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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. Zabrudzone wydzieliną osłony przetworników (szczególnie dotyczy słuchawek dousznych i 

dokanałowych) można oczyścić. Jest to płatna usługa realizowana poza gwarancją. 
10. Uszkodzone osłony, gąbki, wtyki i przewody oraz wiele innych części słuchawek można 

wymienić. Są to usługi płatne, realizowane poza gwarancją. 
11. 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 HiFi, odtwarzacza, 

komputera lub innego urządzenia. 
2. Nie przeciążaj słuchawek zbyt dużym poziomem sygnału. Może to spowodować trwałe 

uszkodzenie przetworników lub słuchu. 
3. Uważaj, aby nie przerwać lub nie nadwyrężyć przewodów i wtyków. Tego rodzaju uszkodzenia 

nie kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej. 
 
Kable słuchawkowe 
Grube kable 7N-OFC są produkowane wyłącznie z myślą o częstotliwości TH900mk2, która 
zwiększa reprodukcję niskich częstotliwości. Obudowa wtyczki wykonana jest z duraluminium, 
które obiecuje wysoką trwałość. W wyjmowanym zacisku łącznika znajduje się bardzo twarda, 
odporna na zużycie i korozję powłoka rodowa, jak również wyjmowana końcówka. 
 
Nauszniki 
TH900mk2 wykorzystuje poduszkę o niskiej sprężystości z białkową skórą Eggshell. Te bardzo 
wygodne nauszniki z powodzeniem osiągnęły zmniejszenie masy ciała o około 60% w 
porównaniu do prawdziwej skóry. 
 
Podłączanie wymiennego kabla słuchawkowego 
Kabel wyróżnia się kanałem L i kanałem R. Upewnij się, że włożono prawidłową wtyczkę do 
właściwego kanału czopowego. Złącze 2-stykowe ma inną grubość, dzięki czemu pasuje tylko do 
właściwej polaryzacji (wkładając kabel oznaczony literą „L” w korpusie oznaczonym „L” i 
oznaczonym kablem „R” w korpusie rynkowym „R”). 
 
 



Specyfikacja 

• Typ przetwornika: dynamiczny, neodymowy, 50mm 

• Częstotliwość próbkowania: 5Hz ~ 45,000kHz 

• Czułość: 100 dB / mW 

• Impedancja: 25 Ohm 

• Maksymalna moc wejściowa: 1,800mW 

• Wtyk:  

• Długość kabla: 3m 

• Waga: 390g 
 
Zawartość zestawu 

• 1 szt słuchawek  

• 1 szt instrukcja obsługi 

• 1 szt karta gwarancyjna 
  



Deklaracja zgodności UE 
Niniejszym Fostex Company, A Division of Foster Electric Company, Limited, 
oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy 
dyrektywy 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, 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 
 
Wyprodukowano w Japonii. 
Producent: Fostex Company, A Division of Foster Electric Company, Limited 
1-1-109, Tsutsujigoaka, Akishima 
www.fostex.jp 042-545-6111 info@fostex.jp 
 
IMPORTER: MIP sp. z o. o. 
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 
Website: www.mip.bz 
 
Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.fostex.pl 
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