WIRED
EARPHONES
Natec Extreme Media NSL-1336

Dziękujemy za zakup słuchawek przewodowych Natec
Extreme Media. Przed użyciem produktu, prosimy
o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO
Użytkuj zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku użycia w celach innych niż
produkt został przeznaczony, produkt może ulec uszkodzeniu. Należy
dokładnie przeczytać i przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. Proszę
udostępniać ten produkt osobom trzecim wyłącznie z niniejszą instrukcją
obsługi. Produkt spełnia krajowe i europejskie wymagania ustawowe.
- Urządzenie nie jest zabawką. Należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci
i zwierząt domowych.
- Produkt należy chronić przed oddziaływaniem ekstremalnych temperatur,
bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych, silnymi wibracjami,
dużą wilgotnością, zapalnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli dalsza, bezpieczna eksploatacja produktu nie jest możliwa, należy
wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed ponownym użyciem.
Zapewnienie dalszej, bezpiecznej eksploatacji nie jest możliwe, jeżeli produkt:
jest w widoczny sposób uszkodzony, nie funkcjonuje w prawidłowy sposób,
był przechowywany w długim okresie czasu w niekorzystnych warunkach
otoczenia.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek
nawet z małej wysokości mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich
innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.
- Ze względów bezpieczeństwa, odłączać urządzenie od źródła prądu podczas
burzy.
- Nie modyfikować urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może ulec
uszkodzeniu.
- Produkt nagrzewa się podczas użytkowania. Zapewnić odpowiednią
wentylację i nigdy nie przykrywać produktu, gdy jest używany.
- Nigdy nie podłączać, ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
- Nie zwierać złącza USB.
- Nigdy nie używać produktu zaraz po przeniesieniu z chłodnego miejsca do
ciepłego. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu.
Przed podłączeniem, używaniem produktu pozwolić, aby ogrzał się do
temperatury otoczenia.
- Podczas używania oraz ładowania nigdy nie pozostawiać produktu bez
nadzoru
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być wykonywane tylko przez
specjalistę lub w specjalistycznym warsztacie. Produkt nie może być
przebudowywany.
Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może powodować zagrożenia, takie
jak zwarcia, pożar i porażenia prądem elektrycznym. Takie przypadki
unieważniają gwarancję i wyłączają odpowiedzialność producenta za wynikłe
z tego powodu szkody osobowe oraz materialne.

ZAWARTOŚĆ:
- słuchawki przewodowe NSL-1336
- gumki silikonowe (3 pary – S/M/L)
- instrukcja obsługi

PODŁĄCZENIE SŁUCHAWEK
Podłącz słuchawki do portu minijack 3.5 mm w swoim
urządzeniu. Słuchawki są od razu gotowe do działania.

OGÓLNE

Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.

Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską
normą RoHS.

Użycie

symbolu

WEEE

(przekreślony

kosz)

oznacza, że niniejszy produkt nie może być
traktowany jako odpad domowy.
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala
uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego, wynikających z możliwej obecności
w

sprzęcie

niebezpiecznych

substancji,

mieszanin oraz części składowych, a także
niewłaściwego

składowania

i

przetwarzania

takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala
także

na

odzyskiwanie

materiałów

i

komponentów, z których wyprodukowane było
urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących recyklingu niniejszego
produktu należy skontaktować się z punktem
sprzedaży

detalicznej,

w

którym

zakupu, lub organem władzy lokalnej.

dokonano

Thank you for purchasing Natec Extreme Media wired
earphones. Before using the product, please read this
manual and retain it for future reference.

SAFETY INFORMATION
Use as intended. If used for purposes product has not been destined for, the
product may be damaged.
Read and follow these operating instructions carefully. Please make this
product available to others people only with this manual. This product
complies with national and European statutory requirements.
- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong
vibrations, high humidity, inflammable gases, vapors and solvents.
- Do not subject the product to mechanical stress.
- If it is not possible to continue to operate the product safely, it must be
removed from use and protected against re-use. Ensuring further, safe
operation is not possible if the product: is apparently damaged, does not work
properly, it was stored in a long time under adverse environment conditions.
- Handle the product carefully. Shock, knock, or fall, even at low altitudes, can
cause product damage.
- Observe the safety instructions and use of all other equipment used in
connection with the product.
- For safety reasons, disconnect the product from the power source during a
thunderstorm.
- Do not modify the device. Otherwise, the device may be damaged.
- The product becomes hot during use. Ensure adequate ventilation and never
cover the product when in use.
- Never connect or disconnect the product with wet hands.
- Do not short the USB connector.
- Never use the product immediately after moving from cold to warm place.
Condensation of moisture could damage the product. Before turning on, wait
for the device to warm to ambient temperature.
- Never leave the product unattended while in use or charging.
- Maintenance work, adjustments and repairs may only be carried out by a
specialist or specialist workshop.
The product can’t be rebuilt.
Failure to follow these instructions may result in hazards such as short circuit,
fire and electric shock. Such cases invalidate the warranty and exclude the
manufacturer's liability for personal and material damage resulting the refrom.

PACKAGE CONTENT:
- wired earphones NSL-1336
- silicone eartips (3 pairs – S/M/L)
- manual

CONNECTING EARPHONES
Connect earphones to 3.5 mm minijack port in your device.
Earphones are instantly ready to work.

GENERAL

The safe product, conforming to the EU
requirements.

The product is made in accordance with RoHS
European standard.

The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin)
using indicates that this product in not home
waste.
Appropriate waste management aids in avoiding
consequences which are harmful for people and
environment and result from
dangerous materials used in the device, as well as
improper storage and processing. Segregated
household waste collection aids recycle materials
and components of which the device was made.
In order to get detailed information about
recycling this product please contact your retailer
or a local authority.

