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Środki ostrożności
1. Stosuj odpowiedni poziom głośności aby chronić słuch.
2. Nie używaj i nie przechowuj słuchawek w skrajnie wilgotnym otoczeniu.
3. Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj słuchawek w niebezpiecznym środowisku.
4. Nie przechowuj słuchawek w ekstremalnych warunkach termicznych.
5. Nie używaj słuchawek w otoczeniu silnego pola magnetycznego przez długi czas.
6. Jeśli słuchawki nie są używane przez dłuższy czas odłącz je od źródła dźwięku
7. Nie należy demontować słuchawek, nieautoryzowane naprawy unieważniają gwarancję.
8. Używaj słuchawek zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Uszkodzenia osłon, gąbek, wtyków i przewodów i innych części słuchawek nie podlegają
gwarancji.
10. Podczas odsłuchu nigdy nie prowadź pojazdów mechanicznych oraz nie obsługuj maszyn i narzędzi
mechanicznych, ponieważ może to doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Podstawowe zasady obsługi słuchawek
1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego twojego zestawu Hi-Fi, odtwarzacza, komputera lub
innego urządzenia.
2. Nie przeciążaj słuchawek zbyt wysokim 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.
Podstawowe informacje
• Flagowej klasy membrana diamentowa DLC
• Przednia pryzma akustyczna
• Półotwarta konstrukcja
• Wymienne końcówki akustyczne
• Przednie panele ze szkła 2.5D
UWAGA!
*NIE wyciągaj kabla słuchawek bezpośrednio, w przeciwnym razie kabel może się zepsuć. *Podczas
wyjmowania kabla upewnij się, że kabel i zestaw słuchawkowy są trzymane na tej samej linii, inne mogą
nie być w stanie rozdzielić się, a nawet mogą spowodować luźny kontakt.

Instrukcja noszenia
1. Zanim zaczniesz, upewnij się, że oznaczenia L i R na słuchawce są zgodne z oznaczeniami na kablu
(niebieski po stronie L i czerwony po stronie R)
2. Chwyć mocno słuchawkę i złącze kabla, a następnie przymocuj złącze do słuchawki, naciskając złącze
(w razie potrzeby użyj niewielkiej siły obrotowej)

3. Zidentyfikuj oznakowanie L (niebieskie) i R (czerwone) przed założeniem, a następnie wyreguluj kabel
i słuchawkę pod odpowiednim kątem

4. Zwiąż kabel wokół górnej części ucha, a następnie włóż słuchawkę do ucha, zachowując
odpowiedni kąt, aby zapewnić bezpieczne i wygodne dopasowanie

5. Aby odłączyć kabel, chwyć mocno słuchawkę i złącze kabla i odsuń od siebie (jeśli to konieczne, lekko
obróć ją)

6. Prosimy NIE wkładać ani nie odłączać kabla pod nieodpowiednim kątem, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie komponentów złącza MMCX. Proszę NIE ciągnąć za kabel, aby uniknąć
złamania.
Zawartość zestawu
• Słuchawki FD3*1
• Zbalansowane końcówki douszne*3 pary (SML), końcówki douszne Bass*3 pary (SML),
• Wokalne końcówki douszne*3 pary (SML), piankowe końcówki douszne*2 pary,
• Szczoteczka do czyszczenia*1, futerał do przenoszenia*1, narzędzie pomocnicze MMCX*1,
• Instrukcja obsługi*1,
• Wymienna końcówka dźwiękowa * 1 para,
• 4-żyłowy, 120-rdzeniowy kabel z monokrystalicznej miedzi z wtyczką 3,5 mm*1
Specyfikacja
• Rodzaj słuchawek: dokanałowe
• Impedancja: 32Ω@1kHz
• Pasmo przenoszenia: 10Hz~40kHz
• Czułość: 111dB@1mW
• Długość kabla: 120cm
• Rodzaj przetwornika: 12 mm przetwornik dynamiczny
• Maksymalna moc wejściowa: 100 mW
• Waga (pojedyncza jednostka): ok. 7.0 gramów

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne
stosowne przepisy dyrektyw według załączonej deklaracji zgodność CE.

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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