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Produktoplysninger
Vekselstrømsindgang 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Udgangseffekt (RMS) 30W

 DA 
Advarsel: 1. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der 
må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på produktet. 
2. For at afbryde strømtilførslen fuldstændig skal produktets strømstik 
tages ud af stikkontakten. 3. Produktets strømstik må ikke tildækkes - 
det skal være nemt tilgængeligt under brug. 4. Der må ikke placeres 
åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet. 5. Hvis netstikket eller 
et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes 
nemt. 6. Identifikationspladen findes i bunden af apparatet. 7. Kabinettet 
bør aldrig tages af apparatet.
BEMÆRK: Sørg for, at multimediehøjttaleren er installeret korrekt, før 
du bruger den.
Installation:
1 Tilslut højttalerstikket til stikket til lydudgang. (a)
2 Tilslut stikket til lydindgang til stikket til lydudgang på din computer. (b)
3 Sæt strømstikket i stikkontakten. (c)
4 Tænd for højttaleren. (d)
5 Drej på lydstyrkeknappen for at justere lydstyrken. (e)
6 Drej på basknappen for at justere bassen. (f)
7 Sluk for højttaleren, og tag stikket ud.  
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens. 
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og 
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig 
orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske 
og elektroniske produkter i dit lokalområde, herunder de, 
der er mærket med affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler, 
og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med 
almindeligt husholdningsaffald.
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