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INSTRUKCJA OBSŁUGI
SŁUCHAWKI SKŁADANE

EK-300491
Nr partii: 201906

Tworzymy dla Ciebie.
Dziękujemy za wybranie produktu marki HYKKER. Produkt został zaprojektowany z myślą 
o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. 
Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z 
przystępną ceną. 

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji 
obsługi.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych 
nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń 

umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.
Wygląd rzeczywistego produktu (kolory) może odbiegać od prezentowanego na 

ilustracjach w niniejszej instrukcji obsługi.
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2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek 
może być niebezpieczne i/lub niezgodne z prawem. 
NIE RYZYKUJ
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń 
elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się 
do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel 
miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu 
materiałów łatwopalnych.
OTOCZENIE
Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych 
powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia 
dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do 
urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni 
słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo 
ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na 
działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.
WODA I INNE PŁYNY
Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o 
dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować 
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pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może 
doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. 
DZIECI
Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie i opakowanie z dala od zasięgu 
dzieci, gdyż mogą zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem. 
MODYFIKACJE
Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnymi modyfikacjami 
zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych 
przewodów połączeniowych i ładowarek.
PROFESJONALNY SERWIS
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub 
autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis 
lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą 
gwarancji.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 Dane techniczne

Nazwa i typ SŁUCHAWKI SKŁADANE
Model EK-300491
Dźwięk Stereo
Przetwornik 40 mm
Impedancja 32Ω
Pałąk Regulowana długość
Wtyk minijack 3,5 mm
Przewód 113 cm

3.2 Zawartość opakowania
• Słuchawki składane
• Instrukcja obsługi

         Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj!   się ze sprzedawcą. 

!  Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. 



© 2019 HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4

4. ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW
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1. Pałąk
2. Zawias do składania i regulacja długości pałąka
3. Wtyk minijack 3,5 mm
4. Pilot na przewodzie (mikrofon i przycisk wielofunkcyjny)
5. Przewód
6. Muszle słuchawek

5. Użytkowanie słuchawek
!   Nie rób niczego na siłę, gdyż możesz uszkodzić urządzenie i jego akcesoria.

            
             Zbyt długie słuchanie dźwięków przy ustalonej wysokiej głośności może powodować!   trwałe uszkodzenie słuchu.

5.1 Podłączanie słuchawek do źródła dźwięku
1. Po wyjęciu z opakowania podłącz wtyczkę słuchawek do odpowiedniego wyjścia w 
źródle dźwięku.
2. Nałóż muszle słuchawek na uszy tak, aby poduszki muszli przylegały do uszu.
3. Dopasuj słuchawki do głowy poprzez regulację długości pałąka, wydłużając go lub 
skracając. Wpływa to na komfort użytkowania słuchawek.

5.2 Regulacja głośności
Głośność w słuchawkach reguluje się wykorzystując mechanizmy udostępnione w źródle 
dźwięku.



© 2019 HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

5

5.3 Używanie przycisku wielofunkcyjnego
Słuchawki wyposażono w moduł, z mikrofonem i przyciskiem wielofunkcyjnym, 
znajdujący się na przewodzie. Wykorzystuje się go, gdy słuchawki podłączone są do 
smartfona lub telefonu. 

Gdy słuchawki podłączone są do smartfona można wykorzystać przycisk do obsługi 
rozmów i multimediów, a także wywołania Asystenta Google.

Gdy pojawia się połączenie 
przychodzące, to jednokrotne użycie 
przycisku wielofunkcyjnego pozwoli ją 
odebrać. Krótkie naciśnięcie przycisku 
wielofunkcyjnego podczas trwania 
połączenia powoduje wyciszenie mikrofonu, 
dłuższe przytrzymanie przycisku podczas 
trwania połączenia powoduje zakończenie 
rozmowy. Aby odrzucić połączenie 
wystarczy wcisnąć przycisk i przytrzymać 
go przez chwilę.

Gdy aktywna jest aplikacja multimedialna 
(odtwarzacz audio, wideo, program do 
streamingu) jednokrotne użycie przycisku 
wielofunkcyjnego włącza Pauzę lub 
uruchamia odtwarzanie. Dwukrotne szybkie 
wciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego 
powoduje przejście do kolejnego utworu. 
Trzykrotne szybkie wciśnięcie przycisku 
wielofunkcyjnego powoduje przejście 
do poprzedniego utworu. Wciśnięcie i 
przytrzymanie przycisku wielofunkcyjnego 
na pulpicie smartfona lub w dowolnej 
aplikacji uruchomi Asystenta Google, który 
tuż po aktywacji będzie gotowy do przyjęcia 
polecenia głosowego.

5.4 Odłączanie słuchawek od źródła dźwięku
1. Odłącz wtyczkę słuchawkową z gniazda w wykorzystywanym źródle dźwięku.
2. Delikatnie zwiń przewód i zabezpiecz go przed rozwinięciem i uszkodzeniem.
3. Złóż muszle słuchawek do środka.
4. Zabezpiecz i schowaj słuchawki.
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6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W razie jakichkolwiek problemów zapoznaj się z poniższymi poradami.

Nie słychać dźwięku po 
podłączeniu do źródła 
dźwięku

Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do 
źródła dźwięku.
Sprawdź poziom głośności w źródle dźwięku.
Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest 
uszkodzone.
Sprawdź, czy wtyczka lub przewód słuchawek nie 
są uszkodzone.

Słychać dźwięk, ale są też 
szumy i trzaski

Sprawdź jakość plików dźwiękowych w źródle.
Sprawdź, czy gniazdo w źródle dźwięku nie jest 
uszkodzone.
Sprawdź, czy słuchawki lub przewód nie są uszko-
dzone.

Nie działa mikrofon Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do 
gniazda w telefonie lub komputerze.
Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony.
Sprawdź, czy w telefonie nie wyciszono dźwięku z 
mikrofonu.
Sprawdź, czy mikrofon nie jest zakryty.

Nie działa przycisk na 
przewodzie

Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze włożona do 
gniazda w smartfonie.
Sprawdź, czy w telefonie nie jest wyłączona 
obsługa przycisku na słuchawkach.

Wtyk nie pasuje do gniazda 
w źródle dźwięku

Użyj odpowiedniej przejściówki z wtyku minijack 3,5 
mm na odpowiedni dla źródła dźwięku. Przejściówki 
NIE znajdują się w zestawie.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem producenta.
Dane producenta:
mPTech Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Polska

E-mail: kontakt@hykker.com
Strona www: www.hykker.com

Punkt dostarczania sprzętu:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław

Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach
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Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki 
lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:
www.hykker.com/sprzet-komputerowy

7. KONSERWACJA URZĄDZENIA
Aby przedłużyć żywotność urządzenia:
• Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części 
elektronicznych urządzenia.
• Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności 
elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć 
akumulator.
• Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie 
może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
• Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o 
wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

  Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

  Symbol oznaczający tekturę płaską.

8. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
             Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z 
               Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
         (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym 

 symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać 
wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek 
pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do 
wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi 
recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy 
proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy 
recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ 
na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i 
sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz 
lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

9. KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI
9.1 Zgody
Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie 
może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek 
formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, 
w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek 
systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Znaki towarowe
Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi danych firm.

10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE
             Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi 

  wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia”    
Unii Europejskiej. 


