PRENOSNI ZVOČNIŠKI SISTEM 8”/20cm 500W

Zahvaljujemo se vam za nakup prenosnega zvočniškega sistema. Pred prvo uporabo
naprave preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.
VARNOSTNA PRIPOROČILA

SKU : PORT85VHF-BT
NAVODILA ZA UPORABO

Vsa varnostna navodila in opozorila morajo biti spoštovana. So del priročnika in se hranijo
s priročnikom .
Morebitni garancijski zahtevki postanejo neveljavni, če pride do poškodb zaradi
neupoštevanja navodil za uporabo. Mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično
škodo .
Ne prevzemamo nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali materialne škode na
premoženju zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja varnostnih navodil. Morebitni
garancijski zahtevki ne veljajo v takih primerih.
Nepooblaščene predelava in / ali sprememba aparata ni dovoljeno zaradi varnostnih in
licenčnih razlogov (CE) .
Aparat je odobren za delovanje v suhem , zaprtem prostoru. Ne uporabljajte naprave v
bližini vode , kot na primer v kopalnice ali v bližnjih bazenih.
Naprava ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam ( < 5 ℃ - > 35 ℃ ) med
delovanjem .
Naprava ne sme biti izpostavljena močnim vibracijam ali težkim mehanskim obremenitvah.
Naprava ne sme biti izpostavljena preveliki vlagi (zaradi kapljanju ali tretiranega vode , na
primer) .
Ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo , kot so vaze , na vrhu ali neposredno ob
napravi. Lahko bi se prevrnil , zaradi česar voda vstopi v napravo . Nikoli ne izlivajte tekočine
nad aparatom . Ne postavljajte majhnih predmetov , kot so kovanci, sponke za papir , na
napravo , saj lahko padejo v notranjost aparata . Obstaja visoko tveganje za nastanek požara
ali življenjsko nevarne električnega toka ! Če katera koli tekočine ali predmet, vstopiv aparat
kljub temu , potegnite električni vtič iz vtičnice takoj in se obrnite na strokovnjaka .
Naprava je bila izdelana v skladu z razredom zaščite ll (samo za dvojno izoliranost enote
brez ozemljitve ).
220-240 V AC/50 Hz vtičnica se lahko uporabi kot vir energije za napravo . Nikoli ne
poskušajte upravljati napravo s katero koli drugo napetostjo.
Potegnite le omrežni vtič iz vtičnice z nameravano površino za prijemanje . Ne vlecite za
kabel .
Nikoli ne priključite vtič ali izklapajte z vlažnimi ali mokrimi rokami .

Vedno potegnite električni vtič iz vtičnice :
- Pred čiščenjem aparata
- Če je nevihta
- Če ne boste uporabljali aparata dalj časa ( > 1 teden)
Električne naprave morajo biti izven dosega otrok. Bodite še posebej previdni, če so otroci
prisotni . Otroci se ne zavedajo nevarnosti. Otroci bi poskušali vstaviti predmet v napravo .
Tam je smrtno nevarna nevarnost električnega udara .
Aparata ne puščajte brez nadzora , medtem ko deluje .
Aparata ne postavljajte na nestabilno ali premično površino. Osebe, se lahko poškodujejo
ali aparat če pade.
Če uporabljate stojalo, poskrbite, da je v stabilnem položaju in se prevaža varno.
Namestitev na neravnih površinah, nagnjenih ali ustavljanje stojalo nenadoma med
prevozom lahko povzroči prevračanje.
Aktivne komponente so lahko izpostavljene z odpiranjem pokrovov ali odstranjevanje
sestavnih delov (razen, če je to možno storiti brez orodja ). Kontaktne točke lahko tudi v
živo. Če je naprava, ki se je začela z namenom , da se kalibrira, Servis, popravila ali
zamenjavo sestavnih delov ali sklopov, vse njene polov morajo biti ločeni od vseh virov
napetosti prvo. Če aparat treba pustiti odprt in pod napetostjo med vzdrževanjem ali
popravili , lahko to delo opravi le strokovnjak , ki je seznanjen s tem povezanih tveganj in
ustreznimi predpisi .
Neposredno po tem, ko jo prenesete izhladnega v topel prostor aparata nikoli ne povezujte.
Kondenzacijske vode, in druge oblike lahko uniče aparat ali pride do električnega udara.
Dovolite napravi, da doseže sobno temperaturo , preden jo priključite. Počakajte, da
sekondenzacijska voda izpari . To lahko traja nekaj ur .
Ne postavljajte odprtega ognja, kot so goreče sveče na ali ob napravo .
Ne postavljajte naprave na mehkih površinah, kot so preproge ali postelja . Ne prekrivajte
zračnikov aparata . Ne ovirajo kroženje zraka s predmeti , kot so revije, namizni prti in
zavese. S tem se prepreči odvajanje toplote iz naprave in lahko povzroči pregrevanje .
Napravo uporabljajte samo v zmerni klimi in ne v tropskem okolju .
Vse osebe, ki sodelujejo pri delovanju, montaži in vzdrževanju aparata morajo biti ustrezno
usposobljeni in upoštevati ta navodila za uporabo .
Pokvarjene omrežne kable lahko nadomesti le strokovnjak. Nevarnost električnega udara !
Ne pustite embalažni material , da leži okoli brezbrižno , saj lahko postanevir nevarnosti za
otroke, ki se igrajo z njim.
Predpise za preprečevanje nesreč in predpisih poklicnih združenj delodajalcev bi bilo treba
upoštevati pri komercialnih institucij.
Če niste prepričani o pravilni povezavi ali če imate kakšno vprašanje, ki ni v navodilih za
uporabo, prosimo, ne oklevajte in se obrnite na podporo ali strokovnjaka po vaši izbiri.
Posvetujte se s strokovnjakom, če ste v dvomih o principu delovanja ali varnosti izdelka.

LASTNOSTI
-

Bluetooth funkcija
Vgrajen Ojačevalec
Vgrajen USB-MP3 Predvajalnik
2x VHF mikrofoni
Daljinski upravljalec
Tonske kontrole za nizke in visoke tone
Kontrole za ECHO in glasnost mikrofona
Kontrola glasnosti glasbe
MIC in LINE vhod
Vgrajena polnilna baterija
Nameščeni ročaj in kolesa.

SPREDNJA PLOŠČA

NAPAJANJE: BATERIJA IN AC DELOVANJE
1.
2.

Vgrajena baterija za ponovno polnjenje in napajanje.
Pred uporabo tega sistema prvič, vas prosimo, vstavite AC kabel v električno vtičnico
predvajalnika in priključite drugi konec na primerno vtičnico. Prepričajte se, da je
"Kazalec polnjenja" ON 10 ur neprekinjeno.
3. Prosimo, napolnite vsakih 6 mesecev, če ne uporabljate sistema za daljše časovno
obdobje.
OPOMBA: Prosimo, izklopite stikalo za vklop, ko ste končali z uporabo sistema.

ZADNJA PLOŠČA

Tehnični podatki
Zvočnik ................................................................................................8”/20cm
RMS moč ................................................................................................. 250W
Max. moč ................................................................................................. 500W
Moč vgrajenega Ojačevalca ........................................................... 200W max.
Občutljivost .............................................................................................. 93dB
Frekvenčni razpon ....................................................................... 45Hz – 20kHz
Akumulator ................................................................................. 12VDC 2.3Ah
Napajanje ................................................................... 220-240V AC, 50/60Hz~
Mere .................................................................................... 385×230×285 mm
POMEMBNO: Električni proizvodi se ne smejo dati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do
reciklažnega centra. Vprašajte vaše lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem, kako se nadaljuje.

ZA PREDVAJANJE U-DISK MP3/WMA GLASBE
1. Preklopite vir napajanja na ON.
2. Vstavite U-DISK
3. Izberite naslov in pritisnite ►
ZA PREDVAJANJE GLASBE
1. Vstavite RCA vtič v LINE IN vtičnico in pritisnite USB / AUX.
2. Vstavite mikrofon v TRS Jack v MIC1 ali MIC2 in preklopite na VHF.
3. Prilagodite MIC VOL, ECHO, MASTER VOL.
BLUETOOTH FUNKCIJA
1. Vklopite funkcijo Bluetooth preko stikalo za vklop.LED za napajanje bo zasvetila.
2. Vklopite vašo Bluetooth napravo.
3. Pritisnite gumb  dokler LED utripa rdeče in modro.
4. Aktivirajte Bluetooth povezovalno funkcijo v napravi.
5. Izberite BLUETOOTH v seznamu najdenih naprav.
6. Ste pripravljeni, da predvajate svojo glasbo.

