
Instrukcja 
Słuchawki i500 pro  



Słuchawki 
bezprzewodowe 

 

Parametry produktu 

Wersja Bluetooth: 5.0 

Odległość połączenia: 30m 



Czas ładowania: 30 minut 

Korzystanie czas trwania: 3H 

Pojemnik na ładunek + Waga zestawu 
słuchawkowego: 50 

Gramy pojemności akumulatora zestawu 
słuchawkowego: 30mA 

Pojemność akumulatora pojemnika 
ładowania : 250mA 

lnput: 5V 

Impedancja głośnika: 32Q 

Pasmo przenoszenia: 20-2000HZ 

Prąd: 20-2000Hz  



Metoda połączenia 

1. Otwórz pokrywę pudełka i Znajdź nazwę Bluetooth na 
liście Bluetooth i nawiąż połączenie, klikając nazwę 
Bluetooth. 

2. Wyskakujące okienko użytkownika można połączyć 
zgodnie z wyskakującym oknem monitu.

 

 

 

 

 

  



Sposób działania 

  

Obszar dotykowy 

W stanie muzyki 
(D dwukrotne kliknięcie: Odtwarzanie/ pauza 

(2) dotknij prawego ucha trzy razy: Odtwórz następny 
utwór 

@ Dotknij prawego ucha trzy razy: Odtwórz następny 
utwór 

W stanie połączenia 
(J) dwukrotne kliknięcie: odbieranie połączeń 

przychodzących 

(2) dotknij 2 sekundy: Rozłącz połączenie 

Przywołuje Siri 
< D Touch 3 sekundy: przywołanie Siri 



Opis funkcji lampy LED (dioda 
emitująca światło) 

1. Po włożeniu ładowania przez USB pomarańczowe światło jest 

włączone przez 8 sekund, a pomarańczowa lampka jest 

automatycznie wyłączana po 8 sekundach, a zielona lampka 

świeci przez 8 sekund ponaładowaniu i jest automatycznie 

wyłączona. 

2. Gdy ładowanie bezprzewodowe jest naładowane, 
pomarańczowe światło jest włączone przez 8 sekund i jest 
automatycznie wyłączane po 8 sekundach. Gdy ładowanie i 
odbieranie bezprzewodowe jest pełne, zielone światło jest 
włączone przez 8 sekund, gdy ładowanie i odbieranie 
bezprzewodowe jest wyłączone, a bezprzewodowe ładowanie i 
odbieranie oraz światło są wyłączone 

3. Gdy lewy Słuchawka jest włożył do kosza, zielone światło jest 
włączone przez 3 sekundy, aby automatycznie włączyćf 

4. Gdy prawe ucho zostanie umieszczone w pojemniku, zielone 
światło zostanie włączone przez 3 sekundy i zostanie 
automatycznie wyłączone 

5. Podczas otwierania i parowania białe światło mignie, gdy 
przycisk jest ciągły. Po sparowaniu jest successfu  i, zielone 
światło świeci on przez 2 sekundy i automatycznie zamyka. 

 

 



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/

