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Varning: 1. Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller 
vattenstrålar och du ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till exempel 
vaser, på produkten. 2. Du stänger av strömmen helt genom att dra 
ur nätkontakten på produkten från nätuttaget. 3. Nätkontakten på 
produkten ska inte blockeras eller ska vara enkel att komma åt vid 
avsedd användning. 4. Inga öppna lågor, t.ex. tända ljus, bör placeras på 
produkterna. 5. Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används 
som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt. 6. Typplattan 
sitter på baksidan av apparaten. 7. Ta aldrig bort höljet från apparaten.
Obs! Kontrollera att multimediehögtalaren har installerats på rätt sätt 
innan du använder den.
Installation:
1 Anslut högtalarkontakten till ljuduttaget. (a)
2 Anslut ljudkontakten till ljudutgången på datorn. (b)
3 Anslut nätkontakten till nätuttaget. (c)
4 Slå på högtalaren. (d)
5 Justera volymen genom att vrida volymknappen. (e)
6 Justera basen genom att vrida basknappen. (f)
7 Stäng av högtalaren och dra ur nätkontakten.  
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s 
förordningar om radiostörningar. 
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material 
och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas. Ta 
reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska 
och elektroniska produkter, inklusive de som har markerats med 
den överkorsade hjulsymbolen . Följ den lokala lagstiftningen och 
släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Produktinformation
Nätströmsingång 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Uteffekt (RMS) 30W
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