
14461 – Ενεργά Ηχεία
Χειρισμός
(1) Διακόπτης ΟΝ/OFF
(2) Dx- Bass
(3) Ένδειξη ελέγχου λειτουργίας
(4) Τμήμα μπαταρίας
(5) 3.5 mm αρσενικό βύσμα για σύνδεση με CD
(6) Σύνδεση για το δεξιό ηχείο
(7) Καλώδιο σύνδεσης
(8) Σύνδεση για εξωτερική μονάδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
(9) Κομμάτι καλωδίου σύνδεσης

Συνδέοντας τα ηχεία
 Εισάγετε το καλώδιο σύνδεσης (10 στην υποδοχή σύνδεσης (7).
 Συνδέστε το αρσενικό βύσμα (5) στην έξοδο ηχείου του CD. Δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του CD για πληροφορίες πάνω στις συνδέσεις του CD σας.
 Εισάγετε 4 μπαταρίες τύπου ΑΑ.

Οδηγίες Ασφαλείας
Παρατηρήστε τις οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο λειτουργίας του CD , κτλ.!
 Συνδέστε τα ηχεία μόνο σε ξηρά μέρη.
 Δρομολογήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην είναι επικίνδυνα (κίνδυνος της θέσης σε λειτουργία) και δεν μπορούν να βλαφθούν. Όταν συνδέετε τα

ηχεία, παρατηρήστε τις αντίστοιχες οδηγίες με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης
 Σε έκτακτες περιπτώσεις (π.χ. εάν το εξωτερικό κάλυμμα ή τα χειριστήρια είναι χαλασμένα, εάν υγρά ή ξένα σώματα εισχωρούν στα ηχεία)

απενεργοποιήστε αμέσως τα ηχεία.
 Απενεργοποιήστε τα ηχεία πριν τα καθαρίσετε. Καθαρίστε εξωτερικά τα ηχεία χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ύφασμα. Αν μεγάλες ποσότητες σκόνης

έχουν συσσωρευθεί, χρησιμοποιήστε ένα υγρό ύφασμα που έχει ενυδατωθεί σε διάλυμα νερού με μαλακό απορρυπαντικό.

Τεχνικές Πληροφορίες
Πηγή Ισχύος: 4 x AA
Ισχύς Ρ.Μ.Ρ.Ο: 10 Watt
Φάσμα συχνότητας: 80Hz- 15kHz
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