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X Lees de gebruiksaanwijzing, de veiligheidshandleiding, de
beknopte handleiding (indien meegeleverd) zorgvuldig en
in zijn geheel door, voordat u het product gaat gebruiken.

X Geef het product altijd samen met deze veiligheidsinstructies 
door aan derden.

 X Gebruik het product niet wanneer het klaarblijkelijk
beschadigd is.

X Utilize o produto apenas em ambientes nos quais seja
permitida a transmissão Bluetooth® sem fios.

X Controleer voor de inbedrijfstelling de desbetreffende
landspecifieke voorschriften!

Ongevallen en handelingen die schadelijk voor de 
gezondheid zijn voorkomen
X Indien u langere tijd op een hoog volume luistert,

kan dat tot blijvende gehoorbeschadiging leiden.

X Houd altijd een afstand van minimaal 10 cm tussen
de behuizing van de hoofdtelefoon en pacemakers c.q.
geïmplanteerde defibrillatoren (ICD’s) aan, aangezien het
product permanente magneetvelden genereert.

X Houd het product, verpakkingsmateriaal en toebehoren
uit de buurt van kinderen en huisdieren, om ongevallen en
verstikkingsgevaar te voorkomen.

X Gebruik het product niet wanneer u bijzonder veel aandacht
aan uw omgeving moet besteden (bijv. in het verkeer).

Beschadigingen aan het product en storingen 
voorkomen

X Houd het product altijd droog en stel het niet bloot aan
extreem lage of extreem hoge temperaturen (verwarming,
langdurige zonnestralen enz.), zodat corrosie en vervorming
worden voorkomen.

X Maak uitsluitend gebruik van toebehoren/accessoires/
reserve-onderdelen welke door Sennheiser worden geleverd
of aanbevolen.

X Maak het apparaat uitsluitend schoon met een zachte, droge 
doek.

Veiligheidsinstructies voor het lithium-polymeer accupak

WAARSCHUWING

In extreme gevallen kan misbruik van het lithium-
polymeer accupak leiden tot:

• explosie

• brand

• hitte

• rook of gas.

Gebruik uitsluitend de door Sennheiser aanbevolen 
accu’s en daarbij behorende opladers.

Stel de accu‘s nooit bloot aan vocht.

Schakel producten die op accu‘s werken na gebruik 
altijd uit.

De accu’s mogen alleen bij een 
omgevingstemperatuur van +10 °C tot +40 °C 
worden opgeladen.

Laad de accu‘s ook regelmatig op wanneer ze 
langere tijd niet worden gebruikt (ongeveer iedere 3 
maanden).

Demonteer of vervorm de accu‘s niet.

Verhit de accu‘s nooit tot een temperatuur hoger dan 
+60 °C. Voorkom de rechtstreekse blootstelling aan
zonlicht en gooi accu’s nooit in open vuur.

Lever defecte producten incl. accu alleen in bij 
erkende inzamelplaatsen of bij uw leverancier.

Reglementair gebruik/aansprakelijkheid

Deze producten zijn accessoires voor mobiele telefoons of andere 
met Bluetooth compatibele apparaten die de profielen (bijv. 
„Handsfree Profiel“ - HFP) zoals beschreven in de technische 
specificaties voor ieder product ondersteunen. Ze zijn bestemd 
voor draadloze communicatie via Bluetooth-verbinding.

Onder niet-reglementair gebruik wordt verstaan dat u het 
product anders gebruikt dan beschreven in de bijbehorende 
gebruiksaanwijzingen.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het 
product/toebehoren onjuist wordt gebruikt of sprake is van 
misbruik. 

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
aan USB-apparaten, die niet in overeenstemming zijn met de 
USB-specificaties.

Sennheiser kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
veroorzaakt door het wegvallen van de verbinding in verband 
met lege of verouderde accu’s of het overschrijden van het 
Bluetooth-zendbereik.
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Verklaringen van de fabrikant
In overeenstemming met de hieronder vermelde eisen
• WEEE-richtlijn (2012/19/EU)

Voer het product af naar één van de plaatselijke verzamelpunten of naar een recyclingbedrijf. Help a.u.b. mee
om het milieu waarin wij leven te beschermen.

• Batterijenrichtlijn (2006/66/EG & 2013/56/EU)
De in dit product gebruikte accu’s kunnen worden gerecycled. Lever, om het milieu te beschermen, defecte
producten incl. accu uitsluitend in bij officiële inzamelstations of de vakhandel.

• Productveiligheid (Richtlijn) (2001/95/EG)
Hoofdtelefoons voor draagbare spelers: EN 60065/A12 of EN 60950/A12, EN 50332-2

CE-conformiteit
• R&TTE-richtlijn (1999/5/EG)

• RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

De CE-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website www.sennheiser.com/download. 
Zoek naar een product op naam.

Garantie

Sennheiser Communications A/S verleent op dit product een garantie van 24 maanden. 

De op dit moment geldende garantiebepalingen kunt u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com 
of bij uw Sennheiser-partner opvragen.
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