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Не використовуйте для очищення бензин або спирт, бо
це може призвести до пошкодження пристрою.
3. Застереження щодо батарейок:
- рекомендовано використовувати лужні батарейки;
- не перегрівайте батарейки i не залишайте використані
батарейки у пристрої;
- уникайте потрапляння води у пристрій;
- не намагайтесь заряджати батарейки з комплекту;
- не кидайте використані батарейки у вогонь.
Комплектація
1. Сумочка з вмонтованою акустичною системою .... 1 шт.
2. Батарейки типу АА ................................................... 2 шт.
3. Перехідник mini-jack 3,5 мм до mini-jack 2,5 мм ...... 1 шт.
4. Ремінець на плече .................................................. 1 шт.
5. Інструкція користувача ............................................ 1 шт.
6. Гарантійний талон ................................................... 1 шт.
Технічні характеристики
Потужність, Вт
Напруга живлення
Діапазон частот, Гц
Розміри, мм
Вага, г
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DC 3 В (2 х 1,5 В)
275 — 20000
130 х 105 х 45
200

Інструкція користувача
Сумочка з вмонтованою
акустичною системою
«KANGOO-2»
Авторське право
© 2002, Sven Corporation. Ця інструкція та інформація, що
міститься в ній, захищені авторським правом. Всі права застережені. Всі торгові марки є власністю їх законних власників.
Попередження про обмеження відповідальності
Не зважаючи на докладені зусилля зробити інструкцію точнішою, в тексті можливі деякі невідповідності. Інформація даної
інструкції надана на умовах «як є». Автор і видавець не несуть
жодних зобов'язань перед особою або організацією за збитки або
пошкодження, викликані інформацією, що міститься в даній інструкції. Виробник акустичних систем не несе відповідальності за
зроблені при цьому технічні або редакційні помилки, а також за пошкодження, що походять від неналежного використання пристроїв. Необхідні зміни до даної інструкції вноситимуться в наступні
видання.

www.sven.ua
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Опис пристрою

Вмикання і вимикання плеєра
1. Встановіть музичний плеєр у сумочку (2), вставте 2 батарейки АА по 1,5 В у батарейний відсік (6). Потім вставте minijack 3,5 мм (5) кабелю в роз’єм аудіовиходу плеєра (роз’єм
для навушників).
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2. Переведіть перемикач ON/OFF (4) пристрою в середнє
або крайнє положення ON, далі увімкніть джерело звуку і натисніть на ньому кнопку PLAY.

1
3
4

1 – вушка для ремінця
5
2 – кишеня для плеєра
3 – динамік
4 – регулятор гучності
двопозиційний ON/OFF
5 – кабель з mini-jack 3,5 мм
6 – батарейний відсік

Установка батарейок
1. Відкрийте кришку батарейного відсіку.
2. Замініть використані батарейки на нові.
3. Дотримуйтесь вказаної у відсіку полярності.
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3. Відрегулюйте рівень гучності за допомогою підключеного
джерела звуку (MP3-плеєра, ноутбука, ПК тощо). Застебніть
сумочку і насолоджуйтесь музикою.
4. Для вимкнення звуку переведіть перемикач ON/OFF пристрою в положення OFF.
Заходи безпеки і застереження
Завдяки сумочці плеєр захищений від бруду і вологи. При
правильній експлуатації пристрій прослужить Вам тривалий
час без спеціального обслуговування, якщо ви будете дотримуватися таких заходів безпеки:
1. Щоб уникнути пошкодження, не розбирайте пристрій і не
ремонтуйте його самостійно. Обслуговування і ремонт повинні здійснювати лише кваліфіковані фахівці сервісного центру.
Перелік сервісних центрів див. на сайті www.sven.ua
2. Оберігайте пристрій від впливу сильних магнітних полів,
вібрації, дії високих температур, їдких рідин і газів. Для видалення проблемних плям змочіть тканину в слабкому розчині миючого засобу, відіжміть і протріть. Потім чистою сухою
тканиною витріть досуха.

