ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ÍÀÂÓØÍÈÊÈ-ÂÊËÀÄÈØ²

Z-1010

UKR
Інструкція користувача

Z-1010

Дякуємо Вам за купівлю навушників ТМ REAL-EL!
ПРИЗНАЧЕННЯ
Навушники-вкладиші Z-1010 призначені для роботи із звуковими картами ПК та іншими сумісними з ними системами (портативними програвачами, комп’ютерними ігровими приставками тощо).
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не використовуйте стереонавушники під час керування транспортом.
• Не використовуйте стереонавушники на високому рівні гучності тривалий час (більше чверті години) – це призводить до погіршення слуху.
КОМПЛЕКТНІСТЬ
• Навушники-вкладиші – 1 шт.
• Керівництво користувача – 1 шт.
• Гарантійний талон – 1 шт.
ОСОБЛИВОСТІ
• Зручна полегшена конструкція
• Поліпшена система передачі звуку
• Матове покриття навушників
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Під’єднайте штекер навушників до роз’єму аудіовиходу джерела
сигналу (звукова карта ПК, ноутбук, плеєр тощо), як показано на схемі
(мал. 1).
• Установіть необхідний рівень гучності навушників за допомогою регулятора гучності джерела сигналу.

Технічна підтримка на сайті www.real-el.com
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Мал. 1. Схема підключення
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики та одиниці виміру Значення
Чутливість, дБ
Опір, Ом
Частотний діапазон, Гц
Мембрана, мм
Тип роз’єму
Довжина кабелю, м
Вага, г

100 ± 3
16
20 – 20 000
Ø 10
міні-джек (стерео) Ø 3,5 мм (3 pin)
1,2
15

Примітки:
• Наведені в таблиці технічні характеристики є довідковими і не можуть бути підставою для претензій.
• Продукція ТМ REAL-EL постійно удосконалюється. З цієї причини
комплектність та технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.
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Модель: Z-1010
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.
Призначення, споживчі властивості та відомості про безпеку товару дивіться
в Інструкції користувача. Умови гарантійного обслуговування дивіться в гарантійному талоні або на сайті www.real-el.com
Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки. Товар сертифіковано/має
гігієнічний висновок. Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.
Виробник: «Енел Груп ОУ», Джо тн 5-39, Таллін, Хар’юмаа 10551, Естонія.
Виготовлено в Китаї.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Joe tn 5-39, Tallinn, Harjumaa 10151, Estonia.
Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.

