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Środki ostrożności
•
•
•
•

Urządzenie nie może znajdować się w środowisku gorącym lub wilgotnym. Nie upuszczać, nie
uderzać produktu.
Nie otwierać obudowy. Wszelkie naprawy muszą zostać dokonane w autoryzowanym punkcie
serwisowym.
W przypadku dostania się cieczy do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć zasilanie i
skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą przed ponownym użyciem.
Głośność powinna być ustawiona na umiarkowanym poziomie dla lepszego komfortu, braku
zniekształceń oraz ochrony słuchu.

Ostrzeżenie!
Lekarze specjaliści ostrzegają przed długim, pozbawionym przerw słuchaniem muzyki,
szczególnie na wysokim poziomie głośności! Jeśli wystąpi dzwonienie w uszach lub inne
problemy ze słuchem, należy natychmiast zmniejszyć głośność lub przerwać
odtwarzanie.

Zawartość zestawu
1. Słuchawki FH9 x1
2. Zestaw końcówek dousznych w różnych rozmiarach x1
3. Etui przenośne HB5 x1
4. Szczoteczka do czyszczenia x1
5. Narzędzie do odłączania kabla x1
6. Zapinka magnetyczna x1
7. Zestaw filtrów audio x1
8. Zestaw wymiennych wtyczek x1
9. Kabel audio x1

Instrukcja noszenia słuchawek
Ten produkt posiada konstrukcję nauszną. Podczas instalowania kabla słuchawkowego należy ułożyć
słuchawkę i kabel w kształt, który można owinąć wokół ucha, jak pokazano na poniższym rysunku.

Podczas noszenia delikatnie obracaj i dociskaj słuchawki zgodnie z kierunkiem pokazanym na zdjęciu. Po
prawidłowym założeniu załóż kabel słuchawek na ucho i wyreguluj słuchawki, aż poczujesz, że leżą
komfortowo.

Podczas wyjmowania kabla słuchawkowego przytrzymaj złącze kabla i słuchawkę mocno palcami. Trzymaj
je w tej samej linii, a następnie rozsuń je. Możesz też użyć narzędzia pomocniczego MMCX, aby je
odłączyć. Zapoznaj się z instrukcją korzystania z narzędzia pomocniczego MMCX poniżej, aby dowiedzieć
się, jak z niego korzystać. Zwróć uwagę, aby nie obracać 2-stykowego kabla 0,78 mm.

Nie instaluj ani nie odłączaj kabla pod kątem. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel słuchawek, aby uniknąć
jego uszkodzenia.

Uwaga: Jeśli wyjęcie kabla słuchawkowego sprawia trudność, nie należy go usuwać na siłę. W razie
potrzeby skontaktuj się z oficjalnym personelem obsługi posprzedażnej w celu uzyskania pomocy.

Korzystanie z narzędzia pomocniczego MMCX

① Dopasuj półkoliste wcięcie narzędzia pomocniczego MMCX do szczeliny między komponentami męskimi
i żeńskimi złącza.
② Upewnij się, że narzędzie jest ustawione równolegle do szczeliny i ustaw je w kierunku szczeliny
między komponentami męskimi i żeńskimi złącza, aż znajdzie się na swoim miejscu.

③ Zastosuj nacisk w kierunku drugiego końca narzędzia.
④ Słuchawka zostanie odłączona od kabla słuchawkowego.

Uwagi:

① To, czy akcesoria/funkcje są dołączone, zależy od aktualnego produktu.
② Narzędzie pomocnicze MMCX powinno być używane tylko ze słuchawkami FiiO.
③ Ponieważ narzędzie pomocnicze MMCX jest produktem metalowym, może powodować zarysowania na
słuchawkach. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z niego.

Instrukcja korzystania ze złącz wymiennych
Jak wymienić końcówkę?
① Obracaj żeńską końcówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie można ją poruszyć do
przodu i do tyłu i odłączyć.
② Pociągnij za męską końcówkę, aby odłączyć oba złącza. (Przedmioty, które mogą generować większe
tarcie, takie jak chusteczki lub tkaniny, mogą pomóc w odłączeniu.)

③ Dopasuj męską i żeńską końcówkę złącza, upewniając się, że wycięcie końcówki męskiej jest
równoległe do wypukłej kropki znajdującej się wewnątrz końcówki żeńskiej. Podłącz męski koniec, aż
znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
④ Obróć końcówkę żeńską w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie mocno
dociśnięta, aby je zablokować.

Weryfikacja autentyczności produktu

1. Zdrap powłokę, aby uzyskać 20-bitowy kod zabezpieczający.
2. Otwórz ten link: http://check.fiio.com/, a następnie wprowadź swój 20-bitowy kod.
3. Wynik sprawdzania:
A. Wprowadzony kod zabezpieczający potwierdza autentyczność produktu.
Zakupiony produkt jest autentycznym produktem firmy Guangzhou FiiO Electronics Technology Co.,
Ltd. Dziękujemy za wsparcie!
B. Wprowadzony kod zabezpieczający potwierdza, że produkt nie jest autentyczny.
Zakupiony produkt nie jest oryginalnym produktem Guangzhou FiiO Electronics Technology Co.,
Ltd.

Specyfikacja
Impedancja: 18 Omów@1kHz
Czułość: 108dB (1kHz@1mW)
Maks. moc wejściowa: 100mW
Kabel: wysokiej klasy kabel z czystego srebra
Długość kabla: ok. 120 cm
Waga pojedynczej słuchawki: 12,8 g

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym Producent 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, w 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 je przekazać do odpowiednio do tego przeznaczonego pojemnika lub punktu
zbierania odpadów
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