
14463 – Ενεργά Ηχεία

Χειρισμός
(1) Διακόπτης ON/OFF
(2) Έλεγχος έντασης ήχου
(3) Ενισχυτής μπάσου ON/OFF
(4) 3Δ ήχος surround ON/OFF
(5) Τερματικό για την σύνδεση στην πηγή ήχου
(6) Τμήμα μπαταρίας
(7) Σύνδεση ενισχυτή ενέργειας

Συνδέοντας τα Ηχεία
 Εισάγετε τις μπαταρίες στο τμήμα μπαταριών
 Συνδέστε το καλώδιο 3.5 mm στο τερματικό (5) και την πηγή ήχου ( π.χ. iPod, CD, mp3)
 Ενεργοποιήστε τα ηχεία (1), ρυθμίστε την ένταση ήχου (2) όπως θέλετε και απολαύστε.

Λειτουργία με τον ενισχυτή ενέργειας
 Συνδέστε τον ενισχυτή ενέργειας στο τερματικό (7). Συνδέστε το βύσμα σε πρίζα τύπου 220/230V
 Συνδέστε το καλώδιο 3.5 mm στο τερματικό (5) και την πηγή ήχου ( π.χ. iPod, CD, mp3)
 Ενεργοποιήστε τα ηχεία (1), ρυθμίστε την ένταση ήχου (2) όπως θέλετε και απολαύστε.

Οδηγίες Ασφαλείας
 Σιγουρευτείτε ότι η τοπική τάση είναι 230V;50Hz
 Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα της εσωτερικής εγκατάστασης είναι συμβατή
 Ο διακόπτης ON/OFF δεν αποσυνδέει την τάση από τα ηχεία. Για να αποσυνδέσετε εντελώς την τάση από τα ηχεία, το βύσμα της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να

αποβυσματωθεί

Τεχνικές Πληροφορίες
Παροχή Ισχύος: 230V;50Hz
Ισχύς Ρ.Μ.Ρ.Ο: 70Watt
Ισχύς RMS: 6 Watt
Φάσμα συχνότητας: 220Hz- 20kHz

Συνθήκες Εγγύησης
Τα προϊόντα Hama είναι υψηλής ποιότητας και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με αυστηρά διεθνή κριτήρια ποιότητας. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει την ημέρα της αγοράς. Η
εγγύηση ισχύει μόνο σε ελαττωματικά υλικά προϊόντων και κατασκευής και σχετίζεται αποκλειστικά στην αξία του αυτού προϊόντος. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί ως
συνέπεια της χρήσης δεν καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης.
Μια έγκυρη απόδειξη πώλησης του προϊόντος συνοδευμένη από μια απλή περιγραφή της φύσης του ελαττώματος πρέπει να παρουσιαστούν για κάθε αξίωση που γίνεται στην
εγγύηση.
Αυτό το προϊόν συσκευάζεται με μεγάλη προσοχή. Το φορτίο και τα ταχυδρομικά τέλη είναι δωρεάν. Κάθε αξίωση που γίνεται στην εγγύηση, δεν αυξάνει την περίοδο της
ισχύος ούτε επιτυγχάνει την έκδοση νέας εγγύησης.

14463 – Ενεργά Ηχεία

Χειρισμός
(8) Διακόπτης ON/OFF
(9) Έλεγχος έντασης ήχου
(10) Ενισχυτής μπάσου ON/OFF
(11) 3Δ ήχος surround ON/OFF
(12) Τερματικό για την σύνδεση στην πηγή ήχου
(13) Τμήμα μπαταρίας
(14) Σύνδεση ενισχυτή ενέργειας

Συνδέοντας τα Ηχεία
 Εισάγετε τις μπαταρίες στο τμήμα μπαταριών
 Συνδέστε το καλώδιο 3.5 mm στο τερματικό (5) και την πηγή ήχου ( π.χ. iPod, CD, mp3)
 Ενεργοποιήστε τα ηχεία (1), ρυθμίστε την ένταση ήχου (2) όπως θέλετε και απολαύστε.

Λειτουργία με τον ενισχυτή ενέργειας
 Συνδέστε τον ενισχυτή ενέργειας στο τερματικό (7). Συνδέστε το βύσμα σε πρίζα τύπου 220/230V
 Συνδέστε το καλώδιο 3.5 mm στο τερματικό (5) και την πηγή ήχου ( π.χ. iPod, CD, mp3)
 Ενεργοποιήστε τα ηχεία (1), ρυθμίστε την ένταση ήχου (2) όπως θέλετε και απολαύστε.

Οδηγίες Ασφαλείας
 Σιγουρευτείτε ότι η τοπική τάση είναι 230V;50Hz
 Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα της εσωτερικής εγκατάστασης είναι συμβατή
 Ο διακόπτης ON/OFF δεν αποσυνδέει την τάση από τα ηχεία. Για να αποσυνδέσετε εντελώς την τάση από τα ηχεία, το βύσμα της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να

αποβυσματωθεί

Τεχνικές Πληροφορίες
Παροχή Ισχύος: 230V;50Hz
Ισχύς Ρ.Μ.Ρ.Ο: 70Watt
Ισχύς RMS: 6 Watt
Φάσμα συχνότητας: 220Hz- 20kHz

Συνθήκες Εγγύησης
Τα προϊόντα Hama είναι υψηλής ποιότητας και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με αυστηρά διεθνή κριτήρια ποιότητας. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει την ημέρα της αγοράς. Η
εγγύηση ισχύει μόνο σε ελαττωματικά υλικά προϊόντων και κατασκευής και σχετίζεται αποκλειστικά στην αξία του αυτού προϊόντος. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί ως
συνέπεια της χρήσης δεν καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης.
Μια έγκυρη απόδειξη πώλησης του προϊόντος συνοδευμένη από μια απλή περιγραφή της φύσης του ελαττώματος πρέπει να παρουσιαστούν για κάθε αξίωση που γίνεται στην
εγγύηση.
Αυτό το προϊόν συσκευάζεται με μεγάλη προσοχή. Το φορτίο και τα ταχυδρομικά τέλη είναι δωρεάν. Κάθε αξίωση που γίνεται στην εγγύηση, δεν αυξάνει την περίοδο της
ισχύος ούτε επιτυγχάνει την έκδοση νέας εγγύησης.


