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Lue huolellisesti. 
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FIN 2 

 

Liitä sekä USB-liitin että 3,5 mm:n miniliitin tietokoneeseen. USB antaa 
vahvistimelle ja valolle virran, miniliitin on itse ääntä varten. Säädä sitten 
äänenvoimakkuus haluamallesi tasolle. 
 
1. Äänenvoimakkuude

n säätörasia 
2. Äänenvoimakkuude

n säädin 
3. Äänen tuloliitin 
4. USB-virtalähde 
5. Vasen kaiutin 
6. Oikea kaiutin 

 
 
Huomaa: kaiuttimen ulkonäkö on vain viitteellinen, katso oikeaa tuotetta. 

 
Tärkeät parametrit 
Syöttövirta: USB-virtalähde (5 V, 0,5–1 A)  
Kaiuttimen tiedot: 2 tuumaa x 2 
SNR: ≥85 dB 
Kaiutinyksikkö: 4 Ω 
Latausjännite: USB-- 5 V  
Vääristymä: ≤ 0,5 % 
Kaiuttimen materiaali: kiiltävä muovi 
Vahvistimen ulostuloteho: RMS 3 W x 2 (THD=10 %) 
Tuloliitäntä: 3,5 mm stereotulo. 

  

1. Äänenvoimakkuuden säätörasia 

2. Äänenvoimakkuuden säädin 

3. Äänen tuloliitin 

5. Vasen kaiutin 
6. Oikea kaiutin 

4. USB-virtalähde 
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme 
vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista. 
 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER 
ELECTRONICS A/S 

 
 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, 
jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois 
heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti. 
 
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian 
symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa 
hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen. 

 
Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi 
kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily 
kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta. 
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Suosittelemme, että otat meihin yhteyttä sähköpostitse: (kirjoita englanniksi tai 
tanskaksi) meille on helpompaa tarjota tarvitsemasi tuki tällä tavalla. 
 

 
Muista liittää mukaan: 
Tarkka kuvaus viasta. Kuvia, mikäli mahdollista. Mallinumero  
Jos sovelluksessa on ongelmia, lähetä puhelimesi merkki ja mallinumero sekä 
sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä. 

 
Teknisissä kysymyksissä lähetä viesti osoitteeseen:  
support@denver-electronics.com 
Kaikissa muissa kysymyksissä käytä osoitetta:  
intersales@intersales.eu 

 
Meille on myös mahdollista soittaa (englanniksi tai tanskaksi), mutta 
suosittelemme käyttämään sähköpostia. 
Puhelinnumero: +45 86 22 61 00 – Paina 2 ”tuki” aloitusvalikossa. (ma-to 8.00–
16.00 ja pe 8.00–14.30) 
Faksi: +45 86 22 81 00 
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