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Dziękujemy za wybranie słuchawek dokanałowych stereo Bluetooth 
Byron BTA firmy beyerdynamic. Przed użyciem produktu dokładnie 
zapoznaj się z instrukcją obsługi. Prosimy zachować instrukcję. 
Przekazując słuchawki osobom trzecim, pamiętaj o przekazaniu 
także niniejszej instrukcji.

2. Funkcje
• Dźwięk Premium

(Technologia MSTS™, kodek apt-X, kodek AAC)
Technologia MSTS™ wraz z kodekiem kompresji apt-X i AAC 
pozwala cieszyć się najwyższej jakości dźwiękiem stereo 
hi-fi. Wbudowany procesor DSP zapewnia optymalną jakość 
połączenia oraz redukcję hałasu i echa.

• Multipoint
• Bluetooth 4.2
• Komunikaty głosowe
• Aktualizacje oprogramowania

Najnowsza wersja oprogramowania gwarantuje wydajność.
Dostępne funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego.

• Magnes mocujący
Wbudowany magnes pozwala spiąć ze sobą słuchawki, co 
ułatwia ich przechowywanie, gdy nie są używane.

Uwaga:
American Heart Association i British Drug Administration
ostrzegają, że magnesy mogą wpływać na działanie niektórych 
urządzeń medycznych (rozruszniki serca, defibrylatory, pompy 
insulinowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne) jeśli odle-
głość pomiędzy magnesami i sprzętem medycznym jest mniejsza 
niż 15 cm. Jeśli używasz wymienionego powyżej sprzętu medycz-
nego, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem naszego produktu.
Nie umieszczać produktu w obrębie działania pola magnetyczne-
go. Nie przechowywać z przedmiotami korzystającymi z zapisu 
magnetycznego (jak np. karty kredytowe, bankowe, telefoniczne, 
biletowe) gdyż istnieje ryzyko utraty danych.

3. Akcesoria 
1 zestaw słuchawek dokanałowych
3 pary nakładek dousznych (S, M, L) 
1 para zaczepów na uszy
1 kabel do ładowania

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga: 

Przy podłączaniu słuchawek dokanałowych do urządze-
nia, upewnij się, że jego głośność ustawiona jest na mini-
mum. Reguluj głośność dopiero po założeniu słuchawek. 
Aby nie dopuścić do potencjalnego uszkodzenia słuchu, 

nie używaj słuchawek dokanałowych przy dużej głośności przez 
dłuższy okres czasu. Używając słuchawek dokanałowych zawsze 
ustawiaj głośność na taki poziom, by nadal słyszeć swój własny głos 
podczas  normalnej rozmowy. Głośne słuchanie przez dłuższy okres 
czasu może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. 
Upewnij się, że głośność nie jest zbyt wysoka. 
Podstawowa zasada: Im większa głośność, tym krótszy czas słucha-
nia. Zgodnie z obowiązującymi pracodawców przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia, ekspozycja na hałas nie powinna przekra-
czać 85 dB (niska głośność) podczas pracy przez maksymalnie 8 go-
dzin. 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!
Dokanałowe słuchawki znacznie obniżają zdolność słyszenia odgło-
sów otoczenia. Ich używanie w ruchu ulicznym jest potencjalnie bar-
dzo niebezpieczne i jest prawnie zabronione. Nie używaj słuchawek 
dokanałowych w pobliżu niebezpiecznych maszyn i narzędzi.
Ryzyko obrażeń!
Unikaj gwałtownych ruchów, gdy korzystasz z przewodowych słucha-
wek dokanałowych. Można poważnie się zranić, zwłaszcza jeśli nosi się 
kolczyki, okulary itp, które mogą zaplątać się w przewód słuchawkowy.
Zmieniona percepcja słuchowa
Wiele osób potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do noszenia słu-
chawek dokanałowych. Percepcja własnego głosu i ciała, a nawet 
dźwięków w uchu wewnętrznym, różnią się od „normalnych” odczuć,  
gdy nie masz na sobie słuchawek. To nieprzyjemne uczucie ustąpi po 
pewnym czasie noszenia słuchawek dokanałowych.

Włączanie słuchawek 
Naciśnij przycisk MFB aż usłyszysz „Power on” (włączone) 
i zaświeci się niebieska dioda LED.

① Mikrofon
② Wyświetlacz LED
③ Gniazdo ładowania
④ Głośniej, następny utwór itp. 
⑤ Przycisk wielofunkcyjny (MFB): 

włącz / wyłącz, odbierz / odrzuć połączenie, przekierowanie 
rozmowy, odtwarzanie itp.

⑥ Ciszej, poprzedni utwór itp. 
⑦ Zaczep na ucho dla wygodnego noszenia
⑧ Magnes mocujący do spinania słuchawek, gdy nie są używane

dioda LED

MFB 
(przycisk 
wielofunkcyjny)

port ładowania

7. Przyciski
Łatwa kontrola słuchawek dzięki 3 przyciskom.

Głośniej
Ciszej
MFB

4. Regulacja i wskaźniki

5. Instrukcja obsługi
Przy włączaniu / wyłączaniu słuchawek i wybieraniu trybu 
parowania, usłyszysz komunikat głosowy. 

Wyłączanie słuchawek 
Po naciśnięciu przycisku MFB 
przez dłuższy czas (~5 sekund), 
zaświeci się fioletowa dioda 
LED a zestaw słuchawkowy 
zostanie wyłączony po komuni-
kacie „Power off” (wyłączone).

dioda LED

Ładowanie baterii
Przed użyciem upewnij się, że 
słuchawki są w pełni naładowane. 
Podczas ładowania dioda LED świeci 
się na czerwono, a przy pełnym 
naładowaniu akumulatora świeci się 
na niebiesko.

6. Noszenie słuchawek dokanałowych

Gdy potrzebujesz lepsze dopa-
sowanie, załóż zaczep na ucho.

Wskazówka
Wybierz najlepiej 

dopasowany rozmiar wkładki. 
Zaczep na ucho zwiększa 

komfort noszenia.

Następnie zamocuj wkładkę 
dokanałową.

Włóż wkładkę do ucha. Noś słuchawki jak na ilustracji

Byron BTA
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

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

Wyprodukowano w Korei

wyłączny dystrybutor:



8.4 Przywracanie ustawień fabrycznych
• Naciśnij przyciski w następującej kolejności: 

Fioletowa dioda LED zaświeci się a słuchawki zostaną  
zainicjowane. Po przywróceniu ustawień fabrycznych,  
sparuj ponownie słuchawki.

8.5 Odtwarzanie muzyki
• Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, należy ustawić 

głośność na 70 ~ 80% maksymalnej głośności urządzenia.
• Fabrycznie głośność ustawiona jest na 8 z 15 poziomów.

(Dostosuj głośność przyciskiem + lub - ). 
Odtwarzanie / Pauza: Naciśnij krótko przycisk MFB 
Stop: Naciśnij dłużej przycisk MFB
Głośniej: Naciśnij krótko przycisk + 
Ciszej: Naciśnij krótko przycisk - 
Następny utwór: Naciśnij dłużej przycisk + 
Poprzedni utwór: Naciśnij dłużej przycisk – 

9. Znaczenie kolorów LED

8. Pierwsze kroki z Byron BT 
8.1 Parowanie z telefonem komórkowym 

Przed rozpoczęciem korzystania ze słuchawek Byron BTA, 
należy sparować je z telefonem komórkowym lub urządze-
niem obsługującym technologię Bluetooth. Proces parowania 
może różnić się w zależności od producenta telefonu komór-
kowego. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu 
komórkowego. Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, 
wciśnij przycisk MFB na 6 sekund, aby uruchomić tryb pa-
rowania (niebieska dioda LED jest stale włączona). Wybierz 
tryb Bluetooth w telefonie komórkowym.

Parowanie przy pierwszym włączeniu
• Wybierz tryb parowania z zestawem słuchawkowym Bluetooth
• Parowanie z telefonem komórkowym (trzeba sparować z tele-

fonem komórkowym w ciągu 3 minut). 
• Słuchawki przejdą w tryb parowania automatycznie, gdy zosta-

ną po raz pierwszy włączone i zapali się niebieska dioda LED.
Parowanie za pomocą ustawień telefonu komórkowego 
• Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym zgodnie 

z instrukcją telefonu, wyszukaj i wybierz nazwę modelu słucha-
wek. Zostanie wyświetlony komunikat “Parowanie”. (Niektóre 
telefony komórkowe mogą wymagać autoryzacji numerem PIN).

• Jeżeli połączenie powiedzie się, pojawi się komunikat “Con-
nected to phone and media audio”  (“Podłączony do telefonu 
i urządzenia audio”) a niebieska dioda LED zaświeci się 5 razy. 
Urządzenie jest gotowe.

Parowanie z innymi urządzeniami
• Wybierz tryb parowania z zestawem słuchawek Bluetooth.
• Wyłącz funkcję Bluetooth połączonego urządzenia, jeśli

jest ono połączone.
• Naciśnij przycisk MFB przez 4 sekundy, aby wyłączyć.
• Naciśnij przycisk MFB przez 2 sekundy. Zestaw słuchawkowy 

jest włączony i przechodzi w tryb parowania.

Parowanie z telefonem komórkowym
• Wykonaj procedurę parowania, jak opisano powyżej w pkt. 

Parowanie za pomocą ustawień telefonu komórkowego.
• Jeżeli połączenie powiedzie się, pojawi się komunikat „Connec-

ted to phone and media audio” a niebieska dioda LED zaświeci 
się 5 razy. Gotowe.

6.2 Ustawienia Multipoint
Możliwe jest połączenie z 8 urządzeniami Bluetooth, w tym 2 
urządzeniami jednocześnie.

Jak ustawić Multipoint
• Sparuj zestaw słuchawkowy Bluetooth z pierwszym urządze-

niem zgodnie z instrukcją (patrz: proces parowania).
• Wyłącz zestaw słuchawkowy Bluetooth.
• Naciśnij przycisk MFB na około 4 sekundy, aż zapali się niebie-

ska dioda LED.
• Sparuj zestaw słuchawkowy Bluetooth z drugim urządzeniem 

zgodnie z instrukcją parowania.
• Wyłącz i włącz zestaw słuchawkowy Bluetooth - gotowe.

8.3 Połączenia telefoniczne
• Odbieranie połączenia: 

Aby odebrać połączenie naciśnij przycisk MFB. 
• Zakończenie połączenia:

Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk MFB
• Odrzucanie połączenia: 

Aby odrzucić połączenie, wciśnij przycisk MFB na ~1 s. 
• Przekierowanie połączenia: 

Podczas rozmowy przez telefon, naciśnij przycisk MFB 
aby przekierować połączenie na zestaw słuchawkowy (aby 
ponownie zadzwonić z telefonu komórkowego skorzystaj 
z menu telefonu komórkowego). 

• Kontrola głośności: 
Głośność reguluje się za pomocą przycisków + i – 

• Wyciszenie mikrofonu: 
W trakcie rozmowy wciśnij przycisk + lub – na ~1 s.
Aby w trybie wyciszenia ponownie włączyć mikrofon, 
wciśnij na około 1 sekundę przycisk + lub - . 

• Połączenie oczekujące i zawieszanie połączenia: 
Funkcja ta pozwala na zawieszenie połączenia podczas 
rozmowy i odebranie nadchodzącego połączenia. Wciśnij 
+ na około 1 sekundę, aby zawiesić aktywne połączenie 
i odebrać połączenie oczekujące. Długie naciśnięcie + 
powoduje przełączenie pomiędzy dwoma połączeniami. 
Aby zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk MFB.

12. Specyfikacje
Czas rozmowy ~ 9 godz.
Czas odtwarzania muzyki ~ 7.5 godz.
Czas czuwania ~ 5 dni
Czas ładowania ~ 1.5 godz.
Wymiary 8.9 x 56 x 5.6 mm
Długość kabla 570 mm
Bateria Akumulator litowo-polimerowy
Waga ~ 12 g
Zasięg do 10 m
Profil Bluetooth profil słuchawkowy
 A2DP
 AVRCP
 SPP
Profil Bluetooth Ver. 4.2

Czas pracy może się różnić, w zależności od podłączonego urzą-
dzenia i ustawień.

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

14. 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 szkodli-
we dla zdrowia i środowiska. 

• Zawsze wyrzucaj zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Nie wrzucaj akumulatorów do ognia (niebezpieczeń-
stwo 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.

15. Certyfikacja
FCC ID: UZCGBH-S880
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 
wystarczającej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami instalacji 
w budynkach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje 
i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku 
instalacji i użytkowania niezgodnego z instrukcją, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwaran-
cji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku danej instalacji. Jeśli to 
urządzenie spowoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub 
telewizji, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, 
należy spróbować następujących kroków:
- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż 
odbiornik.

- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem.
UWAGA: Zmiany lub modyfikacje mogą unieważnić prawo użyt-
kownika do korzystania z urządzenia.
Wyprodukowano w Korei
Zgodnie z dyrektywą R & TTE 1999/5 / WE.16. 
16. Uproszczona deklaracja zgodności UE
Niniejszym, beyerdynamic deklaruje, że typ urządzenia radiowego 
Byron BTA jest zgodny z dyrektywą R & TTE 1999/5 / WE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE: www.beyerdynamic.com/cod

Stan Wskaźnik LED

Tryb czuwania LED wyłączony (po naciśnięciu przyci-
sku, niebieska dioda zabłyśnie 5 razy)

Bateria na wyczerpaniu Miga czerwone światło

Ładowanie Świeci na czerwono
Naładowany Niebieskie światło
Tryb parowania Niebieskie światło

Głośniej (+) Naciśnij krótko
Wyłącz mikrofon Wciśnij na 1 s (podczas rozmowy)
Następny utwór Wciśnij na 1 s (podczas odtwarzania)

Naciśnij przycisk Ciszej

Ciszej (-) Naciśnij krótko
Wyłącz mikrofon Wciśnij na 1 s (podczas rozmowy)
Poprzedni utwór Wciśnij na 1 s (podczas odtwarzania)

Fioletowa dioda LED zaświeci się, a słuchawki zostaną zainicjo-
wane. Po przywróceniu ustawień fabrycznych, sparuj ponownie 
słuchawki.

Naciśnij przycisk Głośniej

10. Częste pytania i rozwiązywanie problemów
• Słychać trzaski i szumy
- Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, zawsze utrzymuj zestaw 
słuchawkowy w pobliżu telefonu komórkowego.

• Brak dźwięku
- Zwiększ głośność słuchawek
- Upewnij się, że słuchawki są sparowane z telefonem.
- Jeśli słuchawki nie łączą się, gdy naciśniesz przycisk MFB, spró-

buj połączyć ponownie, wykonując procedurę parowania.
• Problemy z parowaniem, choć telefon na to nie wskazuje
-  Usuń sparowanie i ponownie sparuj słuchawki z telefonem. 
• Czy Byron BTA pracują z innymi urządzeniami Bluetooth?
- Byron BTA zostały zaprojektowane do współpracy z Bluetooth 

telefonów komórkowych, komputera lub przenośnych urzą-
dzeń audio. Mogą także współpracować z innymi urządzeniami 
Bluetooth zgodnymi z wersją Bluetooth 1.1 / 1.2 / 2.0 / 2.1 + 
EDR / 3.0 / 4.0, i które działają z HSP, HFP, A2DP oraz AVRCP.

• Czy załączony kabel do ładowania przeznaczony jest tylko dla 
określonego urządzenia?

- Kabel jest kompatybilny ze wszystkimi standardowymi zasila-
czami micro USB, i jest kompatybilny z ładowarkami telefonów 
komórkowych Android.

11. Konserwacja
• Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony i przecho-

wywany w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest w użyciu.
• Światło i wysokie temperatury mogą wpływać na żywotność 

baterii Byron BTA i mogą być przyczyną awarii.
• Wysokie temperatury mogą obniżyć wydajność słuchawek.
• Nie wystawiać na działanie deszczu lub innych płynów.
• Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Nie rozbierać.
• Używać certyfikowane zasilacze (napięcie znamionowe: 5 V).

Jak korzystać z ustawień Multipoint
• Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dwa urządzenia 

są podłączone naciśnij przycisk MFB.
• Aby słuchać ostatnio odtwarzanego utworu, gdy dwa urzą-

dzenia są podłączone naciśnij przycisk MFB.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Naciśnij przyciski w następującej kolejności:

Podstawowe sterowanie słuchawkami
Naciśnij przycisk MFB

Odbierz połączenie Naciśnij krótko 
Zakończ rozmowę Naciśnij krótko
Włącz zestaw słuch. Wciśnij na 2 sekundy

(Nastąpi połączenie ze sparowanym urządzeniem).
Wyłącz zestaw słuch. Wciśnij na 5 sekund
 Dłuższe naciśnięcie spowoduje zaświecenie 

się fioletowej diody i wyłączenie słuchawek po 
usłyszeniu "Power off".

Tryb parowania Wciśnij na 6 sekund po włączeniu (Jeśli 
słuchawki zostały wcześniej połączone z urzą-
dzeniem, muszą zostać wyłączone i włączone) 

Odrzucanie połączenia Wciśnij na 1 sekundę 
Przekierowanie połączenia Naciśnij krótko podczas rozmowy 
Odtwarzanie/pauza Naciśnij krótko 
Stop Wciśnij na 1 sekundę (podczas odtwarzania)


