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Słuchawki nauszne przewodowe model Lovely 

4512445072420 

4512445072437 

4512445072413 

4512445072468 

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 

Bezwzględnie należy unikać kontaktu z wilgocią. Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać 

lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe 

użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. dokładnie przeczytać instrukcję obsługi 

i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, 

ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 

Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia.     

SPOSÓB UŻYCIA: 1. Kontrola głośności: aby zwiększyć głośność naciśnij na „+”, aby zmniejszyć głośność naciśnij na „-”. Podczas słuchania muzyki 

wciśnij raz, aby pauzować, wciśnij dwa razy, aby odtworzyć następną piosenkę, wciśnij trzy razy, aby odtworzyć poprzednią piosenkę. Aby uniknąć 

uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj ucha bezpośrednio do włączonego 

urządzenia. Upewnij się, że z urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch szczególnie narażony jest na 

uszkodzenia. Nie należy używać podczas kierowania pojazdami.  

WAŻNE WSKAZÓWI BEZPIECZEŃSTWA 

Przed użytkowaniem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Przekazując produkt osobom trzecim należy dołączyć do niego 

instrukcję obsługi. Nie należy używać produktu ewidentnie wadliwego. DZIECI Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria 

i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może 

skutkować zaduszeniem lub udławieniem. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o 

ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. 

Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 

 

OSTRZEŻENIA: Urządzenie nie jest wodoodporne. Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Przechowuj urządzenie 

oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.  Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów 

urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą ona powodować uszkodzenia części urządzenia.  

Nigdy nie wylewać cieczy na produkt. Istnieje duże ryzyko pożaru. Jeśli jednak dojdzie do przeniknięcia cieczy do wnętrza urządzenia, należy 

natychmiast odłączyć je od zasilania elektrycznego i skontaktować się ze specjalistą. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, 

uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie. Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których 

podłączone jest urządzenie. Nie eksploatować urządzenia bez nadzoru. Jeśli produkt nie jest używany, należy go odłączyć.  Jeśli bezpieczna praca 

nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem.  

Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: 

- został uszkodzony,  

- nie działa prawidłowo, 

- był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub 

- został nadmiernie obciążony podczas transportu.  

 

Przechowywanie: Nie wystawiać na temperatury poniżej 0°C ani powyżej 45 °C na dłuższy okres czasu. Nie wystawiać na działanie środowiska o 

wilgotności powyżej 60% na dłuższy okres czasu. 

Uwaga: 1. Używać ostrożnie. 2. Nie nadwyrężać przewodów. 3. Nie rozmontowywać samodzielnie. 4. Chronić przed wodą i ogniem. 5. W celu 

uniknięcia uszkodzenia słuchu, ustawiać umiarkowaną głośność. 
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Uwaga: Zużyty sprzęt elektroniczny nie może być usuwany jako nieposortowany odpad komunalny i musi być oddzielony od 

odpadów, o czym informuje symbol przekreślonego kosza na opakowaniu. Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w 

przyczynianiu się do ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu, a przez to ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Użytkownik w celu pozbycia się niepotrzebnego urządzenia zobowiązany jest do jego przekazania jednostkom 

prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  


