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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. 

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. 

 

Obsługa pilota 
 



Specyfikacja 
• Typ przetwornika: dynamiczny, neodymowy, 10mm 

• Zakres częstotliwości 15Hz ~ 22kHz 
• Czułość 100±2dB 

• Impedancja 16±10% Ohm 
• Maksymalna moc wejściowa: 20mW 
• Wtyk: 3,5mm typ-L pozłacany 
• Długość kabla 1.2m 
• Waga: 11g 

 

Zawartość zestawu 
• 1 szt słuchawek 
• 1 szt etui na słuchawki 
• 1 szt klips do kabla  
• 6 par gumek silikonowych w 

rozmiarach S, M i L 
• 1 para podwójnych gumek 

silikonowych o podwyższonej 
izolacji (Bi-Flange) 

• 1 para tipsów piankowych Comply 
• 1 szt instrukcja obsługi 
• 1 szt karta gwarancyjna 

 
Wybór tipsów 
 
Do słuchawek E10C dołączone zostały tipsy w różnych rozmiarach. Wybierz rozmiar właściwy 
dla siebie (taki w którym czujesz się najbardziej komfortowo i dźwięk jest najlepszy) 
 
Silikonowe tipsy tradycyjne 

Silikonowe tipsy oferują właściwe 
trzymanie słuchawek w uszach i blokują 
dźwięki otoczenia 
 
Podczas słuchania muzyki w 
pomieszczeniach zalecamy korzystanie 
ze standardowych tipsów, blokujących 

dźwięki otoczenia, aby zapewnić wyższą jakość dźwięku. 
 
Podwójne tipsy silikonowe 

Dołączone do zestawu podwójne tipsy silikonowe, 
powodują lepszą izolację i pewniejsze ułożenie 
słuchawek w uchu. 



Deklaracja zgodności UE 

Niniejszym Producent oświadcza, że to urządzenie spełnia 
zasadnicze wymogi i inne stosowne przepisy dyrektyw: 
2011/65/EU + 201/863, 2014/30/EU 
 

 

Właściwa utylizacja i recykling odpadów 
Prawidłowa segregacja zużytych produktów elektronicznych stanowi istotną rolę 
w przyczynianiu się do ich odzysku i ponownego użycia, a przede wszystkim do 
ochrony środowiska naturalnego. Nieprawidłowe obchodzenie się ze sprzętem 
elektronicznym, przypadkowe zepsucie, zniszczenie oraz nieprawidłowy 
recykling po zakończeniu eksploatacji sprzętu mogą powodować zagrożenia dla 
ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Informacji o punktach zbierania 
odpadów udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy. 

Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie, 
akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu 
eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu ani jego 
akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) 
ze zwykłymi odpadami komunalnymi i należy go przekazać do 
odpowiednio do tego przeznaczonych punktach zbierania 
odpadów. 

 
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 Chinach. 
Producent: Dongguan Nianrui Electronic Technology Co.,Ltd 
Fulong Industry Road 8, Fulong Community Shipai Town, Dongguan,China 
www.soundmagic.com, +86 769-8127 0118 sales2@soundmagic.com.cn 

 
IMPORTER: MIP sp. z o. o. 
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. 
 
Aktualny kontakt do serwisu znajduje się na stronie www.soundmagic.pl 
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