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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. Załóż słuchawki i dopasuj pałąk, aby nie uciskały głowy zbyt mocno. 
2. Dla dorosłych czas słuchania powinien wynosić mniej niż 2-3 godziny dziennie, ciągły czas 
odsłuchu powinien być krótszy niż pół godziny, a głośność powinna wynosić 40-60dB. 
3. Głośność powinno zwiększać się stopniowo od niskiej do wysokiej, aby przystosować słuch. 
Jeśli nagle zwiększysz głośność, może to być szkodliwe dla twoich uszu. 
4. Nie zagłuszaj hałasu otoczenia, zwiększając głośność słuchawek, np. w autobusie, metrze, 
hałaśliwej ulicy itp., w takim otoczeniu zaleca się głośność 70-80dB. Jeśli zwiększysz głośność 
do 100dB aby lepiej słyszeć, możesz poważnie zaszkodzić swoim uszom. 
 
Instrukcja obsługi 
  
 
  



1. Naciśnij przycisk "+" lub "-", aby wyregulować głośność. 

2. Naciśnij środkowy przycisk 1 raz, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij ponownie, 

aby kontynuować. 

3. Szybko naciśnij środkowy przycisk dwa razy, aby przejść do następnego utworu. 

4. Naciśnij szybko środkowy przycisk trzy razy, aby przejść do poprzedniego utworu. 

5. Długie naciśnięcie środkowego przycisku dla funkcji "VoiceOver" (jeśli jest dostępna), 

funkcja "VoiceOver" zależy od wersji iPoda i jego wersji oprogramowania. 

6. Naciśnij środkowy przycisk, aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij ponownie, aby 

się rozłączyć (naciśnij przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie przychodzące, po zwolnieniu 

przycisku słychać podwójny dźwięk, co oznacza odrzucenie). 

Wstęp 

Przenośne słuchawki TAKSTAR ML 720 są wyposażone w cewkę drgającą NdFeB i CCAW, która 

oferuje bogate i wyjątkowe szczegóły dźwięku. Wentylowane nauszniki zapewniają naturalne 

pole dźwiękowe i komfort noszenia. Lekka, okrągła nausznik i składana konstrukcja, proste i 

wygodne, abyś mógł cieszyć się muzyką zawsze i wszędzie. 

Funkcje 

Obsługuje sterownik NdFeB i cewkę głosową CCAW, zapewniając wykwintne 

szczegóły dźwięku. 

 

 

Specjalna membrana PET charakteryzuje się odpornością na ciśnienie, zapobiega 

odkształceniom membrany i zniekształceniom dźwięku. 

 

 

 

Otwarty projekt wnęki z wentylowanymi poduszkami nausznymi gwarantuje 

naturalne pole dźwiękowe i komfort noszenia. 

 

 

Składana konstrukcja, specjalnie zaprojektowana do słuchania na zewnątrz, 

przenośna i wygodna do przechowywania. 

 

 

 

Ergonomiczna opaska na głowę pasuje do różnych kształtów głowy. 

 

 

 

Certyfikat Apple MFi, doskonale kompatybilny z iPhone'em, iPadem i iPodem. 

 



Specyfikacja 

• Rodzaj produktu: Dynamiczny, stereo 

• Impedancja: 32 Ω ± 15% 

• Pasmo przenoszenia: 20Hz ~ 20kHz 

• Czułość: 103 ± 3dB przy 1kHz 

• Max. Moc wejściowa: 100 mW 

• Moc znamionowa: 30 mW 

• Kabel połączeniowy audio: Ø 2,5 mm x 1,2 m 

• Waga netto: 163g 
 
Zawartość zestawu 

• 1 szt Słuchawek ML 720 

• 1 szt Przenośna torba 

• 1 szt Instrukcja obsługi 
 
Kompatybilne modele 

Kompatybilny z różnymi smartfonami iPhone/iPod/iPad 

• iPhone 5s 

• iPhone 5c 

• iPhone 5 

• iPhone 4s 

• iPhone 4 

• iPad Air 

• iPad mini with Retina display 

• iPad (4th generation) 

• iPad (3rd generation) 

• iPad 2 / iPad mini 

• iPod touch (5th generation) 

• iPod touch (4th generation) 

• iPod nano (7th generation) 

• iPod nano (6th generation) 

• iPod shuffle (4th generation)  



Deklaracja zgodności UE 
Niniejszym Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd., 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, 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: Guangdong Takstar Electronic Co., Ltd. 
Dinggang, No.5 Team, Xialiao Village, Longxi Town, Boluo County, Huizhou City 
www.takstar.com  e-mail: sales@takstar.com, +86 752 6383644 
 
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.takstar.pl 
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