KULLANICI KILAVUZU
Ürün bilgileri
A: Arka plaka
B: Ayarlanabilir Tutucu
C: Güç AÇ/KAPA Düğmesi
D: Güç Göstergesi
E: Ses Sürgüsü
F: Güç Adaptörü
G: Mp3 Çalar bağlantı kablosu

H: Ayak açıcı
I: DC adaptör girişi
J: Ses çıkışı
K: Pil bölmeleri
L: Ayak
M: Tutucu: Ipod Mini ve Shuffle için kullanılır
(delikten geçirmek suretiyle Ipod Shuffle
bileşenini tutturun)
N: Tutucu: Ipod Nano

Kurulum ve kullanım
1
4x AA pillerini pil bölmelerine yerleştirin.
2
Ayak açıcıyı yukarı hareket ettirin Æ Ayak açılır.
3
Taşınabilir ses aygıtını bağlayın.
4
Tutucuyu ayarlayın.
5
Gerekirse: Özel tutucu takın. Not: tutucu salt tek bir yönde takılabilir.
6
Aygıtı yerleştirin.
- Güç düğmesini AÇIK (ON) konuma getirin.
7
- Sürgüyü kullanarak sesi ayarlayın.
İsteğe bağlı
8
Taşınabilir ses aygıtı uymaz ise, biraz daha yer açmak için arka plakayı çıkarın.
9
Pil enerjisinden tasarruf etmek için güç adaptörü kullanın.

•
•
•
•

Enerji
Pil ömrü: +/- 8 saat kesintisiz kullanım.
Maksimum performans için, şarj edilebilir AA NiMH pilleri kullanın. Harici şarj aygıtında şarj edin.
Ürünle birlikte verilen standart pilleri şarj etmeyin ve ateşe atmayın.
Pilleri çöpe atarken yerel yönetmeliklere göre hareket edin.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve tâlimat kılavuzları için
www.trust.com/14770 Internet adresini ziyaret edin.
Yaygın servis için www.trust.com/register web sitesine kayıt yaptırın.

•
•
•

Güvenlik tâlimatları
Bu aygıt, yüksek düzeyde ses üretebilir. Sesi her zaman yavaşça yükseltin.
Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.
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•

Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur.
Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14770/ce adresinde bulabilirsiniz.

•

Olanaklıysa, aygıtı elden çıkarırken yeniden dönüşüm merkezine teslim edin. Aygıtı elden çıkarırken
her zamanki çöp kutularına atmayın.

Garanti ve telif hakkı
• Bu aygıt, satın alındığı tarihten îtibâren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için,
www.trust.com/warranty Internet adresini ziyâret edin.
• Bu kullanım kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamâmen
çoğaltılamaz.
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