
Ръководство на потребителя за слушалки с микрофон  

Genesis Argon 600 

I. Характеристики: 

▪ Съвместими с компютри, лаптопи, конзоли и 

смартфони 

▪ Компютърен адаптер 1 м 

▪ Подвижен, гъвкав микрофон 

▪ Контрол на силата на звука на кабела 

 

II. Инсталиране: 

▪ Свържете слушалките към мини жака порта. 

 

III. Спецификации: 

▪ Конектор: 4-пинов мини жак 3,5 мм + 3-пинов мини 

жак 3,5 мм [x2] адаптер 

▪ Диаметър на слушалките: 50 мм 

▪ Честотна характеристика на слушалките: 20 – 20 000 Hz 

▪ Ниво на звука: 116 dB 

▪ Импеданс: 32 Ohm 

▪ Чувствителност на микрофона: - 38 dB 

▪ Честотна характеристики на микрофона: 30 – 16 000 Hz 

▪ Дължина на кабела: 1,5 м + 1,0 м (адаптер) 

 

IV. Съдържание на опаковката: 

▪ Слушалки Genesis Argon 600 

▪ Кратка инструкция за инсталация 

 

 

 

 

VII. Информация за безопасна употреба: 

▪ Продуктът трябва да се използва по предназначение. 

▪ Неправомерният ремонт или демонтаж ще анулира гаранцията и може да повреди продукта. 

▪ Изпускането или удрянето на устройството може да го повреди, надраска или да причини други 

дефекти. 

▪ Не използвайте устройството на прекалено високи или ниски температури; не го използвайте в 

прекалено прашни или мръсни среди; не го използвайте в силни магнитни полета или влажни среди. 

▪ Неправилната употреба може да повреди устройството.  

 

VIII. Регулаторна информация: 

▪ Безопасен продукт, съобразен с изискванията на ЕС. 

▪ Продуктът е произведен в съответствие със Европейския RoHS стандарт. 

▪ Символът на WEEE (зачертана с кръст кофа за боклук), показва, че този продукт не е домашен 

отпадък. С подходящи средства за управление на отпадъците се избягват последиците, които са 

вредни за хората и околната среда и са резултат от опасни материали, използвани в устройството, 

както и неправилно съхранение и обработка. Защитете околната среда, като рециклирате опасни 

отпадъци подходящо. За да получите подробна информация за рециклиране на този продукт, моля, 

свържете се с вашия търговец или местна власт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       V. Изисквания за работа със слушалките: 

▪ Компютър или друго съвместимо 

устройство с мини жак порт. 

▪ Windows XP/Vista/7/8/10 

 
 VI. Гаранция: 

▪ 2 г. гаранция от производителя 


