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Abyste potenciál sluchátek využili na maximum,
věnujte prosím čas tomuto návodu k použití.

L C D  P L A N A R  M AG N E T I C  
H E A D P H O N E

Děkujeme za nákup sluchátek ze série LCD.



Upozornění
Úroveň hlasitosti je velmi subjektivní a špatně se odhaduje. 
Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti ovšem prokazatelně a 
nevratně poškozuje sluch. Před připojením sluchátek a začátkem 
poslechu vždy nejprve snižte hlasitost na zesilovači. Hlasitost 
zvyšujte pozvolna. Snažte se vybudovat si pozitivní návyky pro 
hlasitost poslechu.

Vždy dbejte na to, abyste sluchátka nepřibližovali na méně
než 20 cm k případnému kardiostimulátoru, defibrilátoru
nebo jiným lékařským zařízením. Sluchátka jsou osazena
silnými magnety, které mohou narušit funkci takových 
přístrojů. 

Sluchátka i jejich příslušenství odkládejte mimo dosah dětí. 
Produkt není určený pro děti do 12 let.

Registrace produktu
Svoje sluchátka Audeze registrujte na stránce audeze.com, kde 
také získáte všechny informace a novinky.



LCD Comfort
Před prvním použitím sluchátek si pečlivě prostudujte následující 
manuál. Více info na audeze.com/comfort.

Připojení sluchátek
Nejprve vyhledejte označení (L) a (R) kanálu na kabelu a následně 
je přiřaďte příslušné straně sluchátek. Písmena (L) a (R) najdete na 
boční straně hlavového mostu. Konektory není možné otočit a lze 
je zapojit jen v jednom směru. Konektory zatlačte do zdířek až po 
doraz, kdy se navíc ozve cvaknutí. 

Kabely odpojíte zmáčknutím malých barevných výčnělků na 
konektoru (L černý, R červený) a současným tažením konektorů 
ven ze zdířky. Nepoužívejte páčení ani kývání!

Péče o sluchátka
Pravidelná péče o sluchátka prodlužuje jejich životnost. 
Doporučujeme použití naší sady pro údržbu kožených povrchů., 
která zajistí její dlouhotrvající jemnost a prodyšnost. Na dřevěné 
části nepoužívejte žádné přípravky pro péči o dřevo. Tento povrch 
stačí jemně otřít hadříkem.



Zesilovače
Modely LCD-X a LCD-XC mohou pracovat také s telefony, tablety 
nebo HiRes přehrávači, ale nejlépe znějí ve spojení se zesilovačem. 
Modely LCD-2 / 3 / 4 a 5 vyžadují pro správnou funkci kvalitní 
sluchátkový zesilovač. Použití zesilovače nejen zvyšuje dosažitelnou 
hlasitost, ale dramaticky také zvyšuje kvalitu reprodukce i zážitek z 
poslechu.

Záruka
Na všechny produkty řady Audeze LCD se vztahuje běžná záruka 2 roky dle zákonů 
platných v ČR. 

Audeze garantuje prvnímu majiteli dodání produktu bez jakýchkoli závad, které by byly 
překážkou v užívání.



Záruka se nevztahuje na následující: Závady vzniklé nesprávným užíváním nebo 
nesprávnou péčí, kosmetická poškození, promáčkliny a zlomené části, závady vzniklé 
vyšší mocí, zasažením tekutinou, vystavením vysoké teplotě nebo připojením k 
nesprávnému výstupu s vysokým napětím. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození 
vzniklé zásahem do produktu nebo neodbornou opravou. Ztráta záruky hrozí také při 
použití neoriginálních dílů, které by poškodily sluchátka.

Protože pracujeme s přírodním dřevem, není možné zaručit dokonalé odstíny nebo 
kresby na každém kusu sluchátek. Tyto odlišnosti jsou zcela přirozené a nejsou na 
závadu. Kosmetické vady na dřevěném povrchu nemohou být uznány jako důvod k 
reklamaci. 

Během záruční doby zajistí výrobce opravu / výměnu produktu nebo jeho části a to 
buď použitím nových nebo repasovaných součástí.

Veškeré reklamace uplatňujte u prodejce sluchátek. Při reklamaci bude vyžadován 
doklad o nákupu.

Dodatečné informace

Výrobce si v zájmu zlepšení kvality svých produktů vyhrazuje právo na změny designu, 
specifikací či materiálů bez předchozího upozornění. Audeze si také vyhrazuje právo 
na náhradu  produktu za nový nebo  přepracovaný model. U starších produktů může 
výrobce zvolit na základě vlastností vhodnou náhradu za daný produkt.

V případě reklamace může být vyžadováno sériové číslo produktu.

Additional product information and limitations

Warranty replacements: Audeze strives to improve the performance of our 
products, and therefore reserves the right to make changes to our design/specifica-
tions/materials at any time without notification. Audeze may, at its discretion, 
choose to replace the Audeze Product completely with a new or remanufactured 
product. In the event of product obsolescence, a suitable replacement will be 
chosen based upon the features, the intended use (as determined by Audeze) and 
the retail price of the original Audeze Product.

Product: All warranty replacements are guaranteed for 90 days or until the 
conclusion of the Warranty Period of the original Audeze Product, whichever period 
is greater. Audeze does not provide advance replacements for Audeze Products.

Determining authority: Audeze will be the final determining authority for all
potential warranty claims for service and/or replacement.

How to claim warranty service

A) If you reside in the United States and purchased direct from
Audeze.com email Support@audeze.com.

B) If you reside in the United States and purchased from an authorized 
Audeze dealer contact your dealer or Support@Audeze.com.

C) If you are an international customer who has purchased through your 
local dealer contact your local dealer or distributor for warranty service.

D) If you are an international customer who purchased direct from 
Audeze.com you must contact Audeze at Support@audeze.com for
service and support. Any shipment back to Audeze for repair will be 
at the expense of the customer.

You will need your serial number and proof of purchase to complete any 
RMA process.

Other conditions/rights: EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO 
THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, AUDEZE IS NOT RESPONSIBLE 
FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING 
FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER 
LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF 
REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS; LOSS OF GOODWILL; 
LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED 
INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL 
INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS 
NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. SOME STATES IN THE USA OR OTHER 
COUNTRIES. DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION 
MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET 
FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES 
AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR 
IMPLIED. AUDEZE DISCLAIMS ALL STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN 
OR LATENT DEFECTS, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. IN SO FAR AS SUCH 
WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, AUDEZE LIMITS THE DURATION AND 
REMEDIES OF SUCH WARRANTIES TO THE DURATION OF THIS EXPRESS 
WARRANTY AND, AT AUDEZE'S OPTION, THE REPAIR OR REPLACEMENT 
SERVICES DESCRIBED HEREIN. SOME STATES (INCLUDING COUNTRIES AND 
PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY (OR CONDITION) MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED 
ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.
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