


Opis produktu

Mikrofon 1
Przycisk 
wielofunkcyjny

Mikrofon 2

Styki ładowania

LED

LED

Wejście ładowania 
typu C



Sposób użytkowania

Delikatnie włóż słuchawkę do ucha i wyreguluj ją do najwygodniejszego 
stanu noszenia. 

Podczas rozmowy, ustaw drugi mikrofon w kierunku ust, aby uzyskać 
lepszy efekt dźwięku. 

Sposób ładowania

Przed pierwszym użytkowaniem należy usunąć folię izolacyjną z kontak-
tów ładowania obu słuchawek. Następnie w pełni naładuj ładowarkę 
oraz słuchawki. 



Zdejmij folię

Podłącz kabel do ładowania, aby naładować wkładki douszne i ładowarkę 
jednocześnie. Jeśli akumulator nie jest w pełni naładowany, wskaźnik 
ładowania będzie świecił na czerwono. Po całkowitym naładowaniu dioda 
zgaśnie. 

Włączanie 
Wyjmij słuchawki z etui, aby automatycznie włączyć zasilanie.
Jeśli słuchawki zostały wyjęte i są wyłączone, przytrzymaj przycisk wie-
lofunkcyjny przez 1.5s, aby je włączyć. 

LED świeci się na 
biało przez 1s.

Przytrzymaj 
przez 1.5s. 



Wyłączanie 
1. Włóż słuchawki z powrotem do etui, aby automatycznie wyłączyć 
słuchawki.
2. Dotknij przycisku wielofunkcyjnego przez około 4,5 sekundy, gdy urzą-
dzenie jest włączone. 

Dioda LED miga dwukrotnie 
na biało.

Dotykaj przez około 4,5s.

Sposób parowania urządzenia 
Wyjmij słuchawki z etui do ładowania jednocześnie. Następnie otwórz 
urządzenie Bluetooth i wyszukaj "MoriPods" i wybierz, aby zakończyć 
połączenie. 

Włóż słuchawki z powrotem do ładowarki i powtórz powyższą operację, 
jeśli połączenie nie powiedzie się. Po pierwszym połączeniu, słuchawki 
mogą być automatycznie połączone z ostatnim sparowanym urządzeniem 
(Bluetooth musi być włączony). 

MoriPods
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Bluetooth

Turn on Bluetooth

Visibility
Visible to all Bluetooth devices nearby 

Device name

Available Devices



Jeśli słuchawki są połączone ze sobą trybie stereo, włóż jedną słuchawkę 
do etui i druga wejdzie w tryb mono. Wyjmij drugą słuchawkę, aby 
ponownie wejść w tryb stereo. 

Przełączanie między trybem mono i stereo: 

Połączenie ręczne:

Gdy słuchawki są wyłączone, ręcznie włącz obie słuchawki. Poczekaj 2-3 
sekundy, aby się włączyły i połączyły ze sobą. Gdy diody na obu słuchaw-
kach zaczną powoli migać, włącz Bluetooth, aby się połączyć. 

Funkcje

Pojedyncze kliknięcie przycisku wielofunkcyjnego
Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki.

Dwukrotne kliknięcie lewego przycisku 
wielofunkcyjnego
Przewiń utwór do tyłu.

Dwukrotne kliknięcie prawego przycisku 
wielofunkcyjnego
Przewiń utwór do przodu.

Kliknięcie przycisku wielofunkcyjnego
Odbieranie połączeń przychodzących.

Przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego przez 1,5 s. 
Odrzucanie/zawieszanie połączenia przychodzącego.

Potrójne kliknięcie przycisku wielofunkcyjnego 
Aktywacja asystenta głosowego w trybie gotowości.

Zdejmij jedną słuchawkę i trzykrotnie kliknij przycisk 
wielofunkcyjny 
Aktywuj asystenta głosowego w trybie gotowości.



Ustawienie fabryczne

1. Wyjmij lewą i prawą słuchawkę, a następnie przytrzymaj przyciski lewej 
i prawej słuchawki jednocześnie przez około 4s. Zwolnij po tym, jak dioda 
szybko zacznie migać na biało i zgaśnie. 

2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski lewej i prawej słuchawki przez 
około 10 sekund, aż wskaźnik zaświeci się w sposób ciągły. Zwolnij po 
jego zgaśnięciu.

3. Włóż słuchawki z powrotem do etui do ładowania i wyjmij je ponownie. 

4. Wyczyść zapisy parowania telefonu. Wykonaj kroki parowania, aby 
połączyć urządzenie z Bluetooth. 

* Jeśli połączenie nie powiedzie się, prosimy powtórzyć powyższe kroki, 
zalogować się do oficjalnego sklepu lub skontaktować się z obsługą klienta, 
aby zobaczyć wideo operacji resetowania. 

Prosimy zresetować słuchawki do ustawień fabrycznych, usunąć zapis 
łączności w telefonie i ponownie połączyć. 

Wyciszenie jednej słuchawki

Problemy z ładowaniem
1. Biała dioda LED wyłącza się po 30s. Oznacza to, że słuchawki zostały w 
pełni naładowane. 

2. Jeżeli etui ładujące jest rozładowane, słuchawki nie będą się ładować. 

3. Dioda LED nie włącza się podczas ładowania etui. Oznacza to, że etui 
zostało w pełni naładowane, więc dioda się nie włącza.

Zawartość opakowania
Słuchawki, etui ładujące, kabel ładujący, instrukcja obsługi. 



Parametry słuchawek

Zasięg działania: 10 m (otwarta przestrzeń bez przeszkód)
Pojemność baterii: 35mAh (pojedyncza słuchawka)
Czas ładowania: ok. 2h
Czas trwania rozmowy: ok 5h.
Czas czuwania: ok. 50h.
Parametr wejściowy: 5V     70mA
Typ baterii: litowo-jonowy
Wersja bluetooth: V5.2

Parametry etui ładującego

Parametr wejściowy: 5V     500mA
Parametr wyjściowy: 5V     100mA
Czas ładowania: ok. 2h.
Pojemność baterii: 310mAh
Typ baterii: litowo-jonowy

Zastrzeżenia
Ostrzeżenie

1. Nie należy demontować, naprawiać ani jakkolwiek modyfikować pro-
duktu, ponieważ może to spowodować całkowite zniszczenie urządzenia 
lub nawet pożar.

2. Nie należy narażać produktu na działanie środowiska, w którym tempe-
ratura jest zbyt niska lub zbyt wysoka (poniżej 0  C lub powyżej 45  C). 

3. Podczas korzystania ze słuchawek należy trzymać wskaźniki LED z dala 
od oczu dzieci i zwierząt. 

4. Nie należy używać tego produktu podczas burzy. Burze mogą spowo-
dować nieprawidłowe działanie produktu i zwiększyć ryzyko porażenia 
prądem. 

5. Nie wycieraj i nie czyść słuchawek oraz ich obudowy alkoholem ani 
innymi lotnymi płynami. 

6. Unikać kontaktu z płynami. 



Uwaga

1. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed 
użyciem produktu oraz o jego właściwe przechowywanie. 

2. Przy pierwszym użyciu należy w pełni naładować urządzenie.

3. Prosimy naładować produkt, jeśli nie był używany przez ponad dwa 
tygodnie. 

4. Należy używać ładowarki z atestem.

5. Nie należy nosić słuchawek przez dłuższy czas, aby chronić swój słuch. 

6. Nie należy nosić słuchawek w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, 
ponieważ mogą one ograniczyć postrzeganie świata zewnętrznego. 

Konserwacja
Prosimy nie brać prysznica z słuchawkami oraz nie nosić ich w deszczowe 
dni. Nie zostawiać ich w pralce ani w innych ekstremalnych sytuacjach. 
Czyścić suchą szmatką. 


