ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИТЕ

За адаптера за променливотоково захранване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Този адаптер за променливотоково захранване е предназначен за употреба само с устройства
Yamaha/Steinberg. Не го използвайте за други цели.
• Използвайте го само на закрито. Не го използвайте при мокри условия.

ВНИМАНИЕ
• При инсталиране се уверете, че електрическият контакт е леснодостъпен. Ако се появи проблем
или неизправност, веднага изключете ключа за захранване на устройството и извадете щепсела
на адаптера за променливотоково захранване от контакта. Имайте предвид, че когато адаптерът за
променливотоково захранване е включен в електрически контакт, протича слабо електричество дори
ако ключът за захранване е изключен. Когато няма да използвате устройството дълго време, се уверете,
че сте изключили кабела за захранване от контакта за променливо напрежение.

За устройството
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги следвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете
възможността от сериозни наранявания или дори смърт от токов удар, късо съединение,
повреди, пожар или други рискове. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени
до, следното:

Захранване
• Не поставяйте кабела за захранване/адаптера близо до източници на топлина като нагреватели или
радиатори, не прегъвайте прекалено и не повреждайте по друг начин кабела/адаптера, не поставяйте
тежки предмети върху тях и не ги оставяйте на място, на което някой може да ги настъпи, да се спъне
или да бутне нещо върху тях.
• Използвайте само напрежението, указано като правилно за устройството. Необходимото напрежение
е отпечатано на пластината с името на устройството.
• Използвайте посочения кабел за захранване/адаптер. Използването на неподходящ кабел или адаптер
може да доведе до повреда на устройството или до прегряване. Ако смятате да използвате устройството
в област, различна от тази, в която сте го закупили, включените кабел за захранване или адаптер може
да не са съвместими. За повече информация попитайте съответния търговец на Yamaha/Steinberg.
• Проверявайте електрическия щепсел периодично и премахвайте прахта и мръсотията, които може да
са се натрупали.
• Когато инсталирате устройството, се уверете, че електрическият контакт, който използвате,
е леснодостъпен. Ако се появи проблем или неизправност, веднага изключете ключа за захранването
и извадете щепсела от контакта. Ако кабелът за захранване не е изключен от контакта за променливо
напрежение, устройството ще продължи да бъде свързано с източника на захранване дори ако ключът
за захранването е изключен.
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• Извадете електрическия щепсел от контакта, когато няма да използвате устройството за дълго време
или по време на гръмотевични бури.
• Уверете се, че сте свързали устройството към правилен контакт със защитна заземяваща връзка,
ако е необходимо.

Да не се отваря
• Това устройство няма части, които могат да се подменят от потребителя. Не отваряйте устройството
и не се опитвайте да разглобите вътрешните части или да ги модифицирате по какъвто и да е начин.
Ако изглежда, че устройството не работи нормално, прекратете използването му незабавно и го
проверете при квалифициран сервизен техник на Yamaha/Steinberg.

Предупреждение за вода
• Не излагайте устройството на дъжд, не го използвайте близо до вода или при влажни или мокри условия,
не поставяйте върху него каквито и да е съдове (например вази, бутилки или чаши), съдържащи течности,
които могат да се разлеят в отворите му. Ако течност (като например вода) проникне в устройството,
изключете незабавно захранването и извадете кабела за захранване от електрическия контакт.
След това занесете устройството за проверка от квалифициран сервизен техник на Yamaha/Steinberg.
• Никога не включвайте или изключвайте електрически щепсел с мокри ръце.

Загуба на слуха
• Избягвайте да настройвате всички контроли на еквалайзерите и фейдърите на максималните им
стойности. В противен случай, в зависимост от състоянието на свързаните устройства, може да
предизвикате звукова обратна връзка, която да доведе до загуба на слуха или повреда на
високоговорителите.
• Не използвайте устройството, високоговорителите или слушалките за дълъг период от време на висока
или неподходяща сила на звука, тъй като това може да предизвика постоянна загуба на слух. Ако имате
проблеми със слуха или чувате звънене в ушите си, консултирайте се с лекар.
• Преди да свържете устройството с други устройства, изключете захранването на всички устройства.
Ако не направите това, може да причините токов удар, загуба на слуха или повреда на оборудването.
• Когато включвате променливотоковото захранване на вашата аудиосистема, винаги включвайте
усилвателя ПОСЛЕДЕН, за да избегнете загуба на слуха и повреда на високоговорителите. Когато
изключвате захранването, усилвателят трябва да бъде изключен ПЪРВИ поради същата причина.

Предупреждение за пожар
• Не доближавайте горящи предмети или открити пламъци до устройството, тъй като те може да
предизвикат пожар.

При аномалии
• Ако възникне някой от изброените по-долу проблеми, веднага изключете ключа за захранването
и извадете електрическия щепсел от контакта. Ако използвате батерии, извадете всички батерии
от устройството. След това проверете устройството при сервизен техник на Yamaha/Steinberg.
- Износване или повреда на захранващия кабел или щепсела.
- Изпускане на необичайни миризми или дим.
- Изпускане на предмет в устройството.
- Внезапна загуба на звука по време на използване на устройството.
- Пукнатини или други видими повреди по устройството.
• Ако това устройство или адаптерът за променливотоково захранване/захранващият кабел бъдат
изпуснати или повредени, веднага изключете ключа за захранването, извадете електрическия щепсел от
контакта и занесете устройството за проверка при квалифициран сервизен техник на Yamaha/Steinberg.

Батерия
• Не подправяйте и не разглобявайте батериите.
• Не изхвърляйте батериите в огън.
• Не излагайте батериите на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън, горещи
помещения и т.н.
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• Не се опитвайте да зареждате батерии, които не поддържат презареждане.
• Ако батериите са протекли, избягвайте контакт с изтеклата течност. Ако течност от батерията влезе
в контакт с очите, устата или кожата, незабавно я измийте с вода и се консултирайте с лекар. Течността
от батерията е корозивна и е възможно да доведе до загуба на зрението или химически изгаряния.

ВНИМАНИЕ
Винаги спазвайте основните предпазни мерки, изброени по-долу, за да избегнете
възможността от физически травми за вас или други лица или повреда на устройството
или други вещи. Тези предпазни мерки включват, но не са ограничени до, следното:

Захранване
• Когато изваждате електрическия щепсел от устройството или от контакта, винаги дръжте щепсела,
а не кабела. Издърпването на кабела може да го повреди.
• Не покривайте и не увивайте адаптера за променливотоково захранване с кърпа или одеяло.

Място
• Не поставяйте устройството в нестабилна позиция, от която може случайно да падне и да предизвика
наранявания.
• Не блокирайте вентилационните отвори, които предпазват от прекалено повишаване на вътрешната
температура. По-конкретно, не поставяйте устройството настрани или с лицевата част надолу.
Неправилната вентилация може да доведе до прегряване, повреда в устройството или устройствата
или дори пожар.
• При инсталиране на устройството:
- Не го покривайте с какъвто и да е плат.
- Не го инсталирайте върху килим или черга.
- Уверете се, че правилната повърхност е обърната нагоре.
- Не използвайте устройството на затворено място с лоша вентилация.
Неправилната вентилация може да доведе до прегряване, повреда в устройството или устройствата
или дори пожар. Ако устройство за монтаж в шкаф ще бъде използвано в малко пространство с шкаф,
който не отговаря на стандарта EIA, подсигурете достатъчно пространство около устройството.
• Не поставяйте устройството на място, където може да влезе в контакт с корозивни газове или солен
въздух. В противен случай може възникне неизправност.
• Избягвайте да стоите близо до устройството по време на природни бедствия, като например
земетресение. Тъй като устройството може да се преобърне или падне и да предизвика нараняване,
стойте далече от него и се преместете бързо на безопасно място.
• Преди да преместите устройството, извадете всички свързани кабели.
• Транспортирането или преместването на устройство с тегло над 20 кг винаги трябва да се извършва
от поне двама души. Опитът за повдигане на устройството без чужда помощ може да доведе до травма
в гърба, друг тип нараняване или повреда на самото устройство.
• Ако устройството за монтаж в шкаф е монтирано в шкаф, отговарящ на стандарта EIA, прочетете
внимателно по-долу.
- Когато монтирате модула в шкаф заедно с устройства като усилватели, които генерират значително
количество топлина, оставете 1U или повече пространство между устройството и останалото
оборудване. Също така оставете свободните пространства без капак или монтирайте подходящи
вентилационни панели, за да намалите до минимум вероятността от натрупване на топлина.
- За да осигурите достатъчен въздушен поток, оставете задната страна на шкафа отворена и го
позиционирайте на 10 сантиметра или повече от стени или други повърхности. Ако задната страна
на шкафа не може да се остави отворена, монтирайте продаван в търговската мрежа вентилатор или
подобна опция за вентилация, за да осигурите достатъчен въздушен поток. Ако сте монтирали комплект
с вентилатор, може да има случаи, в които затварянето на задната страна на шкафа ще породи по-силен
охлаждащ ефект. За подробности вижте ръководство за шкафа и/или вентилатора.
Неправилната вентилация може да доведе до прегряване, повреда в устройството или устройствата,
неизправност или дори пожар.
• Не използвайте дръжките на високоговорителя за окачен монтаж. В противен случай може да
предизвикате повреда или нараняване.
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• Не дръжте долната страна на високоговорителя, когато го транспортирате или премествате. В противен
случай може да прещипете ръцете си под високоговорителя и да се нараните.
• Не притискайте задния панел на високоговорителя към стената. В противен случай щепселът може да
влезе в контакт със стената и да се откачи от кабела за захранване, причинявайки късо съединение,
неизправност или дори пожар.
• Ако използвате гнездото за стойка на басовия високоговорител за монтаж на сателитен
високоговорител, използвайте подходяща за високоговорителя стойка. Използването на стойка
с какъвто и да е друг размер може да предизвика падане на устройството и в резултат на това –
нараняване или повреда на вътрешните компоненти.
• Ако използвате поставка за високоговорителя, спазвайте изброените по-долу предпазни мерки, за да
избегнете падане на устройството и възможни повреди или наранявания.
- Проверете спецификациите на поставката и се уверете, че е достатъчно здрава да издържи теглото
на високоговорителя.
- Монтирайте само по един високоговорител на всяка поставка.
- Използвайте предоставените винтове, ако са включени.
- Затегнете здраво винтовете за стягане.
- Използвайте поставките за високоговорители с напълно разтворени крачета.
- Добавете тежести, като например торби с пясък, към крачетата на поставката, за да избегнете
преобръщане.
- Свалете високоговорителите от поставките, преди да ги местите или да регулирате височината им.
- Ограничете достъпа на хора в зоната около позиционираната поставка.
• Винаги се консултирайте с квалифициран сервизен техник на Yamaha/Steinberg, ако инсталирането на
високоговорителя изисква строителни дейности, и задължително спазвайте предпазните мерки по-долу.
- Изберете монтажен хардуер и място за инсталиране, които са подходящи за теглото на устройството.
- Избягвайте места, които са изложени на постоянни и/или прекомерни вибрации.
- Използвайте необходимите инструменти за инсталирането на устройството.
- Проверявайте устройството периодично.

Свързвания
• Използвайте само кабели за високоговорители при свързването на високоговорителите със съответните
куплунги. Използването на други типове кабели може да доведе до пожар.

Поддръжка
• Извадете захранващия щепсел от електрическия контакт, когато почиствате устройството.
• Ако устройството разполага с въздушен филтър за охлаждащ вентилатор, проверявайте го и го
почиствайте периодично. Прахта и замърсяването може значително да влошат ефективността на
охлаждащия вентилатор и да предизвикат неизправност или пожар.

Внимателно боравене
• Не пъхайте пръстите или ръцете си в процепи или отвори на устройството (напр. вентилационни отвори,
гнезда за дискове, портове, панели и т.н.).
• Избягвайте да пъхате или изпускате външни предмети (хартия, пластмаса, метал и т.н.) в процепите
или отворите на устройството (напр. вентилационни отвори, гнезда за дискове, портове, панели и т.н.).
Ако това се случи, веднага изключете захранването на всички устройства, извадете кабела за захранване
от електрическия контакт и занесете устройството за проверка при квалифициран сервизен техник
на Yamaha/Steinberg.
• Не отпускайте тежестта си върху устройството и не поставяйте тежки предмети върху него. Избягвайте
да натискате прекалено силно бутоните, превключвателите и конекторите, за да предотвратите
наранявания.
• Не използвайте високоговорителя, ако звукът е изкривен. Продължителна употреба в такова състояние
може да предизвика прегряване и да доведе до пожар.
• Избягвайте да дърпате свързаните кабели, за да предотвратите наранявания.
• Когато избирате усилвател за употреба с пасивен високоговорител, уверете се, че изходната мощност
на усилвателя е по-ниска от номиналната мощност на високоговорителя. Ако изходната мощност
е по-висока от номиналната мощност, може да възникне неизправност или пожар.
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• Не подавайте входящи сигнали с прекалено високо ниво на звука, които може да надхвърлят капацитета
на усилвателя или да причинят следното:
- Обратна връзка при използване на микрофон
- Непрекъснат и изключително силен звук от музикален инструмент и т.н.
- Непрекъснат и прекалено силен изкривен звук
- Шум, предизвикан от включване/изключване на кабела, когато усилвателят е включен
Дори ако изходната мощност на усилвателя е по-ниска от номиналната мощност на високоговорителя
(програма), е възможно да възникне повреда на високоговорителя, неизправност или пожар.

Резервна батерия
• Не сменяйте резервната батерия сами. Това може да доведе до експлозия и/или повреда на
устройствата. Когато резервната батерия трябва да бъде сменена, на дисплея ще се покаже съобщение
за грешка (напр. „Low Battery“ (Слаба батерия), „No Battery“ (Няма батерия) и т.н.). В този случай се
свържете с търговеца на Yamaha/Steinberg и занесете устройството на квалифициран сервизен техник
на Yamaha/Steinberg, който да смени резервната батерия.

Батерия
• Винаги сменяйте всички батерии едновременно. Не използвайте едновременно нови и стари батерии.
• Не смесвайте различни видове батерии (например алкални с манганови), батерии от различни
производители или различни видове батерии от един и същ производител, тъй като това може да доведе
до прегряване, пожар или изтичане на течност от батериите.
• Пазете батериите далеч от деца.
• Винаги проверявайте дали всички батерии са поставени в съответствие със знаците за поляритет +/-.
Ако не направите това, резултатът може да е прегряване, пожар или изтичане на течност от батерията.
• Когато батериите се изхабят или няма да използвате устройството за дълго време или ако използвате
само адаптера за променливотоково захранване, извадете батериите от устройството, за да
предотвратите възможно изтичане на течност от тях.
• Когато съхранявате или изхвърляте батерии, изолирайте изводите им с тиксо или друг защитен
материал. Сместването им с други батерии или метални премети може да предизвика прегряване
или изтичане на течност от батериите.

За допълнителните карти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Преди да инсталирате карта в устройство, проверете и се уверете, че устройството е съвместимо
с картата. Освен това не инсталирайте картата в продукти Yamaha/Steinberg, които не са указани от
Yamaha/Steinberg за употреба с картата, за да избегнете възможен токов удар, пожар или повреда
на устройството. Прегледайте възможните ограничения за максималния брой карти за разширение
на Yamaha/Steinberg и други производители, които могат да бъдат инсталирани едновременно.
• Не се опитвайте да разглобявате или да променяте картата. Не прилагайте прекомерен натиск върху
конекторите и другите компоненти на картата. Неправилна работа с картата може да доведе до токов
удар, опасност от пожар или неизправност на устройството.
• Уверете се, че сте изключили кабела за захранване на хост устройството, преди на инсталирате картата
и да свържете/изключите кабелите (за да избегнете опасност от токов удар, нежелан шум и повреда на
устройството).
• Изключете всички периферни устройства, свързани с хост устройството, преди инсталирането
и извадете всички свързани с тях кабели.
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• Уверете се, че сте заземили правилно хост устройството, за да избегнете токов удар и/или неизправност.
• Не докосвайте металните проводници (изводи) на платката, когато боравите с картата. Изводите са остри
и може да порежат ръцете ви.
• Носете плътни ръкавици по време на инсталирането, за да избегнете одраскване или порязване на
ръцете ви на острите ръбове.

Yamaha/Steinberg не може да бъде подведена под отговорност за повреди, предизвикани от неправилна
употреба или модифициране на устройството, или за данни, които са били изгубени или унищожени.

Информация за потребители относно събирането и изхвърлянето на старо
оборудване и използвани батерии
Тези символи на продуктите, опаковките и/или придружаващата документация означават,
че използваните електрически и електронни продукти и батерии не трябва да се изхвърлят
заедно с обикновения домакински боклук.
За правилно третиране, възстановяване и рециклиране на стари продукти и използвани
батерии ги предайте в съответните пунктове за събиране, в съответствие с националното
ви законодателство.
Изхвърляйки тези продукти и батерии по правилния начин, вие ще помогнете за запазване
на ценни ресурси и за предотвратяване на потенциални негативни ефекти върху човешкото
здраве и околната среда, които биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.
За по-подробна информация относно събирането и рециклирането на стари продукти
и батерии се обърнете към вашата община, службата за събиране на отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продуктите.

За бизнес потребителите в Европейския съюз:
Ако искате да изхвърлите електрическо и електронно оборудване, се свържете с вашия
търговец или доставчик за получаване на допълнителна информация.

Информация относно изхвърлянето в страни извън Европейския съюз:
Тези символи са валидни само в Европейския съюз. Ако искате да изхвърлите тези
продукти, свържете се с местните власти или с вашия търговец и попитайте за правилния
начин на изхвърляне.

Забележка за символа на батерия (по-долните два примера за символ):
Този символ може да се използва заедно със символ за химически вещества. В този случай
продуктът отговаря на изискванията на Директивата на Европейския съюз за батериите за
съответното химическо вещество.
(weee_battery_eu_bg_02)
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