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Dziękujemy za zakup słuchawek Abyss Diana.

Aby uzyskać maksymalną przyjemność z ich korzystania, przeczytaj dokładnie tę instrukcję obsługi.

O czym należy pamiętać…

Te słuchawki zawierają bardzo silne magnesy, które przyciągają metale i mogą wpływać na rozruszniki serca lub inne 

urządzenia medyczne. Trzymaj je w odległości co najmniej 20 cm od takich przedmiotów. Trzymaj je z dala od narzędzi 

lub maszyn, w których mogą tworzyć się cząstki metalu. Chociaż polimerowo-ceramiczne wykończenie jest twarde i 

trwałe, podobnie jak każda delikatna powierzchnia, słuchawki mogą zostać zarysowane. Gdy nie są używane, należy je 

przechowywać w bezpiecznym miejscu w pomieszczeniu, na stojaku lub w torbie transportowej. Nie są przeznaczone 

dla dzieci poniżej 12 roku życia. Każdy kabel może stanowić zagrożenie uduszenia dla małych dzieci i zwierząt 

domowych. Przechowuj kable bezpiecznie, gdy nie są używane.

Otwory wewnątrz nauszników, w których wytwarzany jest dźwięk, są otwarte na głośnik wewnątrz. Nie szturchaj ich ani 

nie umieszczaj niczego w tych otworach, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie. Nie próbuj czyścić 

słuchawek za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki z mikrofibry 

lekko zwilżonej wodą, aby wyczyścić ich zewnętrzną powierzchnię lub skórę.

W słuchawkach nie ma żadnych części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Zdecydowanie zaleca się, 

aby nie próbować ich otwierać. Są one montowane fabrycznie za pomocą precyzyjnych wkrętaków dynamometrycznych i 

dostrojone pod kątem najlepszej jakości dźwięku. 

Sugestie dotyczące słuchania…

Przede wszystkim zawsze chroń swój słuch, nie słuchając zbyt głośno muzyki. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu 

związanego z hałasem, poziomy odsłuchu wyższe niż 85 dB (podobne do poziomu hałasu w dużym ruchu miejskim) mają 

dzienne limity czasowe, które zmniejszają się o połowę na każde +5 dB głośności. Długotrwałe narażanie się na głośną 

muzykę może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Zawsze zmniejszaj głośność podczas włączania sprzętu lub 

podłączania lub odłączania słuchawek od urządzeń elektronicznych, a następnie powoli zwiększaj głośność do żądanego 

poziomu słuchania.

Nauszniki są mocowane magnetycznie do przedniej przegrody szczelinowej. Przymocuj, wyrównując najgrubszą część 

nausznika z rogiem, do którego podłączony jest kabel.

Twoje słuchawki ABYSS są dostarczane w komplecie z niestandardowym zestawem kabli o wysokiej wydajności od JPS 

Labs, dostrojonym do możliwości wysokiej rozdzielczości Diany. Użyj tych kabli, aby uzyskać właściwy balans tonalny i

przejrzystość. Zwróć uwagę, że każda formowana końcówka wtyczki oraz każda strona słuchawek mają oznaczenia   

literami L i R. Aby podłączyć, ustaw uformowaną wtyczkę tak, aby jej płaska strona była skierowana w stronę płaskiej 

strony otworu w dolnej części słuchawek. Pin należy wycentrować tak, aby pasował do małego otworu pośrodku każdego 

otworu i skierować złącze bezpośrednio do góry i do pasującego gniazda. Prawidłowo włożony łącznik będzie przylegał 

równo i idealnie dopasowuje się do konturu Diany.



W przeciwieństwie do innych słuchawek, Diana luźno przylega do głowy, zapewniając najlepszy dźwięk nie wymagając

uszczelnienia. Podczas gdy niektórzy są całkowicie zadowoleni z położenia swoich uszu na środku nauszników, 

możesz poeksperymentować z położeniem uszu wewnątrz nauszników. Fortepian, bębny i różne inne instrumenty 

prezentują się z nieco innej perspektywy akustycznej, gdy Twoje uszy poruszają się wewnątrz nauszników.

Twoje słuchawki Abyss zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnie subtelnym odtwarzaniu szczegółów i płynnym, 

naturalnym dźwięku, podobnym pod względem wydajności do bardzo wysokiej klasy dwukanałowego systemu audio. 

W związku z tym jakość sprzętu, okablowania i materiału źródłowego ma ogromny wpływ na wyniki.

Muzyka… 

Słuchawki Abyss są przeznaczone do muzyki w wysokiej rozdzielczości. Dostępne szczegóły i balans tonalny są 

uśredniane na przestrzeni dziesięcioleci słuchania. Skontaktuj się z dealerem Abyss, aby uzyskać porady dotyczące 

dostrojenia systemu w celu uzyskania maksymalnej przyjemności słuchania. 

Specyfikacja:

Pasmo przenoszenia: od 7 Hz do 28 KHz

Impedancja: nominalna 40 omów

Czułość: 91 dB/mW

Zniekształcenia: mniej niż 1%; mniej niż 0,2% w najbardziej czułym zakresie uszu 

Zalecany zakres mocy: 0,5 do 2 watów przy 50 omach

Waga: 330 gramów

W zestawie:

• Słuchawki Diana x1

• Kabel JPS Superconductor 1,8m x1

• Miękkie etui podróżne x1








