Słuchawki przewodowe Sennheiser

Instrukcja obsługi

Istotne informacje nt. bezpieczeństwa

Istotne informacje nt. bezpieczeństwa

www

RS 220
Manual

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i
w całości przeczytać instrukcję obsługi.
Instrukcja obsługi powinna być stale przechowywana w
miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich użytkowników.
Instrukcję obsługi należy dołączyć do produktu w przypadku
przekazywania go stronom trzecim.
Zapobieganie problemom zdrowotnym

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy ustawić głośność do
niskiego poziomu. W celu ochrony słuchu należy unikać słuchania przy
dużej głośności przez dłuższe okresy czasu.
Nie należy używać tego produktu w sytuacjach, które wymagają
szczególnej uwagi (np. w trakcie prowadzenia pojazdu lub przy
wykonywaniu prac).
Produkt generuje silne stałe pola magnetyczne, które mogą zakłócać pracę
rozruszników serca i wszczepionych defibrylatorów (ICD). Należy zawsze
zachowywać odległość co najmniej 10 cm pomiędzy obudową słuchawki a
rozrusznikiem serca lub wbudowanym defibrylatorem.
Zapobieganie uszkodzeniom produktu
Produkt powinien zawsze być suchy i nie należy wystawiać go na
działanie wysokich temperatur (normalne temperatury pracy: od 5°C do
40°C).
Produkt należy ostrożnie użytkować i przechowywać go w czystym
i wolnym od pyłu miejscu. Lakier lub środki do pielęgnacji mebli
mogą powodować rozkład stopek nadajnika, co może pozostawiać
ślady na meblach. Nadajnik należy zatem postawić na podkładce
przeciwpoślizgowej, aby uniknąć ewentualnego poplamienia mebli.
Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć słuchawki, aby zapobiec
rozładowaniu akumulatorków. Akumulatorki należy wyciągnąć, jeżeli
słuchawki nie będą używane przez dłuższy okres czasu.
Zapobieganie uszkodzeniom zasilacza
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym
nie należy wystawiać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
Zasilacz należy odłączyć z gniazdka ściennego, aby całkowicie
odizolować produkt od zasilania w trakcie burzy lub jeżeli produkt nie
jest używany przez dłuższy okres czasu.
Zasilacz należy podłączać wyłącznie do typu zasilania podanego w
rozdziale „Specyfikacje”.
Aby zapobiec gromadzeniu się ciepła należy zawsze upewnić się, że
zasilacz pracuje w bezpiecznych warunkach i jest łatwo dostępny,
prawidłowo podłączony do gniazdka ściennego, nie przykryty żadnymi
przedmiotami i nie wystawiony na działanie bezpośrednich promieni
słonecznych przez dłuższy okres czasu.
Należy używać zasilaczy, przewodów do ładowania i innych akcesoriów
zalecanych przez firmę Sennheiser. Informacje ogólne na ten temat
można znaleźć w firmie Aplauz pod adresem www.aplauzaudio.pl.
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Przeznaczenie
Użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem obejmuje:
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, a zwłaszcza rozdziału „Istotne informacje o
bezpieczeństwie”,
Użytkowanie produktu w jego zakresie warunków i ograniczeń pracy opisanych w tej
instrukcji obsługi.
„Nieprawidłowe użytkowanie” oznacza używanie produktu w sposób inny aniżeli opisany
w tej instrukcji obsługi lub w warunkach pracy, które różnią się od tutaj opisanych.
Instrukcje bezpieczeństwa dla akumulatorków NiMH
W przypadku nieprawidłowego użytkowania akumulatorki mogą wyciekać. W skrajnych
przypadkach mogą stanowić:
								
zagrożenie ciepłem,
							
zagrożenie pożarowe,
							
zagrożenie wybuchem,
							
zagrożenie dymem lub gazem.
Proszę pamiętać, że firma Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
na skutek nieprawidłowego użytkowania.
Trzymać z dala od
dzieci.

Ładować tylko akumulatorki
w słuchawkach (patrz strona
14).

Zwrócić uwagę
na prawidłową
biegunowość.

Naładowane akumulatorki
należy przechowywać tak, by
ich końcówki nie stykały się –
niebezpieczeństwo pożaru.

Nie wystawiać na
działanie wilgoci.

Należy wyłączyć urządzenie
po zakończeniu użytkowania.

Akumulatorki należy
ładować wyłącznie w
temperaturze pokojowej pomiędzy 10°C a
40°C.

Jeżeli akumulatorki nie są
używane przez dłuższy
okres czasu, należy wówczas
regularnie je ładować (co 3
miesiące).

Nie uszkadzać
i nie demontować.

Nie podgrzewać powyżej 70°C,
np. nie wystawiać na działanie
słońca lub wrzucać do ognia.
Nie używać uszkodzonych
akumulatorków.

Akumulatorki należy
natychmiast usunąć
z uszkodzonego
produktu.
Należy wyłącznie
używać akumulatorków określonych
przez firmę Sennheiser.

Akumulatorków należy pozbyć
się poprzez oddanie do punktu
zbiórki lub pierwotnego
sprzedawcy.
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Instrukcja obsługi słuchawek Sennheiser
Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego (PHONES) Twojego zestawu
HiFi, odtwarzacza, komputera lub innego urządzenia. W przypadku zestawu
słuchawkowego z mikrofonem wybierz odpowiedni wtyk: MIC/PHONES, USB, lub
złącze telefonu komórkowego.
Uważaj, aby nie przerwać lub nie nadwyrężyć przewodów i wtyków. Uszkodzone w ten sposób połączenia nie kwalifikują się do naprawy gwarancyjnej.
Nie przeciążaj słuchawek bardzo dużym poziomem sygnału. Może to spowodować trwałe uszkodzenie przetworników.
Zabrudzone wydzieliną osłony przetworników (szczególnie dotyczy słuchawek
dousznych i dokanałowych) można oczyścić. Jest to usługa płatna, realizowana
poza gwarancją.
Uszkodzone osłony, gąbki, wtyki, przewody i wiele innych części słuchawek
można wymienić. Jest to usługa płatna, realizowana poza gwarancją.
Procedury reklamacyjne i serwisowe
Naprawy realizowane w oparciu o krajowe przepisy sprzedaży konsumenckiej:
skontaktuj się ze Sprzedawcą.
Naprawy realizowane w ramach globalnej gwarancji firmy Sennheiser oraz
naprawy pogwarancyjne: adresy autoryzowanych punktów serwisowych Sennheiser można znaleźć na stronie www.sennheiser.com.
Uwaga: podstawą do rozpatrzenia zgłoszenia w ramach gwarancji jest dołączenie dowodu zakupu (paragon lub faktura).
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Gwarancja, zgodność

GWARANCJA
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na ten produkt 24-miesięcznej
gwarancji. Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie
na stronie www.sennheiser.com (język angielski) lub www.aplauzaudio.pl (język
polski).
Zgodnie z następującymi wymaganiami:
dyrektywa w sprawie ograniczenia stososwania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrocznicznym (2002/95/WE)
dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
(2002)/96/WE). Produkt ten należy przekazać do komunalnego punktu gromadzenia odpadów lub zakładu recyklingowego.

ZGODNOŚĆ WE
dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/WE)
Deklaracja zgodności WE jest dostępna w Internecie pod adresem
www.sennheiser.com

Produkt: Słuchawki (Zestaw słuchawkowy) – 1 szt.
Kraj pochodzenia: ChRL
Wprowadzający na terytorium Polski: Aplauz Sp. z o. o.
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