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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.

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.
Specyfikacja
•
•
•
•
•

Single Balanced Armature + T.A.E.C. ™Czułość: 105 dB SPL / mW
Impedancja słuchawek: 17 ohm @ 1kHz
Pasmo przenoszenia: 5Hz ~ 20kHz
Złącze słuchawkowe: Berylowo – miedziany mmcx
Waga:

W zestawie
• Słuchawki
• Kabel z przewodów Litz (miedziane, posrebrzane przewody plecione w osłonie pcv 3.5mm
JACK stereo dostosowany do złącza MMCX)
• Piankowe końcówki douszne CAMPFIRE (s,m,l)
• Silikonowe końcówki douszne (s,m,l)
• Końcówki bonusowe (różne rozmiary)
• Przyrząd do czyszczenia
• Skórzane etui CAMPFIRE z podszewką z owczej wełny.

Sposób noszenia
Włóż słuchawkę POLARIS do ucha, trzymając kabel
skierowany do przodu i logo w pozycji pionowej.
Słuchawki mają oznaczenie „L” dla lewej strony i „R” dla
prawej strony na skierowanej do wewnątrz ścianie
obudowy. Owiń kabel za uchem po umieszczeniu
słuchawki.

Instrukcja użytkowania
Aby wyjąć kabel słuchawkowy: Pociągnij kabel w kierunku równoległym do złącza
słuchawkowego. Unikaj ciągnięcia kabla pod kątem, ponieważ może to uszkodzić złącza mmcx
kabla i / lub słuchawki.
Aby usunąć końcówki słuchawek: Ostrożnie pociągnij piankową końcówkę ruchem obrotowym,
aby nie uszkodzić wewnętrznej gumowej uszczelki. Wewnętrzna wyściółka końcówek audio z
pianką marshallow ma gumową uszczelkę, która jest miękka i może się rozerwać. Zachowaj
szczególną ostrożność przy zakładaniu i zdejmowaniu tych końcówek. Jeśli ta wewnętrzna
gumowa uszczelka ulegnie uszkodzeniu, niskie częstotliwości zostaną utracone. Uzyskanie
doskonałej szczelności zapewnia najlepszy dźwięk z twoich słuchawek.
UWAGA
Uważaj, aby nie upuścić słuchawek. Każda słuchawka Campfire Audio posiada czułe i
precyzyjnie dostrojone przetworniki. Nagłe wstrząsy lub uderzenia w korpus słuchawki mogą
potencjalnie spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie przetwornika
słuchawkowego.
Uszkodzenia przetworników słuchawek dousznych nie są objęte ochroną gwarancyjną
słuchawek i podlegają uzasadnionej opłacie za naprawę. Należy zachować szczególną
ostrożność, aby otwory w portach były wolne od zanieczyszczeń i woskowiny. Ostrożnie
skorzystaj z narzędzia czyszczącego dołączonego do słuchawek, aby usunąć zanieczyszczenia ze
słuchawek. Uważaj, aby nie wepchnąć żadnych obcych ciał do kanału w otworach słuchawek.
Unikaj gromadzenia się wilgoci na powierzchni i we wnętrzu obudowy słuchawek.
Otwarcie obudowy słuchawek spowoduje uszkodzenie plomby zabezpieczającej oraz
pogorszenie precyzyjnego strojenia słuchawki. Manipulowanie, otwieranie lub wszelkie
modyfikacje powodują utratę gwarancji na słuchawki. Nasze słuchawki zaprojektowane z
myślą o przenośnych osobistych urządzeniach audio zasilanych bateriami. Używanie z
urządzeniami podłączonymi do gniazd elektrycznych nie jest zalecane i może potencjalnie
spowodować uszkodzenie. Należy pamiętać, że słuchanie przez długi okres czasu bez przerwy
przy wysokim poziomie głośności może mieć negatywny wpływ na słuch.

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Producent: AudioLineout LLC (dba Campfire Audio), oświadcza, że ten
produkt 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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