
Návod pre reproduktory

Odporúčame dôkladne preštudovať tento návod na použitie ešte pred zapojením zariadenia do 
prevádzky. Uschovajte si prosím tento návod na použitie na bezpečnom mieste pre prípadné 
neskoršie použitie. Otvorte opatrne škatuľu a vyberte postupne jednotlivé dielce prehľadne na jedno
miesto tak, aby nedošlo k ich strate počas zapájania. Ak  majú reproduktory aktívne napájanie, 
pripojte šnúru 230V do elektrickej siete. Audio konektor Jack z reproduktorov pripojte do audio 
vstupu na Vašom PC. Odporúčame Vám uschovať škatuľu a bezpečnostné výplne pre prípad 
prevozu zariadenia.

Dôležité bezpečnostné upozornenia:
Na zaistenie bezpečnosti si prosím starostlivo preštudujte všetky nižšie uvedené upozornenia.

1. Vetranie
Neukladajte prosím toto zariadenie na posteľ, oblečenie, alebo podobné predmety zabraňujúce 
voľnému prúdeniu vzduchu.

2. Chladenie
Uistite sa prosím, či je zariadenie dostatočne ďaleko od rôznych výhrevných telies, ohrievačov a 
podobných tepelných zdrojov.

3. Vlhkosť
Pre zamedzenie vzniku nebezpečného požiaru či skratu v dôsledku zasiahnutia zariadenia vlhkom 
prosím zaistite, aby tento prístroj nebol používaný vo vlhkom prostredí ako sú kúpeľne, kuchyne, 
pivničné priestory a pod.

4. Čistenie
Zariadenie čisťte až po odpojení napájacieho kábla zo siete. Nepoužívajte prosím tekuté ani iné 
chemické čistiace prostriedky. Používajte výhradne navlhčenú handričku.

5. Voda
Dávajte prosím pozor, aby zariadenie neprišlo do styku s tečúcou, alebo striekajúcou vodou, pretože
by mohlo dôjsť ku skratu a následne požiaru.

6. Preťaženie
Napájací zdroj v tomto zariadení nemôže byť preťažený. Buďte ale opatrní v prípade, že budete 
prístroj zapájať na predlžovací napájací kábel, ktorý nie je dostatočne odolný voči silnejšiemu 
odberu, pretože by mohlo dôjsť k jeho prehriatiu a následnému vznieteniu.

7. Ochrana napájacích a prepájacích káblov
Káble by mali byť položené na miestach, kde je zamedzený akýkoľvek pohyb osôb. Neukladajte 
žiadne ďalšie predmety na tieto káble a zvýšenú pozornosť potom prosím venujte napájaciemu 
káblu pripojenému do zásuvky. Zabráňte prepleteniu napájacieho kábla s káblom pre pripojenie k 
zvukovému zdroju.

8. Opravy
Nepokúšajte sa toto zariadenie sami opravovať, alebo demontovať ochranný kryt, pretože riskujete 
vážne poranenia v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom. Prenechajte prosím opravu 
špecializovanému servisu, ktorý má príslušnú kvalifikáciu.


