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Aviso: 1. O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos. Não 
devem ser colocados em cima do produto objectos com líquidos, tais 
como jarras. 2. Para desligar totalmente o aparelho da alimentação de 
corrente, deve retirar o cabo de alimentação da tomada eléctrica. 3. 
O cabo de alimentação do produto não deve ser obstruído OU deve 
estar num local de fácil acesso durante o funcionamento. 4. Não devem 
ser colocados em cima do aparelho fontes de chamas sem protecção, 
como velas acesas. 5. Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o 
dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo 
de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para 
ser utilizado de imediato. 6. A placa de sinalética encontra-se na parte 
inferior do aparelho. 7. Nunca retire o revestimento do aparelho.
NOTA: Certifique-se de que o altifalante multimédia foi correctamente 
instalado antes de o utilizar.
Instalação:
1 Ligue a ficha do altifalante à saída de áudio. (a)
2 Ligue a entrada de áudio à saída de áudio do seu computador. (b)
3 Ligue a ficha de CA à tomada de alimentação de CA. (c)
4 Ligue o altifalante. (d)
5 Rode o botão do volume para ajustar o nível de som. (e)
6 Rode o botão dos graves para ajustar os sons graves. (f)
7 Desligue o altifalante e retire a ficha.  
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio 
da União Europeia. 
O produto foi concebido e fabricado com materiais e 
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e 
reutilizados. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva 
local para produtos eléctricos e electrónicos, incluindo os que 
estão assinalados com um símbolo de um caixote do lixo 
traçado. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não 
elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.

Informações do produto
Entrada da alimentação de CA 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Potência de saída (RMS) 30W
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