SŁUCHAWKI XLINE Z MIKROFONEM
MODEL: ZS30A, ZS30B
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje podstawowe
Wysokiej jakości słuchawki nauszne z mikrofonem - super modne.
Cechy produktu:
• Słuchawki posiadają super modne i nowoczesne wzornictwo, które pojawia się ostatnio bardzo
często w wszelakich spotach i reklamach telewizyjnych.
• Współpracują ze wszystkimi urządzeniami z gniazdem SONY Mini Jack Stereo 3,5 mm 4mm.
• Wbudowany mikrofon pozwala na prowadzenie rozmów przez Skype, telefon itp.
• Wnętrze wyłożone jest miękkim materiałem, dzięki któremu słuchawki doskonale wygłuszają
dźwięki z zewnątrz pozwalając cieszyć się uzytkownikowi z doskonałej jakości dzwiękiem.
• Regulowana długość pałąka pozwala wygodnie dopasować słuchawki do każdego kształtu
głowy.
• Słuchawki można złożyć, dzięki czemu zajmą mniej miejsca w torbie, placaku itp.
• Długi odłączalny kabel zapewnia wygodę w użytkowaniu słuchawek.
Specyfikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przetwornik: 40 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Impedancja: 32 Ohm
Czułość: 110 dB
Wbudowany mikrofon (na kablu)
Wbudowany przycisk pause/play
Złącze: 3.5 mm 4pin
Przewód: 1,2m
Kolor: czarny / biały

2. Obsługa
1. Podłącz dołączony kabel 3,5 miniJack 3pin do gniazda w słuchawkach, a wtyk 3,5 miniJack 4pin
do gniazda słuchawkowego (4pin) urządzenia, z którego chcesz odtwarzać dźwięki.
2. Nałóż słuchawki na głowę, dopasuj pałąk, tak aby słuchawki pewnie i wygodnie trzymały się na
głowie.
3. Włącz odtwarzanie dźwięków w podłączonym urządzeniu, wyreguluj poziom głośności wedle
potrzeb.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej
eksploatacji
1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed ekstremalnie niskimi i wysokimi temperaturami oraz mocnym promieniowaniem
słonecznym.
3. Nie rzucać, nie siadać na słuchawki.
4. Nie zanurzać w wodzie.
5. Nie używać, gdy kabel audio jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
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6. Nie ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności w podłączonym urządzeniu – grozi trwałym
uszkodzeniem słuchawek i słuchu.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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