CUSTOM IN-EAR MONITORS

WAARSCHUWING GELUIDSVOLUME

GARANTIE VOORWAARDEN

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw ears4U custom inear monitors. U kunt comfortabel genieten van een perfecte
geluidskwaliteit door de individueel op maat gemaakte
pasvorm. Door een hoogstaande uitgebalanceerde techniek
worden de kleinste details hoorbaar en zijn diverse
instrumenten goed definieerbaar.

Zorg dat u alle waarschuwingen en instructies leest voordat u de
ears4U monitors gebruikt. Zet altijd het volume van uw apparaat
laag voordat u ears4U monitors in uw oren inbrengt. Zodra de
in-ear monitors zijn ingebracht, geleidelijk het volume verhogen
tot op een gemiddeld geluidsniveau. Het gebruik van monitors
bij hoge volumes kan permanent uw gehoor beschadigen. Bij
piepen in uw oren of een ander ongemak blijkt dat het volume
van de muziek te hoog is. Lees de volgende richtlijnen voor de
maximale tijd bloot- stelling aan geluid drukniveaus voordat er
gehoorschade optreedt.

Productie fouten, breuk van de uitwendige schaal en uitval
van de inwendige componenten zijn gedekt voor een
periode van twee jaar na de datum van aanschaf. Schade
of breuk ten gevolge van gebruik in strijd met de ears4U
gebruiksaanwijzing, normale slijtage, verkeerd gebruik,
nalatigheid en ongeautoriseerde reparatie is niet gedekt door
de garantie.

Om ervoor te zorgen dat de geluidskwaliteit optimaal blijft
is het raadzaam om uw oren regelmatig te controleren op
verstopping. Raadpleeg hiervoor uw arts. Ook de in-ear
monitors behoeven enig onderhoud. Hierover meer bij
onderhoud op de andere zijde.

Voor meer informatie op www.ears4u.nl/garantiebepaling
voor de complete garantie voorwaarden.
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CUSTOM IN-EAR MONITORS

De in-ear monitors zijn voorzien van een kleur markering: Rood
voor Rechts en Blauw voor Links. Plaats de in-ear monitors met
de geluidsopeningen in uw gehoorgang en het snoer recht naar
voren. Door middel van een draaibeweging naar achteren kunt u
de in-ear monitors correct in het oor plaatsen.

OPBERGEN

ONDERHOUD

Bij het opnieuw aansluiten van de kabels aan de in-ear monitors
moet er op gelet worden dat de kabels op de juiste manier
worden aangesloten. Op de stekkers van de kabels staan kleur
markeringen. Deze moeten overeenkomen met de juiste zijde
monitor.

Om ervoor te zorgen dat de in-ear monitors onbeschadigd
blijven is het raadzaam om ze na gebruik op te bergen in de
meegeleverde opbergbox. Wikkel het snoer vanaf de aansluit
stekker rond uw hand en leg het in de opbergbox.

Controleer regelmatig of de geluidsopeningen vrij zijn van
vervuiling en oorsmeer. Eventuele verstopping kan met het
meegeleverde haakje verwijderd worden. De in-ear monitors
zelf zijn voorzien van een antibacteriële lak die gereinigd kan
worden met een vochtig doekje en eventueel alcohol.
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Controleer of de in-ear monitors ook boven in het oor goed zitten
door een keer aan de boven kant van het oor te trekken. Als de
monitors goed zitten geeft het een comfortabel gevoel. Het snoer
kan strak over het oor gevormd worden. Als de in-ear monitors
niet comfortabel zitten of na enige tijd pijnklachten geven, neem
dan contact op met info@ears4u.nl.
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