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Ηχεία πολυμέσων
Προειδοποίηση: 1. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε 
υγρά και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα 
που περιέχουν υγρά, όπως βάζα. 2. Για πλήρη διακοπή 
της τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το βύσμα κεντρικής 
τροφοδοσίας από την πρίζα. 3. Το βύσμα κεντρικής 
τροφοδοσίας του προϊόντος δεν πρέπει να παρεμποδίζεται 
Ή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την χρήση 
της συσκευής για τον προορισμένο σκοπό της. 4. Πάνω 
στα προϊόντα δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής 
φλόγας, όπως αναμμένα κεριά. 5. Η μέγιστη τάση εξόδου 
από την υποδοχή των ακουστικών είναι ίση ή μικρότερη 
από150mV.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο πολυμέσων είναι 
σωστά εγκατεστημένο πριν τη χρήση.
Απαιτήσεις συστήματος: 

Υπολογιστής Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP, or 
Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® X 
ή μεταγενέστερη 
έκδοση

Εγκατάσταση:

1 Συνδέστε τα βύσματα ηχείων στις υποδοχές 
εξόδου ήχου του υπογούφερ: το κόκκινο βύσμα 
στην κόκκινη υποδοχή, το λευκό βύσμα στη λευκή 
υποδοχή ( ).

2 Συνδέστε το βύσμα εισόδου ήχου από την πράσινη 
θύρα του υπογούφερ στην αντίστοιχη θύρα του 
υπολογιστή σας ( ).



EL

3 Συνδέστε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο στο 
υπογούφερ ( ).

4 Συνδέστε το βύσμα AC στην υποδοχή τροφοδοσίας 
AC ( ).

5 Ενεργοποιήστε το σύστημα ( ).
Η ένδειξη του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου  »
ανάβει.

6 Ρυθμίστε την ένταση μέσω του ενσύρματου 
τηλεχειριστηρίου ( ), μέσω της εφαρμογής του 
υπολογιστή ή του λογισμικού της εφαρμογής 
πολυμέσων ( ).

7 Ρυθμίστε το μπάσο ( ).

8 Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ηχείων 
πολυμέσων, πραγματοποιήστε έξοδο από 
το λογισμικό εφαρμογής πολυμέσων και 
απενεργοποιήστε το σύστημα.

Προαιρετική λειτουργία:

9 Συνδέστε το καλώδιο των ακουστικών στο 
ενσύρματο τηλεχειριστήριο ( ).

10 Συνδέστε το καλώδιο πηγής ΜΡ3 στο ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο ( ).
Αποσυνδέστε το καλώδιο πηγής MP3, εάν θέλετε να • 
απολαύσετε την πηγή ήχου από την πράσινη θύρα 
(είσοδος ήχου) του υπογούφερ.
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Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία 
μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής 
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το 
σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβείτε 
τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά 
σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
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