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Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, 
że jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są 
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

 OSTRZEŻENIE: 
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na 
potencjalne ryzyka obrażeń.

 UWAGA: 
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub 
innych przedmiotów.

 WSKAZÓWKA: 
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie 
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą 
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie 
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

-
nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest 
przeznaczone do użytku komercyjnego.

nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani 
wilgoci. Z urządzenia nie wolno korzystać w pobliżu wody 
(np. w łazience, na pływalni).

-
ne na działanie wody, wilgoci lub innych płynów.

bezpośredniego światła słonecznego i ostrych krawędzi.

ognia.
-

skiem.

przedmiotów. Ryzyko zwarcia!

ani o bardzo dużej wilgotności.

z urządzenia nie wolno korzystać w miejscach o bardzo 
suchym klimacie.

uszkodzenia lub zniszczenia materiału. W razie wykrycia 
uszkodzenia należy zaprzestać korzystania z urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie 
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, 
styropian itp.).

 OSTRZEŻENIE! 
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo 
uduszenia!

Specjalne instrukcje dotyczące bezpie-
czeństwa

 OSTRZEŻENIE:

słuchawek, ponieważ może to prowadzić do uszkodze-
nia słuchu oraz stanowić zagrożenie dla użytkownika i 
innych osób.

-
szkadzać osobom znajdującym się w pobliżu.

-
wiać niski poziom głośności lub zaprzestać korzystania z 
urządzenia.

ciągłym używaniem słuchawek.
-

wymi, ponieważ mogłoby ono być przyczyną zakłóceń.

nie wolno korzystać podczas kierowania pojazdem 
silnikowym, jazdy na rowerze lub biegania na ulicy. Na-
leży pamiętać o odpowiednim dostosowaniu poziomu 
głośności do ruchu drogowego w danym miejscu.

otoczenia.

mieć wpływ na działanie rozruszników serca i wszczepio-
nych defibrylatorów. Urządzenie powinno znajdować 
się w odległości co najmniej 10 cm od rozrusznika serca 
lub wszczepionego defibrylatora.

gdy dozwolone jest korzystanie z bezprzewodowej 
technologii Bluetooth.

 UWAGA:
Pałąk słuchawek nie powinien być zbyt długo rozciągnięty, 
ponieważ może to doprowadzić do osłabienia jego naprę-
żenia.

Sprawdź zawartość opakowania

1 słuchawki
1 kabel do ładowania (wtyczka USB typ A do typ micro-B)
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Przegląd elementów obłsugi

4 Przycisk „do przodu”  (następny tytuł)
5 Mikrofon
6 Złącze ładowarki
7 Głośność „  ” (naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj)
8 Przycisk wielofunkcyjny: włączanie/wyłączanie, odtwarza-

nie/pauza, odbieranie/kończenie/odrzucanie połączeń
9 Przycisk „do tyłu”  (poprzedni tytuł)
10 Głośność „  ” (naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj)

Przed pierwszym użyciem

1. Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię. 
Łado-

wanie zintegrowanej baterii”.

Ładowanie zintegrowanej baterii

Urządzenie jest zasilane za pomocą zintegrowanego akumu-
latora litowego. Poniżej opisano procedurę ładowania baterii:

1. Podłącz urządzenie do włączonego komputera za 
pomocą dołączonego kabla USB. Zaświeci się czerwony 

zgaśnie.
3. Odłącz kabel do ładowania od słuchawek i komputera. 

Jeśli słuchawki pozostaną podłączone do wyłączonego 
komputera, ich bateria będzie się stopniowo rozładowy-
wać.

 WSKAZÓWKA:

włączony.

laptopa, który jest odłączony od zasilania. Mogłoby to 
być przyczyną rozładowania baterii laptopa.

przynajmniej raz na 6–12 tygodni należy naładować 
jego baterię. Nawet po wyłączeniu bateria słuchawek 
stopniowo się rozładowywuje.

Użytkowanie

Zakładanie słuchawek

słuchawek. R = Prawa, L = Lewa
-

pewnia to ich odpowiednie dopasowanie. 

 OSTRZEŻENIE:
Słuchanie przy bardzo wysokim poziomie głośności może 
prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Bluetooth
Bluetooth to technologia bezprzewodowej łączności radiowej 
między urządzeniami znajdującymi się w niedalekiej odle-
głości od siebie. Urządzenia z obsługą standardu Bluetooth 
przesyłają sygnał w paśmie ISM (ang. Industrial, Scientific and 
Medical) od 2,402 do 2,480 GHz. Podczas transmisji mogą 
jednak wystąpić zakłócenia powodowane m.in. przez sieci 
WLAN, telefony bezprzewodowe lub kuchenki mikrofalowe, 
które działają w tym samym paśmie częstotliwości.

Technologia Bluetooth umożliwia obsługę m.in. telefonów 
komórkowych bez konieczności użycia rąk. Urządzenie to 
zapewnia obsługę urządzeń z funkcją Bluetooth. Zakres 
działania funkcji jest ograniczony w zależności od urządzenia 
do ok. 15 metrów.

Jeśli urządzenie odtwarzające obsługuje profil A2DP (ang. 
Advanced Audio Distribution Profile) i jest wyposażone 
w funkcję odtwarzacza muzyki, można wówczas przesyłać 
bezprzewodowo muzykę do urządzenia. Profil A2DP to profil 
Bluetooth wielu dostawców. Podczas przesyłania strumie-

-

a urządzeniem odbiorczym. Aby możliwa była obsługa urzą-

odtwarzacz musi obsługiwać profil AVRCP (ang. Audio Video 
Remote Control Profile).

Ze względu na różnych producentów urządzeń, różne modele 
i wersje oprogramowania zagwarantowanie pełnej funkcjo-
nalności nie jest możliwe.

Łączenie urządzeń (parowanie)
Aby możliwe było słuchanie muzyki lub odbieranie połączeń 
telefonicznych za pomocą słuchawek, należy najpierw doko-
nać wzajemnej rejestracji urządzeń.

1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth odtwarzacza (np. telefo-
nu komórkowego) jest włączona. W tym celu zapoznaj się 
z instrukcją obsługi odtwarzacza.

2. Naciśnij przycisk   i przytrzymaj go przez ok. 5 se-
kund, gdy urządzenie jest wyłączone. Rozlegnie się sygnał 

urządzenia do trybu parowania.
3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestruj 

w nim urządzenie. W tym celu zapoznaj się z instrukcją 
obsługi odtwarzacza. Na ekranie odtwarzacza widoczna 
będzie nazwa urządzenia „AEG KH 4230 BT”.
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 WSKAZÓWKA:
W danym czasie ze słuchawkami można połączyć tylko 
jeden odtwarzacz. Jeśli słuchawki są połączone z innym 
odtwarzaczem, urządzenie nie pojawi się w menu 
funkcji BT.

producenta urządzenia, modelu i wersji oprogramowania. 

Po pomyślnym ukończeniu rejestracji rozlegnie się krótki 

świetlny zacznie migać dwa razy co 5 sekund. W razie potrze-
by należy ustawić odpowiedni poziom głośności odtwarzacza.

 WSKAZÓWKA: 
-

nownego połączenia urządzenia konieczne może być 
ponowne wykonanie rejestracji (PAIRING).

z urządzeniami (np. telefonami komórkowymi), które 
zostaną wprowadzone na rynek w przyszłości.

upewnić się, że bateria odtwarzacza jest w pełni nałado-
wana.

tryb oszczędzania energii. Tryb ten należy wyłączyć, 
ponieważ może być on przyczyną problemów podczas 
transmisji danych przez Bluetooth.

Bluetooth odtwarzacza musi pozostać uaktywniona. 
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza.

-
ki świetlne (1) i (2) zaczną szybko migać. 

Obsługa

Urządzenie jest wyposażone w przyciski obsługujące różne 
funkcje. W celu wybrania danej funkcji należy nacisnąć na 
krótko odpowiedni przycisk lub nacisnąć go i przytrzymać.

   Włączanie/wyłączanie

-
ki świetlne (1) i (2).

 WSKAZÓWKA: Automatyczne łączenie
Jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez odtwarzacz (np. 
telefon komórkowy), urządzenia zostaną połączone 
automatycznie. Wymagania wstępne:

przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał 

świetlne (1) i (2) zaczną migać naprzemiennie. Ponownie 
naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok. 3 sekundy, aby 
wyłączyć urządzenie.

 WSKAZÓWKA: 

systemu operacyjnego słuchawki mogą wyłączyć się 
od razu.

oszczędzania energii baterii.

słuchawki wyłączą się automatycznie.

Wznawianie/wstrzymywanie odtwarzania
   w celu wstrzymania 

odtwarzania.
   w celu kontynuowania 

odtwarzania.

 WSKAZÓWKA:
W zależności od producenta urządzenia, modelu i wersji 
oprogramowania konieczne może być włączenie odtwarza-
nia muzyki za pomocą odtwarzacza.

Regulacja głośności
Naciśnij przycisk „  ” lub „  ” w celu ustawienia głośności.

 OSTRZEŻENIE: 
Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności może 
prowadzić do uszkodzenia słuchu.

 WSKAZÓWKA: 
Po ustawieniu maksymalnego lub minimalnego poziomu 

Wybieranie utworów muzycznych
 w celu wybrania następnej ścieżki.

 bieżąca ścieżka zostanie 
odtworzona od początku. Naciśnij dwa razy przycisk   
w celu wybrania poprzedniej ścieżki.

 WSKAZÓWKA: 
Konieczna jest obsługa tej funkcji przez odtwarzacz.

Odbieranie/kończenie połączenia telefonicznego
   w celu odebrania połączenia 

przychodzącego.
-

cisk.

 WSKAZÓWKA: 
Po odebraniu przychodzącego połączenia telefonicznego 
odtwarzanie muzyki zostanie wstrzymane. Odtwarzanie 
utworu muzycznego zostanie wznowione po zakończeniu 
rozmowy. 
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Odrzucanie połączeń
Aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij przycisk  

  i przytrzymaj go przez ok. 3 sekundy.

 WSKAZÓWKA: 
Konieczna jest obsługa tej funkcji przez telefon komórkowy.

Wymiana poduszek nausznych

(Zapasowe poduszki nauszne nie są dołączone)

1. Odłącz ostrożnie uchwyt poduszki 
nausznej od słuchawki.

2. Zdejmij zużytą poduszkę nauszną.
3. Włóż nową poduszkę nauszną do 

uchwytu.
4. Połącz uchwyt poduszki nausznej ze 

słuchawką, wkładając odpowiednio 
kołki do otworów.

Czyszczenie i przechowywanie

 UWAGA:
słuchawek nie wolno zanurzać w wodzie!

-
konywania przez użytkownika czynności konserwacyjnych.

bez dodatku środków czyszczących.

Rozwiązywanie problemów

Symptomy Możliwa przyczy-
na

Rozwiązanie

Nie można 
włączyć 
słuchawek

Bateria jest rozła-
dowana.

Naładuj baterię. (   str. 
30)

Brak sygnału 
audio pod-
czas połącze-
nia Bluetooth

Słuchawki są wyłą-
czone.

Włącz słuchawki.

Słuchawki nie są 
sparowane ze 

-
dzeniem audio.

istnieje. W razie potrzeby 
sparuj ponownie 

urządzeniem audio.
Ustawiono zbyt 
niski poziom 
głośności.

Zwiększ głośność słucha-
wek.

-
wego urządzenia audio.

Symptomy Możliwa przyczy-
na

Rozwiązanie

Nie można 
połączyć 
słuchawek

Funkcja parowania 
nie działa. urządzenie audio obsłu-

guje protokół A2DP.
Źródłowe urzą-
dzenie audio jest 
wyłączone.

-
nie audio.

Funkcja Blueto-

urządzenia audio 
jest wyłączona.

Włącz funkcję Bluetooth 

audio.

Dane techniczne

Model: .............................................................................KH 4230 BT
Masa netto: ...................................................................... ok. 0,21 kg
Bateria: .................................... litowo-polimerowa 3,7 V 400 mAh

Czas ładowania: ................................................ok. 3,5 godziny
Czas działania: ........................................................ok. 8 godzin

Bluetooth
Obsługa funkcji Bluetooth:.................................wer. V 3.0 + EDR
Zasięg: ........................................................................ok. 10 metrów
Częstotliwość transmisji: .....................................................2,4 GHz
Protokoły: ....................................................................A2DP, AVRCP

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych 
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy 
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Ogólne warunki gwarancji

Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na 
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty 
zakupu urządzenia.

W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie 
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana 
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot 
ceny zakupu urządzenia.

Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia 
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego 
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-
ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych 
(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania 
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi 
niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
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Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne 
od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki 
tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego 
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w 
oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawi-
dłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data 
sprzedaży urządzenia).

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-
sza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy 
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 
2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Dystrybutor :
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

Usuwanie

Usuwanie baterii

Urządzenie jest wyposażone w akumulator. 
Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wy-
rzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
Baterie/akumulatory należy wyjąć z urządzenia 
przed jego przekazaniem do miejsca składowa-
nia odpadów. W tym celu należy skontaktować 
się z wykwalifikowanym i wyspecjalizowanym 
personelem.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu żywotności urządze-
nia nie wolno wyrzucić go wraz ze zwykłymi 
odpadami domowymi. Należy przekazać je do 
wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklin-
gu. W ten sposób użytkownik przyczynia się do 
ochrony środowiska.


