Gebruikershandleiding
Productinformatie
A: Aan/uit-schakelaar
B: Verstelbare hoofdband
C: Batterijenhouder

D: Volumeregelaar
E: Stereo audioconnector 3,5 mm
F: Conversieplug (aan boord van vliegtuigen)
G: Consoleconversiekabel

Installatie
1
Open de batterijenhouder.
2
Plaats de batterijen.
Sluit de stereo audioconnector van 3,5 mm (E) aan op een pc of draagbaar apparaat.
3
Zet de schakelaar op Aan (‘ON’). De Power-LED gaat branden.
4
Gebruik de consoleconversiekabel (G) voor aansluiting op X-box (360) of PS2.
Ga naar www.trust.com/14767 voor het compatibiliteitsoverzicht, veelgestelde vragen en handleidingen.
Uitgebreide service is mogelijk via registratie op www.trust.com/register
Opmerking
Gebruik
• Het effectieve bereik voor ruisonderdrukking is 70 Hz ~ 700 Hz. Dit betekent dat alleen omgevingsgeluid
met een lage frequentie wordt onderdrukt.
• Gebruik een niveauregelaar of afspeelapparaat om het geluid aan uw voorkeur aan te passen.
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Batterijen
Voor de beste prestaties wordt het gebruik van oplaadbare AAA NiMH-batterijen aangeraden.
Schakel het apparaat na gebruik uit, om energie te besparen.
Het ruisonderdrukkingsvermogen neemt af als de batterijen leeg zijn.
Probeer de bijgeleverde batterijen niet op te laden en werp deze nooit in vuur.
Neem bij het weggooien van de batterijen de plaatselijke regelgeving in acht.
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Veiligheid

• Dit apparaat kan geluid met een hoog volume produceren. Als u het volume wilt verhogen, doe dit dan altijd
geleidelijk.
• Probeer dit apparaat nooit te openen of te repareren.
• Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving. Reinig het apparaat met een droge doek.
• Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14767/ce.

• Lever indien mogelijk het gebruikte apparaat in bij een recycle-innamepunt. Gooi het gebruikte apparaat niet
weg bij het huishoudelijk afval.
Garantie en copyright
• Dit product heeft twee jaar garantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar
www.trust.com/warranty.
• Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te
reproduceren.
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