
Natančno preberite priročnik še posebej opozorila pred uporabo izdelka  in 

shranite uporabniški priročnik za nadaljnjo uporabo in ga vključite pri 

posredovanju izdelka tretjim osebam.  Celly S.p.A. nikakor ne bo odgovoren za 

poškodbe ali škodo, povzročeno osebam ali premoženju, ki izhajajo iz zlorabe 

izdelka.  

OPOZORILO.  Izogibajte se poslušanju na večji jakosti, zlasti za daljše časovno 

obdobje. Če izdelek pretirano uporabljate na veliki jakosti, lahko trajno 

poškodujete sluh. Poslušajte na zmerni glasnosti.  

Zvočna opozorila, signali in okoljski hrup se lahko med nošenjem slušalk slišijo 

drugače. Zavedajte se, kako se ti signali razlikujejo glede na njihov zvok, tako da 

lahko prepoznati ustrezne signale situacije. Izdelka ne uporabljajte med vožnjo 

motornega vozila, kolesa, med delanjem s stroji ali v drugih situacijah, kjer 

oslabljeno zavedanje hrupa iz okolice lahko predstavlja tveganje za vas oz. 

druge. Hkrati tudi opazujte pravne predpise in določbe v državi, v kateri 

uporabljate izdelek. Pazite, da je kabel pravilno pospravljen, saj predstavlja 

nevarnost spotikanja oz. padca. Kabel držite stran od ostrih robov in vročih 

površin in ga ne stiskajte.  Če želite preprečiti nepravilno delovanje ali 

poškodovanje izdelka, se izogibajte naključnim padcem, udarcem ali pa 

zunanjim pritiskom na izdelek. Poleti ne shranjujte in ne izpostavljajte artikla 

virom toplote , neposredni sončni svetlobi. Ne odlagajte izdelka na radiatorje, 

peči ali na druge vire toplote npr. armaturna plošča vašega avtomobila. Ne 

poskušajte spremeniti, popraviti ali razstaviti izdelka. Ne uporabljajte 

poškodovanega izdelka. V nobenem primeru za čiščenje ne uporabljajte močnih 

čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo 

ohišje ali celo poslabšajo funkcionalnost izdelka. , V notranjosti izdelka ni 

servisnih delov. Nikoli ga ne odpirajte / razstavljajte. Izdelek shranjujte izven 

dosega otrok mlajših od 36-ih mesecev.  Nikoli ne dovolite otrokom ali 

invalidnim osebam, da brez nadzora uporabljajo električne izdelke. Bodite 

pazljivi, da otrok ne odstrani nobenih majhnih delov iz izdelka: med igro ga 

lahko zaužijejo in zadušijo. Odstranite embalažno vrečko, saj predstavlja 

nevarnost zadušitve.  UPORABA 1- Udobno namestite slušalke s pomočjo 

naglavnega loka. 2- Vstavite AUX kabel v avdio napravo 3- Nastavite glasnost 

vaše naprave na najnižjo. 4- Nastavite želeno raven glasnosti. ČIŠČENJE  

Po potrebi očistite slušalke z a vlažno krpo in pustite, da se pred uporabo 

popolnoma posuši. V nobenem primeru za čiščenje ne uporabljajte močnih 



čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo 

ohišje ali celo poslabšajo funkcionalnost izdelka. SKLADIŠČENJE 

Slušalke hranite v čistem, suhem prostoru, kjer ne bojo izpostavljene 

neposredni sončni svetlobi.  

 

SPECIFIKACIJE  

 

Voznikova enota: 30 mm,  Občutljivost: 85 ± 5 dB  

Impedanca: 32Ω Frekvenca: 20 ~ 20KHZ,  Nazivna moč: 15mW,  Največja moč: 

20mW, Dolžina kabla: 1,20m, Teža: 87g, Temperatura uporabe: 0 - 40°C, 

Omejena glasnost na 85 dB, Priložene so 10x nalepke  

 

Tehnične specifikacije:  

Občutljivost: 85 ± 5 dB 

Impedanca: 32Ω 

Ocenjena moč: 15mW 

Največja moč: 20mW 

Dolžina kabla: 1,20m Bluetooth• verzija: 4.2  

Teža: 87g  

Priporočena temperatura v času uporabe: 0- 40 stopinj celzija  

Glasnost omejena na : 85dB 

Priloženih je 10 otroških nalepk. 

 

 

Odstranjevanje izdelka (V državah, kjer so postavljene direktive o ločevanju in 

reciklaži odpadkov). Odpadnih izdelkov ne smete odvreči v gospodinjski 

odpadke! Če izdelka ni več mogoče uporabljati, ga zavrzite v skladu s predpisi, 

ki veljajo v vaši državi. Ta način odlaganja odpadkov izključuje negativne 

posledice za okolje.  Ta izdelek je v skladu z RoHS 2011/65/EU. Artikel je 

opremljen z CE znakom in ustreza varnostnim standardom, ki jih je določa 

Evropska unija. Celly SpA izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo 2014 / S3 / 

EU. Več informacij lahko najdete na uradni Celly strani (www.celly.com) Zemlja 

porekla: Kitajska.  

 

 


