
 Instrukcja użytkowania
Zestaw słuchawkowy stereo „TW-260A”
Nr zamówienia 1620608

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zestaw słuchawkowy stereo idealnie nadaje się np. do zastosowań multimedialnych w 
obszarze komputerowym, grania w trybie multiplayer lub do słuchania muzyki czy nagrywania 
głosu.
Jest on przeznaczony tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. Korzystanie z 
urządzenia na wolnym powietrzu nie jest dozwolone. Należy bezwarunkowo unikać kontaktu z 
wilgocią, np. w łazience itp.
Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji 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 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 nazwy 
firm i produktów są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy
• Zestaw słuchawkowy
• Instrukcja użytkowania

Aktualne wskazówki dotyczące obsługi           
Pobrać instrukcję obsługi ze strony www.conrad.com/downloads i zeskanować kod QR. 
Postępować zgodnie ze wskazówkami ze strony internetowej.

Objaśnienie symboli
 Symbol trójkąta z wykrzyknikiem wskazuje na ważne informacje w niniejszej 

instrukcji obsługi, które należy bezwzględnie przestrzegać.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia 
oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i 
informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Ponadto w takich przypadkach 
użytkownik traci swoje prawa gwarancyjne.
• Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• 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 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.

• Produktu nie wolno używać podczas prowadzenia pojazdów.
• Nie ustawiać zbyt dużej głośności na urządzeniu audio, istnieje ryzyko 

uszkodzenia słuchu!
• Jeśli po dłuższym użytkowaniu odczuwana jest np. nadwrażliwość w uchu, należy 

zrobić sobie przerwę i zdjąć zestaw słuchawkowy.
• 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.
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Uruchamianie
• Różową wtyczkę oznaczoną małym symbolem mikrofonu należy podłączyć do złącza 

MIC urządzenia audio, a zieloną wtyczkę oznaczoną symbolem słuchawek do złącza 
słuchawkowego urządzenia audio.
Podczas podłączania należy upewnić się, że wtyczki są podłączone tylko do przewidzianych 
dla nich wejść/wyjść urządzenia audio! Postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia 
audio.

• Zestaw słuchawkowy należy założyć w taki sposób, aby mikrofon znajdował się po lewej 
stronie.

• Kabel posiada regulację głośności odtwarzania (najpierw należy ustawić żądaną maksymalną 
głośność na urządzeniu audio).

• Głośność mikrofonu dla nagrywania musi być ustawiona na urządzeniu audio.
W systemie operacyjnym Windows przy regulacji głośności może być konieczna aktywacja w 
mikrofonie tzw. „wzmocnienia mikrofonu”, w przeciwnym razie nagranie będzie bardzo ciche.

Utrzymanie w należytym stanie i czyszczenie
• Należy odłączyć produkt przed czyszczeniem podłączonego sprzętu.
• W żadnym przypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu do 

czyszczenia lub innych roztworów chemicznych, które mogą naruszyć obudowę, a nawet 
spowodować dysfunkcję urządzenia.

• Do czyszczenia produktu należy stosować suchą, niestrzępiącą się szmatkę.
• Nie zanurzać 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
a) Słuchawki
Zakres częstotliwości .................... 50–16 000 Hz
Impedancja ................................... 32 Ohm
Podłączenie .................................. wtyczka stereo typu jack 3,5 mm
Długość kabla ............................... ok. 2 m
Waga ............................................ ok. 203 g (wraz z kablem)
 ok. 175 g (bez kabla)

b) Mikrofon
Zakres częstotliwości .................... 20-20 000 Hz
Impedancja ................................... 2200 Ohm
Podłączenie .................................. wtyczka stereo typu jack 3,5 mm


