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Zestaw słuchawkowy
 Bluetooth® do samochodu

Instrukcja obsługipl



Drodzy Klienci!

Jeśli Państwa samochód nie jest wyposażony 
w fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth®, 
jest to idealne uzupełnienie wyposażenia pojazdu, 
o ile chcą Państwo bezpiecznie telefonować 
podczas jazdy. 
Dołączona w komplecie stacja ładowania zestawu
słuchawkowego wyposażona jest dodatkowo w dwa
porty USB, umożliwiające jednoczesne ładowanie
dwóch urządzeń mobilnych maksymalnym łącznym
prądem 3,1 A. 
W przypadku podłączenia tylko jednego urządzenia
mobilnego może być ono ładowane z portu USB
maksymalnym prądem 2 A. 
W przypadku podłączenia dwóch urządzeń mobilnych
prąd ładowania 3,1 A rozdzielany jest na oba porty.  

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji 
z użytkowania tego produktu. 

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje
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Wskazówki bezpieczeństwa
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Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeń-
stwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą
instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obra -
żeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję 
do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właści-
ciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie
Zestaw słuchawkowy do samochodu składa się 
z zestawu słuchawkowego oraz stacji ładowania USB.

Zestaw słuchawkowy służy do emisji dźwięku •
ze smart fonów, przesyłanego bezprzewodowo 
przez interfejs Bluetooth®. 

Stacja ładowania USB umożliwia poprzez podłączany•
kabel USB (nie wchodzi w zakres dostawy) zasilanie 
i ładowanie akumulatorów mobilnych urządzeń końco-
wych prądem o maksymalnym napięciu wyjściowym 
5 V, 3100 mA. Urządzenia takie muszą być do tego
przystosowane i wyposażone w odpowiednie złącze
USB (np. odtwarzacze MP3, telefony komórkowe itp.).
Stacja ładowania USB przeznaczona jest do pojazdów
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z gniazdem zapalniczki. Przystosowana jest do sieci
pokładowych 12 V i 24 V. 

Zestaw słuchawkowy do samochodu został zaprojekto-
wany do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów
komercyjnych. 

Produktu można używać tylko w umiarkowanych
 warunkach klimatycznych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci
Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw•
 wynikających z nieprawidłowego obchodzenia 
się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego 
nie mogą mieć dostępu do produktu.

Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów•
 opakowaniowych ani drobnych elementów składo-
wych produktu. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo
 uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elek-
trycznym

Podczas ładowania zestawu słuchawkowego należy•
należy przestrzegać następujących zasad:

       - W przypadku utknięcia części stacji ładowania
USB w gnieździe zapalniczki samochodowej
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należy wyciągnąć tę część za pomocą zaizolowa-
nych szczypiec (kombinerek) lub podobnego
narzędzia. Przed ingerencją w gniazdo zapalniczki
należy zawsze najpierw rozłączyć akumulator
pojazdu, względnie wyłączyć odpowiedni bez-
piecznik. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym lub powstania zwarcia 
w instalacji elektronicznej pojazdu.

       - W pobliżu zestawu słuchawkowego nie należy
ustawiać żadnych naczyń wypełnionych cieczą,
np. wazonów, a w samochodzie kubka z napojem.
Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim
ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeń-
stwo elektryczne produktu. Istnieje ryzyko pora-
żenia prądem elektrycznym.

Nie wolno podłączać stacji ładowania USB do gniazda•
zapalniczki samochodowej w przypadku, gdy elementy
zestawu słuchawkowego do samochodu wykazują
widoczne uszkodzenia.
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W żadnym wypadku nie wolno otwierać ani usuwać•
części obudowy stacji ładowania USB lub zestawu
 słuchawkowego. Nie wolno też wkładać żadnych
przedmiotów w otwory w obudowie. Wewnątrz obu-
dowy znajdują się elementy pod napięciem, których
dotknięcie może prowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie.•
Wszelkie naprawy należy zlecać tylko zakładom spe-
cjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy
mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń
dla użytkownika.

Nie wolno samodzielnie wymieniać ani wymontowy -•
wać akumulatora zestawu słuchawkowego. Istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu wskutek niewłaściwej
wymiany akumulatora. Na wymianę należy stosować
tylko akumulatory tego samego lub równoważnego
typu. W przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony,
należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO wypadku komunikacyjnego

W przypadku używania słuchawek nausznych/dousz-•
nych lub zestawu słuchawkowego podczas uczestni-
czenia w ruchu drogowym należy dopilnować, aby
użytkownik dobrze słyszał również dźwięki otoczenia.
Przed użyciem należy dowiedzieć się, czy korzystanie
z zestawu słuchawkowego w ruchu drogowym nie
podlega w kraju użytkownika żadnym ograniczeniom.

Długotrwałe ustawienia smartfona, odtwarzacza •
MP3 itp. nie mogą być dokonywane przez kierowcę 
w czasie jazdy. Istnieje ryzyko wypadku!

Przeznaczone do ładowania urządzenie końcowe•
należy podłączyć przed rozpoczęciem jazdy, a nie 
w jej trakcie. 

W czasie jazdy ładowane urządzenie końcowe musi•
być odpowiednio zabezpieczone (unieruchomione).
Nie może ono stwarzać żadnego zagrożenia nawet
przy gwałtownym hamowaniu.

Podłączony w celu ładowania kabel USB nie może•
przeszkadzać kierowcy podczas jazdy. Wszystkie ele-
menty sterowania pojazdem oraz obsługi jego funkcji
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muszą być w czasie jazdy czytelne i osiągalne, a także
musi być możliwa ich bezproblemowa obsługa.

Nieużywanego zestawu słuchawkowego oraz stacji•
ładowania USB nie wolno w czasie jazdy pozostawiać
luzem w pojeździe. Należy odpowiednio zabezpieczyć
(zamocować) oba elementy lub przechowywać je 
w bezpiecznym miejscu (np. w schowku na rękawiczki
itp.).

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami/pożarem 
W pobliżu zestawu słuchawkowego nie wolno umiesz-•
czać otwartych źródeł ognia, takich jak np. płonące
świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła
otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się ognia.

Zestaw słuchawkowy zawiera akumulator litowo-poli-•
merowy. Nie wolno go rozbierać na części, wrzucać 
do ognia ani zwierać.

OSTRZEŻENIE przed uszkodzeniem słuchu
Nadmierna głośność dźwięku podczas użyt-•
kowania słuchawek nausznych/dousznych
lub zestawu słuchawkowego może spowo-

dować utratę słuchu. Przed włożeniem zestawu
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 słuchawkowego do ucha należy ustawić w swoim
smartfonie niski poziom głośności! Gwałtowne lub
długotrwałe narażanie słuchu na zbyt głośne dźwięki
może spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych
Zestaw słuchawkowy jest zabezpieczony przed•
 desz czem, a także wodą kapiącą i rozpryskową. 
Nie wolno go jednak zanurzać w wodzie lub innych
cieczach. Zestaw słuchawkowy należy również 
chronić przed wysoką wilgotnością powietrza,
kurzem/pyłem,  wysokimi temperaturami oraz
 bezpośrednim  działaniem promieni słonecznych.

Stację ładowania USB należy wkładać tylko do takich•
gniazd zapalniczki samochodowej, które są zgodne 
z rozdziałem „Dane techniczne“ tej instrukcji.

Nie wolno zanurzać zestawu słuchawkowego ani •
stacji ładowania USB w wodzie lub innych cieczach.
Produ ktu nie należy używać na wolnym powietrzu ani 
w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
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Produkt należy chronić przed wysokimi temperatu-•
rami, powstającymi np. na skutek bezpośredniego
nasłonecznienia lub bliskości grzejników.

Aby nie obciążać niepotrzebnie akumulatora pojazdu...•
... wyciągnąć stację ładowania USB z gniazda zapal-
niczki samochodowej, gdy nie jest ona używana.
... nie ładować zestawu słuchawkowego i/lub urządzeń
mobilnych (podłączonych w celu naładowania do 
stacji ładowania USB) przy wyłączonym silniku pojazdu.

W przypadku przeniesienia zestawu z zimnego w ciepłe•
miejsce w urządzeniu może dojść do skroplenia wilgo -
ci. W takim przypadku zestaw słuchawkowy powinien
pozostać wyłączony przez kilka godzin.

W pobliżu zestawu słuchawkowego nie należy trzymać•
kart identyfikacyjnych, telefonicznych, debetowych/
kredytowych ani innych z paskiem magnetycznym, 
a także zegarków itp. Magnesy umieszczone w zesta -
wie słuchawkowym oraz w stacji ładowania USB mogą
uszkodzić tego typu przedmioty.

Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów•
ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków
czyszczących. Produkt czyścić miękką,  niestrzępiącą
się ściereczką.
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złącze 
micro USB

Zestaw słuchawkowy

uchwyt douszny zestawu
słuchawkowego

Stacja ładowania USB

2x port USB
5 V/3.1 A

(z tyłu)

lampka kontrolna

przycisk 
wielofunkcyjny

wtyk do gniazda
 zapalniczki 
samochodowej

słuchawka douszna

miejsce ładowania 
zestawu 
słuchawkowego

Widok całego zestawu 
(zakres dostawy)

mikrofon
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Przygotowanie do użytkowania
Ładowanie akumulatora

Aby chronić akumulator przed uszkodzeniem, 
w chwili dostawy zestaw słuchawkowy jest
 naładowany jedynie w połowie. Dlatego 
przed pierwszym użyciem należy całkowicie
naładować zestaw słuchawkowy.

Zestaw słuchawkowy można naładować z gniazda
 zapalniczki samochodowej poprzez dołączoną 
w zestawie stację ładowania USB. Można go też 
w celu naładowania podłączyć do portu USB komputera
lub do sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza
sieciowego z gniazdem USB.
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Ładowanie zestawu słuchawkowego poprzez gniazdo
zapalniczki samochodowej

1.   Umieścić zestaw
słuchaw kowy w stacji
ładowania USB.

2.  Włożyć stację ładowania
USB do gniazda zapal-
niczki samochodowej.

Lampka kontrolna na
zestawie słuchawkowym
świeci na czerwono. 
Trwa ładowanie zestawu
słuchawkowego.
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Ładowanie zestawu słuchawkowego z komputera 
lub gniazdka elektrycznego

 Używając kabla USB
(poza zakresem
dostawy), podłączyć
zestaw słuchawkowy
zgodnie z rysunkiem 
do portu USB komputera
lub do zasilacza siecio-
wego z gniazdem USB.

Lampka kontrolna na
zestawie słuchawkowym
świeci na czerwono. 
Trwa ładowanie zestawu
słuchawkowego.

Proces ładowania zestawu słuchawkowego trwa 
ok. 1,5 godziny. Gdy tylko zestaw słuchawkowy 
zostanie całkowicie naładowany, lampka kontrolna
zaświeci na niebiesko. 

m

PC/Mac
USB



16

Wskazówki dotyczące akumulatora
W zależności od warunków otoczenia, głośności itp...•

       … czas rozmowy (podczas telefonowania) wynosi 
ok. 2,5 godzin (przy średnim poziomie głośności).

       … czas czuwania wynosi ok. 1000 godzin.

Aby jak najdłużej utrzymać pełną pojemność•
 akumulatora, należy nawet w przypadku nieuży-
wania całkowicie naładować zestaw słuchawkowy
co 2-3 miesiące.

Zestaw słuchawkowy należy ładować przy tempe -•
raturze otoczenia w zakresie od +10 do +40°C.

Czas działania akumulatora zestawu słuchawko-•
wego jest najdłuższy w temperaturze pokojowej. 
Im niższa temperatura otoczenia, tym krótszy 
czas działania. 

Zestaw słuchawkowy musi zostać naładowany, gdy•
rozlegną się dwa sygnały akustyczne (chwilę potem
zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłącza).
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Funkcja automatycznego wyłączania
Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, zestaw
słuchawkowy wyposażono w funkcję automatycznego
wyłączania, która jest uaktywniana w przypadku, gdy
przez 10 minut nie jest odbierany żaden sygnał audio.

Używanie uchwytu dousznego zestawu 

Uchwyt douszny zapewnia zestawowi słuchawkowemu
dodatkowe oparcie w uchu.

1.   Założyć uchwyt douszny
na zestaw słuchawkowy
zgodnie z rysunkiem
obok.

2.  Umieścić uchwyt
douszny zgodnie 
z rysunkiem obok 
w małżowinie usznej.
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Łączenie z urządzeniem Bluetooth®

O tym trzeba wiedzieć i pamiętać:

• Nie należy kłaść podłączanego urządzenia mobilnego
tuż przy zestawie słuchawkowym.

• W każdym przypadku należy przestrzegać zaleceń
instrukcji obsługi urządzenia mobilnego. 

Z reguły z zestawem słuchawkowym można w jednym•
czasie połączyć przez Bluetooth® tylko jedno urzą-
dzenie. Standard HFP umożliwia jednak jednoczesne
połączenie z dwoma urządzeniami do transmisji
głosu, natomiast standard A2DP z dwoma urządze-
niami do odtwarzania muzyki.
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Łączenie zestawu słuchawkowego z urządzeniem
mobilnym

1.   W razie potrzeby wyjąć
zestaw słuchawkowy 
ze stacji ładowania USB. 

2.  Przytrzymać wciśnięty
przycisk wielofunkcyjny
przez ok. 2 sekundy. 
Z zestawu słuchawko-
wego rozlega się sygnał
akustyczny. 
Lampka kontrola miga
naprzemiennie na czer-
wono i niebiesko.
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Włączyć urządzenie mobilne.3.

W urządzeniu mobilnym uruchomić wyszukiwanie4.
urządzeń Bluetooth®.

Z listy znalezionych urządzeń wybrać TCM 3714785.
i połączyć (sparować) urządzenia. 

Gdy tylko zestaw słuchawkowy zostanie połączony 
z urządzeniem mobilnym, rozlegają się z niego dwa
 sygnały akustyczne. Lampka kontrolna na zestawie
 słuchawkowym miga teraz 1x na niebiesko w 5-sekun -
dowych odstępach.

Łączenie zestawu słuchawkowego z dwoma
 urządzeniami mobilnymi
Opisany tu zestaw słuchawkowy może być połączony
przez Bluetooth® z dwoma urządzeniami jednocześnie.
Dzięki temu użytkownik może np. słuchać muzyki 
z odtwarzacza MP3 i jednocześnie odbierać połączenia
przychodzące na smartfonie.

Wyłączyć funkcję Bluetooth® w pierwszym urzą-1.
dzeniu mobilnym.

Podłączyć drugie urządzenie mobilne zgodnie 2.
z wcześniejszym opisem. 
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Ponownie uaktywnić funkcję Bluetooth® w pierw-3.
szym urządzeniu. Przejść do menu Bluetooth®, 
w którym wyświetlane są wszystkie podłączone,
względnie niepodłączone urządzenia, a następnie
ponownie wybrać z listy TCM 371478.

Jeśli zestaw słuchawkowy zostanie w między-
czasie wyłączony, to po ponownym włączeniu
automatycznie połączy się z podłączonymi
wcześniej urządzeniami, o ile urządzenia te będą
się znajdować w pobliżu, będą włączone oraz
będzie w nich aktywna funkcja Bluetooth®. 
Gdy urządzenie Bluetooth® zostanie odnale-
zione, na zestawie słuchawkowym rozbrzmiewa
sygnał akustyczny.

Rozłączanie połączenia Bluetooth®

Jeśli użytkownik chce połączyć (sparować) zestaw
 słuchawkowy z innym urządzeniem, musi najpierw
 przerwać (rozłączyć) istniejące już połączenie zestawu
słuchawkowego z obecnym urządzeniem mobilnym.
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Obsługa
Włączanie i wyłączanie

Włączanie: m

Przytrzymać wciśnięty przycisk wielofunkcyjny
przez kilka sekund, aż na zestawie słuchawkowym
rozbrzmi sygnał akustyczny, a lampka kontrolna
zacznie migać na przemian na czerwono i niebie -
sko. Jeśli zestaw słuchawkowy nawiąże połączenie
z urządzeniem mobilnym (np. ze smartfonem),
dodatkowo rozbrzmiewa drugi sygnał akustyczny.

Wyłączanie: m

Przytrzymać wciśnięty przycisk  wielofunkcyjny
przez ok. 5 sekund do momentu, aż rozbrzmi krótka
sekwencja dźwięków, a lampka kontrolna zgaśnie.

Regulacja głośności

Głośność dźwięku należy regulować na podłączo -m

nym urządzeniu mobilnym.
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Telefonowanie

Wbudowany mikrofon pozwala na bezpośrednie telefo-
nowanie poprzez zestaw słuchawkowy. Z reguły nie jest
przy tym konieczne trzymanie mikrofonu w pobliżu ust.

Odbieranie połączenia przychodzącego

W chwili nadejścia połączenia przychodzącego rozbrz -
miewa ciągły sygnał dzwonienia, a odtwarzanie zostaje
przerwane. 

Aby odebrać połączenie przychodzące, należy …m

       … nacisnąć 1x krótko przycisk wielofunkcyjny.

       Głos rozmówcy emitowany jest przez zestaw
 słuchawkowy. Użytkownik może swobodnie
 prowadzić rozmowę przez wbudowany mikrofon.

       … jak zwykle odebrać połączenie na smartfonie.
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Kończenie rozmowy

Aby zakończyć rozmowę, należy …m

       … nacisnąć 1x krótko przycisk wielofunkcyjny lub

       … jak zwykle zakończyć połączenie na smartfonie.

W zależności od smartfona nastąpi teraz automatyczne
wznowienie odtwarzania lub konieczne będzie ponowne
uruchomienie odtwarzania zgodnie z poniższym opisem.

Odrzucanie połączenia przychodzącego 

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należym

przytrzymać przycisk wielofunkcyjny wciśnięty
przez ok. 3 sekundy.

Funkcja ta nie jest obsługiwana przez każdy
smartfon.

Powtarzanie wybierania numeru

Aby powtórzyć wybieranie ostatniego numeru,m

należy dwukrotnie krótko nacisnąć przycisk
 wielofunkcyjny.

Funkcja ta nie jest obsługiwana przez każdy
smartfon.
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Odtwarzanie muzyki

Zestaw słuchawkowy może odtwarzać muzykę 
we wszystkich popularnych formatach, które 
obsługuje podłączone urządzenie mobilne.  

Zestaw słuchawkowy obsługuje również standard trans-
misji dźwięku A2DP. Ten obsługiwany przez większość
popularnych smartfonów standard został stworzony
specjalnie do bezprzewodowego przesyłania stereofo-
nicznych sygnałów audio poprzez Bluetooth®. 

Uwaga:

W niektórych smartfonach może być konieczne•
ręczne uaktywnienie transmisji dźwięku w standar-
dzie A2DP. Należy zapoznać się z instruk cją obsługi
posiadanego smartfona.

W przypadku niektórych smartfonów może się•
 zdarzyć, że pierwsza próba uruchomienia odtwa-
rzania muzyki przez zestaw słuchawkowy zakończy
się niepowodzeniem. W takim przypadku należy
ręcznie uruchomić odtwarzanie na smartfonie. 
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Uruchamianie / zatrzymywanie odtwarzania

Uruchamianie odtwarzania: Nacisnąć 1x krótkom

przycisk wielofunkcyjny.

Przerywanie odtwarzania: W trakcie odtwarzaniam

nacisnąć 1x krótko przycisk wielofunkcyjny.

Kontynuowanie odtwarzania: Ponownie nacisnąć m

1x krótko przycisk wielofunkcyjny.

Podłączanie urządzeń mobilnych 
w celu naładowania

Możliwe jest jednoczesne
ładowanie maksymalnie 
dwóch urządzeń mobil-
nych. Wymagany do tego
kabel USB nie wchodzi 
w zakres dostawy.

1.  Wyłączyć urządzenie,
które ma być ładowane.

2. Podłączyć urządzenie,
które ma być ładowane,
do stacji ładowania USB.

5V/3.1A

Phone     / MP3
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3.     Włożyć ładowarkę USB do gniazda zapalniczki
samochodowej. Lampka kontrolna świeci na
 czerwono.

W przypadku większości urządzeń rozpoczyna się teraz
ładowanie akumulatora (bez konieczności ich włączania).

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Brak dźwięku.
Czy poziom głośności ustawiony na urządzeniu•
mobilnym nie jest zbyt niski? 

Czy akumulator zestawu słuchawkowego nie jest•
 rozładowany lub prawie rozładowany? Naładować
zestaw  słuchawkowy.

Częste przerywanie dźwięku w zestawie słuchaw-
kowym.

Czy odległość między smartfonem a zestawem•
 słuchawkowym nie jest zbyt duża?
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Funkcja powtarzania wybierania numeru i/lub
odrzucania połączenia przychodzącego nie działa.

Funkcje te zależą od posiadanego smartfona oraz•
dokonanych w nim ustawień. Sprawdzić dostępność
tych funkcji w instrukcji obsługi smartfona.

Brak połączenia Bluetooth®.
Czy urządzenie mobilne obsługuje funkcję Bluetooth®?•
Przeczytać instrukcję obsługi urządzenia mobilnego.

Czy funkcja Bluetooth® w urządzeniu mobilnym jest•
nieaktywna (wyłączona)? 
Sprawdzić ustawienia. Aktywować funkcję Bluetooth®

(jeśli nie jest aktywna). Sprawdzić, czy zestaw słu-
chawkowy widnieje na liście znalezionych urządzeń
Bluetooth®. 
Jeśli nie, ponownie przeprowadzić procedurę łączenia
(parowania) urządzeń. 
Umieścić oba urządzenia blisko siebie. Usunąć z oto-
czenia wszystkie inne urządzenia przesyłające dane
drogą radiową. Czy urządzenie odtwarzające wymaga
wprowadzenia hasła dostępu? Sprawdzić ustawienia.
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Podłączone urządzenie nie jest ładowane.

Czy stacja ładowania USB jest prawidłowo włożona•
do gniazda zapalniczki samochodowej?

Czy gniazdo zapalniczki jest zasilane prądem?•
Ewentualnie może być konieczne uprzednie
 włączenie zapłonu.

Czy bezpiecznik zabezpieczający gniazdo zapal-•
niczki samochodowej jest sprawny?

Czy kabel USB do ładowania urządzenia mobilnego•
jest prawidłowo podłączony?

Czy podłączone urządzenie musi zostać włączone•
w celu naładowania? Należy przestrzegać instrukcji
obsługi ładowanego urządzenia mobilnego.

W trakcie procesu ładowania temperatura oto cze -•
nia w samochodzie nie może przekraczać 30°C. 
W przypadku temperatur powyżej 30°C może dojść
do problemów z elektroniką ładowania, co może
skutkować niemożnością naładowania urządzenia.
Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie poniżej
30°C, stacja ładowania USB znów będzie normalnie
działać.
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Dane techniczne
Model:                           371 478

Stacja ładowania USB

Napięcie sieciowe:       Wejście:  12/24 V 2000 mA
Wyjście:  5 V 3100 mA 

Zestaw słuchawkowy
Akumulator:                 litowo-polimerowy 3,7 V DC, 

40 mAh

Czas ładowania:          ok. 1,5 h 

Czas rozmowy:             ok. 2,5 h (przy średnim poziomie
głośności)

Czas trybu czuwania:  ok. 1000 godzin (w zależności 
od warunków otoczenia itp.)

Bluetooth®          
Wersja:                         V5.0 (niższe wersje (od 1.1) 

są kompatybilne, mogą jednak
nie oferować obsługi wszystkich
funkcji)

Zasięg:                         maks. 10 m (w wolnej przestrzeni) 

Zakres częstotliwości: od 2,402 GHz do 2,480 GHz
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Maks. 
moc nadawcza:            0,406 – 0,586 mW

Standardy
urządzeń:                     HFP V1.6 / HSP V1.2 / 

A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Temperatura 
otoczenia:                    od -10 do +50°C 

Made exclusively for: 
Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji 
i wyglądzie.

Kompatybilność:
Smartfon lub tablet z obsługą technologii Bluetooth®

Smart
The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by Tchibo GmbH is under license.
Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zarejestro-
wanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez 
Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji.
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Deklaracja zgodności
Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt 
[371 478] w momencie wprowadzania na rynek spełnia
zasadnicze wymagania oraz inne stosowne
 postanowienia dyrektywy 2014/53/UE. 
Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod
adresem www.tchibo.pl/instrukcje



33

Usuwanie odpadów
Urządzenia, które zostały oznaczone tym
 symbolem, nie mogą być wrzucane do zwyk -
łych pojemników na odpady domowe! 

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania
zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych.
Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyj-
mujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja
samorządowa. 

Baterii ani akumulatorów nie wolno usuwać
jako zwykłych odpadów domowych! Użytkow -
nik jest ustawowo zobligowany do tego, aby

przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gmin-
nych/ miej skich punktów zbiórki lub usuwać do specjal-
nych pojemników, w sklepach handlujących bateriami.

Uwaga! To urządzenie zawiera akumulator, który 
ze względów bezpieczeństwa jest wbudowany na stałe 
i nie może być wyjęty bez zniszczenia obudowy pro-
duktu. Nieprawidłowy demontaż akumulatora może
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. 
Z tego powodu należy przekazać zużyty produkt 
w stanie nieotwartym do punktu zbiórki, który zadba 
o właściwą utylizację produktu oraz zawartego w nim
akumulatora. 
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