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Komputer hangszóró

Kezelőszervek

1) Hangerő-szabályozó
Be-/Kikapcsoló

2) Összekötő kábel (PC hangkártyához)
3) Hangszóró-csatlakozó aljzat
4) 230 V-os hálózati csatlakozó kábel

A hangszóró csatlakoztatása

● Csatlakoztassa a hangszórókat a PC-jének hangkártyájához vagy egyéb
műsorforráshoz.

● Ezt követően csatlakoztassa a hangszórórendszert a hálózati áramforráshoz.
● Mielőtt a konnektorba csatlakoztatná a hálózati kábel dugaszát, ellenőrizze,
hogy megfelelő-e a hálózati feszültség (230 V/50Hz).

Biztonsági tudnivalók

A biztonsági tudnivalók tanulmányozásakor vegye figyelembe a PC használati
útmutatójában leírtakat is!

 A hangszórók szállításakor csak az eredeti csomagolást használja, ha ez nem áll
rendelkezésre, akkor olyan hasonló csomagolást, amely védelmet nyújt a por,
az ütődések és a nyomóhatások ellen.

 A teljes készülékrendszert csak olyan helyen állítsa fel, ahol biztonságosan
működtethető és nincs kitéve sérülésnek, vagy egyéb káros mechanikai hatásnak.

 A hangszórók erősítője 230 V, 50 Hz-es hálózatról üzemeltethető.

 A készüléket olyan helyen állítsa üzembe, ahol közel van a hálózati csatlakozás,
a fali konnektorban.

 A hálózati főkapcsoló kikapcsolásakor a hangszórók nem teljesen választódnak
le a hálózati áramról. Ezért, ha tartósan nem használja őket, húzza ki a hálózati
csatlakozó dugaszt a konnektorból.

 A hangszórókat csak száraz helyiségben üzemeltesse.

 A vezetékeket úgy vezesse el, hogy ne kerüljenek veszélyforrás közelébe és
ne akadjanak bele semmibe. A hangszórók csatlakozásai megfelelnek az
üzemi feltételeknek.



 Ügyeljen rá, hogy a hangszóró csatlakozóiba ne akadjon bele semmilyen
fém alkatrész, amely rövidzárt idézhet elő, pl.: gémkapocs, és ne kerüljön
rá folyadék, amely befolyhat a hangszóróba.

 Ha bármilyen meghibásodás következik be a készülék dobozán,
a kezelőszervekben, vagy a hálózati tápegységben, vagy folyadék kerül bele
az erősítő áramkörébe, azonnal kapcsolja ki a teljes rendszert, a hiba elhárításáig
és húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.

 A hibaelhárítást és a javítást minden esetben bízza szakemberre!

 Akkor is áramtalanítsa a készüléket, ha csak a hangdobozt, vagy az erősítő
külsejét tisztítja.

 A hangdoboz tisztításához száraz törlőkendőt használjon. Ne alkalmazzon
túlszennyezett tisztítókendőt, mert a szennyezékben lévő kristályos anyagok
karcolhatják a hangdoboz felületét. A rászáradt foltokat jól kicsavart vizes ruhával
távolítsa el.

Műszaki adatok

Tápfeszültség: 230 V/50 Hz
Teljesítmény, P.M.P.O.: 400 Watt
Teljesítmény, RMS.: 10 Watt
Frekvencia-átvitel: 60…18.000 Hz
A hangszórók mérete: 8,3 x 10 x 12 cm
A mélysugárzó mérete: 12 x 12 x21 cm

Garanciaszolgáltatás

A Hama termékek kiemelkedően jó minősége a legszigorúbb nemzetközi normákat is
kielégíti. A garancia időtartama a vásárlás napjától számítva kezdődik. A garanciális
kötelezettség kiterjed az anyaghibára, a feldolgozási hiányosságokra és a csökkent
értékű termék hibájára, ha az nem károkozásból származó következmény. A
garanciaigény akkor érvényesíthető, ha a kifogásolt terméket visszajuttatja a
megjelölt garanciaszolgáltatói helyre, az eredeti vásárlói számla és egy rövid
hibaleírás kíséretében. A hibás eszközt, vagy készüléket gondosan becsomagolva,
portó- és fuvarköltség-mentesen kell eljuttatni a garanciális szolgáltatóhoz. A
teljesített garanciális szolgáltatás a garanciaidőt meghosszabbítja. A javított, vagy
cserélt termékre új garancia-határidő érvényes.


