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14462 - Active Stereo Speaker Set AS-62
Πρόλογος
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είναι ιδανικό για χρήση με το Notebook και το MP3 Player.
Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:
1. Δύο στερεοφωνικές είσοδοι jack σχεδιασμένες για σύνδεση με το PC ή το MP3 player.
2. Το διαμέρισμα των μπαταριών επιτρέπει την εξωτερική χρήση.
3. Έντονα μπάσα καταπληκτικοί μέσοι και πρίμο που παρέχονται από υψηλής ποιότητας κινήσεις.
4. Ελαφριά ηχεία για μέγιστη φορητότητα.

“Προειδοποίηση” Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική
χρήση.

Ενέργεια
Ενέργεια μέσω εναλλασσόμενου ρεύματος (DC)
Μπορείτε να τροφοδοτήσετε το σύστημα με την χρήση ενός 6V, DC adapter.
- Γυρίστε στην θέση “off”
- Συνδέστε το βύσμα του μετατροπέα DC στην υποδοχή DC 6V jack στο πίσω μέρος της μονάδας HUB.
- Βάλτε το άλλο άκρο του μετατροπέα DC στην πρίζα.

Ενέργεια μέσω μπαταρίας
Μπορείτε επίσης να τροφοδοτήσετε το σύστημα με 4 AAA μπαταρίες.
- Γυρίστε στην θέση “off”
- Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Τοποθετήστε 4 AAA μπαταρίες, ταιριάξτε τα σύμβολα πολικότητας (+ και -) όπώς φαίνεται στο τμήμα τοποθέτησης των μπαταριών .
- Τοποθετείστε το κάλυμμα των μπαταριών

Λειτουργία
1. Γυρίστε τον διακόπτη power στην θέση “OFF”.
2. Ολοκληρώστε κάθε διαδικασία ενεργοποίησης – τροφοδοσίας (παρακαλώ ανατρέξτε στις επιλογές τροφοδοσίας)
3. Συνδέστε τις επιθυμητές φορητές συσκευές:

α) Συνδέστε στερεοφωνικά με το στερεοφωνικό καλώδιο που παρέχεται στο MP3 jack στο πάνω τμήμα της μονάδας HUB και την άλλη άκρη του
στερεοφωνικού καλωδίου στο MP3 jack.
β) Συνδέστε το βύσμα στο στερεοφωνικό με το καλώδιο δικτύου του φορητού υπολογιστή (notebook's phone jack) και εισάγεται την άλλη άκρη του στο
Line-in jack στο εμπρόσθιο τμήμα της μονάδας HUB.

4. Στήστε τα ηχεία και προσαρμόστε την γωνία για επιθυμητό άκουσμα.
5. Γυρίστε στο πλήκτρο power στην θέση “ON”position (το LED που υποδεικνύει τον φωτισμό θα πρέπει να ανάψει)
6. Προσαρμόστε την επιθυμητή ένταση.
7. Ενεργοποιήστε το MP3 player ή το Notebook και απολαύστε την μουσική.

(*Σημείωση: ενώ τα σήματα από το PC και MP3 λειτουργούν ταυτόχρονα, το σήμα του MP3 θα εκπέμψει πριν από του PC εάν είναι και τα δύο συνδεδεμένα)

8. Προκειμένου να φορτίσετε το MP3 player χρησιμοποιώντας το σύστημα των ηχείων, απλά συνδέστε το καλώδιο USB που πρέπει να παρέχεται με το MP3
player στην υποδοχή USB στο πίσω τμήμα της μονάδας HUB.

Σημείωση για την φόρτιση:
(1). Για φόρτιση η μονάδα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
(2). Για βελτίωση της φόρτισης ή για αύξηση της χρήσης του, μέτρια ένταση θα βελτιώσει την ταχύτητας φόρτισης ενώ υψηλότερη ένταση θα καθυστερήσει
την διαδικασία φόρτισης.
(3). Η φόρτιση του MP3 δεν είναι διαθέσιμη όταν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες.

Φροντίδα
- Κρατήστε το σύστημα ηχείων στεγνό. Αν βραχεί στεγνώστε το άμεσα.
- Χρησιμοποιείστε και αποθηκεύστε το σύστημα των ηχείων σε θερμοκρασία δωματίου
- Χειριστείτε το σύστημα των ηχείων προσεκτικά, μην το πετάτε.
- Κρατήστε το σύστημα των ηχείων μακριά από σκόνη.
- Σκουπίστε το σύστημα των ηχείων με ένα στεγνό πανί για να το διατηρήσετε σαν καινούργιο.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τον καθαρισμό του συστήματος των ηχείων. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

Χαρακτηριστικά
HUB box
1. Έλεγχος: Πλήκτρο ενεργοποίησης, Πλήκτρο έντασης
2. Είσοδος: DC6V Jack, 3.5mm stereo Jack(Line In) x 2
3. Έξοδος: 3.5mm jack,USB
4. Ενέργεια: DC adapter ,AAA μπαταρίες x 4

Ηχεία
1. Υλικό κατασκευής: Πλαστικό ABS
2. Ηχείο: 1.25x2,Full range,1.5w x 2
3. Ανεξαρτησία: 4 ohm
4. Συχνότητα: 100Hz~20KHz
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Γενικά
1. Διαστάσεις(W)X(H)X(D): 160mmx100mx28mm
2. Βάρος: 260g

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Όταν έχετε κάποιο πρόβλημα με το σύστημα των ηχείων ελέγξτε την ακόλουθη λίστα και κάντε τις διορθωτικές ενέργειες.
Αν το πρόβλημα παραμείνει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο διανομέα.
1. Δεν υπάρχει ήχος από το σύστημα των ηχείων.
α) Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.
β) Βεβαιωθείτε ότι η ένταση όλων των συσκευών έχει ρυθμιστεί σωστά.
γ) Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες αν χρησιμοποιείτε μπαταρίες

2. Ο ήχος παραμορφώνεται
α) Μειώστε την ένταση
β) Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

3. Βόμβος στην έξοδο του ηχείου.
α) Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.
β) Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι μακριά από το σύστημα των ηχείων

4. Ο ήχος ξαφνικά σταματά. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι σωστές.

Σημειώσεις για τις μπαταρίες
- Απορρίψτε τις μπαταρίες με τον σωστό τρόπο.
- Μην καίτε ή θάβετε τις μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο νέες μπαταρίες του απαιτούμενου μεγέθους και του κατάλληλου τύπου.
- Μην ανακατεύετε παλιές με νέες μπαταρίες, μπαταρίες διαφορετικού τύπου (απλές, αλκαλικές, ή επαναφορτιζόμενες), ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
διαφορετικής χωρητικότητας.
- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για περισσότερες από 2 εβδομάδες , αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Οι μπαταρίες μπορεί να εκκρίνουν υγρά που μπορεί να καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά τμήματα.


