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KK Посібник користувача
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Ескерту: 1. Өнімге су тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс 
және оның үстіне вазалар сияқты сұйықтығы бар заттарды 
қоюға болмайды. 2. Қуат кірісін толығымен ажырату үшін, өнімнің 
ашасын розеткадан ажырату керек. 3. Өнім ашасына кедергі 
жасамау керек немесе мақсатты пайдалану кезінде оған оңай 
қол жеткізу мүмкін болуы керек. 4. Өнімдерге жандырылған 
шамдар сияқты ашық от көздерін қоймау керек. 5. Желі 
істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде 
қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде 
қалады.  6. типтік кесте құрылғының артқы жағында орналасқан. 7. 
Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: пайдаланар алдында мультимедиа динамигінің дұрыс 
орнатылғанын тексеріңіз.
Орнату:
1  Динамик штепселін дыбыс шығысы ұясына жалғаңыз. (a)
2  Дыбыс кірісі штепселін компьютердің дыбыс шығысы ұясына 

жалғаңыз. (b)
3  Айнымалы ток штепселін айнымалы ток розеткасына 

жалғаңыз. (c)
4  Динамикті қосыңыз. (d)
5  Дыбыс деңгейін реттеу үшін дыбыс деңгейі тұтқасын 

бұраңыз. (e)
6  Басты реттеу үшін бас тұтқасын бұраңыз. (f)
7  Динамикті өшіріп, ажыратыңыз. 
Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио 
кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары 
сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған. 
Жергілікті электр және электрондық өнімдерді бөлек 
жинау жүйесі, соның ішніде, сызылған дөңгелекті себет 
таңбасымен белгіленгендерімен танысыңыз. Жергілікті 

ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, 
жеке лақтыруыңызды өтінеміз.
Өнім туралы ақпарат
Айнымалы ток қуатының 
кірісі

220-240 В~, 50/60 Гц, 200 мА

Шығаратын қуаты (ОКМ): 30Вт
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