
i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz 
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Warunki gWarancji
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  termin 

naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 
napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży 
detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być 
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

uWaga! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Instrukcja obsługi 
i warunki gwarancji

SŁUCHAWKI
BTH701

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji 
obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
arT-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. numer krajowego rejestru Sądowego 0000354059.



gŁÓWnE cEcHY
•	 Czyste brzmienie 
•	 Odtwarzanie muzyki z zewnętrznych 

źródeł przez Bluetooth 
•	 Mikrofon do rozmów telefonicznych 

lub komunikacji w grach sieciowych 
•	 Do 8 metrów zasięgu dla pełnej swobody ruchów 
•	 Odtwarzanie muzyki z karty pamięci, micro SD
•	 Do 8 godzin pracy 

SPEcYFikacja
Bluetooth   4.2+EDR
Mikrofon  Tak 
Pasmo przenoszenia   20 Hz-20 kHz
Średnica przetwornika   40 mm 
Maksymalny zasięg do 8 m 
Impedancja  32 Ohm
Napięcie ładowania baterii   5.0 V/1.0 A
Czas ładowania baterii  od 2 h do 3 h
Czas pracy   do 8 h 
Bateria   3,7 V/300 mAh
Maksymalna moc częstotliwości radiowej  3.57 dBm
Zakres częstotliwości       2402-2480 MHz

ZaWarTOŚĆ OPakOWania
•	 Słuchawki Bluetooth BTH701
•	 Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
•	 Przewód ładujący micro USB
•	 Przewód AUX 

2. Zmiana połączenia: rozłącz parę w urządzeniu, 
dioda LED zacznie pulsować w  kolorze 
czerwonym i niebieskim – teraz możesz sparować 
słuchawki z nowym urządzeniem. Jeżeli ostatnio 
połączone urządzenie nie zostanie znalezione 
przez 3 sekundy, automatycznie włączy się 
tryb parowania Bluetooth, a dioda LED zacznie 
pulsować w kolorze czerwonym i niebieskim. 

Funkcja karTY PaMiĘci
Po włożeniu karty zostanie ona automatycznie 
odczytana.

kOMunikacja LED

Ładowanie Dioda świeci na czerwono, 
po naładowaniu dioda gaśnie

Włączanie Dioda świeci na niebiesko
Wyłączanie Dioda świeci na czerwono

Parowanie Dioda pulsuje na zmianę w kolorze 
czerwonym i niebieskim

Tryb 
czuwania Dioda świeci w kolorze niebieskim

Połączono Dioda świeci w kolorze niebieskim

 ŁaDOWaniE:
W celu naładowania urządzenia użyj przewodu 
ładującego micro USB. Podłącz wtyk micro USB 
do gniazda w słuchawkach DC-5V, a wtyk USB do 
urządzenia zasilającego.Podczas ładowania świeci 
się czerwona dioda, która zgaśnie po naładowaniu  
urządzenia.

uWagi OgÓLnE
•	 Produktu należy używać zgodnie z przeznaczeniem
•	 Urządzenie zgodne z WYMOGAMI UE
DEkLaracja
arT-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, 
że słuchawki bluetooth BTH701 są zgodne  
z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym 
unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. 
Pełny tekst deklaracji zgodności uE jest dostępny 
pod następującym adresem:  
www.artdom.net.pl/deklaracja/BTH701/

EkOLOgicZna i PrZYjaZna 
DLa ŚrODOWiSka uTYLiZacja

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/19/UE 
z  dnia 4 lipca 2012  r. w  sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady:

 
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, 
razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić 
do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów 
lub skontaktować się z władzami miejskimi.
MOżESZ POMÓc cHrOniĆ ŚrODOWiSkO!
Właściwe postępowanie ze  zużytym sprzętem 
elektrycznym i  elektronicznym przyczynia się 
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi 

OBSŁuga
FunkcjE PrZYciSkÓW

     Włącz/Wyłącz; 
     odbierz, rozłącz połączenie

   Zmniejszanie głośności – dłuższe 
przyciśnięcie/Zmiana utworu – krótsze 
przyciśnięcie

   Zwiększenie głośności – dłuższe  
  przyciśnięcie/Zmiana utworu –  
  krótsze przyciśnięcie

1. Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy 
przycisk  słuchawki włączą się w  trybie 
Bluetooth, dioda LED zacznie pulsować.

2. Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy 
przycisk  słuchawki wyłączą się, dioda LED 
przestanie pulsować.

TrYB BLuETOOTH
1. Pierwsze parowanie: Po włączeniu słuchawek 

tryb Bluetooth włączy się automatycznie 
i  usłyszysz komunikat głosowy „Bluetooth 
Mode”, dioda LED zacznie pulsować 
na zmianę w kolorze czerwonym i niebieskim. 
Włącz funkcję Bluetooth w  urządzeniu 
i  wyszukaj BTH701 oraz sparuj – dioda LED 
zacznie świecić w kolorze niebieskim, usłyszysz 
komunikat głosowy „Connected”. Po ponownym 
uruchomieniu słuchawek nastąpi automatyczne 
połączenie z ostatnim sparowanym urządzeniem. 
Po podłączeniu przewodu do gniazda AUX tryb 
Bluetooth wyłączy się automatycznie.
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OPiS urZąDZEnia

1. Pałąk z poduszką
2. Poduszka
3. Zmniejszenie głośnosci, zmiana utworu
4. Zwiększenie głośności, zmiana utworu
5. Wł/Wył., zmiana źródła
6. Odbierz lub zakończ  

połączenie telefoniczne
7. Slot kart micro SD
8. Gniazdo AUX
9. Gniazdo micro USB  

do ładowania urządzenia
10. Mikrofon


