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Słuchawki iBOX X1 

 
Instrukcja użytkownika 

 
 
Dziękujemy za zakup produktu marki iBOX. Te zestaw słuchawkowy został 
zaprojektowany specjalnie z myśłą o osobach aktywnych ceniących nieskrępowane 
ruchy a także uprawiające sport oraz aktywnych fizycznie. Dzięki bezprzewodowej 
technologii Bluetooth ® słuchawki nie krępują ruchów a specjalna słuchawka 
doskonale trzyma się w uchu. Ufamy, że będziecie Państwo zadowoleni z zakupu! 

 
 
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem oraz 
należyte jej przechowywanie 
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Ważne informacje 
1. Unikaj długiego narażenia na wysoki poziom natężenia dźwięku, ponieważ 

może to skutkować uszkodzeniem słuchu. 
2. W warunkach zagrożenia , wstrzymaj pracę urządzenia, aby zapewnić 

bezpieczeństwo. 
3. Rozważnie dobieraj natężenie dźwięku oraz czas pracy 
4. Nie zwiększaj natężenia dźwięku w celu zagłuszenia otaczających dźwięków. 

W przypadku bębnienia w uszach, zmniejsz poziom natężenia dźwięku 
urządzenia. 

5. Zabrania się korzystania ze słuchawek w trakcie jazdy samochodem 
6. Zabrania się słuchania muzyki lub wykonywania połączeń telefonicznych za 

pomocą słuchawek w trakcie jazdy samochodem lub w warunkach 
niebezpiecznych, gdyż może to doprowadzić do utraty koncentracji.  

7. Zaleca się ustawianie odpowiedniego natężenia dźwięku. 
8. Przechowuj słuchawki poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć nienależytego 

użycia skutkującego śmiertelnym niebezpieczeństwem. 
9. Nie czyść wodą wnętrza zestawu, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia 

dźwięku lub elementów elektronicznych. 
10. Przerwij korzystanie z zestawu w razie uczucia dyskomfortu, rozdrażnienia lub 

wystąpienia innych niepożądanych reakcji. 
11. Nie przechowuj lub korzystaj z zestawu w temperaturze niższej niż -15°C (5°F) 

lub wyższej niż 55°C (131°F). W przeciwnym wypadku, żywotność 
akumulatora ulegnie skróceniu. 

 
Ładowanie oraz akumulator 
Ostrzeżenie: Do ładowania zestawu wykorzystaj załączoną ładowarkę.  
Nie należy wymontowywać wbudowanego akumulatora. W przeciwnym wypadku 
może ulec uszkodzeniu. 
 
Ładowanie 

1. Wyłącz zestaw przed rozpoczęciem ładowania. 
2. Podłącz końcówkę micro USB do portu ładującego zestawu. Za 

pośrednictwem końcówki USB podłącz do ładowarki USB lub innego 
urządzenia ładującego. Czerwona dioda oznacza ładowanie urządzenia.  
(Należy przestrzegać standardów bezpieczeństwa). 

3. Czas ładowania to 1.5 godziny; po pełnym naładowaniu zestawu zapali się 
niebieska dioda. 

 
 
Przyciski funkcyjne 

 

 
1. Mikrofon 
2. Ciszej/Poprzedni 
3. Dioda LED 
4. Przycisk wielofunkcyjny, on/off 
5. Głośniej/Następny 
6. Port ładujący microUSB 
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Zawartość zestawu 

• Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth 
• Kabel audio 3.5mm 
• Ładowarka USB 
• Instrukcja obsługi 

 
ON/OFF 

1. W trybie OFF [wyłączonym], wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj 
przez 3 sekundy (niebieska dioda mruga 3 razy, i pojawia się dźwięk „POWER 
ON”). 

2. W trybie ON, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 3 sekundy 
(czerwona dioda mruga i pojawia się dźwięk „POWER OFF”). 

 
Parowanie 
Aby połączyć  zestaw słuchawkowy do swojego telefonu komórkowego (lub innego 
urządzenia służącego do komunikacji) wykonaj poniższe kroki: 

1. W trybie OFF, wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund „przycisk wielofunkcyjny” 
aż pojawi się dźwięk, „POWER ON” oraz „Parowanie” (czerwona oraz 
niebieska dioda mruga naprzemiennie). 

2. Uruchom funkcję Bluetooth w swoim telefonie komórkowym. 
3. Wyszukaj urządzenia i z listy wybierz „iBOX X1”. 
4. Po pojawieniu się pola wprowadzenia PIN lub hasła, wpisz 0000. Jeśli 

niebieska dioda zapali się na 1 sekundę, oznacza to, że połączenie zostało 
nawiązane (Uwaga: jeśli telefon komórkowy obsługuje funkcję Secure Simple 
Pairing (SSP), nie ma obowiązku wprowadzania PIN-u oraz hasła). 

 
Uwaga 

1. W trybie OFF, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 3 sekundy 
do momentu gdy zacznie mrugać niebieska dioda umożliwiająca aktywację 
trybu Bluetooth. Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z telefonem.  

2. Czas parowania to 3 minuty. Jeśli niebieska dioda nie pali się i nie pojawia się 
dźwięk „POWER OFF”, oznacza to, że proces parowania Bluetooth został 
wstrzymany. Jeśli parowanie nie zakończyło się powodzeniem, powtórz kroki 
1-5.  

 
Rozłączenie zestawu słuchawkowego 
Po zerwaniu połączenia między zestawem słuchawkowym a telefonem komórkowym, 
dźwięk „zerwanego połączenia” pojawia się co 20 sekund, a purpurowa dioda mruga 
3 razy. Po ponownym zbliżeniu zestawu słuchawkowego w pobliże telefonu (zasięg 
maksymalny  to 10m) w ciągu dwóch minut, telefon automatycznie ustanowi 
połączenie. W przeciwnym wypadku po okresie pięciu minut zostanie automatycznie 
wyłączony.  
 
Odbiór połączenia 
W trybie ON, w momencie pojawienia się połączenia przychodzącego gdy zestaw 
słuchawkowy wydaje sygnały oraz dźwięki dzwonka „0~9”, a niebieska dioda mruga 
dwukrotnie co 2 sekundy, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby odebrać połączenie. 
 
Zakończenie połączenia 
W czasie rozmowy, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby zakończyć połączenie. 
 
Odrzucenie połączenia 
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W przypadku pojawienia się połączenia przychodzącego, wciśnij dwukrotnie 
„przycisk wielofunkcyjny”, aby odrzucić połączenie. 
 
 
Przekazywanie dźwięku 
W czasie połączenia wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 1 sekundę, 
zostanie przeniesiony do telefonu po usłyszeniu sygnału, następnie wciśnij „przycisk 
wielofunkcyjny” i przytrzymaj przez 1 sekundę, nastąpi powrót do zestawu po 
usłyszeniu sygnału.   
 
Wyciszenie ON/OFF 
W czasie połączenia wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby aktywować 
wyciszenie, następnie wykonać tę samą czynność, aby wyłączyć wyciszenie, po 
czym usłyszysz dwa dźwięki. 
 
Rozmowa oczekująca 
W czasie połączenia gdy pojawia się drugie połączenie przychodzące, wciśnij 
dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby wstrzymać pierwsze połączenie oraz 
odebrać drugie. Następnie wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” dwukrotnie ponownie, 
aby wstrzymać drugie połączenie oraz odpowiedzieć na pierwsze. Wciśnij „przycisk 
wielofunkcyjny”, aby zakończyć aktualne połączenie oraz połączyć z drugą osobą.   
  
Podłączenie dwóch telefonów komórkowych 
1. Po ustanowieniu połączenia z jednym telefonem, wyłącz zestaw słuchawkowy 
Bluetooth, następnie wciśnij i przytrzymaj „przycisk wielofunkcyjny” przez 5 sekund 
do momentu pojawienia się niebieskiej diody umożliwiającej wejście w tryb 
wyszukiwania. Uruchom funkcję Bluetooth w drugim telefonie, wyszukaj urządzeń 
Bluetooth i wybierz „iBOX X1” aby ustanowić połączenie; W pierwszym telefonie 
należy jeszcze raz wskazać „iBOX X1” aby zakończyć ustanawianie połączenia z 
dwoma telefonami. 
 
2. W przypadku przychodzącego połączenia w pierwszym telefonie, wciśnij „przycisk 
wielofunkcyjny”, aby odebrać połączenie. W przypadku przychodzącego połączenia 
w drugim telefonie, wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby wstrzymać 
pierwsze połączenie, oraz odpowiedzieć na drugie.  
3. Wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby przełączać aktualne połączenia 
między dwoma telefonami komórkowymi. 
4. Wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby zakończyć aktualne połączenie oraz 
wznowić wstrzymane.  
 
Ponowne wybieranie numeru 
W dowolnym trybie wciśnij dwukrotnie „przycisk wielofunkcyjny”, aby ponownie 
wybrać ostatnio używany numer. 
 
Wybieranie głosowe 
W dowolnym trybie wciśnij dwukrotnie przycisk „volume-„ usłyszysz sygnał, następnie 
podaj numer telefonu, aby ustanowić połączenie (Tylko telefon komórkowy obsługuję 
tę opcję). 
 
Odtwarzanie/pauzowanie 
W trybie odtwarzania muzyki wciśnij „przycisk wielofunkcyjny”, aby odtwarzać lub 
pauzować.  
 
Wybór muzyki 
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W trybie odtwarzania muzyki wciśnij i długo przytrzymaj przycisk „volume –„, aby 
przejść do następnej pozycji, przytrzymaj długo „volume+”, aby powrócić do 
poprzedniej. 
 
 
 
Kontrola głośności 
W czasie połączenia lub odtwarzania muzyki, wciśnij „volume+” jeden raz, aby 
zwiększyć natężenie dźwięku o jeden stopień; po ustawieniu maksymalnego poziomu 
(poziom 8), usłyszysz głośny sygnał dźwiękowy. 
W czasie połączenia lub odtwarzania muzyki, wciśnij „volume-„ jeden raz, aby 
zmniejszyć natężenie dźwięku o jeden stopień; po ustawieniu najmniejszego 
poziomu, usłyszysz cichy sygnał dźwiękowy. 
 
Odtwarzanie LINE-IN 
Podłącz wtyczkę audio (3,5mm) do zestawu słuchawkowego oraz telefonu 
komórkowego lub innego urządzenia audio, funkcja bluetooth ulegnie automatycznej 
dezaktywacji, podłącz kabel audio, aby słuchać muzyki. 
 
 
Resetowanie ustawień 
W czasie ładowania, wciśnij „przycisk wielofunkcyjny” oraz „volume-„ i przytrzymaj 
przez 3 sekundy, niebieska dioda mruga 3 razy, zakończono czyszczenie danych. 
 
 
 
Specyfikacja: 

• Bluetooth: 4.1 
• Głośnik: Ф10mm 
• Impedancja: 16Ω 
• Pasmo przenoszenia: 20Hz-20,000Hz 
• Poziom ciśnienia akustycznego: 95 ± 3 dB 
• Czułość mikrofonu: -42 ± 3dB 
• SNR:> 80dB 
• Moc znamionowa: 3 mW 
• Bateria: Litowa 80mAh  
• Czas pracy: do 6 godzin (odtwarzanie muzyki) 
• Zakres pracy: 10m 
• Materiał: stop aluminium + guma silikonowa 
• Waga: 16g 
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Instrukcja dotycząca ochrony środowiska 
Uwaga : To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz 
polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem 
przekreślonego kontenera na odpady.  
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być 
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. 
Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych  !!! Wyrób należy utylizować 
poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. 
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia 
się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji 
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i 
przetwarzania takiego sprzętu. 

 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 
 
Niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta: 
Impet Computers Sp. z o.o. 
ul. Marywilska 34 
03-228 Warszawa 
Oświadcza, że produkt:  Słuchawki bezprzewodowe X1 
jest zgodny z jest zgodny Dyrektywą R&TTE 99/5/EC. Zastosowano następujące standardy: 
 
 EN60950:2006 + A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
 EN62479:2010 
 EN301 489-1 v1.9.2 (2011-09) 
 EN301 489-17 v2.2.1 (2012-09) 
 EN300 328 v1.8.1 (2012-06) 
 

Warszawa, 30.10.2015 

        
       Łukasz Domżalski 


