
SŁUCHAWKI STEREO 3,5 mm
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie,  
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest jego integralną częścią. Za-
warto w niej informacje pomocne w trakcie użytkowania produktu. Przekazując słuchawki innemu użytkownikowi 
należy dołaczyć do nich instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym 
momencie!
Minimalizują potencjalne ryzyko niekorzystnego oddziaływania fal elegtromagnetycznych na organizm ludzki w 
trakcie użytkowania telefonu komórkowego. Chronione patemtem.
Negatywny wpływ nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych oraz oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego na organizm ludzki jest przedmiotem badań prowadzonych na całym świecie. Telefony 
komórkowe emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym, szkodliwe dla ludzkiego 
zdrowia, mogące być przyczyną choroby nowotworowej. Telefon komórkowy wychwytuje głos użytkownika i 
przekształca go w energię fal radiowych (lub samą falę radiową). Tego typu fale są formą promieniowania ele-
ktromagnetycznego, lub EMR emitowanego w okolicach aparatu telefonicznego. Nasze słuchawki chronią głowę 
użytkownika przed tym promieniowaniem, tłumiąc je do minimalnej wartości.

WSKAZÓWKI
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się 
z instrukcją obsługi.

Aby obniżyć poziom szkodliwego promieniowania w znac-
zny sposób, należy trzymać telefon jak najdalej od ciała.
Dostosuj pozycję wyłącznika do typu używanego 
urządzenia.
Naciśnij przycisk funkcyjny, aby nawiązać połaczenie.
Suwakiem głośności wybierz odpowiedni poziom 
głośności dźwięku.
Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny, aby połaczyć się 
z ostatnio wybieranym numerem.
Gdy przycisk funkcyjny nie jest obsługiwany przez 
telefon, można go wykorzystać do sterowania odtwarza-
niem muzyki.

DANE TECHNICZNE
- impedancja: 16 Ω
- czułość: 122 dB +/- 3 dB
- zakres częstotliwości: 20 – 20000 Hz
- złącze: jack 3,5 mm
- wartośc promieniowania słuchawek: <10 µW/cm2
- długość przewodu: 1,7 m

OSTRZEŻENIA
Nie wolno ciągnąć za kabel, aby nie doszło do jego 
uszkodzenia.
Nie wolno dopuścić do kontaktu słuchawek z wodą lub 
wilgocią.
Słuchawki i przewody powinny znajdować się w bezpiec-
znej odległości od ostrych przedmiotów, aby unkinąć ich 
porysowania bądź uszkodzenia.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w 
momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie 
wolnowyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby 
dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać 
go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować 

cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na 
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby 
mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dal-
szych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub 
w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku 
nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może 
zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów 
domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające 
odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on usz-
kodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu 
należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono 
zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu 

w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową 

konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana 
elementów zużywających się podczas normalnego 
użytkowania itd.),

- usterek spowodowanych wpływem warunków 
zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie,

nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z 

upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego 

obchodzenia się z produktem, używania nieodpowied-
nich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu 
powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia trans-
portowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada 
za błędy powstałe w druku.


