
 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Kabel słuchawkowy MMCX z wymiennymi wtykami 
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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 cieszy 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.  
 

 

 

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. 

 

 
 

 



 
Specyfikacja 
 

• Model: LC-RC 

• Styl noszenia: zauszny 

• Materiał przewodnika: wysokiej czystości posrebrzana miedź monokrystaliczna 

• Struktura kabla: 8 pasm, 19 rdzeni, łącznie 152 żył 

• Budowa kabla: splot Litz typu 2, każde pasmo indywidualnie izolowane 

• Długość: 1,2m (bez wtyczek) 

• Osłona: TPU 

• Złącze słuchawkowe: rozszerzone MMCX 

• Wymienne wtyczki w zestawie: 3.5mm SE / 2.5mm Bal. / 4.4mm Bal. 

 

Główne cechy i funkcje 

 

• Kabel z posrebrzanej miedzi monokrystalicznej o wysokiej czystości 

• Splot Litz 

• Rozszerzone złącza MMCX 

• Wymienne wtyczki z blokadą Twist-lock 

• 8 splotów, 152 żył 

• Przezroczysta osłona TPU produkcji niemieckiej 

 

Zawartość zestawu 
 

1. Kabel LC-RC x1 

2. Wtyczka single-ended 3,5 mm x1 

3. Wtyczka zbalansowana 2,5 mm x1 

4. Wtyczka zbalansowana 4,4 mm x1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Deklaracja zgodności UE 
 

Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne 
stosowne przepisy dyrektyw CE według załączonej deklaracji EU. 2011/65/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 
 
Wyprodukowano w Chinach. 
 
Producent: Guanzhou FiiO Electronic Technology Co.,Ltd 
2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road,  
Baiyun District, Guangzhou, 510430 China 
Tel.: +86-20-62679042, e-mail: support@fiio.net, www: https://www.fiio.com 
 
IMPORTER: MIP sp. z o. o. 
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 

 
Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie: www.fiio.pl 
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