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Stosuj odpowiedni poziom głośności aby chronić słuch.
Nie używaj i nie przechowuj słuchawek w skrajnie wilgotnym otoczeniu.
Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj słuchawek w niebezpiecznym środowisku.
Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych warunkach termicznych.
Nie używaj słuchawek w otoczeniu silnego pola magnetycznego przez długi czas.
Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas odłącz je od źródła dźwięku
Nie należy demontować słuchawek, nieautoryzowane naprawy unieważniają gwarancję.
Używaj słuchawek zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zabrudzone wydzieliną osłony przetworników (szczególnie dotyczy słuchawek dousznych i
dokanałowych) można oczyścić. Jest to płatna usługa realizowana poza gwarancją.
10. Uszkodzone osłony, gąbki, wtyki i przewody oraz wiele innych części słuchawek można
wymienić. Są to usługi płatne, realizowane poza gwarancją.
11. Podczas odsłuchu nigdy nie prowadź pojazdów mechanicznych oraz nie obsługuj maszyn
i narzędzi mechanicznych, ponieważ może to doprowadzić do trwałego uszczerbku na
zdrowiu.
Wyjątkowe cechy słuchawek
1. Słuchawki z serii T-RP wyposażone zostały w membranę “RP Diaphragm” z
wykorzystaniem folii miedzianej wraz z warstwa poliamidowa, aby zapewnić odporność
na wysokie poziomy szczytów wejściowych do 3000mW oraz magnes neodymowy o
doskonałych charakterystykach przejściowych.
2. Seria T-RP jest przeznaczona do zastosować studyjnych. Mają szerokie zastosowanie od
osobistego studio do profesjonalnych warsztatów.
3. Odłączny kabel jest podłączony do lewej obudowy z jej boku, uniemożliwiając plątanie,
ułatwiając użycie i wymianę.
4. Wysokiej jakości poduszki uszne z niskim odbicie są wykorzystywane w celu zwiększenia
komfortu podczas długotrwałego użytkowania.
Sposób instalowania kabla słuchawek
• Włóż końcówkę wtyczki do gniazda
słuchawkowego, jak pokazano na rysunku.
Następnie obróć wtyczkę o 90 stopni w
kierunku strzałki, aby ją zablokować.

* W rzadkich przypadkach mogą wystąpić
zakłócenia po podłączeniu wtyczki słuchawek i
obróceniu jej o 90 stopni celem zablokowania. Szum z wtyczką w pozycji zablokowanej nie
stanowi problemu. Jednak, jeśli występuje szum lub nierówna głośność, istnieje możliwość, że
wtyczka słuchawek jest zabrudzona. W takim przypadku należy wytrzeć wtyczkę suchą
szmatką.

Schemat połączenia

Odłączony kabel
Zaprojektowane, aby główny korpus i kabel słuchawek były odłączalne. Jeśli kabel ulegnie
pogorszeniu, wymień go na dedykowany kabel, model ET – RP 3.5 UB (opcjonalny), o tej samej
specyfikacji. Ponadto następujące opcjonalne kable są sprzedawane osobno dla tego
produktu. Korzystając z tych kabli, możesz cieszyć się jakością dźwięku zrównoważonego
połączenia.
W zestawie
1 szt słuchawki T60RP
1 szt instrukcja obsługi
1 szt kabel audio
1 szt adapter 3,5 mm do 1/4"
1 szt etui transportowe
Specyfikacja
• Typ: Półotwarte
• Pasmo przenoszenia: 15 Hz ~ 35 kHz
• Impedancja: 50 Ohm
• Czułość: 92 dB/mW
• Maks. Moc wejściowa: 3,000 mW
• Długość kabla: 6.3mm = 3m / 3.5mm = 1.2m
• Waga: 380 g (bez kabla)

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Fostex Company, A Division of Foster Electric Company, Limited,
oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy
dyrektywy 2011/65/EU.

Właściwa utylizacja i recykling odpadów
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie oznacza, że
zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi
odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku
naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzkie.
Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go
zbierającemu zużyty sprzęt. Kupujący nowy sprzęt, stary, tego samego rodzaju i pełniący te same
funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów
zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach
urzędów.
Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu
odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia recyklingu bądź
odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego.
Jeżeli produkt posiada baterie, to niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub
opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany
produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw
domowych i należy przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnikach lub
punktach zbierania odpadów
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