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Sterowanie w trybie połączenia telefonicznego

Komendy zmiany statusu urządzenia w języku angielskim

Odbierz/zakończ rozmowę telefoniczną.
Dotknij dowolnego przycisku.
Odrzuć przychodzącą rozmowę telefoniczną.
Dotknij dwukrotnie dowolnego przycisku na słuchawkach.

Sterowanie w trybie odtwarzania muzyki

Odtwarzanie/pauza. Dotknij Prawego lub Lewego przycisku.
Następny utwór. Dotknij dwukrotnie Prawego przycisku.
Poprzedni utwór. Dotknij dwukrotnie Lewego przycisku.

Parowanie z telefonem cd.

Słuchawki są kompatybilne z systemami 
Android i Apple iOS.

2. O poprawnym sparowaniu 
poinformuje Cię odpowiedni 
dźwięk systemowy.

1. Włącz Bluetooth w 
swoim telefonie i na liście 
dostępnych urządzeń 
wyszukaj "Divinus Ostia".

*Każda słuchawka może działać osobno, ale tylko z 1 urządzeniem. 
Słuchawki nie będą działały podłączone osobno do 2 różnych urządzeń.

Parowanie z telefonem

1. Po uruchomieniu słuchawki przejdą automatycznie w tryb parowania, 
jeśli nie zostały wcześniej sparowane. Dioda na słuchawce zacznie migać 
na czerwony i biały kolor.

Automatyczne uruchamianie
Wyjmij słuchawki z etui, włączą się i połączą 
ze sparowanym urządzeniem automatycznie. 
Po włożeniu do etui automatycznie się 
wyłączą i zaczną ładować.

Ostrzeżenie o niepoprawnym umieszczeniu
Diody na słuchawkach będą świecić na biało, 
jeśli słuchawki nie będą prawidłowo 
przylegać do styków w etui.

Sterowanie ręczne
Możesz sterować wyłączaniem ręcznie. 
Przytrzymaj przycisk dotykowy jednej ze 
słuchawek przez 3 sekundy, by włączyć lub 
wyłączyć słuchawki.
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- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy ustawić głośność do 
niskiego poziomu. 
- W celu ochrony słuchu należy unikać słuchania przy dużej głośności przez 
dłuższy okres. 
- Nie należy używać w sytuacjach, które wymagają szczególnej uwagi, np. w 
trakcie prowadzenia pojazdu. 

Zapobieganie problemom zdrowotnym i uszkodzeniu słuchu

Resetowanie ustawień parowania
Jeśli Twoje urządzenie nie wyszukuje słuchawek Divinus Ostia na liście 
urządzeń, spróbuj wyczyścić listę sparowanych urządzeń.W tym celu wyłącz 
słuchawki, a następnie przytrzymaj przycisk dotykowy przez 15 sekund. 
Informacja o sparowaniu słuchawek z telefonem zostanie usunięta.

1. Urządzenie objęte jest gwarancją na okres 2 lat. Akcesoria nie są objęte gwarancją.
2. Niewłaściwe użytkowanie nie podlega gwarancji.
3. Nieautoryzowana ingerencja, naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
4. Dokładne warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie internetowej 
www.revolttech.pl 

Gwarancja

Uruchamianie i wyłączanie słuchawek

Sterowanie w trybie asystenta głosowego

Włącz asystenta głosowego.
Dotknij trzykrotnie Prawego lub Lewego przycisku.
Wyłącz asystenta głosowego. 
Dotknij dowolnego przycisku.

Budowa słuchawek

port ładujący

diody LED
wskazujące na stan
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przycisk dotykowy
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dioda LED słuchawek

2. Jeśli słuchawki nie są uruchomione, 
przytrzymaj przycisk dotykowy jednej 
ze słuchawek przez 5 sekund - 
uruchomi to tryb parowania.

1. W trybie parownia. Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli w 
ciągu 2 minut nie zostanie wykonana żadna operacja.

2. Po odłączeniu urządzenia. Podobnie, jeśli słuchawki nie połączą 
się z żadnym urządzeniem, po 2 minutach automatycznie się wyłączą. 
Po odłączeniu telefonu słuchawki również wyłączą się automatycznie 
po 2 minutach bezczynności.

Przy włączaniu słuchawek usłyszysz "Power on".
Przy parowaniu słuchawek usłyszysz "TWS pairing".

Przy udanym sparowaniu usłyszysz "TWS connected".
Jest to funkcja wbudowana słuchawek i nie można jej wyłączyć.

Automatyczne wyłączanie słuchawek
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UWAGA!
- Urządzenie może się nagrzewać podczas pracy. Nie nakrywaj obudowy i zapewnij 
odpowiednie chłodzenie.
- Produkt powinien zawsze być suchy. Trzymaj z dala od wody, deszczu, wilgoci, ognia 
lub źródła wysokiej temperatury. Inaczej może zaistnieć ryzyko pożaru lub porażenia 
prądem elektrycznym.
- Nie rozkładaj urządzenia na części. 
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Produkt należy ostrożnie użytkować i przechowywać w czystym i wolnym od pyłu 
miejscu.
- Nie odpowiadamy za konsekwencje niewłaściwego używania urządzenia. 
- Uważaj, aby nie przerwać lub nie nadwyrężyć przewodów i wtyków. Uszkodzone w ten 
sposób połączenia nie kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej. 
- Nie przeciążaj słuchawek bardzo dużym poziomem sygnału. Może to spowodować 
trwałe uszkodzenie przetworników.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE 
ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach 
informuje, że zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać wraz 
z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera, stwarzasz zagrożenie 
dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz 
utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed 
zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania 
zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Szczegółowe 
informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub 
w firmie TOM Organizacja Odzsyku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. , ul. 
Pomorska 112, 70-812 Szczecin, infolinia: 801 005 505, email: kontakt@tomoo.pl 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
RevoltTech Maciej Janusz, ul. Krokusowa 3, 46-300 Olesno
Deklaruje, że produkt: Słuchawki bezprzewodowe 
Divinus Ostia jest zgodny z postanowieniami 
dyrektywy: 2014/53/EU EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

1. Urządzenie posiada wbudowaną, niewymienialną baterię 
litowo-jonową.
2. Wszelkie próby wyjęcia i wymiany baterii będą skutkować utratą gwarancji 
i możliwym uszkodzeniem urządzenia i samej baterii.
3. Zużyte baterie oddawaj wraz z urządzeniem do punktu recyklingu - pomóż 
chronić naturalne zasoby naszej planety. Wyrzucając zużyte baterie, należy 
pamiętać o zakryciu ich złączy oraz zawsze przestrzegać lokalnych praw 
i uregulowań.
4. Najbliższy punkt zbiórki baterii możesz znaleźć na www.revolttech.pl lub 
dzwoniąc pod infolinię na 801 005 505.

Postępowanie z baterią w urządzeniu
Uwaga! Nie ma możliwości samodzielnej wymiany akumulatora. Próby 
samodzielnej wymiany mogą uszkodzić urządzenie i spowodują utratę 
gwarancji. Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, ładuj etui do pełna 
co 2-3 miesiące. 

Gdy poziom baterii jest niski, naładuj słuchawki, tak szybko jak to możliwe, 
by zapobiec uszkodzeniu baterii.

ParametrySłuchawki:
Waga: 4,2g (1 słuchawka)
Pojemność baterii: 50mAh
Wodoodporność: IPX-7
Czas ładowania: <2h
Czas pracy:
- 5h (rozmowa)
-  4,5-5h (odtwarzanie muzyki)
Standard komunikacji: Bluetooth 5.0
Łączność Bluetooth z TWS
Obsługiwane protokoły Bluetooth: A2DP, 
AVRCP, HFP
Częstotliwość: 2.402GHz-2.480GHz
Zasięg: ~10m
Kodowanie dźwięku: SBC, AAC
Średnica przetwornika: 6mm
Impedancja: 16Ω
Wymiary słuchawek: 26,5x22x14mm

Etui ładujące:
Wymiary: 58,6x38,6x30,7mm
Waga: 39,1g
Gniazdo ładujące: USB typ C
Maksymalny czas działa słuchawek 
przy doładowywaniu w etui: 20h
Maksymalna liczba doładowań 
słuchawek: 4
Czas ładowania: <2h
Napięcie wejściowe: DC5V
Pojemność baterii: 410mAh

diody LED

Ładowanie baterii słuchawek

Ładowanie baterii etui
Użyj dołączonego USB typu C i połącz go z 
adapterem 5V/1A, by naładować etui przewodowo.

Ładowanie etui Divinus Ostia jest zgodne ze standardem ładowania QI 
wireless charging. Co oznacza, że możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie 
energii na zasadzie ładowania indukcyjnego na odległość do 4 cm.
W praktyce do bezprzewodowego ładowania potrzeba jest osobna podstawka 
ładująca, która nie jest dołączona w zestawie i należy zaopatrzyć się w nią we 
własnym zakresie.

Ze słuchawkami Divinus Ostia działa większość testowanych przez 
producenta podstawek ładujących, zgodnych z QI wireless charging. 
Moc ładowania nie może przekraczać 10 wat. Większość podstawek ma 
moc 5 wat, jednak przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić jaką 
moc posiada podstawka ładująca.
Nie odpowiadamy za szkody spowodowane nieodpowiednim doborem  
podstawki.
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Zawartość opakowania

bezprzewodowe słuchawki 
Divinus Ostia

etui ładujące
przewód
ładujący 
USB typu 

instrukcja obsługi

4 białe diody wskazują na poziom naładowania etui: 
25%, 50%, 75% oraz 100%.

Bezprzewodowe ładowanie etui

Zgodność podstawek/tacek łądujących ze słuchawkami


