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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.
12. Nie używaj słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez długi czas, aby
uniknąć utraty słuchu.
Prawidłowe użytkowanie
• Aby uniknąć utraty słuchu, ustaw głośność urządzenia odtwarzającego na minimum
przed podłączeniem do słuchawek nausznych (lub słuchawek dousznych). Po założeniu
słuchawek zwiększ głośność do odpowiedniego poziomu. Hałas jest obliczany w dB.
Hałas powyżej 18 dB może doprowadzić do utraty słuchu.
• Zwróć uwagę na dostosowanie głośności i czasu słuchania:
o Im wyższy poziom głośności, tym krótszy powinien być czas odsłuchu
o Im bardziej odpowiedni jest poziom głośności, tym dłuższy może być czas
słuchania.
o Długotrwałe słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności prowadzi do
trwałej utraty słuchu.

Ta tabela dB zawiera zestawienie niektórych normalnych dźwięków i potencjalnego poziomu
obrażeń słuchu:

Przeciętny człowiek może słuchać muzyki bezpiecznie na 70% głośności przez 4-6 godzin
każdego dnia. Podczas słuchania muzyki bardzo ważna jest znajomość głośności i czasu.
Używaj swojego sprzętu w wystarczającym stopniu na bezpiecznym poziomie głośności, aby
cieszyć się wyjątkową jakością dźwięku.
Podstawowe zasady obsługi słuchawek
1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego twojego zestawu HiFi, odtwarzacza,
komputera lub innego urządzenia.
2. Nie przeciążaj słuchawek zbyt dużym poziomem sygnału. Może to spowodować trwałe
uszkodzenie przetworników lub słuchu.
3. Zabrudzone wydzieliną osłony przetworników należy oczyszczać.
4. Uważaj, aby nie przerwać lub nie nadwyrężyć przewodów i wtyków. Tego rodzaju uszkodzenia
nie kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej.
O produkcie
Słysząc ze wszystkich kierunków, możesz „grać” na polu bitwy! TAKSTAR jest znaną wiodącą
marką w chińskim przemyśle elektroakustycznym. Liberty Gamer to profesjonalny zestaw
słuchawkowy do gier opracowany przez Takstar w oparciu o wieloletnią technologię.
Charakteryzuje się wysoką wydajnością i wygodą noszenia, a także zapewnia przewagę
konkurencyjną i doskonałe wrażenia z gry. Życie jest pełne zasad, gry także. Ciesz się grą
swobodnie i ciesz się życiem. Gracze przestrzegają zasad, ale nie są nimi ograniczeni. Postaraj
się jak najlepiej cieszyć się grą. Dobry zestaw słuchawkowy to podstawa!

FUNKCJE
• Sterownik NdFeB Ø40mm cechuje się wysoką czułością, szerokim pasmem przenoszenia
i dużym zakresem dynamicznym
• Przyjmuje membranę z materiału złożonego, czysty LF, penetrujący MF i delikatny HF
• Kabel sygnału głosowego z mikrofonem o wysokiej czułości zapewnia wyjątkowe
wrażenia podczas gry
• Miękki pałąk i nauszniki zapewniają wygodne noszenie
• Ergonomiczny krój pasuje do noszenia różnych kształtów głowy
• Wyposażony w kabel sygnałowy słuchawek i przedłużacz typu Y, aby spełnić wymagania
urządzenia mobilnego, komputera itp.
OBSŁUGA URZĄDZENIA
Działanie sterownika liniowego:

Podłączenie do Xbox One

Uwaga: Jeśli kontroler Xbox One nie ma złącza 3,5 mm,
potrzebuje adaptera słuchawek Xbox One
Podłączenie do PC/Mac/Telefonu komórkowego

Uwaga: Kompatybilny ze sprzętem standardowego złącza CTIA. Jeśli komputer ma
niezależne złącza słuchawek / mikrofonu, użyj kabla rozdzielacza słuchawek /
mikrofonu.

Podłączenie do PS4

Uwaga:
• konfiguracja > urządzenia peryferyjne > urządzenie dźwiękowe > wyjście do słuchawek
> cały dźwięk
• konfiguracja > sprzęt > sprzęt audio > wyjście do słuchawek > wybierz wszystkie audio
Zawartość zestawu
• 1 szt słuchawek gamingowych
• 1 szt kabel sygnałowy słuchawkowy/mikrofonu
• 1 szt kabel sygnałowy słuchawkowy
• 1 szt przedłużka typu Y
• 1 szt szyba przednia*
• 1 szt instrukcja obsługi
Specyfikacja
• Typ przetwornika: dynamiczny
• Impedancja: 26Ohm±15%
• Pasmo przenoszenia: 10Hz ~ 20KHz
• Czułość: 95±3dB przy 1mW, 1kHz 318 symulacja uszu
• Moc znamionowa: 15mW
• Moc szczytowa: 40mW
• Kabel sygnałowy słuchawkowy/mikrofonu: Ø 4mm, długość: 1.3m
• Kabel sygnałowy słuchawkowy: Ø 4mm, długość: 2m
• Przedłużka w typie Y: Ø 4mm x 2m
• Waga: ok 235g (bez kabla)

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd., oświadcza, że to urządzenie
spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektywy 2011/65/EU,
2014/30/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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