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NÕUDED SÜSTEEMILE

SEADISTAMINE:

MÄRKUS

1.

2.

Veenduge, et Multimeediakõlarid on enne kasutamist õigesti
seadistatud.

Ärge kunagi eemaldaga USB sisendit, kui Multimeediakõlaritega
taasesitatakse muusikat.

PC (personaalarvuti)

H

H

Windows 98SE,
Windows® ME, Windows
2000, Windows XP, või
Windows Vista™

Kinnitatud USB kontroll

®
®

®
®

Mac

H

H

Mac OS9/OS®X või uuem

Sisseehitatud USB ühendus

MÄRKUSED



MÄRKUSED
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SEADISTAMINE:

1.

2.

Sisestage USB sisend seadme USB porti ja ühendage helisisend
oma arvti heli väljundpesaga. (joonis 1).

Muutke kõlarite kaabli ning USB kaabli pikkust kasutades all olevaid
kaabliotsasid (joonis 2).

M3.

4.

5.

ultimeediakõlarite sisse lülitamiseks keerake helitugevuse nuppu
kella suunas (Joonis 3).

Parema kõlari indikaator valgustub.

Muutke heli kasutades helitugevuse nuppu, arvuti tarkvara või
multimeedia tarkvara (Joonis 4).

Kui Te olete lõpetanud Multimeediakõlarite kasutamise, väljuge
multimeedia tarkvarast ja lülitage kõlarid välja.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol,
siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ
nõuetele.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja
elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid
elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete
äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale
ja inimtervisele.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.



FCC TINGIMUSED
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See seade on FCC osa 15 reeglitega vastavuses. See tähendab, et selle
seadme käsitsemisel:

See seade ei või põhjustada kahjulikku interferentsi, ja

See seade peab vast võtma igasugust interferentsi, kaasa arvatud
need, mis põhjustavad mittesobivaid toiminguid.

Seda seadet on testitud ja on leitud, et see vastab  FCC reeglite osa 15
klassi B jaoks sätestatud limiitidega. Need limiidid on loodud selleks, et
mõistlikul määral kaitsta kahjuliku interferentsi eest. See seade kasutab,
tekitab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei ole
juhendis olnud nõuete kohaselt paigaldatud, võib põhjustada kahjulikku
interferentsi raadiokommunikatsioonile. Samas ei ole mingit garantiid,
et see interferents ei teki antud seadme paigaldamise puhul. See seade
ei tekita kahjulikku interferentsi raadio- või televisiooni vastuvõtuks.
Seda saab katsetada keerates seadet välja ja sisse. Kasutajal on võimalik
vähendada interferentsi järgnevatel viisidel:

Muutke antenni asukohta.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.

Ühendage seade teise vooluvõrku kui vastuvõtja on ühendanud.

Abi saamiseks konsulteerige oma varustajaga või kogenud
raadio/televiisoritehnikuga.

1.

2.

H

H

H

H

Märkus:

INFORMATSIOON
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