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Vă mulțumim că ați ales Tellur!
Pentru a asigura o performanță optimă și 
siguranță, vă rugăm să citiți cu atenție acest 
manual de utilizare, înainte de a utiliza 
produsul.
Păstrați acest manual de utilizare în 
siguranță, pentru referințe viitoare.

Specificații tehnice 
Microfon: Da
Tehnologie: In-ear, cu fir
Conectare: Jack 3.5 mm
Impedanța: 16ohm
Frecventa de răspuns: 20Hz - 20KHz
Sensibilitate: 105 /- 3dB
Lungime cablu: 1.2 m
Control volum: Da
Culori: Alb / Negru
Greutate produs: 9g
Dimensiuni cutie: 66x20x148mm
Greutate cutie: 50g

Recomandări

Nu ascultați la un volum ridicat pentru 
perioade lungi de timp pentru a preveni 
deteriorarea auzului.
Nu introduceți căștile în adâncime în canalul 
urechii.
Scoateți întotdeauna căștile de pe urechi 
încet și cu atenție.
Nu lăsați produsul, accesoriile și piesele 
ambalajului la îndemâna copiilor și a 



animalelor de companie pentru a preveni 
accidentele și pericolele de sufocare.
Nu utilizați produsul într-un mediu care 
necesită o atenție specială (de exemplu, în 
trafic)
Păstrați întotdeauna produsul uscat și nu îl 
expuneți la temperaturi ridicate.
Curățați produsul numai cu o cârpă moale 
uscată.
Utilizați numai accesorii sau piese de 
schimb, furnizate sau recomandate de 
Tellur.



Informatii privind deseurile de 
echipamente electrice si electronice 
(DEEE) 

Deseurile de echipamente electrice si 
electronice (DEEE) pot contine substante 
periculoase ce au un impact negativ asupra 
mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu 
sunt colectate separat.
Acest produs este conform cu Directiva UE 
DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol 
de clasificare a deseurilor de echipamente 
electrice si electronice (DEEE), reprezentat 
grafic in imaginea alaturata.
Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu 
trebuie amestecate cu deseurile menajere si 
ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 
referitoare la protectia mediului si O.U.G. 
5/2015 privind deseurile de echipamente 
electrice si electronice, va recomandam sa 
aveti in vedere urmatoarele:
• Materialele si componentele folosite la 
constructia acestui produs sunt materiale de 
inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
• Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul 
menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul 
duratei de exploatare.
• Transportati-l la centrul de colectare pentru 
reciclarea echipamentelor electrice si 
electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
• Va rugam sa luati legatura cu autoritatile 
locale pentru detalii despre aceste centre de 
colectare organizate de operatorii economici 
autorizati pentru colectarea DEEE


