawisza automatycznie 

wejdzie on na listę zaprogramowaną stacją. ,Naciśnij  i  przesuń w górę lub w dół, aby 

wybrać dowolną stację  Naciśnij  klawisz,"Wyczyśćpreustawienie xx? Tak/Nie"  wyskakuje. 

Fstarszy 

 

Wybierz aplikację folderu,  app,naciśnij klawisz   Enter 

Wyświetlanie wszystkich katalogów i plików na wewnętrznym urządzeniu pamięcimasowej: 
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Wybierz plik na liście plików, Kliknij przycisk M, aby wyświetlić "Usuń" i naciśnij przycisk 

Wstecz, aby anulować usunięcie,Naciśnij  klawisz  Przycisk Potwierdź opcjęusunięcia  

Album 

 

Wybierz aplikację album,Naciśnij klawisz   Enter 

Naciśnij klawisz  M Regulowany: jasność; ustawienia pokazu slajdów; usuwanie zdjęć; 

aktualizowanie opcji list odtwarzania. Po zaznaczeniu  naciśnij  klawisz confirm. 

Krok 

 
Wybierz aplikację krok po kroku, naciśnij klawisz  Enter 
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Rozpocznij liczenie: Klawisz  Wstępss  Wprowadź krok (jak pokazano poniżej),naciśnij  

klawisz  Pauza / rozpocznij liczenie. Po wstrzymaniu naciśnij przycisk Wstecz, aby 

wybrać tak/nie, aby zapisać liczbę kroków. -  Press  Naciśnij  klawisz Upewnij  

się, że tak/nie zapisuj. 

Dane osobowe: Naciśnij  klawisz  Wprowadź każdą opcję, aby edytowaćinformacje o 

poziomiezapisu na podstawie informacji o wzroście, wadze i rozmiarze kroku. 

Historia: Wyświetlanie historycznych liczb kroków 

Wyczyść rekord: wyczyść rekordy liczby pojedynczych lub wszystkich kroków 

 

Narzędzie 

 

Wybierz aplikację narzędzi, naciśnij, aby wejść 

To menu zawiera kalendarze, stopery,budziki nd. 



                    Instrukcja obsługi Słuchawki Q1  

 

 

 

Wersja:1.0  Strona 15 

 

Flashlight (światło rzęs) 

 
Wybierz aplikację latarki, naciśnij klawisz  Enter 

Naciśnij klawisz M ,Regulowany"SOS"  lub"normalny"Opcja, po zaznaczeniu  Naciśnij  

klawisz Potwierdź  

Setting 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wybierz aplikację ustawień, Naciśnij przycisk  Enter 

Wprowadź ustawienia z następującymi opcjami: 

1. Ustawienia muzyki: w tym odtwarzanie powtarzane, gra losowa, korektor, 

2. Ustawienia nagrywania: wybierz jakość nagrywania (inna jakość nagrywania zajmuje inną 

przestrzeń pamięci) 

3: ustawienia e-booka: wybierz czas automatycznego odtwarzania e-booka 

4: Ustawienia radia:pasmo częstotliwości radiowej se lect 

Wspólny pasmo częstotliwości - zakres częstotliwości:87.5MHZ-108.00MHZ 

Japoński pasmo - zakres częstotliwości:76.00MHZ-90.00MHZ 

5: Ustawienie obrazu: wybierz czas automatycznego odtwarzania obrazu 

6: Ustawienie wyłączenia: automatyczny czas wyłączania systemu idle(0-120Minute))  

7: Ustawienia wyświetlania: 

Jasność: dostosuj jasność wyświetlacza. 

Timer podświetlenia: W tym czasie podświetlenie zostanie wyłączone bez operacji przycisku. 
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※W poniższym interfejsie ustawienie czasu podświetlenia jest nieprawidłowe: 1)  interfejs 

czytania e-booków; 2) interfejs połączenia USB. 

Wygaszacz ekranu: cyfrowy, biznesowy, kreskówkowy, trzy tarcze do wyboru. 

8:24Rodzaj  języka  to: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, japoński, koreański, 

francuski, niemiecki, włoski, holenderski,  portugalski, hiszpański, szwedzki, czeski, duński, 

polski, rosyjski, turecki, węgierski, rumuński, arabski, hebrajski, tajski, indonezyjski, grecki. 

9: Informacje o systemie: Wyświetlanie "informacji o odtwarzaczu, miejsca na dysku". 

Informacje o odtwarzaczu: Wyświetla numer wersji oprogramowania i czas wersji. 

Miejsce na dysku: Pokazuje dostępne miejsce, całkowitą przestrzeń. 

10: Data i godzina: dostosuj datę i dostosuj godzinę 

11: Ustawienie fabryczne: Inicjuj ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych. 

12: Ustawienia wyjścia 

 

Spozycje uwagi pecial   

Nie można ponownie wprowadzić when podłączony do Bluetooth: nagrywanie, album 

fotograficzny, aplikacja do nagrywania FM. Aby wejść, zamknij Bluetooth. 

Słuchawki Bluetooth TWS 
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Modułurządzenia Bluetooth:Q1 

 

Odległość połączenia: 

Bluetooth i odległość bezprzewodowaodtwarzacza :≤10M 

 

Włącz/  Wyłącz:： 

Długie naciśnięcie słuchawek  L/R ,może włączać / wyłączać ręcznie. 

Zestaw słuchawkowy Bluetooth jest automatycznie włączany z ładowarki, automatycznie 

sparowany z uchem i automatycznie podłączony do odtwarzacza (wymagane pierwsze użycie, 

wymagane ręczne połączenie) 

Zestaw słuchawkowy Bluetooth jest automatycznie wyłączany w polu ładowania i przechodzi w 

stan ładowania (czerwone światło jest zawsze włączone podczas ładowania, a pełne czerwone 

światło jest wyłączone) 

 

※Skrzynka ładująca i zestaw słuchawkowy Bluetooth są ładowane, niezależnie od stanu 

włączynia / wyłączenia odtwarzacza! 
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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/

