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FCC - ÜHILDUVUSE TEADE

See seade on vastavuses FCC reeglite osaga 15. Funktsioonid vastavad
alljärgnevale kahele tingimusele:

See seade ei või põhjustada kahjulikku interferentsi,

See seade peab vastu võtma kõik interferentsi, kaasa arvatud selle,
mis võib põhjustada soovimatut funktsioneerimist.

See seade on testitud ja kooskõlas klass B digitaalsete seadmete
piirangutega vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud on, et
kaitsta kahjuliku interferentsi eest koduses majapidamises. See seade
toodab, kasutab ja võib kiirata raadiolainete energiat. Kui seadet ei
paigaldata ega kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada
kahjulikku interferentsi raadiosidele. Siiski pole garantiid, et interferents
ei teki korrektse paigalduse korral. Kui see seade põhjustab kahjulikku
interferentsi raadio või televiisori vastuvõtule, mida saab kontrollida
lülitades seadet sisse ja välja, soovitame kasutajal parandada
interferentsi ühel või enamal alljärgneval viisil:

Muuta seadme antenni asukohta.

Suurendada vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.

Ühendada seade teise voolupistikusse või vooluvõrku kui see,
millesse vastuvõtja on ühendatud.

Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio/televiisori tehnikuga
abi saamiseks.
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Märkus:
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MULTIMEEDIA KÕLARID

4.
(joonis 5)

5.

6.

Muutke helitugevust helinupust või arvuti tarkvara rakendusega või
multimeedia tarkavaraga .

Kõrvaklappidega kuulamiseks ühendage need pesaga paremal
kõlaril.

Kui olete lõpetanud multimeedia kõlarite kasutamise, väljuge
multimeedia tarkvara rakendusest ja lülitage kõlarid välja.

Z

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Palun uurige
kohalike elektrooniliste ja elektriliste seadmete eraldi kogumispunktide
kohta, samuti läbikriipsutatud prügikasti sümboliga toodete ära
viskamise kohti.

Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge visake toodet ära
koos tavalise olmeprügiga.

Andmeid võidakse muuta eelnevalt ette teatamata.
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INFORMATSIOON
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MULTIMEEDIA KÕLARID

Hoiatus:

Märkus:

Nõuded süsteemile:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Toodet peab kaitsma vee pritsmete ja tilkumise eest, samuti ei tohi
tootele asetada ühtegi veega täidetud anumat, näiteks vaase.

Toote täielikuks vooluvõrgust välja lülitamiseks, tuleb toode
seinapistikust lahti ühendada.

Voolupistik ei tohi olla millegagi tõkestatud ning kasutamise ajal
peab olema sellele tagatud mugav ligipääs.

Ühtegi avatud leegi allikat, näiteks küünlaid, ei tohi asetada tootele.

Kontrollige enne kasutamist, et multimeedia kõlarid on korralikult
paigaldatud.

Maksimaalne kõrvaklappide pesa väljundpinge on võrdne või
väiksem kui 150mV.

PC Mac

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

Mac OS9/OS®X, või hilisem
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MULTIMEEDIA KÕLARID

Paigaldamine:

1. (joonis 1)

2.
(joonis 2)

3.
(joonis 3 ja 4)

Ühendage audio otsik arvuti audio väljundiga .

Muutke kõlarite kaabli pikkust kasutades kaablikerijat vasaku kõlari
all .

Pange voolupistik vooluvõrku ja siis keerake helinuppu kellaosuti
suunas, et lülitada sisse multimeedia kõlarid .

Parema kõlari indikaatortuli hakkab põlema.9


