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LCD PL ANAR MAGNE TIC
HEADPHONE
Děkujeme za nákup sluchátek ze série LCD.

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

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.

