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Dziękujemy za wybranie wzmacniacza 
słuchawkowego SAP 7. 

Słuchawkowy wzmacniacz przenośny SAP-7
przeznaczony jest do współpracy z telefonami
komórkowymi, komputerami oraz odtwarzaczami
mp3. Dostarcza on wzmocniony dźwięk o 
lepszej jakości, również dla słuchawek o wysokiej 
impedancji.

SAP-7 wyposażony został we wbudowaną baterię
litowo - jonową, jako źródło zasilania. Jej ładowanie
odbywa się poprzez USB z komputera lub ładowarkę
od telefonu (DC 5V). Czas ładowania 
kompletnie rozładowanej baterii jest dłuższy, niż zazwyczaj.
Bateria zastosowana w SAP-7 może być ładowana i
używana setki razy, jednak gdy przestanie działać,
nie może zostać wymieniona.

Wstęp:
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1. Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed
rozpoczęciem korfzystania z produktu. 
2. Nie wolno zdejmować obudowy urządzenia. W
przypadku wystąpienia problemów, należy zwrócić się
o pomoc do autoryzowanego serwisu.
3. Nawet gdy urządzenie pozostaje nie używane przez
dłuższy okres czasu, prosimy ładować je regularnie, aby
zachować dobrą zywotność baterii.
4. Podczas używania słuchawek znaczna część dźwięków
otoczenia nie jest słyszalna. Z uwagi na zachowanie 
bezpieczeństwa, prosimy nie używać słuchawek w 
nieodpowiednich, czy niebezpiecznych sytuacjach.
5. Aby chronić słuch, prosimy wkładać wtyk słuchawek
do urządzenia przyniskim poziomie głośności.
Zalecamy słuchanie z umiarkowaną głośnością oraz 
stosowanie przerw w słuchaniu.

Uwaga:
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W zestawie:

Prosimy upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej
elementy znajdują się w zestawie:

1. Instrukcja obsługi - 1 szt.
2. Kabel audio - 1 szt.
3. Kabel ładowania - 1 szt.

Specyfikacja techniczna produktu została umieszczona na
jego tylnej części.
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Obsługa:

1. Port USB
Ładowanie urządzenia z komputera lub ładowarki od
telefonu (DC 5V/500mA) za pomocą kabla USB.

2. Głośność 'VOL-'
Wciśnięcie: skokowe zmniejszenie głośności.
Wciśnięcie i przytrzymanie: stopniowe
zmniejszenie głośności.

3. Głośność 'VOL+'
Wciśnięcie: skokowe zwiększenie głośności.
Wciśnięcie i przytrzymanie: stopniowe
zwiększenie głośności.

4. EQ/HOLD
Wciśnięcie: zmiana EQ
Wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy:
włączenie/wyłączenie trybu 'HOLD' (blokada
klawiatury).

5. Włącznik
Wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy:
włączenie/wyłączenie urządzenia.



6. Wskaźnik zasilania, blokady, ładowania.

7. Wskaźnik EQ

8. Wyjście słuchawkowe.

Odpowiednia impedancja słuchawek: 16 - 300 Ohm

9. Wejście liniowe.

Włączony

Wyłączony

Działanie

Działanie i ładowanie

Stan blokady klawiszy

Działanie, ładowanie, blokada

Ładowanie

Niebieski

Niebieski i czerwony

Niebieski miga

Niebieski i czerwony migają

Czerwony

Niebieski

Czerwony

Niebieski i czerw.

LED wyłączona

Ustawienie dla poziomu wejścia do 2V

Bezpośredni zakres częstotliwości
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Gwarancja

(1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD 
objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt
zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy
w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
(2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj.
od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
(3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do
niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania,
czy prób naprawy produktu.
c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów. 
d.  Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nieodpowiiego zasilacza.
e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu
lub faktury VAT.)
(4). Realizacja gwarancji
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy
o kontakt ze sprzedawcą produktu.  
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Niniejszym SMSL oświadcza, że SAP-7
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Nie należy wyrzucać zużytego produktu, w celu ochrony środowiska,
do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego
przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich
godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.
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Zagrożenie dla środowiska na skutek niewłaściwego

usuwania baterii!

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych,

zużyte baterie należy przekazywać do komunalnych 

punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.


