
CENTRUM POMOCY URBANISTA  
 

Dziękujemy za wybranie produktu Urbanista! 

Jeśli masz pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi w tym podręczniku, wypróbuj nasze 

centrum pomocy online, które zawiera nie tylko wersję online tego podręcznika, ale także 

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. https://support.urbanista.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TRYB PAROWANIA 
 

PIERWSZE PAROWANIE  

Aby po raz pierwszy podłączyć słuchawki do urządzenia Bluetooth, otwórz etui ładujące ze 

znajdującymi się wewnątrz słuchawkami dousznymi. Słuchawki automatycznie przejdą w tryb 

parowania.  

Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz pozycję „Urbanista London”. Od tego 

momentu można cieszyć się muzyką i wykonywać połączenia telefoniczne za pomocą słuchawek 

Urbanista London.   

Jeśli parowanie nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany oraz 

procedura musi zostać przeprowadzona ponownie. 

 

 

 

 

(1) LOGO URBANISTA  

 

(2) PRZYCISK RESET 

(3) WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII  

https://support.urbanista.com/


2. STEROWANIE 
 

PLAY – Dwukrotnie stuknij logo (1) na lewej (L) słuchawce dousznej.  

PAUZA – Dwukrotnie stuknij logo (1) na lewej (L) słuchawce dousznej.  

GŁOŚNOŚĆ (+) – Stuknij logo (1) na prawej (R) słuchawce dousznej. 

GŁOŚNOŚĆ (–) – Stuknij logo (1) na lewej (L) słuchawce dousznej.  

ODBIERANIE POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCEGO – Dwukrotnie stuknij logo (1) na lewej (L) lub prawej 

(R) słuchawce dousznej.  

ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA – Dwukrotnie dotknij logo (1) na lewej (L) lub prawej (R) słuchawce 

dousznej.  

ODRZUCENIE POŁĄCZENIA– Dotknij i przytrzymaj logo (1) na lewej (L) lub prawej (R) słuchawce 

dousznej.  

INTELIGENTNY ASYSTENT OSOBISTY SIRI – Dwukrotnie dotknij logo (1) na prawej (R) słuchawce 

dousznej.  

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE AKTYWNEJ REDUKCJI SZUMÓW– Dotknij i przytrzymaj logo (1) na prawej 

(R) słuchawce dousznej przez 2 sekundy  

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE TRYBU DŹWIĘKU OTOCZENIA – Dotknij i przytrzymaj logo (1) na lewej (L) 

słuchawce dousznej przez 2 sekundy  

WYKRYWANIE UCHA – Wbudowane czujniki powodują automatyczne zatrzymanie muzyki, jeśli jedna 

słuchawka zostanie wyjęta z ucha. Funkcja automatycznego odtwarzania uruchamia się po 

ponownym włożeniu słuchawki do ucha oraz rozpoczyna się odtwarzanie muzyki. Po wyjęciu z ucha 

funkcja przycisku dotykowego zostaje wyłączona. Wyjęcie jednej słuchawki z ucha nie powoduje 

przerwania połączenia telefonicznego.  

WSKAŹNIK STANU BATERII – Po zamknięciu pokrywy etui ładującego lampki sygnalizacyjne baterii (3) 

wskazują pozostały poziom naładowania baterii.  

OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA – W przypadku niskiego poziomu naładowania 

baterii wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy. Od tego momentu użytkownik dysponuje 30 

minutami odtwarzania, po czym słuchawki wyłączą się automatycznie 

 

3. ŁADOWANIE  
 

Po umieszczeniu w etui ładującym słuchawki douszne ładują się automatycznie. Gdy słuchawki 

douszne zostaną umieszczone w etui, lampki sygnalizacyjne baterii (1) błysną jeden raz. Zewnętrzne 

lampki sygnalizacyjne będą błyskać co 10 sekund do momentu pełnego naładowania słuchawek 

dousznych. 

ŁADOWANIE ETUI ŁADUJĄCEGO – Podłącz kabel typu C do źródła zasilania lub umieść urządzenie 

ładujące na dowolnej podkładce ładującej z certyfikatem Qi. Następnie lampki sygnalizacyjne baterii 

błyskają do momentu pełnego naładowania. Po pełnym naładowaniu lampki sygnalizacyjne baterii 



będą świecić światłem ciągłym. Jeśli kontrolki baterii nie działają zgodnie z opisem, należy odłączyć 

ładowarkę od urządzenia ładującego i podłączyć ją ponownie. 

WKŁADKI SILIKONOWE - Dodatkowe silikonowe wkładki douszne są dostępne w różnych rozmiarach. 

Wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do Twoich uszu, aby wygodnie do nich przylegały i zapewniały 

skuteczne tłumienie dźwięków otoczenia. W celu oczyszczenia zdejmij silikonową końcówkę i zanurz 

w letniej wodzie z mydłem. Po namoczeniu użyj wacika bawełnianego w celu lepszego oczyszczenia 

wkładek. Dokładnie opłucz końcówki pod wodą oraz osusz szmatką. Nie umieszczaj ich z powrotem 

na słuchawkach, dopóki nie będą całkowicie suche.  

RESETOWANIE - Usuń pozycję „Urbanista London” z ustawień Bluetooth na Twoim urządzeniu. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania Urbanista (2) przez 10 sekund, gdy słuchawki douszne 

znajdują się w etui ładującym, do momentu gdy 4 lampki sygnalizacyjne baterii (3) zaczną migać 

jednocześnie (upewnij się, że etui ładujące jest wystarczająco naładowane). Zamknij etui ładujące – w 

tym momencie resetowanie zostało pomyślnie zakończone. Aby ponownie podłączyć słuchawki do 

urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami w części 1 „Pierwsze parowanie”. 

 

ROCZNA OGRANICZONA GWARANCJA FIRMY URBANISTA 
 

Wszystkie słuchawki Urbanista zostały zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby 

spełniały wysokie oczekiwania klientów oraz zapewniały najlepszą obsługę.  

Naszym celem jest produkcja wyłącznie wysokiej jakości produktów wyposażonych w najnowszą 

technologię. Jednak w wyjątkowych przypadkach produkty elektroniczne mogą działać 

nieprawidłowo z powodu wad produkcyjnych. Dlatego oferujemy pełną gwarancję obejmującą wady 

materiałowe i produkcyjne, która obowiązuje przez rok od daty zakupu.  

Firma Urbanista AB gwarantuje, że przy normalnym użytkowaniu ten produkt będzie wolny od wad 

materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego (1) roku, licząc od pierwotnej daty zakupu. 

Gwarancja wymiany jest ważna tylko wtedy, gdy oryginalny dowód zakupu wydany klientowi, w 

którym podano datę zakupu, zostanie przedstawiony wraz z produktem do wymiany.  

Jak to działa? Jeśli uważasz, że ten produkt jest wadliwy, ostrożnie zapakuj urządzenie oraz zwróć 

autoryzowanemu dealerowi w okresie gwarancyjnym wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Lokalny 

autoryzowany dealer wymieni produkt, jeśli zostanie stwierdzona wada materiałowa lub wada 

wykonawcza. 

Niniejsza ograniczona gwarancja wymiany nie ma zastosowania w przypadku nadużycia lub 

niewłaściwego użytkowania produktu, użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją Urbanista, 

zwykłego zużycia, nieprawidłowego podłączenia, siły wyższej lub nieautoryzowanej naprawy. 

Na podstawie niniejszej gwarancji użytkownik uzyskuje określone prawa. Użytkownik może posiadać 

również inne prawa, które mogą być różne w zależności od kraju zamieszkania. Niniejsza gwarancja 

nie ogranicza praw konsumenta wynikających z obowiązującego prawa. 

 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
 

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią całej instrukcji.  



• Aby uniknąć przypadkowego połknięcia, słuchawki douszne należy trzymać z dala od małych dzieci i 

zwierząt. Słuchawki douszne wyposażone są w baterię litowo– jonową i mogą być niebezpieczne w 

przypadku połknięcia. W razie połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.  

• NIE WOLNO używać słuchawek dousznych z długotrwałym wysokim poziomem głośności.  

• Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, słuchawek dousznych należy używać z wygodnym, umiarkowanym 

poziomem głośności.  Przed umieszczeniem słuchawek dousznych w uszach, należy zmniejszyć 

głośność urządzenia; następnie można stopniowo zwiększać głośność, aż do osiągnięcia 

komfortowego poziomu słuchania. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki lub dźwięków może 

spowodować uszkodzenie słuchu. Dlatego podczas korzystania ze słuchawek, szczególnie przez 

dłuższy czas, najlepiej jest unikać wysokiego poziomu głośności.  

• Nie należy używać tych słuchawek podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, roweru, maszyny, 

ani w żadnych innych sytuacjach, w których brak możliwości usłyszenia dźwięków z zewnątrz może 

stanowić zagrożenie dla użytkownika lub innych osób.  

• Korzystanie z tych słuchawek ogranicza użytkownikowi możliwość usłyszenia dźwięków z otoczenia, 

niezależnie od wybranego poziomu głośności. Podczas korzystania ze słuchawek należy zachować 

ostrożność.  

• Podczas korzystania ze słuchawek do połączeń telefonicznych podczas jazdy należy zachować 

ostrożność oraz przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z telefonu 

komórkowego i słuchawek, . W niektórych jurysdykcjach nakładane są określone ograniczenia na 

korzystanie z takich produktów podczas jazdy, na przykład, korzystanie tylko z jednej słuchawki. 

• Zabronione jest upuszczanie słuchawek, siadanie na nich, wkładanie lub dopuszczanie do 

zanurzenia w wodzie.  

• Korzystanie z zasilacza lub ładowarki niezalecanej lub niesprzedawanej przez uznanego producenta 

baterii może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.  

• Etui ładującego nie wolno używać powyżej jego znamionowych wartości wyjściowych.  

• Ten produkt może być używany wyłącznie z zasilaczem zatwierdzonym przez odpowiednie agencje, 

który spełnia lokalne wymagania prawne (np. UL, CSA, VDE, CCC).  

• Nie wolno używać etui ładującego, które zostało uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub 

zmodyfikowane baterie mogą wykazywać nieprzewidziane zachowanie, przyczyniając się do pożaru, 

wybuchu lub ryzyka obrażeń osób.  

• Nie wolno rozkładać urządzenia ładującego na części. Nieprawidłowe zmontowanie urządzenia 

może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.  

• Nie należy otwierać, miażdżyć ani narażać urządzenia ładującego na działanie ognia lub nadmiernej 

temperatury. Ekspozycja na działanie ognia lub temperatury przekraczającej 100°C (212°F) może 

spowodować wybuch.  

• Czynności serwisowe i naprawcze należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu serwisantowi. 

Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie z użyciem identycznych części zamiennych.  

• Ten produkt zawiera materiał magnetyczny. Należy zasięgnąć porady lekarskiej w sprawie 

możliwego wpływu tego faktu na działanie wszczepionego urządzenia medycznego.  

• NIE WOLNO wprowadzać nieautoryzowanych zmian w tym produkcie. 



CAN ICES–3 (B)/NMB–3 (B) Rozporządzenie w sprawie urządzeń o niskiej częstotliwości radiowej  

Artykuł XII Zgodnie z „Rozporządzeniem wykonawczym w sprawie urządzeń o częstotliwości radiowej 

niskiej mocy” bez zezwolenia udzielonego przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo lub użytkownik 

nie może zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawania ani zmieniać oryginalnej 

charakterystyk, a także sposobu funkcjonowania zatwierdzonych urządzeń częstotliwości radiowej 

niskiej mocy.  

Artykuł XIV Urządzenia o częstotliwości radiowej niskiej mocy nie mogą wpływać na bezpieczeństwo 

statku powietrznego ani zakłócać legalnej komunikacji. W przeciwnym razie użytkownik musi 

natychmiast zaprzestać obsługi urządzenia do momentu uzyskania zerowej interferencji. 

Wspomniana legalna komunikacja oznacza łączność radiową obsługiwaną zgodnie z ustawą w 

sprawie telekomunikacji. Urządzenia o częstotliwości radiowej niskiej mocy muszą być podatne na 

zakłócenia pochodzące z legalnej komunikacji lub z urządzeń emitujących fale radiowe ISM.  

 

Firma Strax GmbH oświadcza, że ten produkt spełnia zasadnicze wymagania i      

inne odpowiednie postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE oraz wszystkie inne 

mające zastosowanie wymaganiami Dyrektyw UE.  

Pełna deklaracja zgodności znajduje się na stronie: 

www.strax.com/compliance  

Europa: Pasmo częstotliwości roboczej od 2400 do 2483,5 MHz:  • Bluetooth: 

Maksymalna moc transmisji niższa niż 20 dBm EIRP. • Bluetooth Low Energy: 

Maksymalna gęstość spektralna mocy  niższa niż 10 dBm/MHz EIRP.  

  

NIE WOLNO  przeprowadzać prób wyjęcia baterii litowo–jonowej z tego 

produktu. W celu jej wyjęcia należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą 

firmy Urbanista lub innym wykwalifikowanym specjalistą.  

Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Spalanie 

urządzenia jest zabronione.  

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami 

komunalnymi oraz należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w 

celu recyklingu. Właściwa utylizacja i recykling pomaga chronić zasoby 

naturalne, zdrowie ludzkie i środowisko. Aby uzyskać informacje na temat 

utylizacji i recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalnymi 

władzami, dostawcą usług utylizacji odpadów lub miejscem zakupu tego 

urządzenia. Wyjęcie baterii litowo–jonowej z tego produktu powinno zostać 

przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.  

Aby uzyskać dalsze informacje, należy skontaktować się z lokalnym 

sprzedawcą firmy Urbanista lub odwiedzić stronę 

www.urbanista.com/compliance.  

Importer na terenie UE: Strax GmbH, Belgische Allee 52 - 54, 53842 Troisdorf, 

Niemcy 

 

 



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi 

będącymi własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków 

przez firmę Urbanista AB podlega warunkom licencji. 

Powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub podejmowanie innych 

działań bez wcześniejszego zezwolenia firmy Urbanista AB w formie pisemnej 

jest zabronione. 

 

 


