
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Αυτός ο προσαρμογέας AC έχει σχεδιαστεί για χρήση αποκλειστικά με τις συσκευές Yamaha/Steinberg. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.

• Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

• Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει εύκολη πρόσβαση. Αν προκύψει πρόβλημα ή δυσλειτουργία, 
κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας της συσκευής και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα. 
Όταν ο προσαρμογέας AC είναι συνδεδεμένος στην πρίζα AC, να έχετε κατά νου ότι το ρεύμα ρέει στο ελάχιστο επίπεδο, 
ακόμα κι εάν ο διακόπτης ρεύματος είναι απενεργοποιημένος. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο από την επιτοίχια πρίζα.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συνέχεια προκειμένου 
να αποφύγετε το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου από ηλεκτροπληξία, 
βραχυκυκλώματος, ζημιών, πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων. Αυτές οι οδηγίες προφύλαξης περιλαμβάνουν, 
ενδεικτικά, τα εξής:

Τροφοδοσία ρεύματος

• Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος/προσαρμογέα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες ή καλοριφέρ και μη 
λυγίζετε υπερβολικά ή προκαλείτε με άλλο τρόπο ζημιά στο καλώδιο/προσαρμογέα, μην τοποθετείτε πάνω του βαριά 
αντικείμενα και μην το τοποθετείτε σε σημεία όπου οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το πατήσει, να σκοντάψει ή να σύρει 
κάτι πάνω του.

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την τάση που ορίζεται ως κατάλληλη για τη συσκευή. Η απαιτούμενη τάση είναι τυπωμένη 
πάνω στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής.

• Χρησιμοποιείτε το προβλεπόμενο καλώδιο ρεύματος/προσαρμογέα. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου ή προσαρμογέα 
μπορεί να προκαλέσει ζημία στη συσκευή ή υπερθέρμανση. Εάν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μια 
περιοχή άλλη από την περιοχή αγοράς, το καλώδιο ρεύματος ή ο προσαρμογέας που περιέχεται μπορεί να μην είναι 
συμβατά. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Yamaha/Steinberg στην περιοχή σας.

• Ελέγχετε περιοδικά την πρίζα και αφαιρείτε τυχόν ακαθαρσίες ή σκόνη που ενδέχεται να έχει συσσωρευθεί εκεί.

• Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC που χρησιμοποιείτε έχει εύκολη πρόσβαση. 
Αν προκύψει πρόβλημα ή δυσλειτουργία, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο 
από την πρίζα. Ακόμα και όταν ο διακόπτης του ρεύματος είναι απενεργοποιημένος, όσο το καλώδιο ρεύματος δεν 
είναι αποσυνδεδεμένο από την επιτοίχια πρίζα, η συσκευή δεν θα αποσυνδεθεί από την πηγή ενέργειας.

Για τον προσαρμογέα ρεύματος

Για τη συσκευή
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• Αφαιρέστε το φις από την πρίζα, όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα 
ή στη διάρκεια ηλεκτρικών καταιγίδων.

• Φροντίστε να συνδέσετε σε κατάλληλη πρίζα, με προστατευτική σύνδεση γείωσης, εάν απαιτείται.

Μην ανοίγετε

• Η συσκευή περιέχει εξαρτήματα που δεν επισκευάζονται από το χρήστη. Μην ανοίγετε τη συσκευή ή επιχειρείτε να 
αποσυναρμολογήσετε τα εσωτερικά της εξαρτήματα ή να τα τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν η συσκευή 
φαίνεται να μη λειτουργεί σωστά, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό 
σέρβις της Yamaha/Steinberg να το ελέγξει.

Προφυλάξεις όσον αφορά το νερό

• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε συνθήκες με υγρασία και μην τοποθετείτε 
πάνω της δοχεία (όπως βάζα, μπουκάλια ή ποτήρια) που περιέχουν υγρά, τα οποία μπορεί να χυθούν σε τυχόν ανοίγματα 
του οργάνου. Αν εισχωρήσει υγρό όπως νερό μέσα στη συσκευή, απενεργοποιήστε το αμέσως και αποσυνδέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Στη συνέχεια, δώστε τη συσκευή για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις 
της Yamaha/Steinberg. 

• Μην βάζετε ή βγάζετε ποτέ ένα ηλεκτρικό καλώδιο με βρεγμένα χέρια.

Απώλεια ακοής

• Αποφύγετε να ρυθμίσετε όλα τα στοιχεία ελέγχου ισοσταθμιστή και τα απορροφητικά διαφράγματα στο μέγιστο. 
Ανάλογα με την κατάσταση των συνδεδεμένων συσκευών, το να το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανάδραση που 
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής και βλάβη στα ηχεία.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ηχεία ή ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε πολύ υψηλή ένταση ήχου ή σε 
ένταση που προκαλεί δυσφορία, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής. Αν αισθανθείτε απώλεια 
ακοής ή βουητό στα αυτιά σας, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

• Προτού συνδέσετε τη συσκευή σε άλλες συσκευές, απενεργοποιήστε την ισχύ όλων των συσκευών. Εάν αποτύχετε να 
το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, απώλεια ακοής ή βλάβη του εξοπλισμού.

• Όταν ενεργοποιείτε την τροφοδοσία ρεύματος στο ηχοσύστημά σας, πάντα να ενεργοποιείτε τον ενισχυτή ρεύματος 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, για να αποφύγετε απώλεια της ακοής και βλάβη των ηχείων. Όταν απενεργοποιείτε το ρεύμα, ο ενισχυτής 
ρεύματος πρέπει να απενεργοποιείται ΠΡΩΤΟΣ για τον ίδιο λόγο.

Προφυλάξεις όσον αφορά τη φωτιά

• Μην τοποθετείτε καυτά στοιχεία ή γυμνές φλόγες κοντά στη συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.

Αν παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες

• Εάν σημειωθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε 
το φις από την πρίζα. Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από τη συσκευή. Στη συνέχεια, δώστε 
τη συσκευή για έλεγχο από προσωπικό σέρβις της Yamaha/Steinberg.
- Το καλώδιο ή το φις τροφοδοσίας ξεφτίσει ή υποστεί βλάβες.
- Αναδύει ασυνήθιστες οσμές ή καπνό.
- Πέσει κάποιο αντικείμενο μέσα στη συσκευή.
- Σημειωθεί ξαφνική απώλεια ήχου στη διάρκεια της χρήσης της συσκευής.
- Ρωγμές ή άλλη ορατή βλάβη εμφανιστούν στη συσκευή.

• Εάν αυτή η συσκευή ή ο προσαρμογέας τροφοδοσίας AC/παροχή ρεύματος πέσουν ή καταστραφούν, απενεργοποιήστε 
αμέσως το διακόπτη του ρεύματος, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό βύσμα από την πρίζα και δώστε τη συσκευή για 
επιθεώρηση σε εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών της Yamaha.

Μπαταρία

• Μην προβαίνετε σε παράνομες παρεμβάσεις ή αποσυναρμολόγηση των μπαταριών.

• Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

• Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, καυτά περιβλήματα κ.λπ.

• Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες που δεν υποστηρίζουν επαναφόρτιση.
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• Αν οι μπαταρίες παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Αν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή 
με τα μάτια, το στόμα ή το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το υγρό της μπαταρίας 
είναι διαβρωτικό και ενδεχομένως να προκαλέσει απώλεια όρασης ή χημικά εγκαύματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συνέχεια προκειμένου 
να αποφύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης σωματικού τραυματισμού, δικού σας ή τρίτων, ή ζημιάς της 
συσκευής ή άλλης περιουσίας. Αυτές οι οδηγίες προφύλαξης περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:

Τροφοδοσία ρεύματος

• Κατά την αφαίρεση του ηλεκτρικού καλωδίου από τη συσκευή ή μια πρίζα, πάντα να κρατάτε το βύσμα και όχι το 
καλώδιο. Το καλώδιο μπορεί να υποστεί βλάβη με το τράβηγμα.

• Μην καλύπτετε ή τυλίγετε τον προσαρμογέα ρεύματος με ύφασμα ή κουβέρτα.

Τοποθέτηση

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθή θέση, από όπου μπορεί να πέσει ξαφνικά και να προκαλέσει τραυματισμούς.

• Μη φράσσετε τις οπές αερισμού, που αποτρέπουν την εσωτερική θερμοκρασία να αυξηθεί υπερβολικά. Συγκεκριμένα, 
μην τοποθετείτε τη συσκευή στο πλάι ή ανάποδα. ο ακατάλληλος αερισμός μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, 
προκαλώντας πιθανώς βλάβη στη συσκευή(ές) ή ακόμα και φωτιά.

• Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή:
- Μην την καλύπτετε με οποιοδήποτε ύφασμα.
- Μην την εγκαθιστάτε σε χαλί ή τάπητα.
- Φροντίστε ώστε η σωστή επιφάνεια είναι στραμμένη προς τα πάνω.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένο, ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.
Ο ακατάλληλος αερισμός μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, προκαλώντας πιθανώς βλάβη στη συσκευή(ές) ή ακόμα 
και φωτιά. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί συσκευή που τοποθετείτε σε σχάρα σε μικρό χώρο άλλο εκτός από σχάρα 
κατά το πρότυπο EIA, φροντίστε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή.

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοποθεσία όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με διαβρωτικά αέρια ή αλμυρό αέρα. Αν το 
κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

• Αποφύγετε να στέκεστε κοντά στη συσκευή στη διάρκεια καταστροφών, όπως σεισμού. Δεδομένου ότι η συσκευή μπορεί 
να ανατραπεί ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό, μείνετε μακριά από τη συσκευή και μεταβείτε γρήγορα σε μια 
ασφαλή τοποθεσία.

• Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια.

• Όταν μεταφέρετε ή μετακινείτε μια συσκευή που υπερβαίνει τα 20 kg βάρος, πάντα να χρησιμοποιείτε δύο ή περισσότερα 
άτομα. Η προσπάθεια να ανασηκώσετε τη συσκευή μόνος σας μπορεί να βλάψει την πλάτη σας, να οδηγήσει σε άλλο 
τραυματισμό ή να προκαλέσει βλάβη στην ίδια τη συσκευή.

• Εάν η τοποθετούμενη σε σχάρα συσκευή είναι τοποθετημένη σε σχάρα κατά το πρότυπο EIA, διαβάστε προσεκτικά 
τα εξής. 
- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα σε σχάρα με συσκευές όπως ενισχυτές τροφοδοσίας που παράγουν μια σημαντική 

ποσότητα θερμότητας, αφήστε 1U ή περισσότερο χώρο ανάμεσα στη συσκευή και άλλο εξοπλισμό. Επίσης, είτε 
αφήστε τους ανοιχτούς χώρους ακάλυπτους ή εγκαταστήστε κατάλληλα πάνελ αερισμού για να ελαχιστοποιήσετε 
την πιθανότητα συσσώρευσης της θερμότητας.

- Για να διασφαλίσετε επαρκή ροή αέρα, αφήστε το πίσω μέρος της σχάρας ανοιχτό και τοποθετήστε το 10 εκατοστά 
ή περισσότερα από τοίχους ή άλλες επιφάνειες. Εάν το πίσω μέρος της σχάρας δεν μπορεί να παραμείνει ανοιχτό, 
εγκαταστήστε έναν διαθέσιμο στο εμπόριο ανεμιστήρα ή παρόμοια επιλογή αερισμού για να διασφαλίσετε επαρκή 
ροή αέρα. Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα κιτ ανεμιστήρα, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες το κλείσιμο του 
πίσω μέρους της σχάρας θα προκαλέσει μεγαλύτερη επίδραση ψύξης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της σχάρας ή/και της 
μονάδας αερισμού για λεπτομέρειες.

Ο ακατάλληλος αερισμός μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, προκαλώντας πιθανώς βλάβη στη συσκευή(ές), 
δυσλειτουργία ή ακόμα και φωτιά.

• Μη χρησιμοποιείτε τα χερούλια του ηχείου για αναρτημένη εγκατάσταση. Αν το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
βλάβη ή τραυματισμό.

• Μην κρατάτε τη βάση του ηχείου όταν το μεταφέρετε ή το μετακινείτε. Κάνοντάς το αυτό, μπορεί να μαγκώσετε τα χέρια 
σας κάτω από το ηχείο, με αποτέλεσμα τραυματισμό.
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• Μην πιέζετε το πίσω πάνελ του ηχείου πάνω στον τοίχο. Αν το κάνετε αυτό μπορεί να προκαλέσετε το βύσμα να έρθει σε 
επαφή με τον τοίχο και να αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος, με αποτέλεσμα την πρόκληση βραχυκυκλώματος ή ακόμα 
και φωτιάς.

• Εάν χρησιμοποιήσετε την υποδοχή του πόλου στο υπογούφερ για να τοποθετήσετε ένα δορυφορικό ηχείο, χρησιμοποιήστε 
κατάλληλο πόλο ηχείου. Η χρήση οποιουδήποτε πόλου άλλου μεγέθους μπορεί να κάνει τη συσκευή να πέσει και να 
οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη των εσωτερικών στοιχείων.

• Εάν χρησιμοποιείτε μια βάση για το ηχείο, φροντίστε να τηρήσετε τις ακόλουθες προφυλάξεις προκειμένου να αποφύγετε 
ταλάντευση της συσκευής και πιθανή βλάβη ή τραυματισμούς.
- Ελέγξτε τις προδιαγραφές της βάσης και φροντίστε ότι είναι αρκετά ανθεκτικό για να υποστηρίξει το βάρος του ηχείου.
- Τοποθετήστε μόνο ένα ηχείο σε κάθε βάση ηχείου.
- Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες εάν περιλαμβάνονται.
- Σφίξτε τις βίδες στερέωσης καλά.
- Χρησιμοποιήστε τις βάσεις του ηχείου με τα πόδια τους πλήρως ανοιχτά.
- Προσθέστε βάρη όπως σακούλες άμμου στα πόδια της βάσης για να αποτρέψετε από το να πέσουν.
- Αφαιρέστε τα ηχεία από τις βάσεις προτού μετακινήσετε τις βάσεις ή να ρυθμίσετε το ύψος τους.
- Περιορίστε τον αριθμό των ανθρώπων γύρω από την τοποθετημένη βάση.

• Πάντα να συμβουλεύεστε εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών της Yamaha/Steinberg εάν η εγκατάσταση των ηχείων 
απαιτεί κατασκευές και φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
- Επιλέξτε υλικό στερέωσης και τοποθεσία εγκατάστασης που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Αποφύγετε τοποθεσίες που είναι εκτεθειμένες σε σταθερές ή/και υπερβολικές δονήσεις.
- Χρησιμοποιήστε τα απαιτούμενα εργαλεία για να εγκαταστήσετε τη συσκευή.
- Να επιθεωρείτε τη συσκευή περιοδικά.

Συνδέσεις

• Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια ηχείων για να συνδέετε ηχεία στις υποδοχές ηχείων. Η χρήση άλλων τύπων καλωδίων 
μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά.

Συντήρηση

• Αφαιρέστε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα όταν καθαρίζετε τη συσκευή.

• Εάν η συσκευή διαθέτει φίλτρο αέρα ανεμιστήρα ψύξης, να το επιθεωρείτε και να το καθαρίζετε περιοδικά. Η σκόνη 
και οι ρύποι μπορούν να υποβαθμίσουν σοβαρά την αποτελεσματικότητα του ανεμιστήρα ψύξης και να οδηγήσουν 
σε δυσλειτουργία ή φωτιά.

Προφυλάξεις όσον αφορά το χειρισμό

• Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή τα χέρια σας σε οποιαδήποτε κενά ή ανοίγματα στη συσκευή (π.χ., ανοίγματα, θυρίδες 
δίσκου, θύρες, πάνελ κ.λπ.).

• Αποφύγετε να εισαγάγετε ή να ρίξετε ξένα αντικείμενα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο κ.λπ.) σε οποιαδήποτε κενά ή ανοίγματα 
στη συσκευή (π.χ. ανοίγματα, θυρίδες δίσκου, θύρες, πάνελ κ.λπ.). Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε αμέσως την ισχύ 
όλων των συσκευών, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και δώστε τη συσκευή για επιθεώρηση από 
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών της Yamaha/Steinberg.

• Μη ρίχνετε το βάρος σας στη συσκευή ή τοποθετείτε βαριά αντικείμενα σε αυτήν. Αποφύγετε να εφαρμόσετε υπερβολική 
δύναμη στα κουμπιά, τους διακόπτες ή τους συνδέσμους για να αποφύγετε τραυματισμούς.

• Μη χειρίζεστε το ηχείο εάν ο ήχος παραμορφώνεται. Η παρατεταμένη χρήση σε αυτήν την κατάσταση θα μπορούσε 
να προκαλέσει υπερθέρμανση και να προκαλέσει φωτιά.

• Αποφύγετε να τραβάτε τα συνδεδεμένα καλώδια για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

• Όταν επιλέγετε ενισχυτή ισχύος για χρήση με παθητικό ηχείο, φροντίστε ότι η ισχύς εξόδου του ενισχυτή είναι 
χαμηλότερη από την ονομαστική ισχύ του ηχείου. Εάν η ισχύς εξόδου είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική ισχύ, 
μπορεί να σημειωθεί δυσλειτουργία ή φωτιά.
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• Μην εισάγετε υπερβολικά έντονα σήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε ψαλίδισμα του ενισχυτή ρεύματος ή να 
προκαλέσουν τα εξής:
- Ανάδραση, κατά τη χρήση μικροφώνου
- Συνεχή και εξαιρετικά δυνατό ήχο από μουσικό όργανο, κ.λπ.
- Συνεχή και εξαιρετικά έντονο παραμορφωμένο ήχο
- Θόρυβο που προκαλείται από σύνδεση/αποσύνδεση του καλωδίου ενώ ο ενισχυτής ρεύματος είναι ενεργοποιημένος 
Ακόμα κι εάν η ισχύς εξόδου του ενισχυτή είναι χαμηλότερη από την ονομαστική ισχύ του ηχείου (πρόγραμμα), μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στο ηχείο, δυσλειτουργία ή φωτιά.

Εφεδρική μπαταρία

• Μην αντικαθιστάτε την εφεδρική μπαταρία μόνοι σας. Αν το κάνετε αυτό μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή/και βλάβη στη 
συσκευή(ες). Όταν η εφεδρική μπαταρία χρειάζεται να αντικατασταθεί, στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ένα μήνυμα 
σφάλματος (π.χ.., «Χαμηλή μπαταρία», «Καθόλου μπαταρία» κ.λπ.). Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο της Yamaha/Steinberg και δώστε σε εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών της Yamaha/Steinberg να 
αντικαταστήσει την εφεδρική μπαταρία.

Μπαταρία

• Αντικαθιστάτε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. Μη χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες μαζί με παλιές.

• Μην αναμειγνύετε τύπους μπαταριών, όπως αλκαλικές μπαταρίες με μπαταρίες μαγγανίου ή μπαταρίες διαφορετικών 
κατασκευαστών ή διαφορετικού τύπου μπαταρίες του ίδιου κατασκευαστή, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή διαρροή υγρών της μπαταρίας.

• Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

• Φροντίζετε ώστε οι μπαταρίες να τοποθετούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας +/-. Σε αντίθετη περίπτωση 
μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή διαρροή των υγρών της μπαταρίας.

• Όταν οι μπαταρίες εξαντληθούν ή εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα — ή εάν 
χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC — αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή για να αποτρέψετε 
πιθανή διαρροή των υγρών της μπαταρίας.

• Όταν αποθηκεύετε ή απορρίπτετε μπαταρίες, μονώστε την τερματική περιοχή τοποθετώντας ταινία ή κάποια άλλη 
προστασία. Η μίξη τους με άλλες μπαταρίες ή μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση ή διαρροή 
των υγρών της μπαταρίας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Προτού εγκαταστήσετε μια κάρτα σε μια συσκευή, ελέγξτε για να φροντίσετε ότι η συσκευή είναι συμβατή με την κάρτα. 
Επίσης, μην εγκαθιστάτε την κάρτα σε οποιοδήποτε προϊόν Yamaha/Steinberg που δεν προσδιορίζεται από την Yamaha/
Steinberg για χρήση με την κάρτα προκειμένου να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, φωτιά ή βλάβη της συσκευής. 
Ελέγξτε πιθανούς περιορισμούς αναφορικά με το μέγιστο αριθμό καρτών επέκτασης της Yamaha/Steinberg και τρίτων 
που μπορούν να εγκατασταθούν ταυτόχρονα. 

• Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε την κάρτα. Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη στους 
συνδέσμους καρτών ή άλλα στοιχεία καρτών. ο κακός χειρισμός της κάρτας μπορεί να οδηγήσει σε σοκ, κίνδυνο φωτιάς 
ή αστοχία συσκευής.

• Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος της κύριας συσκευής προτού εγκαταστήσετε την κάρτα και συνδέστε/
αποσυνδέσετε τα καλώδια (προκειμένου να εξαλείψετε τον κίνδυνο σοκ, ανεπιθύμητο θόρυβο και να αποφύγετε βλάβη 
της συσκευής).

• Απενεργοποιήστε όλες τις περιφερειακές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην κύρια συσκευή πριν την εγκατάσταση 
και αποσυνδέστε όλα τα σχετικά καλώδια.

Για προαιρετικές κάρτες
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 ΠΡΟΣΟΧΗ

• Φροντίστε να γειώσετε σωστά την κύρια συσκευή για να αποτρέψετε ηλεκτροπληξία ή/και δυσλειτουργία.

• Μην ακουμπάτε τους μεταλλικούς αγωγούς (ακίδες) της πλακέτας κυκλώματος όταν χειρίζεστε την κάρτα. Οι ακίδες είναι 
αιχμηρές και μπορεί να κοπείτε στα χέρια.

• Να φοράτε ένα ζευγάρι χοντρά γάντια κατά την εγκατάσταση για να αποφύγετε να γραντζουνίσετε ή να κόψετε τα χέρια 
σας σε αιχμηρές άκρες.

(weee_battery_eu_el_02)

Η Yamaha/Steinberg δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση 
ή τροποποιήσεις στη συσκευή ή για απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη συλλογή και διάθεση παλαιού εξοπλισμού και 
χρησιμοποιημένων μπαταριών

Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, τις συσκευασίες ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι τα 
χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και μπαταρίες δεν πρέπει να συγχέονται με τα 
κοινά οικιακά απορρίμματα.
Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων, απορρίψτε τα σε ειδικά σημεία 
συλλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας σας.

Ο σωστός τρόπος διάθεσης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στη διάσωση πολύτιμων 
πόρων και αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, 
που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον μη ενδεδειγμένο χειρισμό των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και 
μπαταριών, επικοινωνήστε με τον δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το σημείο 
πώλησης από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν. 

Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο 
ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτά τα 
εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε σχετικά με τη 
σωστή μέθοδο διάθεσης.

Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας (τα δύο τελευταία παραδείγματα συμβόλων):
Αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε αυτήν την 
περίπτωση, συμμορφώνεται με την απαίτηση που ορίζεται στην Οδηγία για τις μπαταρίες της ΕΕ για 
το εν λόγω χημικό.
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