
 

Instrukcja Obsługi 

Słuchawki G02 

 

 
 

  



Parowanie 

® Słuchawka zostanie zabrana z opakowania i umieszczona w komorze ładowania. 

Słuchawka jest naładowana i aktywowana, a niebieskie światło jest włączone. 

@ Słuchawki są pobierane z przedziału ładowania, a uszy migają niebieskie i 

niebieskie światła. 

 

 

© Włącz telefon Bluetooth Wyszukaj nazwę Bluetooth: G02 kliknij, aby nawiązać 

połączenie 

 
 

 

 

 

 

  

Uwaga: Jeśli słuchawki z lewej i prawej strony są połączone w ciągu 1 minuty.  zestaw 
słuchawkowy wejdzie w tryb gotowości. Jeśli to konieczne, proszę wyłączyć  headseti  
powtórzyć powyższe kroki, aby ponownie połączyć. 
 

 

 

  

 

© Po uruchomieniu zestawu słuchawkowego można go ładować bezpośrednio w 
przedziale ładowania, a zestaw słuchawkowy jest wyłączony. 

© Ponownie Użyj zestawu słuchawkowego, po prostu weź zestaw słuchawkowy z 
przedziału ładowania  , thatis, completethe  Binaural parowanie, podłącz telefon 

 



Sterowanie 

 

 

  

L/P krótkie naciśnięcie na 1 sekundę Odtwórz/Wstrzymaj odbieranie/rozłączanie 

L/P  Prasa | Odrzucanie połączenia 

L/P długie naciśnięcie przez 2 sekundy | W stanie wyłączenia: Boot 

L/P długie naciśnięcie przez 4 sekundy I Power OFF 

L/P combo 3 razy | Wznawianie funkcji Siri 

L podwójny klik Poprzednia piosenka P podwójny klik Następna piosenka  

L  nacisnij Volume + P naciśnij: Volume- 

 

 

Schemat Ładowania 

Skrzynka ładująca 
Podczas ładowania: numer ekranu j nierozpuszczone (długie światło) pełna moc: 
Wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 10 sekundach 
Czas ładowania: około 1,5 godzin 
 
Zestaw słuchawkowy 

Podczas ładowania: Ice Blue Light KEEPS migające 

Pełna moc: lód niebieskie światło wychodzi 

Czas ładowania ok 1 godzina 

 

Uwaga: podczas ładowania komory ładowania urządzenia należy użyć standardowego 
przewodu do ładowania danych i użyć ładowarki 5V/1A. 

 

Uwaga specjalna: czy notusea  ładowarka Fast Charge  , która przekracza SV/1a, aby 
uniknąć uszkodzenia przedziału ładowania! 
 

 

 

 



Specyfikacja: 
Nazwa połączenia Bluetooth: G02 

Wersja Bluetooth: V 5.0 

Wejście zasilania: DC 5V 

Interfejs ładowania: TYPE-C 

Pojemność komory baterii: 3.7 V/3300mAh 

Pojemność baterii: 55mAh 

Cwszystko/czas odtwarzania: około 4,5 godzin 

Czas ładowania: about60 minut 

Umowa wspierająca: HSP/HFP/A2DP/AVRCP 

Czułość: 120 ± 5dB 

Impedancja: 32Q 

 

Schemat produktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



FAQ 

* Telefon nie może wyszukać urządzenia zestawu słuchawkowego Bluetooth: Wyczyść 
wszystkie sparowane dane z pamięci telefonu Bluetooth w telefonie, a następnie włącz 
ponownie Bluetooth i Wyszukaj urządzenia. 

• Podczas rozmowy lub odtwarzania muzyki zestaw nagłowny przerywa lub rozłącza 
się: 

® Zestaw słuchawkowy Bluetooth jest mało baterii. 

@ Odległość między telefonem komórkowym zestaw słuchawkowy Bluetooth więcej 

niż 10 metrów 

® Istnieje duża powierzchnia obiektów blokujących sygnał, takich jak ściany, między 

telefonem a zestawem słuchawkowym Bluetooth. 

® Parowanie lewego i prawego ucha nie jest zsynchronizowane, zaleca się ponowne 

uruchomienie 

 

Ważne! W tym samym czasie naciśnij i przytrzymaj lewy i prawy 

przycisk słuchawek przez około 5 sekund, aby przywrócić 

ustawienia fabryczne 

Nowy zestaw słuchawkowy wymaga procesu przestoju. Zaleca się 

odtwarzanie muzyki krok po kroku. Po pewnym czasie jakość 

dźwięku każdego segmentu audio zestawu słuchawkowego zostanie 

ulepszona. 

 

 

 

 

 



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/

