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GŁÓWNE CECHY
• Samoregulujący pałąk
• Podświetlenie LED
• Czuły mikrofon
• Przewód wzmocniony oplotem, max 2 m

INSTALACJA
• Należy podłączyć urządzenie do portu USB
• System automatycznie wykryje urządzenie  

i zainstaluje sterownik

SPECYFIKACJA
• Mikrofon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tak
• Impedancja ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 (Ohm)
• Pasmo przenoszenia ••••••••••••••••••••••• 20 Hz – 20 000 Hz
• Średnica przetwornika •••••••••••••••••••• 50 mm
• Wyjście USB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tak

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Słuchawki MAD DOG GH702
• Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

WYMAGANIA
• PC lub urządzenie kompatybilne z portem USB
• Windows XP/Vista/7/8/10

UWAGI OGÓLNE
• PRODUKT NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
• URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady  2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r.  
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:
 
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi. 

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
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.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu 

lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7.  Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8.  Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której 

produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych 
Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.

9.  Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
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