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Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je sou-
částí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte 
jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli 
znovu kdykoliv přečíst!

Stereo sluchátka 3,5 mm minimalizují potencionální riziko škodlivých a zdraví nebezpečných  elektromagnetických 
vln, které vznikají při používání mobilního telefonu. Patentováno. 

Negativní vliv nadměrného používání mobilních telefonů a elektromagnetického záření na lidské zdraví je v 
posledních letech předmětem zájmu a studií po celém světě. Mobilní telefony emitují elektromagnetické záření 
v mikrovlnné frekvenci, které může být škodlivé pro lidské zdraví a může mít za následek i vznik nádorového 
onemocnění. Mobilní telefon zachytí váš hlas a přemění zvuk na radiofrekvenční energii (neboli radiové vlny). Tyto 
vlny jsou formou elektromagnetického záření, neboli EMR vyzařovány do okolí mobilního telefonu. Naše sluchátka 
eliminují přenos tohoto záření směrem k hlavě na minimální možnou hodnotu.

UPOZORNĚNÍ
Před použitím si, prosím, pečlivě pročtěte 
veškeré instrukce. 
Pro celkové snížení radiace držte mobil od těla.
Vyberte polohu přepínače dle typu přístroje.
Pro uskutečnění hovoru stiskněte funkční tlačítko.
Jezdcem hlasitosti zvolte požadovanou hlasitost.
Pro vytočení posledního volaného čísla zmáčkněte 2x 
funkční tlačítko.
Pokud přístroj podporuje funkční tlačítko, lze jím ovlá-
dat přehrávání hudby.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
-impedance: 16 Ω
-citlivost: 122 dB ± 3 dB
-kmitočtový rozsah: 20-20000 Hz
-konektor: jack 3,5 mm
-radiace sluchátek: <10 μW/cm2
-délka kabelu: 1,7 m

VAROVÁNÍ
Netahejte za kabel, aby nedošlo k jeho poškození.
Sluchátka nevystavujte vodě ani vlhkosti.
Sluchátka a kabely držte mimo dosah ostrých předmě-
tů, vyhnete se tak poškrábání či poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronic-
kých zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných 
místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 

nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci to-
hoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte 
na místa zajišťující recyklaci baterií.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrob-
ku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu 
k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste 
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 
v důsledku jeho používání

- na servisní zásahy související se standardní údržbou 
výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení... )

- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatic-
kými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 
apod.)

- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetíže-
ním, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslu-
šenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny 
v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v zá-
vislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabez-
pečeny proti mechanickému poškození při přepravě, 
nese riziko případné škody výhradně majitel.
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