
SŁUCHAWKI WIRELESS 5 IN1
model: ZS7A

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup bezprzewodowych słuchawek.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne
Słuchawki zapewniają wysoką jakość dźwięku. Do stacji nadawczej możemy podpiąć dowolne 
urządzenie takie jak TV, CD, konsola gier, komputer i słuchać bezprzewodowo dźwięku 
nadawanego przez te urządzenia.

Sygnał jest wysyłany pod kątem 360 stopni, więc nie ma znaczenia w która stronę jest obrócony 
nadajnik. Ściany, szkło i drzwi nie zakłócają sygnału z transmitera do słuchawek.

2. Funkcje urządzenia
a. bezprzewodowe słuchawki

Bezprzewodowe przekazywanie dźwięku z TV, komputera, odtwarzaczy DVD, odtwarzaczy 
VCD, wieży, magnetofonu, odtwarzaczy MP3/MP4 i innych urządzeń audio z wyjściami dźwięku 
minijack 3,5 mm lub chinch. Dźwięk bez zakłóceń jest przekazywany na odległość do 8 m od 
nadajnika. Sygnał przechodzi również przez ściany i inne przeszkody.

b. bezprzewodowy system chatu

Słuchawki mogą być wykorzystane do rozmów przez Skype i wszystkie inne komunikatory 
internetowe dzięki wbudowanemu w transmiter mikrofonowi i funkcji Audio-chat

c. system monitorowania dzieci i osób starszych

Umieść nadajnik w pobliżu pilnowanej osoby, przełącz na funkcję Monitor i usłyszysz w 
słuchawkach co się dzieje w pokoju obok np:czy dziecko się obudziło

d. radio FM

Radio z automatycznym wyszukiwaniem stacji. Zakres częstotliwości : 86-108Mhz

e. przewodowe słuchawki

Słuchawki można podłączyć jak zwykłe słuchawki do wyjścia audio 3,5 mm (przydatne gdy w 
transmiterze wyczerpią się baterie.

3. Specyfikacja
• Zasilanie: 

• transmiter : baterie 2xAAA lub zasilacz 4.5V DC 
• słuchawki : baterie 2xAAA 

• Częstotliwość nadawania: 
• transmiter : 86Mhz 
• słuchawki : 86-108Mhz 

• Pasmo przenoszenia: 20Hz - 22000Hz 
• Impedancja: 8 Ohm 
• Kolor: czarny. 
• Czułość: 112 dB 
• Typ złącza: Mini Jack 3,5mm 

4. Użytkowanie



5. Uwagi i środki ostrożności
• Nie wolno otwierać obudowy słuchawek lub nadajnika. Czynności serwisowe należy 

zawsze zlecić jedynie wykwalifikowanemu personelowi autoryzowanych serwisów.
• Chroń urządzenie przed zamoczeniem i drganiami mechanicznymi, trzymaj z dala od 

źródeł ciepła.
• Aby uniknąć uszkodzenia słuchu i/lub sprzętu audio, proszę zmniejszyć poziom 

głośności we wszystkich urządzeniach (słuchawki oraz źródło dźwięku) przed 
pierwszym podłączeniem słuchawek.

• Nie jest zalecane zbyt długie słuchanie na wysokim poziomie głośności – może to 
grozić utratą słuchu.

• Nie wolno regenerować zwykłych baterii używając do tego funkcji ładowania (charging) 
nadajnika.

• Zużyte baterie lub akumulatorki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi 
przepisami. Nie wolno wrzucać ogniw do ognia.

• Po zakończeniu pracy wyłącznik zasilania słuchawek należy zawsze ustawić w pozycji 
OFF.

Niniejszym Shenzhen Transhow Industrial Ltd oświadcza, że urządzenie ZS7A jest zgodne z zasadniczymi 
wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

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

http://www.aptel.pl/

