
GŁoŚnik
BtS300x*

instrukcja obsługi 
i warunki 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 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.
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.

cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. 
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ArT-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego rejestru Sądowego 0000354059.



UWAGA! 
Głośnik może łączyć się tylko z jednym urządzeniem poprzez bluetooth. Aby połączyć głośnik z innym 
urządzeniem należy uruchomić głośnik ponownie i połączyć z urządzeniem. Jeśli w pobliżu znajduje 
się inne urządzenie bluetooth, mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze.

   Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas używania wysokiego poziomu 
głośności.

UWAGI OGÓLNE
• Produktu nAleży używAć zGodnie z PrzeznAczeniem
• urządzenie zGodne z wymoGAmi ue
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dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia XMUSIC. Jesteśmy 
przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji  
z jego użytkowania.
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 jego uruchomieniem zapoznaj się z tą instrukcją. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować, 
aby można było do niej wrócić w przyszłości.

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA
zapoznaj się z tą instrukcją przed podłączeniem i uruchomieniem tego urządzenia. Po przeczytaniu, 
instrukcję należy zachować, aby można było do niej wrócić w przyszłości.
1. nie otwieraj obudowy urządzenia. w środku nie ma części do wymiany przez użytkownika.
2. Pozostaw serwis wykwalifikowanym specjalistom.
3. wyłącz urządzenie jeśli z niego nie korzystasz. wyłącz urządzanie i odłącz je od zasilania jeśli nie 

będziesz z niego korzystać przez dłuższy czas.
4. nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń grzewczych. nie wystawiaj 

urządzenia na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.
5. nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci lub deszczu.
6. do czyszczenia zewnętrznych powierzchni urządzenia używaj miękkiej i czystej szmatki. nigdy 

nie używaj detergentów lub środków chemicznych. ta instrukcja jest tylko przewodnikiem dla 
użytkownika, a nie kryterium konfiguracyjnym.

7. używaj tylko akcesoriów określonych przez producenta.

DANE TECHNICZNE

x* – oznaczenie koloru słuchawek

MODEL BTS300x
Bluetooth 4.2+edr
napięcie ładowania 5.0V 1.0A
Pasmo przenoszenia 80Hz-18kHz
Głośnik Ø38mm, 4Ω, 3w
odtwarzane formaty mP3, wmA, wAV
czas ładowania do 2 godzin
czas pracy do 4 godzin przy średniej głośności
Bateria 3,7V 600mAh
Pojemość karty pamięci microSd do 32GB 
zakres częstotliwości 2402-2480mHz
maksymalna moc częstotliwości radiowej 1.72dBm

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 przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się 
z władzami miejskimi.

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.

DEKLArACjA
ArT-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik BTS300x jest zgodny 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/BtS300x/

OpIS UrZĄDZENIA
1. Gniazdo ładowania oraz transmisji danych microuSB.
2. reset urządzenia.
3. Gniazdo kart pamięci microSd.
4. miejsce do zamocowania smyczy.
5. długie przyciśnięcie włączenie/wyłączenie. krótkie przyciśnięcie: przełączenie na kartę microSd/

Pauza.
6. krótkie przyciśnięcie: poprzedni utwór/długie przyciśnięcie: głośność –.
7. krótkie przyciśnięcie: następny utwór/długie przyciśnięcie: głośność +.


