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Użytkowanie	zgodne	z	przeznaczeniem
Słuchawki przeznaczone są do konwersji elektrycznych sygnałów wyjściowych z wyjść słuchawek 
w sygnały akustyczne (fale dźwiękowe). Są one dopuszczone tylko do podłączenia do wyjścia 
słuchawkowego kompatybilnych urządzeń audio.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudowywać 
lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt 
może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie 
jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować 
ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z 
załączoną instrukcją obsługi. 

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte 
tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych 
właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres	dostawy
• Słuchawki douszne

• 4 x zapasowe wkładki silikonowe

• Zapasowy kabel z mikrofonem

• Torebka do przechowywania

• Instrukcja użytkowania

Aktualne	Instrukcje	obsługi:

1. Otwórz stronę internetową www.conrad.com/downloads w 
przeglądarce lub zeskanuj kod QR przedstawiony po prawej stronie.

2. Wybierz typ dokumentu i język i wpisz odpowiedni numer 
zamówienia w polu wyszukiwania. Po uruchomieniu procesu 
wyszukiwania możesz pobrać znalezione dokumenty.

Wyjaśnienia	symboli
Ten symbol oznacza szczególne zagrożenia związane z postępowaniem, eksploatacją 
lub obsługą.

Symbol „strzałki” oznacza szczególne porady i wskazówki związane z obsługą.

Wskazówki	dotyczące	bezpieczeństwa	użytkowania								               
Dokładnie	przeczytać	 instrukcję	obsługi	 i	 przestrzegać	 zawarte	w	niej	wskazówki	
dotyczące	 bezpieczeństwa.	 Nie	 ponosimy	 żadnej	 odpowiedzialności	 za	 obrażenia	
oraz	 szkody	 spowodowane	 nieprzestrzeganiem	 wskazówek	 bezpieczeństwa	 i	
informacji	zawartych	w	niniejszej	instrukcji	obsługi.	Co	więcej,	w	takich	przypadkach	
użytkownik	traci	gwarancję.

• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

• Nie słuchać muzyki przez dłuższy czas z nadmierną głośnością. W ten sposób może 
dojść do uszkodzenia słuchu.

• Nie wyciągaj wtyczek łączących z przyłączy, ciągnąc za kable.

• Podłącz produkt wyłącznie do odpowiednich wyjść słuchawkowych. W ten sposób 
unikniesz zniekształceń lub błędnego dopasowania, które może prowadzić do 
uszkodzenia słuchawek lub podłączonego stołu mikserskiego.

• Używaj słuchawek tylko wtedy, kiedy pozwalają na to okoliczności. Uważaj, 
aby korzystanie z urządzenia nie wpłynęło na koncentrację na najbliższym otoczeniu.

• Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. 
Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.

• Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem 
słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, 
oparami i rozpuszczalnikami.

• Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.

• Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i 
zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, 
jeśli produkt:

 - został uszkodzony, 

 - nie działa prawidłowo, 

 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub 

 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie 
produktu spowodują jego uszkodzenie.

• Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których 
podłączone jest urządzenie.

• Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania 
produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.

• Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie 
przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.

• Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej 
instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Uruchomienie	i	przyłączenie
• Włóż wtyczkę typu jack 3,5 mm do gniazdka słuchawkowego.

• Ustaw regulator głośności źródła audio na najniższy poziom głośności.

• Włóż słuchawki wkładami silikonowymi do obu uszu.

• Ustaw regulatorem głośności źródła audio wymagany poziom głośności.

Przycisk	pilota	zdalnego	sterowania	Inline

Rozmowy	telefoniczne

• Naciśnij jeden raz przycisk pilota 
zdalnego sterowania Inline, aby odebrać 
przychodzące wywołanie telefoniczne.

• Naciśnij go drugi raz, aby zakończyć 
aktualną rozmowę telefoniczną.

Odtwarzanie	muzyki

• Naciśnij jeden raz przycisk pilota zdalnego 
sterowania Inline, aby rozpocząć 
odtwarzanie. Naciśnij jeden raz podczas 
odtwarzania, aby zatrzymać bieżący utwór.

• Naciśnij przycisk pilota zdalnego 
sterowania Inline drugi raz, aby przejść do 
następnego utworu.

Wymiana	kabla	przyłączeniowego	i	wkładek	do	uszu	
Wymień oryginalny kabel, jeżeli jest on zużyty lub w inny sposób stał się bezużyteczny.

• Odłącz obie słuchawki od kabla.

• Połącz słuchawki (lewa/prawa) z przyłączami dołączonego zastępczego kabla.

• Po utworzeniu prawidłowego połączenia słyszalne jest kliknięcie.

• Wymień wstępnie zamontowane wkładki do uszu na indywidualnie dopasowane.

• Wybierz wkładki do uszu pasujące do Twoich uszu (4 x w zakresie dostawy). Wymień wstępnie 
zamontowane wkładki do uszu na pasujące do Ciebie.

Obsługa	i	czyszczenie
W	żadnym	wypadku	nie	używaj	agresywnych	i	ścierających	środków	czyszczących,	
alkoholu	czyszczącego	lub	innych	chemicznych	roztworów,	gdyż	może	to	uszkodzić	
obudowę	lub	nawet	wpłynąć	negatywnie	na	działanie.

• Przed każdym czyszczeniem odłącz produkt od podłączonego urządzenia audio.

• Poza okazjonalnym czyszczeniem produkt nie wymaga konserwacji. Do czyszczenia używaj 
miękkiej, antystatycznej szmatki, która nie pozostawia włókien.

• Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Utylizacja
Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z 
gospodarstw domowych.

Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane	techniczne
Impedancja .....................................................................16 Ω (słuchawki)
 32 Ω (mikrofon)

Zakres częstotliwości....................................................20 - 20 000 Hz

Ciśnienie akustyczne .....................................................96 dB ±3 dB (słuchawki)
 -48 dB ±3 dB (mikrofon)

Moc ..................................................................................10 mW

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) .........0,5%

Przyłącze .........................................................................Wtyczka typu jack 3,5 mm (3-stykowa)

Warunki pracy ................................................................0 do +50°C, 0 - 95% RH

Warunki przechowywania ............................................0 do +50°C, 0 - 95% RH

Długość kabla .................................................................1,40 m

Waga ................................................................................ok. 60 g
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