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Advarsel: 1. Produktet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og 
væskeholdige gjenstander, f.eks. vaser, må ikke settes på produktet. 
2. Når du skal slå av strømtilførselen, må støpselet til produktet 
kobles fra nettspenningen. 3. Støpselet til produktet bør være fritt for 
hindringer ELLER bør være lett tilgjengelig for tiltenkt bruk. 4. Ikke sett 
flammekilder, f.eks. stearinlys, på produktene. 5. Når strømuttaket eller 
en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten 
hele tiden være klar til bruk. 6. Typeplaten er plassert bak på enheten. 
7. Fjern aldri dekselet på dette apparatet.  
MERK: Kontroller at multimediehøyttaleren er riktig installert før du 
bruker den.
Installasjon:
1 Koble høyttalerkontakten til lydutgangen. (a)
2 Koble lydinngangskontakten til lydutgangen på datamaskinen. (b)
3 Koble strømkontakten til stikkontakten. (c)
4 Slå på høyttaleren. (d)
5 Vri på volumknappen for å justere volumet. (e)
6 Vri på bassknappen for å justere bassen. (f)
7 Slå av høyttaleren og koble den fra.  
Dette produktet er i samsvar med kravene for 
radioforstyrrelser i EU. 
Produktet er utformet og produsert med materialer og 
deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes. 
Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og 
elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø, inkludert 
utstyr som er merket med en søppeldunk med kryss over. 
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det 
vanlige husholdningsavfallet. 

Produkt-informasjon
AC-strøminngang 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Utgangseffekt (RMS) 30W
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