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Dziękujemy za wybranie bezprzewodowych słuchawek Bluetooth Aventho. 
Zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi użytkowania słuchawek Aventho.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

Uwaga: 
Przy podłączaniu słuchawek dokanałowych do urządzenia, upewnij się, że jego głośność ustawiona jest 
na minimum. Reguluj głośność dopiero po założeniu słuchawek. Aby nie dopuścić do potencjalnego 
uszkodzenia słuchu, nie używaj słuchawek przy dużej głośności przez dłuższy okres czasu. Głośne 
słuchanie przez dłuższy okres czasu może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Upewnij 
się, że głośność nie jest zbyt wysoka. Zgodnie z obowiązującymi pracodawców przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia, ekspozycja na hałas nie powinna przekraczać 85 dB (niska głośność) podczas 
pracy przez maksymalnie 8 godzin. Jeżeli głośność jest większa o 3 dB, dopuszczalny czas słuchania jest 
o połowę krótszy: przy 88 dB czas słuchania wynosi 4 godziny, przy 91 dB - 2 godziny itd. 

Niebezpieczeństwo! 
Słuchawki znacznie obniżają zdolność słyszenia odgłosów otoczenia. Ich używanie w ruchu ulicznym jest potencjal-
nie bardzo niebezpieczne i jest prawnie zabronione. Nie używaj słuchawek dokanałowych w pobliżu niebezpiecz-
nych maszyn i narzędzi. 

Ryzyko obrażeń! 
Unikaj gwałtownych ruchów, gdy korzystasz z przewodowych słuchawek dokanałowych. Można poważnie się 
zranić, zwłaszcza jeśli nosi się kolczyki, okulary itp, które mogą zaplątać się w przewód.

Zawartość pudełka
• Bezprzewodowe słuchawki Aventho
• Kabel audio z wtyczką Jack 3,5 mm
• Kabel ładowania USB-A do USB-C
• Miękkie etui
• Gwarancja
• Instrukcja obsługi

Przechowywanie i wyjmowanie z opakowania

Wyjmowanie z opakowania 
Przytrzymaj słuchawki Aventho za pałąk i wyciągnij z etui. Obróć oba 
nauszniki do wewnątrz tak, aby poduszki nauszne były skierowane do 
siebie. Patrz: ilustracja.

Przechowywanie
Obróć oba nauszniki tak, jak wskazują strzałki. Przytrzymaj słuchawki 
Aventho i umieść je w miękkim etui nausznikami do przodu. 
Patrz: ilustracja.



Regulacja pałąka
Przed pierwszym użyciem słuchawek bezprzewodowych Aventho należy je odpowiednio dopasować, aby uzyskać 
najlepszy dźwięk i tłumienie hałasu otoczenia.

Proszę zapoznać się z następującymi wskazówkami:
• Wybierz odpowiednią pozycję blokowania po obu stronach pałąka.
• Ustaw kąt muszli słuchawkowych.
• Umieść słuchawki bezprzewodowe Aventho centralnie na uszach, jak pokazano na środkowym rysunku.

Słuchawki są zbyt wysoko  Idealne dopasowanie słuchawek Słuchawki są zbyt nisko

Aplikacja beyerdynamic MIY
Aplikacja beyerdynamic MIY umożliwia spersonalizowanie słuchawek bezprzewodowych Aventho. Aplikacja 
dostępna jest dla Apple iOS i systemu Android, można ją pobrać w sklepie Apple lub Google Play.

Wersja oprogramowania 1.0
Poniższe opisy odnoszą się do wersji oprogramowania 1.0 zainstalowanej w słuchawkach Bluetooth.

Sterowanie i wskaźniki

Mikrofon
Złącze USB do ładowania kabla 
(USB-C)

Dioda LED

Przycisk
Wtyk Jack 3,5 mm 
do kabla audio
Panel dotykowy



Włączanie / wyłączanie
Wymienione poniżej funkcje odnoszą się do słuchawek bezprzewodowych Aventho, które zostały już sparowane 
z urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.

•  Włączanie:
 Przytrzymaj przycisk ❹ przez ok. 2 sekundy. 
 Dioda LED ❸ zaświeci się raz na czerwono.

•  Wyłączanie:
Przytrzymaj przycisk ❹ przez około 6 sekund. 
Dioda LED ❸ zaświeci się na czerwono, a następnie zgaśnie.

Parowanie z odtwarzaczem
Przed pierwszym użyciem słuchawek bezprzewodowych Aventho należy sparować je z telefonem komórkowym 
lub innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth. Proces parowania może się różnić w zależności od 
urządzenia. Proszę zapoznać się z instrukcją danego urządzenia.

•  Kiedy słuchawki bezprzewodowe Aventho są wyłączone, naciśnij przycisk ❹ przez 6 sekund, aby uruchomić 
tryb Bluetooth. Dioda LED ❸ będzie szybko migać na zmianę na niebiesko i czerwono.

•  Włącz funkcję Bluetooth w odtwarzaczu i, jeśli to konieczne, wyszukaj nowe urządzenie.
•  Z dostępnych urządzeń w menu Bluetooth odtwarzacza wybierz „beyerdynamic Aventho wireless” i sparuj oba 

urządzenia. Za każdym razem po włączeniu oba urządzenia będą sparowane automatycznie.

Parowanie i czyszczenie listy urządzeń
Jeśli na liście twoich słuchawek bezprzewodowych Aventho jest już kilka urządzeń, i Aventho nie mogą być 
sparowane z nowym urządzeniem, oznacza to, że lista jest pełna i powinna być wyczyszczona, aby dodać nowe 
urządzenie.
Aby wyczyścić listę:
•  Na wyłączonych bezprzewodowych słuchawkach Aventho przytrzymaj przycisk ❹ przez ponad 10 sekund, tak 

aby Aventho przełączyły się w tryb parowania i wyczyściły listę urządzeń.

Odtwarzanie multimediów
Pamiętaj, że funkcje opisane poniżej zależą od odtwarzacza i oprogramowania odtwarzacza i mogą być niedostępne. 
Słuchawki bezprzewodowe Aventho transmitują tylko sygnały sterujące zgodne ze standardem Bluetooth.
Uwaga: Aby uniknąć wadliwego działania, używaj tylko jednego palca, gdy używasz panelu dotykowego ❻.

•  Rozpoczynanie / wstrzymywanie odtwarzania:
 Dotknij dwukrotnie panel dotykowy ❻.

•  Odtwórz następny utwór:
 Przeciągnij palcem do przodu na panelu 
 dotykowym ❻.

•  Odtwórz poprzedni utwór:
 Przeciągnij palcem w tył na panelu 

dotykowym ❻.



Odtwarzanie multimediów
Pamiętaj, że funkcje opisane poniżej zależą od odtwarzacza i oprogramowania odtwarzacza i mogą być 
niedostępne. Słuchawki bezprzewodowe Aventho transmitują tylko sygnały sterujące zgodne ze standardem 
Bluetooth.
Uwaga: Aby uniknąć wadliwego działania, używaj tylko jednego palca, gdy używasz panelu dotykowego ❻.

•  Rozpoczynanie / wstrzymywanie odtwarzania:
 Dotknij dwukrotnie panel dotykowy ❻.

•  Odtwórz następny utwór:
 Przeciągnij palcem do przodu na panelu 
 dotykowym ❻.

•  Odtwórz poprzedni utwór:
 Przeciągnij palcem w tył na panelu 
 dotykowym ❻.



•  Przewijanie do przodu:
 Przeciągnij palcem do przodu na panelu doty-

kowym ❻ i przytrzymaj przez co najmniej jedną 
sekundę.

•  Przewijanie do tyłu:
 Przeciągnij palcem w tył na panelu dotykowym ❻ 

i przytrzymaj przez co najmniej jedną sekundę.

•  Zwiększ głośność:
 Przeciągnij palcem w górę po panelu dotykowym 

❻. Kiedy przeciągasz palec w górę i przytrzymujesz 
go, stopniowo zwiększasz głośność, aż osiągniesz 
maksimum. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje maksy-
malną głośność.

•  Zmniejsz głośność:
 Przeciągnij palcem w dół po panelu dotykowym ❻. 

Kiedy przeciągasz palec w dół i przytrzymujesz go 
głośność stopniowo zmniejsza się do osiągnięcia 
minimum. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje minimalną 
głośność.

Trzymaj

Trzymaj

Odtwarzanie multimediów



Przywołanie osobistego asystenta
•  Aby przywołać osobistego asystenta, jak np. Siri, 

Google Assistant itp. na smartfonie lub tablecie:
 Naciśnij środek panelu dotykowego ❻ na ok. dwie 

sekundy.  

Kontrola połączeń
Następujące funkcje są używane do kontrolowania 
połączeń.

•  Przyjmij / zakończ połączenie:
 Dotknij dwukrotnie panel dotykowy ❻.

•  Odrzuć połączenie:
 Naciśnij środek panelu dotykowego ❻ na ok. dwie 

sekundy.

•  Przełącz pomiędzy dwoma rozmówcami:
 Stuknij panel dotykowy ❻ jeden raz i przytrzymaj.

1x + Trzymaj

2 sek.

2 x

2 sek.

Ładowanie
•  Do ładowania akumulatora używaj tylko dostarczonego kabla ładującego USB.
•  Połącz Aventho kablem do ładowania USB z portem USB dostarczającym napięcie (np. zasilacz USB).
•  Podczas ładowania dioda LED ❸ miga na czerwono.
•  Gdy dioda LED ❸ świeci ciągle na czerwono, akumulator jest naładowany.
•  Odłącz kabel ładujący USB po zakończeniu ładowania.

Specyfikacje techniczne
Zakres częstotliwości RF. . . . . . . . . . . . . . . 2,4000 - 2,4835 GHz
Moc transmisji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 mW
Zakres temperatury pracy . . . . . . . . . . . . . .0 do 40 ° C
Zakres temperatury ładowania. . . . . . . . . .10 do 40 ° C

Szczegółowe specyfikacje techniczne:
www.beyerdynamic.com/avento-o-reless



Utylizacja
Ten symbol na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizo-
wać osobno – nie z odpadami domowymi. Na terenie UE istnieją oddzielne systemy zbiórki do recyklingu. Aby uzyskać 
więcej informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiony został produkt.

Utylizacja baterii
Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami produkt i / lub bateria nie mogą być utylizowane 
razem z odpadami komunalnymi. Oddaj ten produkt do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielna 
zbiórka i recykling produktu i / lub jego baterii pomaga chronić zasoby naturalne i jest bezpieczny dla zdrowia ludzi 
i środowiska.
•  Zużyte akumulatory mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.
•  Zawsze wyrzucaj zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia (nie-

bezpieczeństwo wybuchu) lub domowych pojemników na odpadki, oddaj je w lokalnym punkcie zbiórki. Zwrot jest 
bezpłatny i wymagany przez prawo. Utylizuj tylko rozładowane baterie

•  Wszystkie baterie są poddawane recyklingowi w celu odzyskania cennych materiałów, takich jak żelazo, cynk lub 
nikiel.

Uproszczona deklaracja zgodności UE
Niniejszym, beyerdynamic oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE 
jest dostępny na stronie:  http://www.beyerdynamic.com/cod

Rozporządzenie FCC / IC
Identyfikator FCC: OSDAVENTHO
Kanada IC: 3628A-AVENTHO

Uwaga:
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC [oraz z normami RSS Industry Canada]. Działanie podlega następującym dwóm 
warunkom:
(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi przyjąć wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga:
Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez beyerdynamic, mogą unieważnić zezwolenie 
FCC na użytkowanie tego urządzenia.

Informacje o ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej:
W przypadku noszenia na ciele urządzenie zostało przetestowane i spełnia wytyczne FCC dotyczące narażenia na działanie fal radio-
wych w przypadku używania z akcesoriami beyerdynamic dostarczonymi lub przeznaczonymi do tego produktu. Korzystanie z innych 
akcesoriów może nie zapewniać zgodności z wytycznymi FCC dotyczącymi oddziaływania fal radiowych.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 
15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach 
domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych a jeśli nie będzie używane 
zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią 
w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włącza-
jąc urządzenie, zachęcamy użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:
- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność może 
unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Wyprodukowane w Niemczech

Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 750-23-22, e-mail: info@konsbud-hifi.pl, www.konsbud-hifi.pl


