Stator Piotr Wojtasik
Jankowicka 23-25
44-270 Rybnik

www.stator.rybnik.pl
stator@op.pl

BPH o/ Rybnik

10-10600076-0000326001733711

UWAGA!

Ładowanie akumulatora
W celu naładowania urządzenia podłącz go za pomocą dołączonego kabla do komputera lub ładowarki.
Przed rozpoczęciem używania podsłuchu zalecane jest kilkukrotne pełne naładowanie i rozładowanie baterii, aby osiągnęła pełną sprawność
i maksymalną żywotność
Uruchomienie urządzenia
Po naładowaniu, przed uruchomieniem zainstaluj zestaw słuchawkowy. Przekręć regulatorem głośności aby włączyć ustawienie. Przed pierwszą próbą
użycia ustaw siłę głośności na ok 25 % wartości. Następnie należy założyć słuchawki i delikatnie przystawić urządzenie do ściany, w razie konieczności
należy wyregulować moc urządzenia
UWAGA!
Stosuj urządzenie rozważnie i ostrożnie aby nie uszkodzić słuchu, ponieważ urządzenie przenosi wszelkiego rodzaju drgania kilka tysięcy razy mocniej niż
słyszy ucho ludzkie..
ZESTAW ZAWIERA :
1. Miniaturowy podsłuch przez ścianę
2. Ładowarka sieciowa z okablowaniem
3. Słuchawki
4. Karta gwarancyjna - 12 miesięcy
5. Paragon lub faktura VAT
6. Pudełko
DANE TECHNICZNE
Zasilanie : wbudowany akumulator Li-on
Ładowanie akumulatora z gniazdka elektrycznego
Regulacja głośności dzwięku
Wejście słuchawkowe 3,5 mm mini Jack
Wyjście liniowe do nagrywania na innym zewnętrznym urządzeniu
Czułość : do 40 cm grubości ścian
Rodzaje ścian :betonowe , drewniane , metalowe , ceglane , szklane
Kolor : czarny
Miniaturowe wymiary : 43 x 36 mm

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promien iowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

