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Fontos biztonsági utasítások
►	A termék használata előtt gondosan és teljesen olvassa el a megka-

pott használati utasítást, biztonsági útmutatót és gyors ismertetőt.
►	Mindig adja át ezt a biztonsági útmutatót, ha továbbadja a termé-

ket harmadik feleknek.
►	Ne használja a terméket, ha az nyilvánvalóan hibás.
►	Csak olyan környezetben használja a terméket, ahol a vezeték 

nélküli Bluetooth® átvitel engedélyezve van.

Az egészségkárosodások és a balesetek megelőzése
►	Ne hallgasson semmit hosszú ideig nagy hangerővel,  

nehogy halláskárosodás következzen be.
►	Mindig legalább 10 cm távolság legyen a fejhallgató kagylója és az 

esetleges szív-ütemadó vagy beültetett defibrillátor között, mivel 
a termék állandó mágneses mezőket kelt.

►	Tartsa távol a terméket, a tartozékokat és a csomagolás részeit 
a gyermekektől és a háziállatoktól, nehogy balesetet vagy fulladást 
szenvedjenek.

►	Ne használja a terméket különleges figyelmet igénylő környezetek-
ben (pl. közlekedés).

A termék károsodásának és hibás működésének megelőzése
► Mindig tartsa a terméket szárazon, és ne tegye ki szélsőséges 

hőmérsékleteknek (hajszárító, fűtőtest, hosszan tartó erős napfény 
stb.) a korrózió vagy a deformálódás megelőzése érdekében.

► Kizárólag a Sennheiser által szállított vagy ajánlott szerelékeket/
tartozékokat/pótalkatrészeket használjon.

►	A terméket kizárólag puha és száraz kendővel tisztítsa.

Biztonsági útmutató a lítium-polimer akkumulátortelephez

FIGYELEM!
Szélsőséges esetben a lítium-polimer akkumulátortelep 
visszaélésszerű vagy helytelen használata a követke-
zőkhöz vezethet:

• robbanás,
• tűz keletkezése,

• hőfejlődés vagy
• füst vagy gáz keletkezése.



A beépített akkumulátorral felszerelt termékeket meg-
hibásodásuk esetén vigye erre kijelölt gyűjtőpontokba, 
vagy juttassa vissza szakkereskedőjéhez.

Kizárólag a Sennheiser által ajánlott akkumulátorokat és 
megfelelő töltőket használjon.

Az akkumulátortelepet csak 10 °C és 40 °C közötti 
hőmérsékleten töltse.

Használat után kapcsolja ki az akkumulátorral táplált 
termékeket.

Rendszeresen (kb. 3 havonta) töltse fel az akkumulátor-
telepet, ha hosszabb ideig nem használja.

Ne melegítse 70 °C hőmérséklet fölé, pl. ne tegye ki 
a napsugárzásnak, vagy ne dobja tűzbe.

Rendeltetés szerinti használat/felelősség
Ezeket a fejhallgatókat olyan mobiltelefonok és bármely más 
Bluetooth-képes készülékek tartozékaként fejlesztettük ki, ame-
lyek kompatibilisek a következő profilok valamelyikével: „Hands Free 
Profile” (HFP, kihangosító profil), „Headset Profile” (HSP, fejhallga-
tó-profil), „Advanced Audio Distribution Profile” (A2DP, fejlett audioel-
osztási profil), „Audio/Video Remote Control Profile” (AVRCP, audio-/
video-távvezérlő profil) vagy „Device ID Profile” (DIP, készülékazono-
sító profil). A céljuk a vezeték nélküli kommunikáció Bluetooth-kapcso-
laton keresztül.
Helytelen használatnak minősül, ha ezt a terméket bármilyen olyan cél-
ra alkalmazzák, amelyet a kapcsolódó termékismertetők nem neveznek 
meg. 
A Sennheiser nem vállal semminemű felelősséget ezen termék vagy 
szerelékei/tartozékai visszaélésszerű vagy helytelen használata miatt 
keletkező károkért.



A Sennheiser nem tehető felelőssé az olyan USB-készülékekben kelet-
kező károkért, amelyek nem felelnek meg az USB-specifikációknak. 
A Sennheiser nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a kap-
csolatnak a lemerült vagy elöregedett akkumulátorok vagy a Bluetooth 
átviteli távolság túllépése által okozott megszűnése miatt keletkeznek.

A gyártó nyilatkozata
Garancia
A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 24 havi garanciát ad erre a termék-
re. Az aktuális garanciális feltételek megtalálhatók a www.sennheiser.com 
honlapon, vagy vegye fel ez ügyben a kapcsolatot Sennheiser partnerével.

A termék megfelel a következő előírásoknak:

• WEEE irányelv (2012/19/EU)
Ezt a terméket úgy ártalmatlanítsa, hogy vigye az ilyen 
készülékek számára kijelölt helyi gyűjtőpontra vagy újra-
hasznosító központba. Ezzel hozzájárul a mindannyiunk 
életét meghatározó közös környezetünk védelméhez.

• Elem/akkumulátor irányelv (2013/56/EU)
A termékbe beépített akkumulátor újrahasznosítható. 
A környezet megvédése érdekében a meghibásodott 
termékeket akkumulátoraikkal együtt különleges 
hulladékként ártalmatlanítsa, vagy juttassa vissza 
szakkereskedőjéhez.

CE megfelelőség
A CE Megfelelőségi nyilatkozat megtalálható honlapunkon: 
www.sennheiser.com A termék működtetésének megkez-
dése előtt tanulmányozza az országspecifikus előírásokat!
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