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Въведение Управление
Благодарим Ви, че се доверихте на нашата аудио система!
Тя може да бъде използвана с Вашите CD, MP3 устройства, 
персонални компютри и други съвместими аудио
източници. 

Характеристики
· Стилен дизайн

· Дървен субуфер

· Висококачествени драйвъри и вграден мощен усилвател 

· Съвместима със CD, MP3, PC, TV.

Настройка на звука

Настройка на баса

Аудио жак

Кабел за захранване

Сателити
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Важно!

Моля, изключете аудио системата, ако са налице някои 
от следните фактори:

· Захранващият кабел или щепселът са повредени по
един или друг начин; 

· Била е изпу сната или повредена по един или друг начин;
· Претърпяла е разлив на течности;

· Имате подозрения, че устройството се нуждае от ремонт;

· Била е изложена на дъжд или прекомерна влага. 

Работа и свързане 

Моля, уверете се, че системата и устройството са
 саизключени преди да установите връзка между тях.

Вижте фигурата, изобразена по-горе, за да разберете
как да свържете кабелите.

Стъпка1: Свържете устройството (PC/CD/MP3) със сте-
рео кабела в задния панел.

Стъпка 2: Свържете двете сателитни тонколони към
гнездото им за свързване, намиращо се в задния панел. 

Стъпка 3: Свържете USB кабела и натиснете бутона за
включване.
Стъпка 4: Настройте нивото на звука според собствените
Ви предпочитания.
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Отстраняване на неизправности Мерки за безопасност
Ако имате проблеми по време на монтирането на
аудио системата, моля, проверете следните условия: 

· Уверете се, че всички връзки между устройствoтo и
аудио системата са закрепени;

· Уверете се, че захранването е включено;

· Ако сте се свързали към нестандартна игрална  
конзола или аудио устройство, моля, прегледайте
ръководствата им за употреба. 

1. Дръжте аудио системата далеч от топлинни източници като
радиатори и нагреватели; 

2. Не поставяйте устройството върху нестабилни мебели;

3. Пазете аудио системата си суха и избягвайте контакт 
с влажни или мокри места;

4. Прочетете внимателно инструкциите за употреба
преди да я сглобите;

5. Пазете тези инструкции за бъдещи справки;

6. Следвайте всички инструкции в това ръководство, 
за да разберете как работи системата.
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Почистване

ВНИМАНИЕ

Моля, изключете системата от захранването преди да
да я почистите.
Не използвайте течни или аерозолни препарати, а забършете
със суха кърпа. 

Електрическото оборудване може да бъде опасно
при неправилна употреба!

Използването на продукта от деца в присъствието
на възрастен е задължително!

HEREBY, LURBE GRUP S.A, ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ НАС-
ТОЯЩАТА ЗВУКОВА СИСТЕМА ИЗПЪЛНЯВА ОС-
НОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ  И ДРУГИ СЪОТВЕТНИ
РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВА 1999/5 / ЕО.

Aко в бъдеще Ви се наложи да изхвърлите 
този продукт, имайте предвид, че:
Електрическите продукти не бива да бъдат
изхвърляни заедно с останалия битов отпадък.
Моля, рециклирайте там, където съществуват
подбни съоръжения.
Обърнете се към местния орган или търговеца
за съвет относно този вид рециклиране. 
(Директива 2012/19/ЕC)  


