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Εγχειρίδιο χρήσης

EL
Απόρριψη
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το
σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβαίνετε τους
τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί
με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Ηχείο-μαξιλαράκι
Σημείωση: 1. Προτού εγκαταστήσετε το ηχείο-μαξιλαράκι, βεβαιωθείτε
ότι ένας ενεργός ελεγκτής USB συμπεριλαμβάνεται στη λίστα
της Διαχείρισης Συσκευών των Windows στον υπολογιστή σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο-μαξιλαράκι είναι σωστά εγκατεστημένο
πριν τη χρήση. 3. Συνδέστε το ηχείο μαξιλαράκι σε μια θύρα USB του
υπολογιστή σας ή σε έναν αυτοτροφοδοτούμενο (με παροχή DC)
διανομέα USB. 4. Μην αποσυνδέετε ποτέ το βύσμα USB κατά την
αναπαραγωγή ήχου από το ηχείο-μαξιλαράκι.
Απαιτήσεις συστήματος:
PC
Windows ® 98SE, Windows ® ME,
Windows ® 2000, Windows ® XP
ή Windows ® Vista™
Πιστοποιημένος ελεγκτής USB

Mac
Mac OS9/OS® X ή
μεταγενέστερη έκδοση
Ενσωματωμένη σύνδεση USB

Εγκατάσταση:
1 Τραβήξτε το αποσπώμενο καλώδιο USB (Εικ. 1) και εισάγετε την
υποδοχή σύνδεσης USB στο notebook σας (Εικ. 2).
2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ήχου και ρυθμίστε την ένταση
του ήχου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του υπολογιστή ή το
λογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων (Εικ. 3).

3 Μετά τη χρήση, πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό
της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.
4 Τραβήξτε τελείως το καλώδιο USB και αφήστε το.
»»Το καλώδιο USB τυλίγεται αυτόματα μέσα στο ηχείομαξιλαράκι (Εικ. 4).
Εάν το notebook σας δεν μπορεί να εντοπίσει το ηχείομαξιλαράκι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
Σε υπολογιστή
Σε Mac
1. Κάντε κλικ στην επιλογή
1. Κ
 άντε κλικ στην επιλογή
Πίνακας ελέγχου.
System Preferences
2. Κάντε διπλό κλικ στην
(Προτιμήσεις συστήματος).
επιλογή Ήχοι και Συσκευές
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο
αναπαραγωγής .
Sound (Ήχος).
3. Στο παράθυρο Ιδιότητες:Ήχοι 3. Ε πιλέξτε Output (Έξοδος)
και Συσκευές αναπαραγωγής,
και USB Sound Device
επιλέξτε την καρτέλα Ήχος .
(Συσκευή ήχου USB).
4. Σ
 την Αναπαραγωγή ήχου,
4. Α
 ναπαράγετε μουσική
επιλέξτε USB Sound Device
μέσω του λογισμικού
(Συσκευή ήχου USB).
πολυμέσων.
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