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Saugos reikalavimai

Pastatymas
Pastatykite šį prietaisą ant lygaus paviršiaus atokiau nuo 
tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros, didelės 
drėgmės ir vibracijos šaltinių, nes tai gali pažeisti įrenginio 
korpusą ir kitus komponentus bei sutrumpinti įrenginio veiki-
mo laiką.
Kad išvengtumėte iškraipymų ir nepageidaujamų akustinių 
efektų, statykite prietaisą ne arčiau kaip 15 cm nuo sienų ir 
kitų vertikalių paviršių.
Ant prietaiso nestatykite sunkių daiktų.

Įtampa
Nenaudokite aukštos įtampos šaltinių. Dėl pernelyg didelės 
įtampos prietaisas gali užsiliepsnoti.
Nenaudokite nuolatinės srovės (DC) šaltinių. Įdėmiai patik-
rinkite elektros srovės šaltinį, jungdami prietaisą laive ar 
kitose vietose, kur naudojama nuolatinė elektros srovė.

Elektros laido apsauga
Įsitikinkite, kad elektros laidas yra prijungtas teisingai ir 
nėra pažeistas. Nepatikimi sujungimai ir pažeisti laidai gali 
sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Netraukite, nesulenkite ir 
neprispauskite laido sunkiais daiktais. Išjungdami prietaisą 
iš elektros tinklo, tvirtai suimkite kištuką. Traukiant už laido, 
gali ištikti elektros smūgis.
Neimkite kištuko šlapiomis rankomis. Gali ištikti elektros 
smūgis.

Svetimkūniai
Stenkitės, kad metaliniai daiktai neįkristų į prietaiso vidų, 
nes gali sukelti elektros smūgį, o prietaisas gali sugesti.
Stenkitės, kad į prietaiso vidų nepatektų skysčių, nes gali 
sukelti elektros smūgį, o prietaisas gali sugesti. Taip nutikus, 
nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir susisiekite 
su gamintojo atstovu.
Ant prietaiso ir į jį nepurškite skysčių vabzdžiams naikinti. 
Juose yra degių dujų, kurios patekę į prietaisą gali užsilieps-
noti.

Priežiūra
Netaisykite prietaiso patys. Jeigu garsas pradeda trūkinėti, 
neįsižiebia indikatoriai, pasirodo dūmai arba iškyla kokia 
nors kita šioje instrukcijoje neaprašyta problema, išjunkite 
prietaisą iš elektros tinklo ir susisiekite su gamintojo atstovu 
ar įgaliotu aptarnavimo centru. Neleiskite prietaiso taisyti, 
ardyti arba modifi kuoti nekvalifi kuotiems asmenims, nes jie 
gali sugadinti prietaisą, galite patirti elektros smūgį.
Jeigu įrenginio ilgesnį laiką neketinate naudoti, atjunkite 
jo laidą nuo maitinimo šaltinio – taip prailginsite įrenginio 
tarnavimo laiką.

Garsiakalbių pastatymas

Abu garsiakalbiai yra identiški, todėl nesvarbu, kuris bus 
kairėje ir kuris dešinėje.

Priekinės garsiakalbių grotelės yra nenuimamos.

Naudokite tik komplekte esančius garsiakalbius.
Geriausias garsas atkuriamas prie sistemos prijungus 
originalius garsiakalbius. Kiti garsiakalbiai gali sugadinti 
prietaisą, o garso kokybė nukentėti.

Pastabos
• Tarp garsiakalbių ir sistemos turi būti palikta bent 10 mm, 

kad ši pakankamai vėdintųsi.
• Garsiakalbiuose nėra magnetinio ekranavimo. Nestaty-

kite jų arti televizorių, asmeninių kompiuterių ar kitų 
prietaisų, kuriuos lengvai paveikia magnetiniai trukdžiai.

• Ilgesnį laiką atkuriant garsą garsiakalbiais dideliu galin-
gumu, juos galima pažeisti arba sumažinti jų veikimo 
laiką.

• Kad jie nesugestų, pritildykite garsą šiais atvejais:
– atkurdami iškraipytą garsą;
– reguliuodami garso kokybę.

Dėmesio
• Garsiakalbius naudokite tik su rekomenduojama 

sistema. Jeigu nesilaikysite šių nurodymų, galite 
pažeisti stiprintuvą, garsiakalbius ir sukelti gaisrą. 
Jeigu prietaisas sugedo arba pastebėjote jo veikime 
pokyčių, susisiekite su kvalifi kuotu specialistu.

• Netvirtinkite šių garsiakalbių prie sienų arba lubų.
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Paprastas sujungimas
Jungtys
Kintamosios srovės laidą junkite tik prijungę kitus laidus.

Garsiakalbių prijungimas

Kairįjį garsiakalbį 
prijunkite tokiu 
pat būdu

Antenos prijungimas

■ UTB (FM) radijo bangų kam-
barinė antena

 Pastatykite anteną vietoje, 
kurioje stipriausias signalas.

Lipnioji juostelė

■ IB (AM) radijo bangų kilpinė 
antena

 Pastatykite
anteną ant jos
pagrindo.

Baltas
Juodas

Raudonas

Alternatyvios antenos jungtys
Jeigu signalas silpnas, naudokite lauko anteną.

Pastabos
Jeigu prietaiso nenaudojate, lauko anteną 
atjunkite.
Nenaudokite lauko antenos per perkūniją.

UTB lauko antena

UTB lauko antena 
(komplekte nėra)

75 Ω koaksialinis 
laidas (komplekte 
nėra)

• Atjunkite UTB kambarinę anteną.
• Anteną pritvirtinti turi kvalifi kuotas specialistas.

IB lauko antena
IB lauko antena
(komplekte nėra)

IB radijo bangų 
kilpinė antena 
(yra komplekte)

• Vinilinį laidą ištieskite horizontaliai pro langą 
arba kitą angą.

• Kilpinę anteną palikite prijungtą.

5–12 m

Į elektros lizdą

Įjungimas į elektros srovės tinklą

Kištuko įstatymas
Net ir tinkamai įkišus kištuką, priklausomai nuo lizdo
tipo, tarp kištuko galo ir lizdo gali likti nedidelis tarpas
(žr. paveikslėlį). Tačiau tai nėra problema ir netrukdo
naudoti prietaisą.

JungtisPrietaiso jungtis

Jūsų dėmesiui
Jeigu nenaudojate prietaiso ilgesnį laiką, išjunkite jį iš 
elektros srovės tinklo – taip taupysite elektros energiją. 
Iš naujo įjungę prietaisą į elektros tinklą, turėsite iš naujo 
nustatyti kai kuriuos parametrus.

Pastabos
• Komplekte esantis elektros laidas skirtas yra naudojimui 

tik su šiuo prietaisu. Nenaudokite šio laido su kitais 
prietaisais.

• Nenaudokite kitų prietaisų tinklo maitinimo laidų.
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Nuotolinio valdymo pulto paruošimas naudojimui
Ko negalima nedaryti:
• niekada vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų;
• nenaudokite skirtingų tipų baterijų vienu metu;
• neardykite baterijų ir stenkitės nesukelti trumpojo jungimo;
• nebandykite iš naujo įkrauti šarminių ar mangano baterijų;
• nenaudokite baterijų, jeigu pažeistas jų apvalkas.
Netinkamai naudojant nuotolinio valdymo pulto baterijas, gali ištekėti 
elektrolitas, ir kilti gaisras.
Jeigu neketinate naudoti nuotolinio valdymo pulto ilgesnį laiką, iš jo 
išimkite baterijas. Saugokite vėsioje tamsioje vietoje.

■ Naudojimas
Būdami priešais įrenginį ne didesniu kaip 7 m atstumu, nukreipkite 
nuotolinio valdymo pultą tiesiai į nuotolinio valdymo pulto signalo 
jutiklį (žr. 7 psl.).

DĖMESIO
Neteisingai įdėjus bateriją, ji gali sprogti. Bateriją pakeiskite tik to 
paties arba jam ekvivalentiško tipo, gamintojo rekomenduojama 
baterija. Panaudotas baterijas išmeskite laikydamiesi gamintojo 
instrukcijų.

• Nenaudokite įkraunamų baterijų.
• Nekaitinkite baterijų ir nelaikykite arti ugnies.
• Nepalikite baterijų tiesioginėje saulėje stovinčiame automobilyje 

su uždarytomis durelėmis ir langais.

Įstatykite baterijas 
taip, kad poliai
(+ ir –) atitiktų 
žymas nuotolinio 
valdymo pulte.

Demonstracinis režimas
Įjungus prietaisą pirmą kartą, ekrane gali būti pristatomos jo funkcijos.
Jeigu demonstracinis režimas išjungtas, galite jį įjungti pasirinkdami 
DEMO ON.
Palaikykite nuspaudę ant prietaiso korpuso esantį 
-■STOP/–DEMO mygtuką.
Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką, keičiasi pranešimai ekrane.
NO DEMO (išjungta) ↔ DEMO ON (įjungta).
Įrenginiui veikiant parengties režimu, eikvojama šiek tiek energijos.
Pastaba
Demonstracinis režimo įjungti negalima, jeigu įjungtas ekrano 
ryškumo reguliavimo režimas DIMMER.

Diskų dėtuvės ir diskų priežiūra
Nesilaikydami šių instrukcijų galite sugadinti prietaisą.

Išjungimas iš elektros tinklo
Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite  ir, kai užgęsta visi indikatoriai, ištraukite laido kištuką.

Kaip įdėti diską

• Norėdami įdėti ar išimti diską, visada 
spauskite , OPEN/CLOSE mygtuką.

• Nestumkite ir netraukite dėtuvės ranka, nes 
galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

Dėmesio!

• Įdėkite diską tinkamai, etikete į viršų, kaip 
parodyta paveikslėlyje.

• Vienu metu į diskų dėtuvę dėkite vieną diską.


