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Instrukcja obsługi

 by zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez długi
A
czas na wysokich poziomach głośności.

• Przechowuj produkt z dala od innych magnesów i metalowych części
magnetycznych.

Słuchawki douszne z pałąkiem na szyję

• Zachowaj odpowiednią odległość (co najmniej jednego metra) od urządzeń i
przedmiotów, które mogą zostać zniszczone lub których działanie może zostać
zakłócone przez magnetyzm (np. paski taśmy magnetycznej, karty płatnicze, płyty
CD, identyfikatory, dyski twarde, komputery, monitory, urządzenia pomiarowe).

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

• Pole magnetyczne wbudowanego magnesu może znacząco wpływać na
działanie rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych! Dlatego trzymaj
produkt z dala od takich urządzeń.

Nr zamówienia 2177774

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku przez sparowane urządzenie Bluetooth.
Produktu można również używać do wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym.
Produkt zasilany jest poprzez wbudowany akumulator. Akumulator można ładować przez USB.
Dzięki wbudowanym magnesom możesz połączyć słuchawki ze sobą, aby zawiesić je na szyi.
Produkt posiada ochronę tylko przed wnikaniem potu. Nie używaj słuchawek w czasie deszczu.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu
nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż te
opisane powyżej może spowodować uszkodzenie komponentów. In addition, improper use
can cause hazards such as a short circuit or fire. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i
przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim
wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi regulacjami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy
firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

• Słuchawki douszne

• 2 pary wkładek dousznych (małe, duże)
• Kabel USB do ładowania
• Torba do przechowywania
• Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Najnowsze instrukcje obsługi można pobrać ze strony www.conrad.com/downloads lub skanując
kod QR z tej strony. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.
Symbol „strzałki” informuje użytkownika o ważnych wskazówkach i uwagach
związanych z użytkowaniem urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Podczas korzystania z magnesów zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć
obrażeń i zniszczenia magnesu.
• Trzymaj magnesy w miejscu niedostępnym dla dzieci. Trzymaj magnesy poza
zasięgiem dzieci.
• W przypadku braku pewności, jak należy użyć lub podłączyć urządzenie, należy
zasięgnąć porady technika.
• Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez
technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie
tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub
pracownikiem technicznym.

b) Akumulator Li-Po

• Akumulator jest wbudowany w produkt i nie można go wymienić.
• Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może
spowodować wybuch lub pożar! W przeciwieństwie do zwykłych baterii (na
przykład baterii AA lub AAA), obudowa akumulatora LiPo jest wykonana z
wrażliwej folii z tworzywa sztucznego.
• Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do
ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
• Ładuj akumulator regularnie, nawet gdy nie używasz produktu. Nie trzeba
rozładowywać akumulatora przed ponownym ładowaniem.
• Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
• Podczas ładowania należy umieścić produkt na powierzchni niewrażliwej na
ciepło. Podczas ładowania akumulator może się rozgrzać.

Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym uruchomieniem naładuj całkowicie akumulator.
Jeśli podczas pracy rozlegnie się komunikat „low battery”, a dioda LED zacznie migać na
czerwono, naładuj baterię.
• Port ładowania znajduje się na panelu sterowania obok przycisku –. Otwórz pokrywę
ochronną.

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące
bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej
instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała
lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

• Podłącz wtyczkę micro USB kabla ładującego do portu ładowania na produkcie.

a) Ogólne informacje

• Odłącz kabel od produktu i od źródła zasilania.

• Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym
dla dzieci i zwierząt domowych.
• Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą się one
stać niebezpieczną zabawką dla dzieci.
• Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, uderzeniami,
gazami łatwopalnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
• Nie wolno poddawać produktu naprężeniom mechanicznym.
• Jeśli produktu nie można już używać bezpiecznie, zaprzestać używania i
uniemożliwić używanie osobom nieupoważnionym. Nie można zagwarantować
bezpiecznego użytkowania produktu, który:
- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
• Z produktem zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub
upadek, nawet z małej wysokości, mogą spowodować uszkodzenia produktu.
• Należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń
podłączonych do tego produktu.
• Nie korzystaj z produktu podczas prowadzenia pojazdu, obsługiwania maszyn
lub wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności. Możesz nie
usłyszeć sygnałów ostrzegawczych, w wyniku czego możesz być narażony na
niebezpieczeństwo.
• Jeśli korzystasz z produktu podczas uprawiania sportu lub jako pieszy, dostosuj
głośność tak, aby nadal słyszeć odgłosy otoczenia.

• Podłącz wtyczkę USB do źródła zasilania USB (np. do komputera lub zasilacza z wyjściem
USB).
• Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED. Gdy bateria będzie w pełni naładowana,
dioda LED zaświeci się na niebiesko.
• Załóż pokrywę ochronną.

Obsługa
a) Parowanie

• Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
• Aby rozpocząć pracę, naciśnij i przytrzymaj przycisk O, aż dioda LED zacznie migać na
przemian na czerwono i niebiesko.
• Po krótkim czasie na liście dostępnych urządzeń Bluetooth w twoim urządzeniu pojawi się
RF-WH-150. Wybierz RF-WH-150.
Jeśli pojawił się komunikat o konieczności wprowadzenia hasła, należy wpisać 0000.
W przypadku niektórych telefonów komórkowych po zakończeniu procesu
parowania może być konieczne potwierdzenie połączenia między telefonem
komórkowym a produktem.
Jest to zwykle konieczne, jeśli masz już co najmniej jedno inne urządzenie
Bluetooth zarejestrowane w telefonie komórkowym lub jeśli telefon komórkowy jest
podłączony do innego urządzenia (takiego jak zestaw słuchawkowy Bluetooth).
Połączenie zostanie utracone, jeśli produkt lub sparowane urządzenie Bluetooth
zostanie wyłączone bądź usunięte z zasięgu. Gdy odpowiednie urządzenie zostanie
ponownie włączone lub gdy urządzenie Bluetooth powróci do zasięgu produktu,
połączenie zostanie automatycznie przywrócone.
Aby włączyć automatyczne ponowne łączenie, funkcja ta może wymagać aktywacji
w urządzeniu Bluetooth (prosimy o zapoznanie się z tym punktem instrukcji
urządzenia Bluetooth).

b) Włączanie lub wyłączanie

• Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk O, aż w słuchawkach rozlegnie się
komunikat „power on”.

Utylizacja
Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do
odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy zawsze usuwać zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

• Po ustanowieniu połączenia usłyszysz komunikat „connected”.
- Gdy tylko połączenie zostanie nawiązane, niebieska dioda LED miga raz co 2 sekundy.

Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczyniać się do
ochrony środowiska naturalnego.

- Po przesłaniu sygnału audio niebieska dioda LED miga dwukrotnie co 2 sekundy.
• Aby wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk O, aż w słuchawkach rozlegnie się
komunikat „power off”. Czerwona dioda LED mignie trzy razy.

Dane techniczne

c) Zestaw głośnomówiący

a) Bateria

Akumulator.................................... 3,7 V LiPo, 80 mAh

Odbieranie połączeń

Krótko naciśnij przycisk O

Kończenie połączeń
Odrzucanie połączeń

Naciśnij i przytrzymaj przycisk O

Ponowne wybieranie ostatniego połączenia

Naciśnij dwukrotnie przycisk O.

Czas ładowania............................. ok. 2 godz.
Pobór mocy................................... 20 mA

b) Czas pracy

Czas rozmowy............................... ok. 6 godz.

Zwiększ głośność

Krótko naciśnij przycisk +

Zmniejsz głośność

Krótko naciśnij przycisk –

Po osiągnięciu minimalnej/maksymalnej głośności rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

e) Sterowanie muzyczne

Odtwarzanie audio......................... ok. 4 godz.
Czas czuwania.............................. ok. 80 godz.

c) Podłączanie

Wersja Bluetooth........................... 5.0
Profile Bluetooth............................ HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Częstotliwość radiowa................... 2,4026 – 2,4800 GHz

Odtwarzanie/pauza

Krótko naciśnij przycisk O

Kolejny utwór

Naciśnij i przytrzymaj przycisk +

Początek utworu/poprzedni utwór

Naciśnij i przytrzymaj przycisk –

Moc transmisji................................ 0 dBm
Zasięg............................................ maks. 10 m

d) Dźwięk

Czułość mikrofonu......................... -42 dB ±3 dB
Stosunek sygnału do szumu.......... ≥80 dB
Impedancja głośnika...................... 16 Ω ±15%

Rozwiązywanie problemów
Słuchawki nie reagują
na polecenia klawiszy,
odtwarzanie automatycznie się
zatrzymuje lub się nie włącza.

Natężenie prądu ładowania........... 100 mA

W oparciu o w pełni naładowaną baterię:

d) Regulacja głośności

Problem

Napięcie ładowania....................... 5 V/DC

Poziom ciśnienia akustycznego..... maks. 98 dB
Możliwa przyczyna i rozwiązanie

e) Inne

Warunki pracy................................ od -10 do +50°C, 10–90% wilg. wzgl.
Bateria jest wyczerpana.
Naładuj baterię do pełna.

Warunki przechowywania.............. od -10 do +50°C, 10 – 90% wilg. wzgl.
Długość.......................................... ok. 65 cm
Waga............................................. ok. 17 g

• Głośność jest ustawiona na minimum.
Brak dźwięku

• Urządzenie nie jest już sparowane. Powtórz proces
parowania.
• Urządzenia nie są w zasięgu.

Urywane odtwarzanie

• Urządzenia nie są w zasięgu.
• Inne urządzenia zakłócają łączność radiową.
Zwiększ odległość do takich urządzeń.

Konserwacja i czyszczenie
a) Wkładki douszne

Wkładki douszne można zdjąć ze słuchawek i wymienić.

b) Czyszczenie

• Nigdy nie stosuj agresywnych detergentów, spirytusu odkażającego ani innych roztworów
chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy oraz sprawić, że
produkt nie będzie działał prawidłowo.
• Nie zanurzaj produktu w wodzie.
• Do czyszczenia produktu używaj suchej niestrzępiącej się szmatki.
• Zdejmij wkładki douszne, aby wyczyścić słuchawki.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt
ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: www.conrad.com/downloads
Wybierz język, klikając odpowiadający mu symbol flagi, a następnie wprowadź
numer zamówienia produktu w polu wyszukiwania. Deklaracja zgodność UE jest
dostępna do pobrania w formacie PDF.
Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie,
tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione
bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan
techniczny urządzeń w momencie druku.
Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.
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