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Warunki bezpieczeństWa i zagrożenia
Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
1. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie 

ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. Nie narażaj urządzenia 

na zawilgocenie.
3. Nie używaj urządzenia w zapylonych pomieszczeniach i nie przechowuj w 

pobliżu lub na gorących powierzchniach.
4. Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie 

głośności przez dłuższy czas. Upewnij się, że z urządzenia z ustaloną wysoką 
głośnością nie skorzystają dzieci, których słuch jest szczególnie narażony na 
uszkodzenia. 

5. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy.
6. Jeżeli podczas używania urządzenia odczuwalny jest dyskomfort, należy 

niezwłocznie przerwać jego używanie.
7. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania słuchawek w trakcie 

wykonywania wszelkich czynności, ponieważ osłabiają zdolność słyszenia.
8. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
9. Nie używaj urządzenia jeżeli zauważysz, że jego elementy są uszkodzone.
10. Wszelkie naprawy należy zlecić producentowi, autoryzowanemu punktowi 

serwisowemu lub osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
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11. Odłączając urządzenie zawsze należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
12. Nie umieszczaj na słuchawkach ciężkich przedmiotów, może to spowodować 

ich uszkodzenie lub deformację.
13. Nauszniki słuchawek mogą się niszczyć w wyniku długotrwałego 

przechowywania lub użytkowania.
14. Nie oplataj i nie owijaj przewodu wokół szyi. Nieprzestrzeganie tego środka 

ostrożności może grozić uduszeniem.

GŁÓWNE CECHY
•	 Regulowany pałąk
•	 Podświetlenie RGB
•	 Czuły odpinany mikrofon
•	 Dźwięk 7.1
•	 Kompatybilność z USB 2.0

SPECYFIKACJA
•	 Mikrofon: Tak, odpinany
•	 Impedancja głośników: 64Ω±15%
•	 Pasmo przenoszenia słuchawek: 20Hz – 20kHz
•	 Czułość głośników: 106dB ±3dB

•	 Pasmo przenoszenia mikrofonu: 100Hz-10kHz
•	 Czułość mikrofonu: -42 ±3dB
•	 Średnica membrany: 53mm
•	 Złącze: USB
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WYMAGANIA
•	 Urządzenie	z	portem	USB	2.0
•	 System	operacyjny	Windows	7/8/10

OPIS PRODUKTU
1.	 Regulowany	pałąk
2.	 Wentylowane	nauszniki
3.	 Odpinany	mikrofon
4.	 Podświetlenie	słuchawek	RGB
5.	 Wskaźnik	LED	mikrofonu
6.	 Regulator	głośności	(+)
7.	 Regulator	głośności	(-)
8.	 Włącz/Wyłącz	mikrofon
9.	 Zmiana	podświetlenia	słuchawek

INSTALACJA
1.	 Podłącz	wtyczkę	USB	do	gniazda	USB	komputera.	Urządzenie	powinno	zostać	wykryte	automatycznie.
2.	 W	celu	korzystania	z	pełnej	funkcjonalności	słuchawek,	należy	pobrać	i	zainstalować	oprogramowanie,	które	

można	pobrać	za	pomocą	kodu	QR	lub	na	stronie:	https://maddog.pl/sterowniki/sterowniki-i-instrukcje
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ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
•	 Słuchawki	MAD	DOG	GH800
•	 Odpinany	mikrofon
•	 Instrukcja	obsługi	i	warunki	gwarancji

problemy i rozwiązania
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ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja
To  urządzenie jest oznaczone, zgodnie z  Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/19/UE z  dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami 
miejskimi.
możesz pomóc chronić środowisko!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych 
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych 
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

problemy rozwiązania
Słuchawki nie działają. Upewnij się, że słuchawki są podłączone do sprawnego 

portu USB.
Podświetlenie słuchawek nie działa. Włącz podświetlenie na pilocie sterowania słuchawek.
Cichy dźwięk w słuchawkach lub całkowity brak 
dźwięku.

Zwiększ poziom głośności za pomocą pilota słuchawek 
lub w ustawieniach komputera.

Mikrofon nie działa. Włącz mikrofon na pilocie sterowania słuchawek.



Warunki gWarancji
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu 

autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,  termin naprawy 

może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw 
nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży 
detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być 
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

uWaga! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji 
obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


