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Tulipalo- tai sähköiskuvaaran pienentämiseksi,
älä altista tätä laiteta sateelle tai kosteudelle.

1. Lue ohjeet: lue kaikki turva- ja käyttöohjeet ennen
laitteen käyttöönottoa.

2. Säilytä ohjeet: säilytä turva- ja käyttöohjeet tulevaa
tarvetta varten.

3. Huomioi varoitukset: huomioi kaikki laitteeseen
merkityt ja käyttöohjeessa olevat varoitukset.

4. Noudata ohjeita: noudata kaikkia käyttöohjeita.

5. Lisälaitteet: käytä ainoastaan laitteen valmistajan
suosittamia lisälaitteita. Muut lisälaitteet voivat aiheuttaa
vaaran.

6. Vesi ja kosteus: älä käytä laitetta veden läheisyydessä
(esim. kylpyamme, kosteat kellaritilat jne.).

7. Vaunut ja telineet: käytä ainoastaan valmistajan
suosittamaa vaunua tai telinettä.

7a. Laite- ja vaunuyhdistelmää on siirrettävä
varovasti. Nopeat pysähdykset,
tarpeeton voima ja epätasaiset pinnat
voivat aiheuttaa kaatumisen.

8. Tuuletus: huomioi tuuletus asentaessasi laitetta.
Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun maton
tms. päälle, joka saattaa peittää sen tuuletusaukot.

9. Kuumuus: sijoita laite etäälle kuumuutta synnyttävistä
laitteista, kuten lämpöpatterit, liedet, vahvistimet
jne.

10. Virtalähteet: liitä laite ainoastaan näissä käyttöohjeissa
mainitun tyyppiseen virtalähteeseen

maadoitusta tai polarisointia.

12. Verkkojohdon suojeleminen: verkkojohdot on
sijoitettava siten, että niiden päällä ei kävellä eikä
aseteta raskaita esineitä.

13. Puhdistaminen: irrota verkkojohto pistorasiasta
ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita
tai aerosoleja. Käytä ainoastaan kosteaa
liinaa puhdistamiseen.

14. Voimalinjat: ulkoantenni on sijoitettava mahdollisimman
etäälle voimalinjoista.

15. Ellei laitetta käytetä: irrota verkkojohto pistorasiasta
ellet käytä laitetta pitkään aikaan.

ja nesteitä valumasta laitteen tuuletusaukkoihin.

17. Huoltoa vaativat vahingot: toimita laite huoltoon,
kun:

A. Verkkojohto on vahingoittunut.
B: Laitteen sisälle on pudonnut vieras esine.
C. Laite on ollut alttiina sateelle.
D. Laite ei toimi normaalisti.
E. Laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut.

18. Huoltaminen

Käyttäjä ei saa huoltaa laitetta muulla kuin näissä
ohjeissa mainitulla tavalla. Kaikki muut huoltotoimenpiteet
on jätettävä valtuutetun ammattimiehen tehtäväksi.

19. Vika tilanteen sattuessa:

A. Irrota verkkojohto pistorasiasta.
B. Ota yhteyttä huoltoon, käyttäjä ei saa huoltaa laitetta
     muulla kuin näissä ohjeissa mainituilla tavalla.

 

16. Esineet ja nesteet: estä vieraita esineitä putoamasta

1B



Säkerhet och viktig information

Varning: För att minska risken för el-chock 
bör du inte skruva upp spelaren själv. 
Spelaren innehåller inga delar som användaren
själv skall serva.

Utropstecknet i triangeln avser att för användaren framhålla vikten i att följa användar- och service-anvisningarna
under användning av spelaren.

Undvik att ha ögonen nära skivöppningen eller andra öppningar när du ansluter spelaren till el-nätet.

Om spelaren används på annat sätt än vad som i denna bruksanvisning angivits, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

För att minska risken för el-stötar eller brand bör spelaren inte utsättas för fukt eller regn.
Denna spelare är avsedd för fortlöpande användning.

Varning!
För att undvika att spelaren överhettas får inga ventilationsöppningar övertäckas.
En för hög temperatur inne i spelaren kan skada känslig elektronik.
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Laitteiston asetukset-valikkoon
On Screen Display:n näyttäminen (aika jne.)
Lisää kaiun voimakkuutta
Vähentää kaiun voimakkuutta

Lisää musiikin voimakkuutta

Vähentää musiikin voimakkuutta



Power supply:
-100V-240V, 50/60Hz, <15W
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50/60 Hz 15W
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