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TR Kullanım kılavuzu
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Uyarı: 1. Ürün, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalı 
ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler ürünün üzerine yerleştirilmemelidir. 
2. Güç ünitesi bağlantısını tamamen kesmek için, ürünün elektrik fişi 
elektrik prizinden çıkarılmalıdır. 3. Ürünün elektrik fişi engellenmemeli 
VEYA kullanım sırasında kolayca erişilebilir olmalıdır. 4. Yakılmış mum gibi 
çıplak alev kaynakları ürünlerin üzerine kesinlikle yerleştirilmemelidir.
5. ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak 
kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda 
kalmalıdır. 6. Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur. 7. Bu ürünün 
muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
NOT: Kullanmadan önce multimedya hoparlörün doğru şekilde 
kurulduğundan emin olun.
Kurulum:
1 Hoparlör fişini ses çıkış soketine bağlayın. (a)
2 Ses giriş fişini bilgisayarınızın ses çıkışına bağlayın. (b)
3 AC fişini AC güç soketine bağlayın. (c)
4 Hoparlörü açın. (d)
5 Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi düğmesini çevirin. (e)
6 Bası ayarlamak için bas düğmesini çevirin. (f)
7 Hoparlörü kapatın ve fişini çekin.  
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. 
Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden 
kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan 
tasarlanmış ve üretilmiştir. Lütfen, üzerinde çarpı bulunan 
çöp kutusu simgesiyle işaretlenmiş olanlar dahil, elektrikli ve 
elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi 
edinin. Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen 
ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. 

Ürün bilgileri
AC güç girişi 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Çıkış gücü (RMS) 30W
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