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Κωδ: ΗΧΕΙΟ-Κ, ΗΧΕΙΟ-Μ
SPEAKER PAL
ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πρσεκτικά και εξ ολοκλήρου. Φυλάξτε τις
σε ασφαλές σηµείο για µελλοντική αναφορά.
Εισαγωγή µπαταριών
• Ανοίξτε το φερµουάρ της θήκης του Speaker Pal.
• Γυρίστε το διακόπτη ρευµατοδοσίας στη θέση OFF.
• Ανοίξτε τη θύρα των µπαταριών.
• Εισάγετε δύο µπαταρίες ΑΑ (προτείνουµε να χρησιµοποιήσετε αλκαλικές µπαταρίες). Βεβαιωθείτε ότι οι µπαταρίες έχουν
εισαχθεί µε τη σωστή φορά (+/-).
• Κλείστε τη θύρα των µπαταριών.
Αναπαραγωγή ήχου στο Speaker Pal
• Γυρίστε το διακόπτη ρευµατοδοσίας στη θέση OFF.
• Χαµηλώστε τελείως τον ήχο.
• Συνδέστε το φις στέρεο στην πηγή ήχου/υποδοχή ακουστικού της συσκευής αναπαραγωγής µουσικής (mp3 player, κινητό
τηλέφωνο κλπ.).
• Γυρίστε το διακόπτη ρευµατοδοσίας στη θέση ΟΝ. Η µπλε φωτεινή ένδειξη LED θα ανάψει αµέσως.
• Ρυθµίστε την ένταση του ήχου όπως θέλετε.
• Όταν οι µπαταρίες είναι εξαντληµένες, δοκιµάστε να χαµηλώσετε την ένταση του ήχου της πηγής ήχου για να έχετε καλύτερη
ποιότητα ήχου. Αν δεν µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα του ήχου, αλλάξτε τις µπαταρίες. Λάβετε υπόψη σας και το επίπεδο της
µπαταρίας της πηγής ήχου.
Συντήρηση του Speaker Pal
• Όταν δεν χρησιµοποιείτε το Speaker Pal, γυρίστε το διακόπτη ρευµατοδοσίας στη θέση OFF.
• Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το Speaker Pal για µεγάλο χρονικό διάστηµα, βγάλτε τις µπαταρίες και αποσυνδέστε την
πηγή ήχου.
• Αποθηκεύστε σε ασφαλές σηµείο.
Προσοχή
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα πάνω στο Speaker Pal.
• Μην ρίχνετε τη συσκευή και να προσέχετε µην πέσει.
• Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή και µην την αποθηκεύετε σε µέρος µε υγρασία.
• ∆εν υπάρχουν επισκευάσιµα µέρη εντός της συσκευής. παρακαλούµε µην ανοίγετε τη συσκευή και µην επιχειρείτε να την
επισκευάσετε µόνοι σας.
• Μην αναµειγνύετε παλιές και καινούργιες µπαταρίες.
Τεχνικές προδιαγραφές
Ήχος
• Συχνότητα: 150 – 29,000 Hz
• Σύνθετη αντίσταση: 4 ohm
• Έξοδος: 2 x 1.5 W (P.M.P.O.)
• ∆ιάµετρος ηχείου: 40 mm
Συνδεσιµότητα
• Χρόνος λειτουργίας: 15 ώρες (µε αλκαλικές µπαταρίες)
• Ένδειξη λειτουργίας: Μπλε LED
Ισχύς
• Τύπος µπαταρίας: ΑΑ (αλκαλική) – δεν συµπεριλαµβάνονται
• Βολτ µπαταρίας: 1.5 V
• Αριθµός µπαταριών: 2
• Οι τεχνικές προδιαγραφές µπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
• Η πραγµατική διάρκεια ζωής των µπαταριών εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας της συσκευής.
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