ÓVINTÉZKEDÉSEK
GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP!

A hálózati adapterről
VIGYÁZAT
• Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra.
• Csak beltéri használatra alkalmas. Soha ne használja nedves környezetben.

FIGYELEM
• A beüzemeléskor győződjön meg arról, hogy a fali aljzat könnyen elérhető. Probléma vagy hibás működés esetén
azonnal kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját, és húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból. Amikor a hálózati
adapter a fali aljzathoz van csatlakoztatva, vegye figyelembe, hogy valamennyi áram lekapcsolt főkapcsoló
esetén is folyik a készülék áramköreiben. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt
a fali aljzatból.

A készülékről
VIGYÁZAT
Mindig tartsa be az alább felsorolt alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerülje az áramütésből,
rövidzárlatból, károsodásból, tűzből és más veszélyforrásból származó súlyos vagy akár halálos
sérülést. Ezek az óvintézkedések – többek között – a következők:

Tápellátás
• A tápkábelt/adaptert ne vezesse hőleadó elemek (például hősugárzók, fűtőtestek) közelében, továbbá ne hajlítsa
meg túlzottan, és más módon se okozzon sérülést a kábelben/adapterben; ne helyezzen rá nehéz tárgyakat,
és olyan helyen vezesse a kábelt, hogy senki ne lépjen rá, ne akadjon bele és ne gurítson át rajta semmit.
• A készüléket csak az előírt hálózati feszültségre szabad csatlakoztatni. Az előírt feszültség a készülék
adattábláján szerepel.
• Csak az előírt tápkábel/adapter használható. Nem megfelelő kábel vagy adapter használata esetén a készülék
károsodhat vagy túlmelegedhet. Ha a készüléket az eredeti vásárlástól eltérő helyen kívánja használni, előfordulhat,
hogy a mellékelt tápkábel vagy adapter nem lesz megfelelő. Érdeklődjön a Yamaha/Steinberg márkakereskedőnél.
• Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót, és tisztítsa meg a rárakódott portól vagy szennyeződéstől.
• A készülék beüzemelésekor győződjön meg arról, hogy a fali aljzat könnyen elérhető. Probléma vagy hibás
működés esetén azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból. Ha a tápkábel nincs
kihúzva a fali aljzatból, a készülék még a főkapcsoló kikapcsolt állapotában sem lesz leválasztva a tápellátásról.
• Húzza ki az elektromos csatlakozót a fali aljzatból villámlással járó viharok idején, illetve ha a készüléket hosszabb
ideig nem fogják használni.
• A tápkábelt csak megfelelő, szükség esetén védőföldeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztassa.
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Ne nyissa fel
• A készülék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne nyissa fel a készülékeket, és semmilyen
módon ne kísérelje meg kiszerelni vagy módosítani a belső alkatrészeket. A készülék hibás működésére utaló
jel észlelése esetén annak használatát azonnal fel kell függeszteni, majd képesített Yamaha/Steinbergszervizszakemberrel kell megvizsgáltatni.

Vízzel kapcsolatos figyelmeztetések
• A készüléket ne érje eső, ne használja vízhez közel, illetve párás vagy nyirkos környezetben, továbbá ne
helyezzen rá olyan tárolóedényt (pl. vázát, üveget vagy poharat), amelyből folyadék juthat bármelyik nyílásba.
Ha mégis valamilyen folyadék, pl. víz kerül a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza
ki a tápkábelt a fali aljzatból. Ezt követően vizsgáltassa át a készüléket képesített Yamaha/Steinbergszervizszakemberrel.
• Elektromos csatlakozót soha ne csatlakoztasson vagy húzzon ki nedves kézzel.

Halláskárosodás
• Ne állítson minden hangszínszabályozót és hangerő-szabályozót a maximális értékre. A csatlakoztatott eszközök
állapotától függően ez gerjedéshez vezethet, amely halláskárosodást és a hangszórók károsodását okozhatja.
• Ne használja a készüléket, a hangszórókat vagy a fejhallgatót huzamosabb ideig nagy vagy kellemetlen hangerő
mellett, mivel az visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat. Ha azt tapasztalja, hogy romlik a hallása, vagy
cseng a füle, forduljon orvoshoz.
• Mielőtt más külső eszközhöz csatlakoztatja a készüléket, kapcsolja le az összes készülék főkapcsolóját. Ennek
elmulasztása áramütést és halláskárosodást okozhat, illetve károsíthatja a készüléket.
• A hangrendszer tápellátásának bekapcsolásakor mindig a teljesítményerősítőt kapcsolja be UTOLSÓKÉNT
a halláskárosodás és a hangszóró károsodásának elkerülése érdekében. Kikapcsoláskor ELŐSZÖR
a teljesítményerősítőt kapcsolja ki ugyanezen okból.

Tűzvédelmi figyelmeztetés
• Ne helyezzen égő tárgyat vagy nyílt lángot a készülék közelébe, mert ezzel tüzet okozhat.

Ha bármilyen rendellenességet észlel
• Az alábbiakban felsorolt bármely probléma észlelése esetén azonnal kapcsolja le a főkapcsolót, és húzza ki az
elektromos csatlakozót az aljzatból. Amennyiben elemekkel működteti a készüléket, távolítsa el az összes elemet
a készülékből. Ezt követően vizsgáltassa át a készüléket Yamaha/Steinberg-szervizszakemberrel.
- A tápkábel vagy a csatlakozó elhasználódott vagy sérült.
- A készülék füstöt vagy szokatlan szagot bocsát ki.
- Valamilyen tárgy beesett a készülékbe.
- A készülék használata közben hirtelen (ok nélkül) elhallgat a hang.
- Repedések vagy más látható sérülések jelennek meg a készüléken.
• Ha a készülék, a hálózati adapter/tápegység leesett vagy megsérült, azonnal kapcsolja le a főkapcsolót, húzza ki
az elektromos csatlakozót az aljzatból, majd vizsgáltassa át a készüléket képesített Yamaha/Steinbergszervizszakemberrel.

Elem
• Az elemeket ne próbálja meg manipulálni vagy szétszerelni.
• Az elemeket ne tegye ki tűznek.
• Az elemeket ne tegye ki erős hőnek, például napsütésnek, tűznek, forró felületeknek stb.
• Ne kísérelje meg tölteni a nem tölthető elemeket.
• Ha az elemek szivárognak, ne érjen hozzá a szivárgó folyadékhoz. Ha az elemből származó folyadék a szemébe,
a szájába vagy a bőrére kerül, azonnal mossa le vízzel, és forduljon orvoshoz. Az elemekben található folyadék
maró hatású, ezért vakságot, illetve vegyi égési sérüléseket okozhat.
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FIGYELEM
Mindig tartsa be az alább felsorolt alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerülje a személyi sérülést,
illetve a készülék vagy más tárgyak károsodását. Ezek az óvintézkedések – többek között –
a következők:

Tápellátás
• Az elektromos csatlakozót mindig a csatlakozónál fogva húzza ki a készülékből és az aljzatból, ne a kábelnél
fogva. Ha a kábelt húzza meg, az megsérülhet.
• Ne fedje le és ne burkolja a hálózati adaptert szövetbe vagy takaróba.

Elhelyezés
• Ne helyezze a készüléket olyan instabil helyre, ahonnan az véletlenül leeshet és baleseteket okozhat.
• Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, amelyek megakadályozzák, hogy a belső hőmérséklet túl magasra emelkedjen.
Különösen ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé. Ha nincs biztosítva a megfelelő szellőzés,
a készülék(ek) túlmelegedhet(nek), ami károsodáshoz vezethet, és akár tüzet is okozhat.
• A készülék üzembe helyezésekor:
- Ne takarja le semmilyen szövettel.
- Ne helyezze szőnyegre vagy alátétre.
- Ügyeljen rá, hogy a megfelelő oldal felfelé néz.
- Ne használja a készüléket zárt, rosszul szellőző helyen.
Ha nincs biztosítva a megfelelő szellőzés, a készülék(ek) túlmelegedhet(nek), ami károsodáshoz vezethet, és akár
tüzet is okozhat. Ha egy keretbe szerelhető készüléket nem EIA szabványos keretben kíván használni szűk
helyen, ügyeljen rá, hogy elegendő hely legyen a készülék körül.
• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol korrozív gázokkal vagy sós párával kapcsolatba kerülhet. Ez ugyanis
hibás működést eredményezhet.
• Ne legyen az eszköz közelében természeti katasztrófa esetén, például földrengéskor. Mivel az eszköz felborulhat
és leesve balesetet okozhat, maradjon távol az eszköztől és gyorsan menjen biztonságos helyre.
• A készülék áthelyezése előtt húzza ki az összes csatlakoztatott kábelt.
• A 20 kg-nál nagyobb tömegű készülék áthelyezését vagy mozgatását mindig legalább két ember végezze.
Ha megpróbálja egyedül megemelni a készüléket, megsérülhet a háta, vagy egyéb sérülést szerezhet,
és magában a készülékben is kár keletkezhet.
• Ha a keretbe szerelhető készülék EIA szabványú keretbe van beszerelve, gondosan olvassa el az alábbiakat.
- Ha az egységet jelentős hőt termelő készülékekkel, például teljesítményerősítőkkel együtt szereli keretbe,
hagyjon legalább 1U szabad helyet a készülék és más berendezések között. Továbbá az üres helyeket vagy
hagyja szabadon, vagy szereljen fel megfelelő szellőztető paneleket a hőfelhalmozódás megelőzése érdekében.
- A megfelelő légáramlás biztosításához a keret hátulját hagyja szabadon és helyezze legalább 10 centiméter
távolságra a faltól és más felületektől. Ha a keret hátulja nem tartható szabadon, szereljen fel egy elérhető
ventilátort vagy hasonló szellőztető megoldást, amellyel biztosítható a megfelelő légáramlás.
Ha ventilátorrendszert szerel fel, előfordulhat, hogy a keret hátuljának lezárásával jobb hűtőhatást tud elérni.
A részletes tudnivalókat lásd a keret és/vagy ventilátoregység útmutatójában.
Ha nincs biztosítva a megfelelő szellőzés, a készülék(ek) túlmelegedhet(nek), ami meghibásodáshoz vagy
károsodáshoz vezethet, és akár tüzet is okozhat.
• Ne használja a hangszóró fogantyúit felfüggesztett használathoz. Ez ugyanis károsodást vagy sérülést okozhat.
• Szállítás vagy mozgatás közben a hangszóró ne az aljánál fogja. Ha így tesz, becsípheti kezeit a hangszóró alá,
amely sérüléshez vezet.
• Ne nyomja a hangszóró hátlapját a falnak. A csatlakozó hozzáérhet a falhoz és kimozdulhat a tápkábel, amely
rövidzárlatot, hibás működést vagy akár tüzet is eredményezhet.
• Ha a mélysugárzón található állványfoglalatot használja külső hangszóró felszerelésére, használjon megfelelő
hangszóróállványt. Nem megfelelő méretű állvány használata a készülék leeséséhez és sérülésekhez, valamint
a belső alkatrészek károsodásához vezethet.
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• Ha állványt használ a hangszóróhoz, ügyeljen rá, hogy betartsa a következő óvintézkedéseket a készülék
feldőlése, és a károk és sérülések elkerülése érdekében.
- Ellenőrizze az állvány műszaki adatait és győződjön meg róla, hogy szilárdsága a hangszóró tömegének
megfelelő.
- Egy hangszóróállványra csak egyetlen hangszórót szereljen fel.
- Használja a mellékelt csavarokat, ha vannak.
- Húzza meg a rögzítőcsavarokat.
- A hangszóróállványokat teljesen kinyitott lábbal használja.
- Helyezzen súlyokat, például homokzsákokat az állvány lábaira, hogy megakadályozza a felborulást.
- A hangszórókat vegye le az állványról az állvány mozgatása, vagy magasságállítása előtt.
- Ne helyezze a felállított állványt forgalmas helyre.
• Ha a hangszóró telepítése építési munkálatokat igényel, konzultáljon képesített Yamaha/Steinberg
szervizszakemberrel és tartsa be a következő óvintézkedéseket.
- Olyan rögzítőelemeket és telepítési helyszínt válasszon, amely alkalmas a készülék tömegének megtartásához.
- Kerülje a folyamatosan és/vagy erősen rázkódó helyeket.
- Használja a készülék telepítéséhez szükséges szerszámokat.
- Rendszeresen vizsgálja át a készüléket.

Csatlakoztatás
• Csak hangszórókábeleket használjon a hangszórók és a hangszóróaljzatok csatlakoztatására. Más típusú kábelek
használata tüzet okozhat.

Karbantartás
• A készülék tisztításakor húzza ki a tápcsatlakozót a hálózati aljzatból.
• Ha a készülék hűtőventilátorában található légszűrő, rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa. A por és szennyeződés
jelentősen csökkentheti a hűtőventilátor hatékonyságát és hibás működést vagy tüzet okozhat.

Kezelési óvintézkedések
• Ne helyezze ujját vagy kezét a készülék réseibe vagy nyílásaiba (pl. szellőzőnyílások, lemeznyílások, csatlakozók,
panelek stb.).
• Ne dugjon vagy ejtsen idegen tárgyakat (papír, műanyag, fém stb.) a készülék réseibe vagy nyílásaiba
(pl. szellőzőnyílások, lemeznyílások, csatlakozók, panelek stb.). Ha mégis megtörténik, azonnal kapcsolja le
minden készülék főkapcsolóját, húzza ki az tápkábelt a hálózati aljzatból, majd vizsgáltassa át a készüléket
képesített Yamaha/Steinberg-szervizszakemberrel.
• Ne támaszkodjon a készüléken és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A balesetek megelőzése érdekében ne
erőltesse a gombokat, kapcsolókat és csatlakozókat.
• Ne használja a hangszórót, ha a hang torz. Ilyen állapotban történő hosszú idejű használat túlmelegedést és
tüzet okozhat.
• A sérülések elkerülése érdekében ne húzza a csatlakoztatott kábeleket.
• Teljesítményerősítő passzív hangszóróval történő használatakor ügyeljen rá, hogy az erősítő kimeneti
teljesítménye a hangszóró teljesítményénél kisebb legyen. Ha a kimeneti teljesítmény nagyobb, mint a hangszóró
teljesítménye, az hibás működést vagy tüzet okozhat.
• Ne kapcsoljon nagyon hangos jeleket a bemenetre, amelyek a teljesítményerősítő jelkorlátozását vagy
az alábbiakat okozhatják:
- Gerjedés, mikrofon használata esetén
- Folyamatos és nagyon hangos hangszerhang stb.
- Folyamatos és rendkívül hangos nem kívánt torzítás
- Bekapcsolt teljesítményerősítő mellett bedugott/kihúzott kábel által keltett zaj
A hangszóró károsodása és hibás működése vagy tűz akkor is előfordulhat, ha az erősítő kimeneti teljesítménye
a hangszóró (program) teljesítményénél kisebb.
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Beépített elem
• Ne cserélje ki a beépített elemet. Ha így tesz, a készülék(ek) robbanását és/vagy károsodását idézheti elő.
Ha a beépített elem cseréje szükséges, a képernyőn megjelenik egy hibaüzenet (pl. „Low Battery”, „No Battery”
stb.). Ebben az esetben forduljon Yamaha/Steinberg márkakereskedőjéhez és képesített Yamaha/Steinberg
szervizszakemberrel cseréltesse ki a beépített elemet.

Elem
• Elemcsere alkalmával az összes elemet cserélje ki. Ne használjon együtt új és használt elemeket.
• A túlmelegedés, tűz, illetve elemszivárgás elkerülése érdekében az elemek típusát ne keverje. Ne használjon
együtt például mangán-dioxid tartalmú és alkáli elemet, különböző gyártótól származó elemeket, illetve egyazon
gyártótól származó, de különböző típusú elemeket.
• Az elemeket tartsa távol gyermekektől.
• Minden alkalommal győződjön meg arról, hogy az elemeket a +/- jelöléseknek megfelelő polaritással helyezte be.
Ellenkező esetben túlmelegedés, tűz, illetve elemszivárgás keletkezhet.
• Ha az elemek lemerültek, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja senki – vagy csak a hálózati
adaptert használja –, vegye ki az elemeket az esetleges folyadékszivárgás megelőzése érdekében.
• Az elemek tárolásakor vagy kidobásakor az érintkezőket szigetelje szalaggal vagy más védelemmel.
Más elemekkel vagy fémtárgyakkal érintkezve túlmelegedést vagy elemszivárgást okozhatnak.

Külön megvásárolható kártyák
VIGYÁZAT
• Mielőtt kártyát helyezne a készülékbe, ellenőrizze, hogy a készülék kompatibilis a kártyával. A lehetséges
áramütések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használja a kártyát olyan Yamaha/Steinberg
termékekben, amelyek nincsenek jóváhagyva a Yamaha/Steinberg által a kártyával történő használatra.
Ellenőrizze a lehetséges korlátozásokat az egyszerre telepíthető Yamaha/Steinberg és harmadik féltől származó
bővítőkártyák maximális számát illetően.
• Ne kísérelje meg szétszerelni vagy módosítani a kártyát. Ne fejtsen ki nagy erőt a kártyacsatlakozókra és más
kártyaösszetevőkre. A kártya nem megfelelő kezelése áramütést, tűzveszélyt vagy a készülék meghibásodását
okozhatja.
• A kártya telepítése és a kábelek csatlakoztatása/szétcsatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a gazdagép
tápkábele ki legyen húzva (az áramütés veszélye, a nemkívánatos zajok és a készülék károsodásának elkerülése
érdekében).
• A telepítés előtt kapcsoljon ki minden, a gazdagéphez csatlakoztatott külső eszközt és húzzon ki minden kábelt.

FIGYELEM
• Győződjön meg a gazdagép megfelelő földeléséről az áramütés és/vagy hibás működés elkerülése érdekében.
• A kártyával végzett műveletek során ne érintse meg az áramköri lap fém érintkezőit (tűit). A tűk élesek, ezért
a kézen vágási sérüléseket okozhatnak.
• A telepítés során viseljen vastag kesztyűt az éles sarkok által okozott karcolások és vágások elkerülése érdekében.

A Yamaha/Steinberg nem tehető felelőssé a készülék helytelen használatából vagy bármilyen módosításából
származó károkért, illetve bármilyen adatvesztésért.
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Információ a felhasználók számára a régi készülékek és használt
elemek/akkumulátorok begyűjtéséről és leselejtezéséről
Ha ezen ábrák valamelyike látható a terméken, annak csomagolásán és/vagy a mellékelt
kiadványokon, akkor a használt elektromos vagy elektronikus termék(ek)et, illetve elemeket/
akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni.
Kérjük, hogy a hatályos jogszabályok által előírt megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás
érdekében a régi termékeket és elemeket/akkumulátorokat adja le az erre a célra kijelölt
gyűjtőpontokon.
Ezen termékek és elemek/akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével Ön is hozzájárul
értékes erőforrások megkíméléséhez, valamint ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a helytelen
hulladékkezelés által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások.
Kérjük, hogy a régi termékek és elemek/akkumulátorok begyűjtésével és újrahasznosításával
kapcsolatos további információkról érdeklődjön az illetékes önkormányzatnál, a helyi
hulladékkezelő vállalatnál vagy annál a cégnél, amelynél a termék(ek)et vásárolta.

Az Európai Unióban működő üzleti felhasználók számára:
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus készülékek leadásával kapcsolatban kérjen további
információt a szállító cégtől vagy a nagykereskedőtől.

Információ a hulladékkezelésről az Európai Unión kívüli országok számára:
Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek. Ha szeretné leselejtezni ezeket a termékeket,
forduljon az illetékes önkormányzathoz vagy a márkakereskedőhöz, és érdeklődjön
a hulladékkezelés megfelelő módjáról.

Megjegyzés az elem/akkumulátor jelzésével kapcsolatosan (alsó két ábra):
Ez az ábra vegyjellel együtt is szerepelhet. Ebben az esetben megfelel a benne található vegyi
anyagokra vonatkozó, elemekkel/akkumulátorokkal kapcsolatos EU-direktíva előírásainak.
(weee_battery_eu_hu_02)
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