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FCC - ÜHILDUVUSE TEADE

See seade on vastavuses FCC reeglite osaga 15. Funktsioonid vastavad
alljärgnevale kahele tingimusele:

See seade ei või põhjustada kahjulikku interferentsi,

See seade peab vastu võtma kõik interferentsi, kaasa arvatud selle,
mis võib põhjustada soovimatut funktsioneerimist.

See seade on testitud ja kooskõlas klass B digitaalsete seadmete
piirangutega vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud on, et
kaitsta kahjuliku interferentsi eest koduses majapidamises. See seade
toodab, kasutab ja võib kiirata raadiolainete energiat. Kui seadet ei
paigaldata ega kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada
kahjulikku interferentsi raadiosidele. Siiski pole garantiid, et interferents
ei teki korrektse paigalduse korral. Kui see seade põhjustab kahjulikku
interferentsi raadio või televiisori vastuvõtule, mida saab kontrollida
lülitades seadet sisse ja välja, soovitame kasutajal parandada
interferentsi ühel või enamal alljärgneval viisil:

Muuta seadme antenni asukohta.

Suurendada vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.

Ühendada seade teise voolupistikusse või vooluvõrku kui see,
millesse vastuvõtja on ühendatud.

Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio/televiisori tehnikuga
abi saamiseks.
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Märkus:
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MULTIMEEDIA KÕLARID

Paigaldamine:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Valikulised funktsioonid:
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Ühendage kõlarite pistik subwooferi audio väljundpesaga: punane
pistik punasesse pessa, valge pistik valgesse pessa .

Ühendage audio sisendpistik subwooferi rohelisest pordist vastava
pordiga oma arvutil .

Ühendage juhtmega kaugjuhtimispult subwooferiga .

. Ühendage voolujuhe vooluvõrgu pistikuga .

Lülitage seade sisse .
Juhtmega kaugjuhtimispuldi indikaator süttib põlema.

Muutke helitugevust juhtmega kaugjuhtimispuldiga, arvuti
rakendusega või multimeedia rakenduse tarkvaraga .

Muutke bassi tugevust .

Kui olete multimeedia kõlarite kasutamise lõpetanud, väljuge
multimeedia rakendusest ja lülitage seade välja.

Ühendage kõrvaklappide kaabel juhtmega kaugjuhtimispuldiga .

Prijunkite MP3 ðaltinio laidà prie nuotolinio valdymo pultelio .

Ühendage MP3 allika kaabel juhtmega kaugjuhtimispuldiga
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Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja
osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Palun uurige
kohalike elektrooniliste ja elektriliste seadmete eraldi kogumispunktide
kohta, samuti läbikriipsutatud prügikasti sümboliga toodete ära
viskamise kohti. Palun käituge vastavalt kohalikele seadustele ja ärge
visake toodet ära koos tavalise olmeprügiga.


