
True Wireless Stereo Earbuds
Skrócona instrukcja obsługi

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie używaj urządzenia w zakurzonym, wilgotnym lub brudnym środowisku ani 
w pobliżu pól magnetycznych, gdyż może to spowodować uszkodzenie 
wewnętrznych obwodów.
Podczas słuchania muzyki lub wykonywania połączeń za pomocą słuchawek 
dousznych należy ustawić odpowiedni poziom głośności. Nadmierna 
ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
Nie owijaj ani nie zamykaj szczelnie urządzenia, a także nie zakrywaj go 
ręcznikiem ani innymi przedmiotami. Nie korzystaj z urządzenia, gdy znajduje 
się ono w zamkniętym środowisku, takim jak pudełko czy etui.
Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak podgrzewacze, 
kuchenki mikrofalowe, kuchenki, podgrzewacze wody, grzejniki lub świece.
Nie susz urządzenia przy użyciu urządzeń emitujących ciepło, takich jak 
kuchenki mikrofalowe lub suszarki do włosów.
Do czyszczenia urządzenia używaj czystej, miękkiej i suchej ściereczki. Wyłącz 
urządzenie przed czyszczeniem.
Urządzenia należy używać w temperaturze od -10 °C do +45 °C. Urządzenie 
i jego akcesoria należy przechowywać w temperaturze od -40 °C do +70 °C. 
Bardzo wysoka i niska temperatura mogą doprowadzić do uszkodzenia 
urządzenia.
Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w chłodnym miejscu, o dobrej 
wentylacji, oddalonym od bezpośredniego światła słonecznego.
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Urządzenie i jego akcesoria, które mogą zawierać drobne elementy, należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć zadławienia 
się częściami lub ich uszkodzenia.
Unikaj rozmontowywania lub modyfikowania urządzenia i akcesoriów.
Rozmontowywanie i modyfikowanie bez zezwolenia może spowodować 
unieważnienie gwarancji fabrycznej. W razie usterki urządzenia skontaktuj się 
z punktem serwisowym.
Nie wyrzucaj urządzenia ani jego akcesoriów razem z odpadami komunalnymi. 
Przestrzegaj lokalnych przepisów w zakresie utylizacji urządzenia i jego 
akcesoriów oraz wspieraj recykling.
Nie depcz, nie ciągnij ani nie wyginaj przewodów. Może to doprowadzić do 
ich uszkodzenia i usterki urządzenia.
Urządzenia ani jego metalowych akcesoriów nie należy czyścić przy użyciu 
silnych środków chemicznych, silnych środków czyszczących lub detergentów. 
Urządzenie i akcesoria należy czyścić za pomocą czystej, miękkiej i suchej 
szmatki. 

Bezprzewodowe słuchawki douszne Bluetooth                              
Etui z ładowarką                                                        
Końcówki do uszu                                                                        
Kabel do ładowania Type-C                                            
Instrukcja obsługi
Wacik nasączony alkoholem
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Nazwa produktu: True Wireless Stereo Earbuds
Model produktu: CE79 
Waga netto: 47,1 g 
Materiał główny: ABS+PC 
Pojemność baterii słuchawek dousznych: 55 mAh (typowa) 
Pojemność baterii etui z ładowarką: 500 mAh (typowa)
Częstotliwość robocza: 2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa: < 10 dBm (przy użyciu technologii BT); 
                                                     < 10 dBm (przy użyciu technologii BLE)

Specyfikacja podstawowa

Wykaz zawartości opakowania
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Wygląd

1. Przy pierwszym użyciu słuchawek dousznych umieść 
    słuchawki w etui z ładowarką i trzymaj je zamknięte przez 
    10 sekund w celu aktywacji.
2. Podczas codziennego użytkowania unikaj częstego 
    otwierania i zamykania etui z ładowarką.
3. Podczas codziennego użytkowania przed wyjęciem 
    słuchawek dousznych włącz funkcję Bluetooth na telefonie.
4. Aby uniknąć problemów z ładowaniem lub dźwiękiem, za 
    pomocą dołączonego wacika nasączonego alkoholem 
    wytrzyj metalowe styki do ładowania słuchawek dousznych.

Wskaźnik etui 
z ładowarką

Słuchawka douszna

Na słuchawkach dousznych fabrycznie 
umieszczone są średniej wielkości (M) 
końcówki do uszu. W zestawie zawarto 
również końcówki w małym (S) i dużym (L) 
rozmiarze. Wybierz najwygodniejszą dla 
siebie parę.

Końcówka 
do uszu

Wskaźnik słuchawek

Mikrofon dodatkowy

Obszar dotykowy

Wieczko etui 
z ładowarką

Etui z ładowarką

Mikrofon główny

Punkt styku do ładowania

Środki ostrożności
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Podłącz etui z ładowarką do zasilania za pomocą 
kabla do ładowania: 
1. Gdy etui będzie ładowane, wskaźnik zacznie 
    świecić na czerwono.
2. Gdy etui będzie w pełni naładowane, wskaźnik 
    zacznie świecić na niebiesko.
3. Po wyjęciu kabla do ładowania wskaźnik przestanie 
    się świecić.

Ładowanie etui z ładowarką

Umieść słuchawki w etui z ładowarką i zamknij je. 
Słuchawki douszne automatycznie się wyłączą 
i przejdą w tryb ładowania.

Wyłączanie zasilania

Firma [Cosonic Intelligent Technologies Co.,Ltd.] niniejszym deklaruje, że typ 
urządzenia radiowego [CE79] spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. 
Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami unijnymi można znaleźć 
na stronie: http://www.cosonic.cc

Producent:
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd.
Adres: No.151, Ximiaobianwang Section, Dongyuan Avenue,
Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province. 
Witryna internetowa: www.cosonic.cc
Wyprodukowano w Chinach 

Przeczytaj tę instrukcję przed używaniem urządzenia i nie zgub jej.

1. Przy pierwszym użyciu słuchawek dousznych umieść 
    słuchawki w etui z ładowarką, zamknij je i otwórz po 
    10 sekundach. Wskaźniki na obu słuchawkach dousznych 
    zamigają na biało, co oznacza, że słuchawki są w trybie 
    parowania.
2. W przypadku używanych wcześniej słuchawek dousznych 
    otwórz etui z ładowarką, w którym znajdują się obie 
    słuchawki. Jeżeli po 10 sekundach słuchawki douszne nie 
    połączą się ponownie z urządzeniem, wskaźniki na obu 
    słuchawkach zamigają na biało, co oznacza, że słuchawki 
    są w trybie parowania.
3. Po połączeniu słuchawek dousznych z telefonem, jeśli 
    funkcja Bluetooth na telefonie jest wyłączona, wskaźniki 
    na obu słuchawkach zamigają na biało, co oznacza, że są 
    one w trybie parowania.

Wchodzenie w tryb parowania
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Przywracanie ustawień fabrycznych

Parowanie

Wireless Earbuds

Włącz funkcję Bluetooth na telefonie, wyszukaj 
pozycję „Wireless Earbuds” na liście dostępnych 
urządzeń i dotknij jej, aby nawiązać połączenie. 
Gdy wskaźniki obu słuchawek dousznych zaczną 
migać na biało co 5 sekund, oznacza to, że 
parowanie zakończyło się powodzeniem.

Umieść słuchawki douszne w etui z ładowarką, 
a następnie naciśnij i przytrzymaj obszar 
dotykowy obu słuchawek jednocześnie przez 
przynajmniej 10 sekund, aby przywrócić ich 
ustawienia fabryczne.

Aby aktywować asystenta głosowego, trzykrotnie 
dotknij lewej lub prawej słuchawki dousznej

Aktywacja asystenta głosowego
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Wskaźniki
Oczekiwanie na parowanie

Słuchawki 
douszne

Etui 
z ładowarką

Nawiązano połączenie

Wykonywanie połączenia

Odtwarzanie muzyki

Otwierane etui 
z ładowarką

Oba wskaźniki migają na biało

Oba wskaźniki migają na biało raz na 5 sekund

Oba wskaźniki migają dwukrotnie na biało co 5 sekund

Oba wskaźniki są wyłączone

Gdy poziom baterii urządzenia jest normalny, wskaźnik świeci 
na niebiesko

Gdy poziom baterii urządzenia jest niski, wskaźnik świeci na czerwono

Etui z ładowarką 
jest ładowane

Gdy urządzenie jest ładowane, wskaźnik świeci na czerwono

Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik świeci na niebiesko

Dwukrotnie dotknij 
lewej lub prawej 
słuchawki dousznej

Wstrzymywanie
/odtwarzanie

Naciśnij i przytrzymaj 
prawą słuchawkę 
douszną przez 2 sekundy

Następny utwór

Naciśnij 
i przytrzymaj lewą 
słuchawkę 
douszną przez 2 
sekundy

Poprzedni utwór 

Czynności odtwarzania muzyki

Czynności dotyczące połączeń

Dwukrotnie dotknij 
lewej lub prawej 
słuchawki dousznej

Odbieranie połączenia

Dwukrotnie dotknij 
lewej lub prawej 
słuchawki dousznej

Kończenie połączenia

Naciśnij 
i przytrzymaj lewą 
lub prawą słuchawkę 
douszną przez 2 sekundy

Odrzucanie połączenia 
przychodzącego
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Konserwacja
Urządzenie i jego akcesoria powinny być zawsze suche. Nie susz urządzenia 
przy użyciu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe lub 
suszarki do włosów.
Nie wystawiaj urządzenia ani jego akcesoriów na skrajne temperatury. 
W przeciwnym razie mogą one ulec awarii, zapalić się lub wybuchnąć.
Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji przestań korzystać z urządzenia, 
zamknij wszystkie aplikacje i odłącz wszystkie podłączone urządzenia.
Urządzenia ani jego metalowych akcesoriów nie należy czyścić przy użyciu 
silnych środków czyszczących lub detergentów. Urządzenie i akcesoria należy 
czyścić za pomocą czystej, miękkiej i suchej szmatki.
W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać na dłuższy czas kart z paskiem 
magnetycznym (na przykład kart bankowych lub telefonicznych), ponieważ 
może to spowodować uszkodzenie karty. 

special supply


