
Dziękujemy za zaufanie i wybór naszych bezprzewodowych słu-
chawek dokanałowych Xelento.

Aby zapewnić optymalny odsłuch, prosimy o zapoznanie się ze 
szczegółowymi informacjami na temat korzystania z bezprzewo-
dowych słuchawek Xelento.

Instrukcje bezpieczeństwa
Uwaga:
Podczas podłączania słuchawek dokanałowych upewnij 
się, że poziom głośności jest ustawiony na minimum.
Dostosuj poziom głośności dopiero po włożeniu wkła-

dek dokanałowych. Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, 
należy unikać odsłuchu przez dłuższy okres czasu przy dużej gło-
śności. Za miarę prawidłowej regulacji głośności przy odsłuchu 
może posłużyć zdolność słyszenia własnego głosu podczas nor-
malnej rozmowy.
Zwracamy uwagę, że zbyt duża głośność i długi czas odsłuchu 
mogą spowodować uszkodzenie słuchu. Uszkodzenia słuchu za-
wsze stanowią nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu.
Należy zachowywać odpowiedni poziom głośności. Zaleca się jak 
najkrótszy czas odsłuchu przy wysokich poziomach głośności. Po-
kazuje to również przykład z życia zawodowego:
Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 
niemieckich stowarzyszeń handlowych, hałas w miejscu pracy nie 
może przekroczyć 85 dB (poziom głośności w pomieszczeniu) pod-
czas maksymalnego dopuszczalnego czasu wynoszącego 8 godzin.
Jeżeli poziom głośności wzrośnie o 3 dB, dopuszczalny czas od-
słuchu maleje o połowę, tj. przy 88 dB, czas odsłuchu wynosi 4 
godziny, a przy 91 dB 2 godziny itp.

Aplikacja Beyerdynamic MIY pozwala na spersonalizowanie bez-
przewodowych słuchawek Xelento. Dostępna w aplikacji funkcja 
analizy odsłuchu pozwala korzystać z bezprzewodowych słucha-
wek Xelento bez przekraczania zalecanego maksymalnego pozio-
mu akustycznego.
Bezprzewodowe słuchawki Xelento i aplikacja MIY rejestrują tylko 
wpływ dźwięku generowanego przez słuchawki; inne, zewnętrzne 
źródła dźwięku, takie jak np. hałas budowlany czy koncert, nie są 
brane pod uwagę przy obliczaniu wpływu akustycznego. Aplikacja 
MIY analizuje informacje tylko ze słuchawek Xelento i pozwala 
ograniczyć generowane przez nie obciążenie akustyczne do bez-
piecznego poziomu.

Zagrożenie życia!
Słuchawki dokanałowe drastycznie redukują percepcję dźwięków 
otoczenia. Używanie słuchawek dokanałowych w ruchu drogo-
wym może być potencjalnie niebezpieczne. Słuch użytkownika 
nie może być ograniczony w stopniu, który powoduje zagrożenie 
dla bezpieczeństwa drogowego. Nie należy używać słuchawek 
dokanałowych w obszarze działania potencjalnie niebezpiecznych 
maszyn i narzędzi.

Ryzyko odniesienia obrażeń!
Należy unikać gwałtownych ruchów podczas korzystania z prze-
wodowych słuchawek dokanałowych. Można poważnie się zranić, 
szczególnie jeśli nosi się kolczyki, okulary itp., o które może zaha-
czyć się przewód.

Zmieniona percepcja akustyczna. 
Dla wielu osób noszenie słuchawek dokanałowych wymaga przy-
zwyczajenia się, ponieważ akustyczna percepcja własnego głosu 
i ciała, a także dźwięki ucha wewnętrznego, które występują pod-
czas chodzenia, różnią się od „normalnej” percepcji. To początko-
we uczucie znika zwykle po pewnym czasie użytkowania.

Słuchawki bezprzewodowe Xelento 

Zawartość pudełka

◦  Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Xelento, lewa i prawa 
słuchawka

◦  Kabel z modułem Bluetooth® z pilotem zdalnego sterowania
◦ Kabel przyłączeniowy z wtykiem mini-jack (3,5 mm) wyposażo-

ny w pilot zdalnego sterowania
◦ Kabel do ładowania USB-A do micro-USB
◦ Siedem par silikonowych wkładek dokanałowych
◦ Trzy pary wkładek dokanałowych (Comply™ typ Tx-500)
◦ Klips do kabla 
◦ Klips do baterii
◦ Etui do przechowywania
◦ Jedna para zapasowych siateczek ochronnych na falowody
◦ Instrukcja obsługi

Kabel przyłączeniowy słuchawek bezprzewodowych Xelento 
Zawartość pudełka
◦ Kabel z modułem Bluetooth® z pilotem zdalnego sterowania
◦ Klips do baterii
◦ Kabel do ładowania USB-A do micro-USB

Aplikacja beyerdynamic MIY
Za pomocą aplikacji beyerdynamic MIY można w pełni sperso-
nalizować dźwięk swoich bezprzewodowych słuchawek Xelento. 
Aplikacja jest dostępna dla Apple iOS i Android, można ją pobrać 
z Apple App Store i Google Play Store.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
XELENTO WIRELESS
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Podłączanie i odłączanie kabla
Aby odłączyć lub przyłączyć kabel, przytrzymaj obudowę słucha-
wek Xelento i złącze wtykowe. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel; 
możesz uszkodzić kabel lub słuchawki!
Prawa strona oznaczona jest wypukłym punktem umieszczonym 
na obudowie słuchawek i na końcu kabla.

Odłącz kabel

Podłącz kabel

Wybór właściwych wkładek dokanałowych
Detale są bardzo ważne dla zapewnienia optymalnego komfortu 
noszenia. Przeprowadziliśmy zatem liczne pomiary oraz dokładną 
analizę uszu i kanałów słuchowych. Na podstawie tych danych 
stworzyliśmy dla Xelento ergonomicznie ukształtowane wkładki 
dokanałowe, które odpowiadają owalnemu kształtowi kanału słu-
chowego i dlatego są szczególnie wygodne w noszeniu. Nasze si-
likonowe wkładki dokanałowe są wykonane ze specjalnego mięk-
kiego materiału stworzonego z myślą o serii słuchawek Xelento.

Ponieważ każdy kanał słuchowy jest unikalny, aby zapewnić 
idealne dopasowanie do ucha, Xelento Wireless dostarczane są 
z dziesięcioma parami wkładek w różnych rozmiarach (siedem z si-
likonu, trzy z pianki Comply ™ Tx-500). Jest to istotne nie tylko dla 
dobrego tłumienia hałasu otoczenia, ale również dla zapewnienia 
najlepszego możliwego dźwięku.

Zachęcamy do wypróbowania różnych rozmiarów wkładek, aby 
wybrać najodpowiedniejsze dla siebie – naprawdę warto!
Zalecamy, aby najpierw przymierzyć rozmiar M. Ze względu 
na anatomię może się zdarzyć, że potrzeba będzie skorzystać z 
różnych rozmiarów wkładek dla lewego i prawego ucha. W razie 
wątpliwości użyj mniejszego rozmiaru, aby umieścić słuchawki 
Xelento możliwie jak najgłębiej w kanale słuchowym.
Idealne dopasowanie rozpoznasz po tym, że słuchawki Xelento 
będą pewnie osadzone w kanale słuchowym nawet podczas ru-
chu oraz zapewnią dobre tłumienie odgłosów otoczenia i potęż-
ne basy.

Silikonowe wkładki dokanałowe należy nałożyć dłuższym 
końcem skierowanym do obudowy. Owalny otwór wkładki 
odpowiada owalnemu kształtowi obudowy.

Wkładki dokanałowe Comply™

Po dwie z każdego rozmiaru:

◦  Jedną ręką pociągnij za ucho lekko do góry, drugą ręką 
ostrożnie umieść słuchawkę ze zwiniętą wkładką w kanale 
słuchowym.

◦ Przytrzymaj słuchawkę palcem dopóki kształt wkładki nie 
dopasuje się do przewodu słuchowego.

◦ Mocno zwiń między palcami wkładkę 
dokanałową. 

Jeśli chcesz zdjąć wkładki piankowe 
Comply™, mocno je ściśnij i wyciągnij 
z obudowy lekkim ruchem obrotowym.

Wersja oprogramowania 1.0
Poniższe informacje dotyczą oprogramowania w wersji 1.0 zain-
stalowanego na kablu z modułem Bluetooth®.

Aktualizacja oprogramowania
Możliwe, że dostępna jest nowsza wersja oprogramowania niż 
obecnie zainstalowana (wersja 1.0). W razie potrzeby można do-
konać aktualizacji.
◦  Pobierz najnowszą wersję oprogramowania na swój komputer 

ze strony produktowej bezprzewodowych słuchawek Xelento 
pod adresem www.beyerdynamic.com.

◦  Włącz kabel z modułem Bluetooth® i podłącz go do komputera 
przez port USB za pomocą kabla USB. (Możesz zostawić podłą-
czone słuchawki.)

◦  Uruchom narzędzie do aktualizacji i postępuj zgodnie z instruk-
cjami wyświetlanymi na ekranie.

Informacje o kompatybilności
Przewód z modułem Bluetooth® od bezprzewodowych słucha-
wek Xelento jest kompatybilny z urządzeniami Bluetooth® obsłu-
gującymi następujące profile:
◦  A2DP (dla transmisji audio)
◦  HFP (dla telefonii)
◦  HSP (wyjście głosowe)
◦  AVRCP (do przesyłania sygnałów sterujących)
Uwaga:
Powiązane funkcje są dostępne tylko jeśli są obsługiwane przez 
dany odtwarzacz.
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Zakładanie bezprzewodowych słuchawek Xelento
Ze względu na anatomiczny kształt obudowy słuchawki, kabel 
bezprzewodowych słuchawek Xelento jest przeprowadzany za 
uszami. Patrz rysunek.
Pozwala to uniknąć uciążliwego szumu 
ocierającego się kabla, a także zapobiega 
wysunięciu się słuchawki z ucha przy pocią-
gnięciu za kabel.
Upewnij się, że kabel jest poprowadzony 
w górę. Tylko w ten sposób można prawi-
dłowo i wygodnie nosić słuchawki.
Prawa strona oznaczona jest wypukłym 
punktem umieszczonym na obudowie 
słuchawek i na końcu kabla.

Sterowanie słuchawkami

① Zwiększ głośność
② Przycisk wielofunkcyjny
③ Zmniejsz głośność
④ Dioda LED

pilot zdalnego sterowania akumulator

⑤ Mikrofon
⑥ Pokrywa aluminiowa
⑦ Połączenie USB

Włączanie / wyłączanie
Wymienione poniżej funkcje odnoszą się do korzystania z kabla 
z modułem Bluetooth®.
◦ Włączanie
 Naciśnij przycisk wielofunkcyjny ② na 2 sekundy.

◦  Wyłączanie
 Naciśnij przycisk wielofunkcyjny ② na 6 sekund.

Obsługiwane kodeki audio
W profilu A2DP, bezprzewodowe słuchawki Xelento obsługują 
kodeki audio SBC, AAC, aptX™ i aptX™ HD. Kodek aptX™ HD za-
pewnia najlepszą jakość dźwięku.

Uwaga:
Należy pamiętać, że do transmisji audio można użyć tylko kode-
ków, które są dostępne także w odtwarzaczu.

Odtwarzacz i słuchawki bezprzewodowe Xelento automatycznie 
wybiorą najlepszy kodek dostępny na obu urządzeniach.

Uwaga:
Większość odtwarzaczy nie pokazuje, jaki kodek jest używany.

Parowanie słuchawek z odtwarzaczem 
Przed pierwszym użyciem bezprzewodowych słuchawek Xelento 
należy je sparować z telefonem komórkowym lub innym urządze-
niem z Bluetooth®. Proces parowania może różnić się w zależno-
ści od odtwarzacza, należy więc zapoznać się z instrukcją obsługi 
danego odtwarzacza.

◦ Gdy bezprzewodowe słuchawki Xelento są wyłączone, naciśnij 
przycisk wielofunkcyjny ② na 6 sekund, aby uruchomić tryb 
Bluetooth® (dioda LED ④ pilota będzie powoli migać na nie-
biesko-czerwono).

◦ Włącz funkcję Bluetooth® w odtwarzaczu i, jeśli to konieczne, 
wyszukaj nowe urządzenia.

◦  Z dostępnych urządzeń w menu Bluetooth® odtwarzacza wy-
bierz „beyerdynamic Xelento wireless” i sparuj oba urządzenia. 
Jeśli będą w zasięgu, oba urządzenia zostaną automatycznie 
sparowane po każdym włączeniu.

Silikonowe wkładki dokanałowe

Po dwie z każdego rozmiaru:

Rozmiary od XS do 3XL są oznaczone po wewnętrznej stronie.

Bezprzewodowe słuchawki Xelento można również sparować 
z odtwarzaczem za pośrednictwem NFC. Należy pamiętać, że bez-
przewodowe słuchawki Xelento muszą być włączone.
◦ Włącz funkcję NFC w odtwarzaczu, aby wszystkie niezbędne 

informacje mogły zostać przesłane do odtwarzacza i by można 
było wykonać sparowanie.

◦  Przytrzymaj odtwarzacz blisko tylnej części pilota zdalnego ste-
rowania bezprzewodowych słuchawek Xelento.

◦  Oba urządzenia zostaną automatycznie sparowane.

Parowanie i czyszczenie listy odtwarzaczy
Jeśli na liście twoich bezprzewodowych słuchawek Xelento jest 
już kilka odtwarzaczy, a twój Xelento nie może być sparowany 
z kolejnym, oznacza to, że lista jest pełna i należy ją wyczyścić, aby 
dodać nowy odtwarzacz.
Aby wyczyścić listę:
◦ Przytrzymaj przycisk wyłączonych słuchawek bezprzewo-

dowych Xelento przez ponad 10 sekund, aby przełączyły się 
w tryb parowania i wyczyściły listę odtwarzaczy.
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Wywołaj osobistego asystenta

◦ Aby wywołać osobistego asystenta (Siri, Google Assistant itp.), na 
smartfonie lub tablecie: 

 Naciśnij przycisk wielofunkcyjny ② na 2 sekundy.

Kontrola połączeń

◦  Odbierz / zakończ połączenie:
 Krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny ②.

◦  Odrzuć połączenie:
 Naciśnij przycisk wielofunkcyjny ② na 2 sekundy.

◦ Zwiększenie głośności połączenia:
 Naciśnij przycisk (+) ①.

◦  Zmniejszenie głośności połączenia:
 Naciśnij przycisk (-) ③.

◦  Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami.
 Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny ②.

Obsługa wielopunktowa
Bezprzewodowe słuchawki Xelento można sparować z maksy-
malnie 8 urządzeniami Bluetooth®. Można ustanowić aktywne 
połączenie z maksymalnie dwoma urządzeniami naraz. Odtwarza-
nie muzyki i korzystanie z telefonu jest możliwe tylko z jednym 
urządzeniem naraz.
Obsługa telefonu ma pierwszeństwo w stosunku do odtwarzania 
muzyki; tzn. odtwarzanie muzyki zostanie przerwane podczas 
rozmowy telefonicznej.
Podczas korzystania z urządzeń odtwarzających mają zastosowa-
nie następujące priorytety:

Priorytet Profil Urządzenie z priorytetem 
odtwarzania (PD)

1 HFP (telefonowanie) PD 1 (urządzenie 
używane jako pierwsze)

2 HFP (telefonowanie) PD 2 (urządzenie 
używane jako drugie)

3 A2DP (muzyka) PD 1 (urządzenie 
używane jako pierwsze)

4 A2DP (muzyka) PD 2 (urządzenie 
używane jako drugie)

Konfigurowanie wielu punktów
◦ Sparuj słuchawki bezprzewodowe Xelento z pierwszym urzą-

dzeniem (patrz „parowanie słuchawek z odtwarzaczem”).
◦  Wyłącz połączenie Bluetooth® na pierwszym urządzeniu.
◦  Wyłącz słuchawki bezprzewodowe Xelento.
◦  Naciśnij przycisk X przez 6 sekund, aby uruchomić tryb paro-

wania (dioda LED miga powoli na niebiesko-czerwono).
◦  Sparuj z drugim urządzeniem (patrz “parowanie z odtwarza-

czem”).
◦  Ponownie aktywuj połączenie Bluetooth z pierwszym urzą-

dzeniem, które automatycznie łączy się bezprzewodowymi 
słuchawkami Xelento.

◦  Po sparowaniu obu urządzeń ze słuchawkami bezprzewo-
dowymi Xelento, słuchawki automatycznie połączą się przy 
uruchomieniu z tymi urządzeniami.

Korzystanie z wielu punktów
Jeśli słuchawki bezprzewodowe Xelento zostały sparowane 
z dwoma urządzeniami 
- i włączono odtwarzanie multimediów, aby odebrać połączenie 
przychodzące należy nacisnąć krótko przycisk wielofunkcyjny. 
- i zakończono połączenie telefoniczne, aby rozpocząć odtwa-
rzanie ostatnio odtwarzanego nośnika, należy nacisnąć krótko 
przycisk wielofunkcyjny. 

Odtwarzanie multimediów
Pamiętaj, że funkcje opisane poniżej są zależne od odtwarzacza 
i oprogramowania odtwarzacza i mogą być niedostępne. Bezprze-
wodowe słuchawki Xelento przesyłają sygnały sterujące zgodne ze 
standardem Bluetooth®.

◦ Rozpoczynanie / zatrzymywanie odtwarzania multimediów 
Naciśnij krótko jeden raz przycisk wielofunkcyjny ②. 

◦  Następny utwór:
 Naciśnij krótko dwa razy przycisk wielofunkcyjny ②.

◦  Poprzedni utwór:
 Naciśnij krótko trzy razy przycisk wielofunkcyjny ②.

◦  Szybkie przewijanie do przodu:
 Naciśnij krótko dwa razy przycisk wielofunkcyjny ② i przytrzy-

maj go po drugim naciśnięciu.

◦  Przewijanie do tyłu:
 Naciśnij krótko trzy razy przycisk wielofunkcyjny ② i przytrzy-

maj go po trzecim naciśnięciu.

◦  Zwiększenie głośności:
 Naciśnij przycisk (+) ①. Sygnał dźwiękowy wskazuje osiągnięcie 

maksymalnej głośności.

◦  Zmniejszenie głośności:
 Naciśnij przycisk (-) ③. Sygnał dźwiękowy wskazuje osiągnięcie 

minimalnej głośności.
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Ładowanie

◦ Aby uzyskać dostęp do złącza USB 
⑦, należy lekko obracając pociągnąć 
aluminiową nasadkę ⑥ akumulatora 
w kierunku kabla. 

◦ Podłącz bezprzewodowe słuchawki 
Xelento do dowolnego złącza USB zasila-
nego napięciem (takiego jak zasilacz USB) 
za pomocą dostarczonego kabla USB do 
ładowania.

◦ Podczas ładowania dioda LED ④ pilota 
zdalnego sterowania powoli miga na 
czerwono. Akumulator jest w pełni 
naładowany, gdy dioda LED ④ świeci na 
czerwono.

◦  Po naładowaniu odłącz kabel ładujący 
USB i zakryj złącze USB ⑦ aluminiową 
nasadką.

Włączanie i wyłączanie aptX™ HD
◦ Włącz słuchawki bezprzewodowe Xelento.
◦  Naciśnij jednocześnie przycisk ② i ③ przez dwie sekundy.

Włączanie i wyłączanie wiadomości głosowych 
◦  Włącz słuchawki bezprzewodowe Xelento.
◦  Naciśnij jednocześnie przycisk ① i ② przez dwie sekundy.

Przywracanie ustawień fabrycznych
◦  Włącz słuchawki bezprzewodowe Xelento.
◦  Naciśnij jednocześnie przycisk ① i ③ przez dwie sekundy.

Funkcje przycisków na kablu z modułem Bluetooth®

Zwiększenie głośności Naciśnij przycisk (+)

Zmniejszenie głośności Naciśnij przycisk (-)

Włączanie słuchawek Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 
przez 2 sekundy

Wyłączanie słuchawek Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 
na 6 sekund

Odtwarzania multi-
mediów start / stop

Naciśnij krótko 1 raz przycisk 
wielofunkcyjny

Następny utwór Naciśnij krótko 2 razy przycisk 
wielofunkcyjny

Poprzedni utwór Naciśnij krótko 3 razy przycisk 
wielofunkcyjny

Przewijanie do przodu Naciśnij krótko przycisk wielofunk-
cyjny 2 razy, następnie przytrzymaj

Przewijanie do tyłu Naciśnij krótko przycisk wielofunk-
cyjny 3 razy, następnie przytrzymaj

Odbieranie / kończenie 
połączenia

Naciśnij krótko jeden raz przycisk 
wielofunkcyjny

Odrzucanie połączenia 
przychodzącego

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 
przez 2 sekundy

Przełącz pomiędzy 
dwoma rozmowami

Naciśnij dwukrotnie przycisk 
wielofunkcyjny

Wywołaj asystenta (Siri, 
Google Assistant itp.)

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 
na 2 sekundy

Włączanie i wyłączanie 
aptX™ HD

Naciśnij jednocześnie przycisk 
wielofunkcyjny i (-) na 2 sekundy 

Włączanie / wyłączanie 
komunikatów głosowych

Naciśnij jednocześnie przycisk 
wielofunkcyjny i (+) przez 2 
sekundy

Przywracanie ustawień 
fabrycznych

Naciśnij jednocześnie przyciski (+) 
i (-) przez ok. 2 sekundy

Wprowadzanie ustawień za pomocą przycisków na kablu 
z modułem Bluetooth®
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Wskazania diody LED na kablu z modułem Bluetooth®

Ładowanie Dioda LED miga powoli 
na czerwono

Zakończenie ładowania Dioda LED świeci na czerwono

Wyłączanie Dioda LED świeci na czerwono 
raz przez 1,5 sek

Akumulator jest prawie 
wyczerpany 

Dioda LED szybko miga 
na czerwono

Tryb parowania 
Bluetooth® jest aktywny

Dioda LED miga powoli 
na niebiesko-czerwono

Połączenie Bluetooth® 
jest aktywne

Dioda LED miga powoli 
na niebiesko co 3 sekundy

Utracono połączenie 
Bluetooth® 

Dioda LED miga powoli 
na niebiesko co 1,5 sekundy

Odtwarzanie multimediów 
jest aktywne 

Dioda LED miga powoli 
na niebiesko co 3 sekundy

Połączenie przychodzące Dioda LED szybko miga 
na niebiesko

Trwa połączenie głosowe Dioda LED miga powoli 
na niebiesko co 3 sekundy

aptX™ HD został włączony 
lub wyłączony

Dioda LED świeci na niebiesko-
czerwono przez 1 sek

Informacje na temat odtwarzania wysokiej rozdzielczości plików 
audio 
Bezprzewodowe słuchawki Xelento obsługują aptX™ HD, który 
jest jednym z najlepszych kodeków audio dostępnych obecnie na 
rynku, pozwala on również na transmisję sygnału audio wysokiej 
rozdzielczości. Należy jednak pamiętać, że:
◦ Aby słuchać muzyki w wysokiej rozdzielczości, należy korzystać 

z plików audio wysokiej rozdzielczości (> 44,1 kHz i > 16 bitów).
◦ Odtwarzacz i zainstalowane na nim oprogramowanie musi obsłu-

giwać i być w stanie transmitować wysoką rozdzielczość plików 
audio. Odpowiednie informacje na ten temat dostarczy produ-
cent urządzenia.

◦  Wszystkie dostępne obecnie kodeki audio Bluetooth® (w tym 
używane w słuchawkach bezprzewodowych Xelento) z zasady 
wykorzystują stratną kompresję danych.

◦  aptX™ HD transmituje dźwięk w rozdzielczości 24 bity i 48 kHz, 
podczas gdy aptX™ i AAC transmitują do 16 bitów i 48 kHz. 
Wyższe rozdzielczości zostaną w razie potrzeby zmniejszone do 
tej wartości.

Ustawienia odtwarzacza dla najlepszego dźwięku bezprzewodo-
wego 
Aby na słuchawkach bezprzewodowych Xelento uzyskać najlep-
szy możliwy dźwięk poprzez Bluetooth® zalecamy:
◦  Ustawić poziom głośności na słuchawkach bezprzewodowych 

Xelento na minimum, a na odtwarzaczu na maksimum. Następ-
nie kontrolować poziom głośności tylko na słuchawkach, a nie 
na odtwarzaczu.

◦  Wyłączyć wszystkie efekty dźwiękowe w oprogramowaniu od-
twarzacza.

◦  Aktywować aptX™ HD w słuchawkach bezprzewodowych 
Xelento jeśli dany odtwarzacz go obsługuje.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Słuchawki nie 
włączają się

Akumulator jest 
rozładowany

Naładuj akumulator

Brak dźwięku Nie ma połączenia 
Bluetooth®

Sparuj słuchawki 
z odtwarzaczem

Xelento nie po-
jawiają się na liś-
cie dostępnych 
urządzeń 
Bluetooth® na 
odtwarzaczu

◦ Słuchawki są 
wyłączone

◦ Słuchawki nie są 
w trybie parowania

◦ Słuchawki są już 
sparowane z innym 
odtwarzaczem przez 
Bluetooth®

◦ Włącz słuchawki 
◦ Ustaw słuchawki 

na tryb parowania
◦ Odłącz drugie 

urządzenie 
i sparuj słuchawki 
z preferowanym 
urządzeniem

Odtwarzanie 
jest zbyt ciche, 
nawet jeśli na 
słuchawkach 
jest maksimum

Przesyłany sygnał audio 
jest zbyt cichy

Ustaw głośność 
odtwarzania na 
odtwarzaczu na 
maksimum

Dźwięk jest 
chrapliwy, a re-
produkcja basu 
zbyt słaba

Uszczelnienie wkładek 
dokanałowych nie jest 
wystarczające

Aby dźwięk był 
idealny, wybierz 
odpowiednie 
wkładki dokanałowe

Zasięg sieci bez-
przewodowej 
jest zbyt słaby 
lub połączenie 
zostało utracone

Wystąpiły zakłócenia 
z innymi urządzeniami

Odsuń się od rute-
rów Wi-Fi i urządzeń 
mikrofalowych; 
upewnij się, że twoje 
ciało nie znajduje się 
pomiędzy odtwarza-
czem a słuchawkami

Rozwiązywanie problemów Kontrolowanie połączeń, odtwarzanie multimediów i ustawianie 
poziomu głośności za pomocą kabla przyłączeniowego

Znajdujący się w zestawie kabel przyłączeniowy z wtykiem mini-
-jack (3,5 mm) wyposażony jest w pilot zdalnego sterowania z trze-
ma przyciskami. Za jego pomocą, na kompatybilnych smartfonach 
i tabletach, można sterować połączeniami, odtwarzaniem multime-
diów i regulować głośność.
Należy pamiętać, że nie każdy smartfon lub tablet obsługuje 
wszystkie dostępne funkcje zdalnego sterowania.

Zwiększanie poziomu głośności
Kontrola połączeń i odtwarzania multimediów
Zmniejszanie poziomu głośności

Instrukcja obsługi
Załączony kabel jest wyposażony w mikrofon i pilot zdalnego ste-
rowania z trzema przyciskami. Za jego pomocą, na kompatybilnych 
smartfonach i tabletach, można sterować połączeniami, odtwarza-
niem multimediów i regulować głośność.
Aby korzystać z opisanych poniżej funkcji, urządzenie odtwarzają-
ce musi być wyposażone w gniazdo słuchawkowe ze standardem 
CTIA.
Podłącz kabel do prawej słuchawki.
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Odtwarzanie multimediów
◦  Odtwarzanie / wstrzymanie:
   Krótko naciśnij środkowy przycisk.

Uwaga:
W zależności od urządzenia odtwarzającego i wersji systemu ope-
racyjnego i/lub oprogramowania, dla środkowego przycisku mogą 
być dostępne dodatkowe funkcje. Aby uzyskać więcej informacji, 
należy skontaktować się z producentem smartfona lub tabletu.

Kontrola głośności
◦  Zwiększanie głośności:
   Krótko naciśnij przycisk +, aby zwiększyć głośność.
◦  Zmniejsz głośność:
   Krótko naciśnij przycisk -, aby zmniejszyć głośność.

Uwaga:
Ta funkcja może być niedostępna na niektórych smartfonach lub 
tabletach. Na smartfonach i tabletach z systemem Android urzą-
dzenie odtwarzające musi obsługiwać specyfikacje Wired Audio 
Headset Specification
https://source.android.com/devices/accessories/headset
W razie potrzeby skontaktuj się z producentem smartfona lub tabletu.

Wywoływanie osobistego asystenta
◦ Aby wywołać osobistego asystenta (Siri, Google Assistant itp.) na 

smartfonie lub tablecie:
 Naciśnij środkowy przycisk ② na ok. 2 sekundy.

Kontrola połączeń
◦  Przyjmij / zakończ połączenie:
 Krótko naciśnij środkowy przycisk ②.

Uwaga:
Upewnij się, że nie zasłaniasz otworu mikrofonu umieszczonego 
z tyłu pilota.
W zależności od urządzenia odtwarzającego i wersji systemu ope-
racyjnego i / lub oprogramowania, dla środkowego przycisku ② 
mogą być dostępne dodatkowe funkcje sterowania połączeniami. 
Środkowym przyciskiem ② można także wywołać osobistego asy-
stenta (Siri, Google Assistant itp.). Aby uzyskać więcej informacji, 
należy skontaktować się z producentem smartfona lub tabletu.

Konserwacja
◦ Do czyszczenia słuchawek bezprzewodowych Xelento używaj 

miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej wodą ściereczki. 
◦  Nigdy nie używaj środków czyszczących zawierających rozpusz-

czalniki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię.

Informacje o akumulatorach litowo-jonowych
◦  Odłącz kabel przyłączeniowy Bluetooth® od ładowarki po peł-

nym naładowaniu urządzenia.
◦  Wysokie temperatury powodują nieodwracalne uszkodzenia, 

szczególnie gdy urządzenie jest w dużym stopniu naładowane.
◦  Jeśli nie zamierzasz przez dłuższy czas korzystać z akumulatora, 

zalecamy obniżenie stopnia jego naładowania do 50% i prze-
chowywanie w temperaturze poniżej 20 ° C.

Części zamienne
◦  Części zamienne do słuchawek bezprzewodowych Xelento 

są dostępne w Internecie na stronie www.beyerdynamic.com 
w sekcji „Service”.

Utylizacja
Ten symbol na produkcie, w instrukcjach lub na opakowa-
niu oznacza, że   dany sprzęt elektryczny i elektroniczny na-
leży utylizować osobno. W Unii Europejskiej prowadzone 
są systemy selektywnej zbiórki do recyklingu. Aby uzyskać 
więcej informacji należy skontaktować się z władzami lo-
kalnymi lub sprzedawcą, u którego nabyto produkt.

Utylizacja baterii
Ten symbol oznacza, że   zgodnie z lokalnymi przepisami 
i regulacjami ten produkt i / lub jego baterię należy utyli-
zować osobno. Produkt należy oddać do wyznaczonego 
przez władze lokalne punktu zbiórki do recyklingu, po-
może to chronić zasoby naturalne, zdrowie i środowisko.
◦ Stare baterie mogą zawierać substancje które są szko-

dliwe dla twojego zdrowia i środowiska.
◦ Zużyte baterie należy usuwać zawsze zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie 
należy wrzucać zużytych akumulatorów do ognia (nie-
bezpieczeństwo wybuchu). Należy oddać je do lokal-
nego punktu zbiórki. Zwrot jest bezpłatny i wymagany 
przez prawo. Należy wyrzucać tylko rozładowane ba-
terie.

◦  Wszystkie akumulatory są poddawane recyklingowi 
w celu odzyskania materiałów, takich jak żelazo, cynk 
lub nikiel.

Specyfikacja techniczna
Zakres częstotliwości RF. . . . . . . . . . .  . . . 2,4000 - 2,4835 GHz
Moc transmisji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mW
Temperatura działania / ładowania. . . . .  0 do 35 ° C

Szczegółowe specyfikacje techniczne dostępne są pod adresem: 
www.beyerdynamic.com/xelento-wireless

Uproszczona deklaracja zgodności UE
Niniejszym beyerdynamic oświadcza, że urządzenia radiowe są 
zgodne z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji zgod-
ności UE jest dostępny na stronie: http: //www.beyerdynamic.
com/cod

Znaki towarowe
Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
firmy Bluetooth SIG, Inc., wszelkie wykorzystanie tych znaków 
przez beyerdynamic jest przedmiotem licencji. Inne znaki towaro-
we i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Qualcomm aptX ™ jest produktem firmy Qualcomm Technologies, 
Inc. i / lub jej podmiotów zależnych. Qualcomm® jest zastrzeżo-
nym znakiem towarowym firmy Qualcomm Incorporated w USA 
i innych krajach. aptX™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
firmy Qualcomm Technologies International, Ltd.
Comply™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hearing 
Components.

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

wyłączny dystrybutor:

Rejestracja produktu
◦ Na stronie www.beyerdynamic.com można zarejestrować swoje  
 słuchawki bezprzewodowe Xelento podając numer seryjny.

Warunki gwarancji
◦ Aktualne warunki gwarancji dostępne na: www.beyerdynamic.com.
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