Uwaga. Wszystkie materiały służące do spakowania i zabezpieczenia urządzenia takie jak taśmy, kartki papieru, folie, kable zabezpieczające
nie są częścią zabawki. Należy je wyrzucid dla bezpieczeostwa Paostwa dzieci.
Podłączenie słuchawek.
*Włóż wtyczkę jack 3.5mm w gniazdko urządzenia audio
*Włącz urządzenie audio
*Nałóż słuchawki na uszy
Informacja. Zwród uwagę na odpowiednie dopasowanie słuchawek, R-prawe ucho L- ucho lewe. Zwiększy to komfort odtwarzania muzyki
Uwaga. Zbyt wysoka głośnośd, szczególnie podczas słuchania muzyki przez słuchawki może uszkodzid Twój słuch. Ścisz urządzenie audio,
zanim podłączysz do niego słuchawki.
Korzystanie z aparatu oraz gwarancja:
Używad tylko miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia urządzenia. Nie należy stosowad detergentów. Nie wystawiad urządzenia
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Nie wolno zanurzad urządzenia w wodzie. Staraj się nie skręcad
lub zginad urządzenia.
UWAGA: Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi, zawiera ona ważne informacje. Ten produkt jest chroniony 2-letnią gwarancją.
Za jakiekolwiek roszczenia z tytułu gwarancji lub usługi po sprzedaży, skontaktuj się z dystrybutorem i przedstaw ważny dowodu zakupu.
Nasza gwarancja obejmuje wszystkie wady z wyjątkiem wad wynikających z nieprzestrzegania instrukcja obsługi lub jakiegokolwiek
niedbałego działania (jak np. demontaż, Ekspozycja na działanie wysokiej temperatury i wilgotności, etc.)
Nie odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Od czasu Wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące
ustalenia: Urządzeo elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucad razem z codziennymi odpadami
domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeo elektrycznych i
elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol
przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronid środowisko.
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