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CS Příručka pro uživatele



BASS 

VOLUME

ON

OFF

AUDIO
INPUT

   AUDIO
OUTPUT

BASS 

ON

OFF

AUDIO
INPUT

   AUDIO
OUTPUT

bd

c

e

f
a





 CS 
Varování: 1. Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině 
a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutiny, například 
vázy. 2. Pro úplné odpojení zdroje napájení by měla být síťová šňůra 
výrobku zcela odpojena ze zásuvky. 3. Síťová šňůra by neměla být 
zakrývána NEBO by měla být během zamýšleného používání snadno 
přístupná. 4. Na výrobky nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně, 
např. zapálené svíčky. 5. Pokud je jako odpojovací zařízení použito 
síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení 
připraveno k použití. 6. Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní 
straně přístroje. 7. Neodstraňujte kryt přístroje.
POZNÁMKA: Před použitím se ujistěte, že je multimediální 
reproduktor řádně nainstalován.
Instalace:
1 Zástrčku reproduktoru připojte k zásuvce audiovýstupu. (a)
2 Zástrčku vstupu audia k audiovýstupu počítače. (b)
3 Zásuvku střídavého proudu připojte do zásuvky střídavého proudu. (c)
4 Zapněte reproduktor. (d)
5 Otáčením knoflíku hlasitosti nastavte hlasitost. (e)
6 Otáčením knoflíku basů nastavte basy. (f)
7 Vypněte reproduktor a odpojte jej.   
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na 
vysokofrekvenční odrušení. 
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a 
součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním 
systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických 
výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem 
přeškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních nařízení a 
nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Informace o výrobcích
Vstupní napájení AC 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Výstupní výkon (RMS) 30W
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