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Svarīgi
Nenovietojiet uz iekārtas atkrātas liesmas avotus, piemēram, aizdegtas sveces. 
Iekārtu drīkst lietot tikai mērenos laika apstākļos.

Bateriju utilizācija 
Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras 
nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus 
attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi 
uz vidi un cilvēka veselību.

Austiņu lietošana
Lai taupītu baterijas enerģiju, pēc lietošanas iestaties slēdzi pozīcijā OFF.

1 Ievietojiet bateriju (att. A).
2 Uzlieciet austiņas (att. B)
3 Noregulējiet austiņu galvas stīpu sev vispiemērotākajā garumā (att. B)
4 Ievietojiet audio spraudni mūzikas atskaņotājā (att. C).
5 Lai iespējotu trokšņu slāpēšanas funkciju, noregulējiet slēdzi pozīcijā ON (att. -D).

LED deg oranžā krāsā. »
6 Bīdiet - VOLUME +, lai regulētu skaļumu (att. -D).
7 Lai dzirdētu skaņas fonā, nospiediet un turiet nospiestu TALK MODE (att. -D).

Mūzikas atskaņošana tiek apturēta un varat skaidri sadzirdēt fonā esošās skaņas. »
8 Lai turpinātu mūzikas atskaņošanu, kad baterija ir tukša vai izņemta, pārslēdziet slēdzi 

pozīcijā OFF (att. -D).
LED izdziest. »

9 Ja LED pastāvīgi mirgo oranžā krāsā, nomainiet bateriju.

Austiņu vadība
ON OFF Iespējojiet/atspējojiet trokšņu slāpēšanas funkciju

- VOLUME + Noregulējiet skaļumu.

TALK MODE Nospiediet un turiet nospiestu, lai apturētu mūzikas atskaņošanu un dzirdētu 
skaņas fonā
Atlaidiet, lai atsāktu mūzikas atskaņošanu
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