
Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

SŁUCHAWKI
BTE601x*

x* - oznacza kolor słuchawek

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one 
nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

MożeSz poMÓC CHronić środoWiSko!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, 
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz 
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

ekologiCzna i przyjazna dla 
środoWiSka UtylizaCja

To  urządzenie jest oznaczone, zgodnie z  Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/19/UE z  dnia 
4 lipca 2012  r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera 
na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, 
razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do  lokalnego punktu prze-
twarzania i  utylizacji odpadów lub  skontaktować się 
z władzami miejskimi.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli 
po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal 
występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt 
serwisowy lub, jeśli jest to  niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony 
(wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie 
musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. 
Niespełnienie tych warunków może spowodować 
nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani 
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia 

w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWaga! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia 
może spowodować nieuznanie gwarancji.

WarUnki gWaranCji
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie 

jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta 

w  ciągu 14 dni od  daty zgłoszenia uszkodzenia 
do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.

3.  W  wyjątkowych przypadkach, np. konieczności 
sprowadzenia części zamiennych od  producenta,  
termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.

4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące 
od daty wydania towaru.

5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie 
w  warunkach indywidualnego gospodarstwa 
domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania 

urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub 

termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub 

osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: 

żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 
akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, 
odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz 
instruktażu.



WproWadzenie
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, 
dokonując zakupu urządzenia marki XMUSiC.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie 
zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

należy dokładnie przeCzytać inStrUkCję obSłUgi 
i jej przeStrzegać!
To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub 
innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego 
z przeznaczeniem.
Przed rozpoczęciem używania zestawu słuchawkowego 
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować 
ją na przyszłość. Zestaw słuchawkowy BTE601x współpracuje 
z urządzeniami wyposażonymi w systemy iOS lub Android.

głÓWne CeCHy
- Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi.
- Odbieranie i rozłączanie rozmów pilotem na przewodzie 
oraz regulacja głośności.
- Komfortowe i wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Czuły mikrofon.

SpeCyFikaCja
Blueetooth: 5.0
Zasięg Bluetooth: do 50 metrów na otwartej przestrzeni
Średnica membrany: 10 mm
Głośność: 95 dB±3 dB
Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
Impedancja głośników: 32 Ω
Czułość mikrofonu: -42 dB±3 dB
Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100 Hz-16 kHz
Czas ładowania: do 2 godzin
Bateria litowo-polimerowa: 60 mAh
Prąd ładowania: 5 V
Zakres częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 3.57 dBm

UżytkoWanie i obSłUga
- Jeżeli używany zestaw powoduje dyskomfort dla Twoich 
uszu, należy przestać go używać.
- Należy unikać długotrwałego korzystania z zestawu 
słuchawkowego i starać się robić przerwy co 15  
minut. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest używany 
przy wysokim poziomie głośności, może nastąpić  
trwała utrata słuchu. Z tego względu głośność powinna 
być zawsze ustawiona na bezpiecznym poziomie.

WłąCzanie/WyłąCzanie
Aby włączyć słuchawki BTE601x należy wcisnąć  
i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny do momentu aż 
usłyszy się komunikat głosowy „Power on”, informujący 
o włączeniu urządzenia.
Aby wyłączyć należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 
wielofunkcyjny do momentu aż usłyszy się komunikat 
głosowy „Power off”, informujący o wyłączeniu urządzenia.

paroWanie Urządzeń
1. Po włączeniu, słuchawki automatycznie przechodzą  

w stan parowania o czym informuje komunikat 
głosowy. Naprzemiennie będą świecić niebieska  
i czerwona dioda.

FUnkCja blUetootH W UrządzeniU będąCyM 
źrÓdłeM dźWiękU MUSi być WłąCzona.
2. Z listy dostępnych urządzeń Bluetooth należy 

wybrać i potwierdzić symbol BTE601. W niektórych 
przypadkach potrzebne będzie wprowadzenie 
kodu „0000”. Po prawidłowym parowaniu usłyszysz 
komunikat „Connected Successfully” informujący  
o tym, że proces parowania zakończył się sukcesem. Po 
prawidłowym połączeniu zacznie świecić pulsacyjnie 
niebieska dioda.

odbieranie połąCzeń
O nadchodzącym połączeniu telefonicznym informuje 
sygnał dźwiękowy. Należy krótko wcisnąć przycisk 
wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie. Ponowne 
krótkie wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego spowoduje 
zakończenie rozmowy. Długie wciśnięcie przycisku 
wielofunkcyjnego spowoduje odrzucenie połączenia, 
podwójne krótkie wciśnięcie zainicjuje połączenie  
z ostatnim łączonym numerem.

przeCHoWyWanie i oCHrona zeStaWU SłUCHaWko-
Wego
Jeżeli nie korzystasz z zestawu słuchawkowego, umieść 
go w suchym, bezpiecznym miejscu. Nie narażaj zestawu 
słuchawkowego na działanie wysokich temperatur, wilgoci, 
deszczu ani bezpośredniego światła słonecznego. Nie pozwalaj 
na kontakt zestawu słuchawkowego z płynami. Nie umieszczaj 
żadnych przedmiotów na zestawie słuchawkowym.

bezpieCzeńStWo i środki oStrożnośCi
Nie używaj zestawu słuchawkowego podczas jazdy 
samochodem lub rowerem, przechodząc przez ulicę albo 
robiąc cokolwiek innego, co wymaga pełnego skupienia 
uwagi. Takie postępowanie może doprowadzić do wypadku 
i obrażeń a nawet śmierci.
Urządzenie posiada niewielkie części, należy przechowywać 
go poza zasięgiem dzieci – istnieje zagrożenie zadławieniem.

oStrzeżenie!

aby Uniknąć eWentUalnyCH USzkodzeń SłUCHU, 
nie należy podCzaS odtWarzania SłUCHać MUzyki  
o WySokiM pozioMie głośnośCi przez dłUżSzy CzaS.

zaWartość opakoWania
- Słuchawki Bluetooth BTE601x.
- Dodatkowe wymienne douszne nakładki silikonowe.
- Przewód ładujący.
- Instrukcja obsługi i warunki gwarancji.

UWagi ogÓlne
- PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.

deklaraCja
art-doM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że słuchawki  
bezprzewodowe bte601x są zgodne z odnośnymi 
wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: 
dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem 
harmonizacyjnym. 
pełny tekst deklaracji zgodności Ue jest dostępny pod 
następującym adresem:  
www.artdom.net.pl/deklaracja/BTE601x/

- Nie należy skręcać ani ciągnąć  za elementy zestawu 
słuchawkowego.
- Nie należy rzucać zestawem słuchawkowym ani 
upuszczać go i narażać na silne uderzenia.
- Nigdy nie należy demontować ani modyfikować zestawu 
słuchawkowego.

ładoWanie
1. Przed przystąpieniem do ładowania należy wyłączyć 

słuchawki.
2. Podłącz słuchawki do portu USB za pomocą 

dołączonego do zestawu kabla ładującego. Podczas 
ładowania kontrolka LED świeci kolorem czerwonym.

3. Po zakończeniu ładowania urządzenie wyłączy się,  
a czerwona kontrolka LED zgaśnie.

odtWarzanie MUzyki
Aby rozpocząć odtwarzanie, należy przycisnąć przycisk 
wielofunkcyjny. Ponowne przyciśnięcie spowoduje pauzę. 
Długie wciśnięcie przycisków  oraz    - dostosowanie 
głośności. Krótkie wciśnięcie przycisków oraz  
spowoduje przełączenie utworów następny/poprzedni.


