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SOUND LITE

Bezprzewodowe słuchawki
dokanałowe

INSTRUKCJA OBSŁUGI



C. Mikrofon

F. Przycisk wybudzania
E. Cyfrowy wyświetlacz LED

A. Styki ładowania
B. Obszar dotykowy

D. Port ładowania USB-C

Szczegóły produktu

Specyfikacja produktu

Impedancja: 32Ω

Czas czuwania: 120 dni
Czas rozmów: 2 godziny

Pojemność baterii: 35 mAh

Wersja Bluetooth: V 5.0

Czas ładowania: 60 minut Czas odtwarzania muzyki: 3,5-4 
godziny

Etui ładujące: 300 mAh
Pasmo przenoszenia: 20-20000Hz
Odległość transmisji: 10-15 metrów
Napięcie ładowania: DC 5V
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Użytkowanie słuchawek

1. Włączenie

ź Jeżeli bateria w etui jest naładowana, słuchawki powinny włączyć się 
automatycznie. 

ź Jeżeli po wyjęciu słuchawki nie włączą się automatycznie, należy aktywować je 
ręcznie dotykając obszaru dotykowego w słuchawkach przez 3 sekundy. 

Słuchawki wyłączą się po umieszczeniu ich w etui:
2. Wyłączanie

3. Parowanie Bluetooth

           aktywne urządzenie pod nazwą „ ” i następnieGarett Sound Lite

Otwórz etui i wyjmij z niego obie słuchawki:

           sparować oba urządzenia ze sobą.

ź Jeżeli po włożeniu słuchawki nie wyłączą się automatycznie, należy 
dezaktywować je ręcznie dotykając obszaru dotykowego w słuchawkach przez 
5 sekund. 

ź Jeśli słuchawki nie są podłączone z żadnym urządzeniem - wyłączą się 
automatycznie po 3 minutach.

ź Po podłączeniu dioda sygnalizacyjna zgaśnie.  Od teraz słuchawki 
automatycznie będą parować się z ostatnim po łączonym urządzeniem 
Bluetooth.

ź Słuchawki po włączeniu przejdą automatycznie w tryb parowania. W 
ustawieniach Bluetooth telefonu/innego urządzenia należy znaleźć

4. Ładowanie
ź Podczas ładowania etui, cyfrowy ekran LED miga i pozostaje włączony po pełnym 

naładowaniu. W trakcie ładowania etui ładują się również  słuchawki - dioda 
sygnalizacyjna podświetli się na czerwono.  Po pełnym naładowaniu słuchawki 
podświetlą się na niebiesko, a następnie zgasną wraz z cyfrowym ekranem LED. 
Aby sprawdzić stan baterii w etui, należy kliknąć na przycisk wybudzania (F).



1. Tryb połączenia telefonicznego

ź Pojedyncze dotknięcie lewej lub prawej słuchawki: odtwarzanie / pauza.

Jeśli słuchawki zostały połączone z telefonem, będą sygnalizować nadchodzące 
połączenie w języku angielskim poprzez podanie numeru rozmówcy i sygnału 
dźwiękowego.
ź Pojedyncze dotknięcie lewej lub prawej słuchawki: odebranie połączenia / 

podczas rozmowy: rozłączenie. 

ź Długie naciśnięcie lewej lub prawej słuchawki przez 2 sekundy: aktywacja lub 
zamknięcie funkcji pomocy głosowej Siri / Asystena Google.

2. Odtwarzanie muzyki

ź Trzykrotne dotknięcie: lewej słuchawki - zmniejsz głośność / prawa słuchawka - 
zwiększ głośność.

ź Długie naciśnięcie słuchawki przez 2 sekundy: odrzucenie połączenia.  

ź Dwukrotne dotknięcie: lewej słuchawki - przejdź do tyłu / prawa słuchawka - 
przejdź do przodu.

Sterowanie słuchawkami

ź Należy dotknąć dwa razy panelu dotykowego w prawej słuchawce. Diody 
powinny migać w jednolitym tempie.

UWAGA: Jeśli słuchawki ulegną desynchronizacji (diody nie migają jednolicie/ po 
połączeniu Bluetooth dźwięk wydobywa się tylko z jednej słuchawki), proszę 
zastosować poniższe rozwiązanie:

ź Należy uruchomić Bluetooth w urządzeniu i połączyć urządzenie zgodnie z 3. 
punktem instrukcji użytkowania.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy na stykach ładowania 
słuchawek (A) znajduje się folia izolująca. Jeżeli tak - należy ją zerwać.

ź Należy upewnić się, że Bluetooth został wyłączony w telefonie lub w innym 
urządzeniu z którym podjęto próbę sparowania.

ź Należy uruchomić słuchawki zgodnie z 1. punktem użytkowania.



Ogólne środki ostrożności

4. Jeśli słuchawki nie połączą się lub mają słabe połączenie, nie należy ich 
demontować samodzielnie. Doprowadzi to do utraty gwarancji.

3. Należy uważać na wpływ środowiska na produkt. Upewnij się, że połączenie 
między słuchawkami a np. telefonem jest poprawne (zalecamy odległość między 
urządzeniami do 10 metrów).

1. Słuchawki należy przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu. Należy unikać 
kontaktu z parą wodną,  wilgocią i kurzem. Niezastosowanie się do powyższych 
wskazówek może wpłynąć na nieprawidłowe działanie urządzenia.

5. Do ładowania słuchawek należy używać kabla ładującego dołączonego do 
zestawu.

2. Unikaj używania ostrych rozpuszczalników organicznych lub substancji  
zawierających podobne składniki do czyszczenia słuchawek.

6. Aby zapewnić poprawne użytkowanie słuchawek, upewnij się, że są w pełni 
naładowane.

Przed użyciem słuchawek należy zapoznać się poniższymi środkami ostrożności i 
zastosować się do nich.

ź W placówkach medycznych i placówkach służby zdrowia, w których używanie 
urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, prosimy przestrzegać zasad i 
wyłączyć urządzenie.

ź Nie używaj tego urządzenia w miejscu, w którym korzystanie z urządzeń 
bezprzewodowych jest zabronione, w przeciwnym razie będzie kolidować z 
innymi urządzeniami elektronicznymi lub powodować inne niebezpieczeństwa.

Urządzenia elektryczne

Zakłócenia sprzętu medycznego

ź Fale radiowe generowane przez urządzenie mogą negatywnie wpływać na 
działanie urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca,

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Uszkodzenie słuchu

            implanty ślimakowe lub aparaty słuchowe.
ź Podczas korzystania z tego urządzenia należy zachować co najmniej 15 cm 

odległości od wszczepionych urządzeń medycznych (takich jak rozruszniki serca, 
implanty ślimakowe).

ź Słuchanie muzyki przy dużej głośności może trwale uszkodzić słuch.

Środowisko działania

ź Proszę używać urządzenia w zakresie temperatur od -10 ° C do + 55 ° C i 
przechowywać urządzenie i jego akcesoria w zakresie temperatur: -40C ~ + 70 °C. 
Gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska, może to spowodować 
awarię urządzenia. Gdy temperatura spadnie poniżej 5 ° C, wydajność baterii 
może zostać ograniczona.

ź Urządzenie i jego akcesoria zawierają małe części. Zachowaj je w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

ź Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

ź Nie używaj urządzenia podczas wyładowań atmosferycznych. Może spowodować 
to awarię sprzętu lub zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Zdrowie dziecka

ź Nie umieszczaj ostrych metalowych przedmiotów w pobliżu słuchawek takich jak 
np. szpilki. Metalowe przedmioty mogą zostać przyciągnięte przez urządzenie i 
spowodować obrażenia ciała.

ź Kiedy używasz słuchawek do słuchania muzyki lub połączeń, zaleca się użycie 
minimalnej głośności wymaganej do odtwarzania muzyki lub rozmowy, aby 
uniknąć uszkodzenia słuchu.

ź Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub odsłoniętych źródeł ognia, 
takich jak grzejniki, piekarniki, świece lub inne miejsca, które mogą generować 
wysokie temperatury.

ź Podczas instalowania urządzenia należy trzymać się z dala od silnych pól 
magnetycznych lub urządzeń elektrycznych z silnymi polami magnetycznymi, 
takich jak piekarniki i lodówki.



ź Zabronione jest demontowanie, modyfikowanie baterii lub zanurzanie 
urządzenia w wodzie lub innych płynach. Może doprowadzić to do wycieku 
baterii,  pożaru lub nawet wybuchu.

ź Nie upuszczaj, nie zgniataj ani nie przekłuwaj baterii. Może  doprowadzić to do 
wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

ź Baterie należy utylizować zgodnie z przepisami. Nie wyrzucaj urządzenia jako 
odpad domowy. Niewłaściwa utylizacja baterii może spowodować jej eksplozje.

Bezpieczeństwo ładowarki
ź Po zakończeniu ładowania, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i od gniazda 

elektrycznego.

Ochrona środowiska

ź To urządzenie nie jest zabawką, dzieci powinny używać tego urządzenia pod 
nadzorem osoby dorosłej.

ź Nie wyrzucaj tego urządzenia i jego akcesoriów do zwykłych śmieci domowych.

Bezpieczeństwo baterii

ź Urządzenie jest wyposażone w niewymienialną wbudowaną baterię. 
Wymienianie baterii na własną rękę może doprowadzić do uszkodzenia baterii 
lub urządzenia i utraty gwarancji.

ź Przestrzegaj praw i przepisów dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych i ich 
akcesoriów, aby wspierać recykling.
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Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i 

uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania 

(niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz 

powstałych  w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie 

obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę 

gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na 

adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej. 

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

Prawidłowe usuwanie 

produktu (zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po 

upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 

domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek 

niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów 

oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako 

stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 

środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni 

skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z 

organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i 

sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami 

komercyjnymi.

Wyprodukowano w P.R.C.

Reklamacja / Gwarancja


