
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER

 VARNING

• Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamaha/Steinberg-enheter. Använd den inte för 
något annat ändamål.

• Får endast användas inomhus. Får inte användas i fuktiga miljöer.

 FÖRSIKTIGT

• Se till att vägguttaget är lättåtkomligt när du ansluter och gör inställningar. Om det uppstår problem eller tekniska 
fel bör du omedelbart stänga av enhetens strömbrytare och dra ut nätkontakten ur uttaget. Tänk på att ström 
fortfarande tillförs på miniminivå när nätadaptern är ansluten till vägguttaget, även om strömbrytaren är avslagen. 
Kom ihåg att dra ut nätkabeln ur uttaget när du inte använder enheten under en längre tid.

 VARNING

Följ alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan för att undvika allvarliga skador eller 
skador med dödlig utgång till följd av elektrisk stöt, kortslutning, åverkan, eldsvåda eller andra 
faror. Försiktighetsåtgärderna innefattar bl.a. följande:

Strömförsörjning

• Placera inte nätkabeln/adaptern i närheten av en värmekälla, till exempel ett värmeelement. Böj inte kabeln och 
skada inte den eller adaptern på annat sätt, ställ inte tunga föremål på den och placera den inte så att någon 
trampar på den, snubblar över den eller rullar något över den.

• Använd endast den spänningsnivå som rekommenderas för enheten. Rekommenderad spänning finns angiven 
på enhetens namnetikett.

• Använd endast den angivna nätkabeln/adaptern. Användning av fel kabel eller adapter kan leda till skador på 
enheten eller överhettning. Om du planerar att använda enheten i ett annat land än inköpslandet, kan det hända 
att medföljande nätkabel eller adapter inte fungerar. Kontrollera detta med din Yamaha/Steinberg-återförsäljare.

• Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som eventuellt har samlats på den.

• Se till att nätuttaget är lättåtkomligt när du installerar enheten. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du 
omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. Även om strömbrytaren är avstängd måste 
nätkabeln också dras ut från vägguttaget för att enheten ska vara helt bortkopplad från strömkällan.

• Dra ut nätkontakten ur uttaget när du inte ska använda enheten under en längre tid, samt i samband med åskväder.

• Var noga med att ansluta kabeln till ett lämpligt uttag, med jordning om det behövs.

För nätadaptern

För enheten
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Öppna inte

• Enheten innehåller inga delar som kan repareras eller bytas ut av användaren. Öppna inte enheten och försök 
inte ta isär eller modifiera de inre komponenterna på något sätt. Om enheten inte fungerar som den ska bör du 
omedelbart sluta använda den och lämna in den på en kvalificerad Yamaha/Steinberg-serviceverkstad för kontroll.

Varning för fukt och väta

• Utsätt inte enheten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. Placera inte 
behållare med vätska (t.ex. vaser, flaskor eller glas) på enheten, eftersom behållaren kan råka välta så att vätska 
rinner in i enheten. Om vatten eller andra vätskor skulle läcka in i enheten måste du omedelbart stänga av 
strömmen och dra ut nätadapterkabeln från vägguttaget. Lämna därefter in enheten till en kvalificerad Yamaha/
Steinberg-serviceverkstad. 

• Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer.

Hörselnedsättning

• Undvik att ställa in alla reglage på equalizer och fader på maxnivå. Det kan orsaka återkoppling och leda till 
hörselnedsättning samt skador på högtalarna, beroende på tillståndet hos anslutna enheter.

• Använd inte enheten, högtalarna eller hörlurarna med hög eller obehaglig volymnivå under en längre tid, eftersom 
detta kan medföra permanent hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever hörselförsämring eller om det 
ringer i öronen.

• Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter enheten till annan utrustning. Annars riskerar du 
elektriska stötar, hörselnedsättning och skador på utrustningen.

• Sätt alltid på förstärkaren sist när du startar ljudsystemet, för att undvika hörselnedsättning och skador på 
högtalarna. Slå av samma skäl av förstärkaren först när du stänger av strömmen.

Varning för eld

• Placera inga brinnande föremål eller öppna lågor nära enheten, eftersom de kan orsaka eldsvåda.

Om du upptäcker något onormalt

• Om något av följande problem uppstår bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur 
uttaget. Om du använder batterier tar du ut alla batterier ur enheten. Lämna därefter in enheten till en kvalificerad 
Yamaha/Steinberg-serviceverkstad.
- Nätkabeln eller nätkontakten blir sliten eller skadad.
- Ovanlig lukt eller rök avges.
- Något föremål har tappats i enheten.
- Ljudet från enheten försvinner plötsligt under användning.
- Enheten har sprickor eller andra synliga skador.

• Om enheten eller nätadaptern/strömförsörjningen tappas i golvet eller skadas, bör du omedelbart stänga 
av strömbrytaren, dra ut kontakten ur uttaget och låta en kvalificerad Yamaha/Steinberg-serviceverkstad 
undersöka enheten.

Batteri

• Försök inte mixtra med eller ta isär batterier.

• Kassera inte batterier i öppen eld.

• Utsätt inte batterierna för stark värme, som t.ex. solsken, eld, varma inkapslingar, osv.

• Försök inte ladda batterier som inte är konstruerade för att laddas om.

• Undvik kontakt med batterivätskan om batterierna läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med ögon, mun eller 
hud bör du omedelbart skölja med vatten och kontakta läkare. Batterivätska är frätande och kan ge synskador och 
kemiska brännskador.
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 FÖRSIKTIGT

Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan så att du undviker risk för skador 
hos dig själv och andra och även undviker skada på enheten och andra föremål. 
Försiktighetsåtgärderna innefattar bl.a. följande:

Strömförsörjning

• Håll alltid i själva kontakten, inte i kabeln, när du drar ut nätkontakten ur enheten eller uttaget. Kabeln kan skadas 
om du drar i den.

• Täck inte över nätadaptern med textilier.

Placering

• Placera inte enheten på en instabil plats där den kan välta och orsaka skador.

• Blockera inte lufthålen som förhindrar att temperaturen blir för hög inuti enheten. Placera i synnerhet inte 
enheten på sidan eller upp och ned. Otillräcklig ventilation kan medföra överhettning och orsaka skador 
på enheten/enheterna, eller till och med eldsvåda.

• Tänk på följande när du installerar enheten:
- Täck den inte med tyg eller annat material.
- Placera den inte på en matta.
- Kontrollera att rätt sida är vänd uppåt.
- Använd inte enheten i trånga och dåligt ventilerade utrymmen.
Otillräcklig ventilation kan medföra överhettning och orsaka skador på enheten/enheterna, eller till och med 
eldsvåda. Om en enhet för rackmontering ska användas i ett litet utrymme som inte är ett standardrack av EIA-typ, 
ser du till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten.

• Placera inte enheten på en plats där den kan komma i kontakt med frätande gaser eller salt luft. Det kan leda till att 
enheten slutar fungera.

• Undvik att befinna dig nära enheten i samband med en naturkatastrof, t.ex. en jordbävning. Håll dig undan och 
förflytta dig snabbt till en säker plats eftersom enheten kan välta och orsaka personskador.

• Lossa alla anslutna kablar innan du flyttar enheten.

• Om en enhet som väger mer än 20 kg ska transporteras eller flyttas bör ni alltid vara minst två personer. Om du 
ensam försöker lyfta enheten kan du skada ryggen eller få andra personskador, eller orsaka skador på enheten.

• Om en enhet för rackmontering monteras i ett standardrack av EIA-typ ska du läsa följande noggrant. 
- Om enheten monteras i ett rack tillsammans med enheter som genererar värme, t.ex. förstärkare, bör du se till att 

det finns ett avstånd på minst 1U mellan enheterna. Du bör också antingen låta bli att täcka de öppna ytorna eller 
installera lämpliga ventilationspaneler för att undvika stark värmeutveckling.

- Säkerställ tillräckligt luftflöde genom att lämna rackets baksida öppen och placera det på minst 10 centimeters 
avstånd från väggar och andra ytor. Om rackets baksida inte går att lämna öppen kan du skaffa en fläkt eller 
annan ventilationsanordning som du installerar för att säkerställa tillräckligt luftflöde. Om du har installerat 
en fläkt kan det finnas fall då avkylningseffekten blir bättre om rackets baksida stängs. Mer information finns 
i bruksanvisningen till racket eller fläktenheten.

Otillräcklig ventilation kan medföra överhettning och leda till att enheten slutar fungera, orsaka skador på 
enheten/enheterna eller till och med eldsvåda.

• Använd inte högtalarhandtagen vid utdragen installation. Detta kan orsaka personskada eller egendomsskada.

• Håll inte händerna under högtalaren när du flyttar den. Om du gör det riskerar du att klämma och skada dina 
händer under högtalaren.

• Tryck inte den bakre delen av högtalaren in mot väggen. Detta kan leda till att kontakten kommer i kontakt med 
väggen och lossnar från nätkabeln, vilket kan orsaka kortslutning, brand eller leda till att enheten slutar fungera.

• Om du monterar en satellithögtalare på bashögtalarens stångfäste ska du använda en riktig högtalarstång. 
En stång med andra dimensioner kan medföra att instrumentet välter och skadar de interna komponenterna.
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• Om du använder ett stativ för högtalaren bör du vidta följande försiktighetsåtgärder för att undvika att enheten välter 
och orsakar materiella skador och personskador.
- Läs specifikationerna för stativet och säkerställ att det är stabilt nog för högtalarens vikt.
- Montera endast en högtalare på varje högtalarstativ.
- Om skruvar medföljer ska dessa användas.
- Dra åt skruvarna ordentligt.
- Använd högtalarstativen med benen fullt utvikta.
- Tyng ned stativets ben med sandpåsar eller liknande för att förhindra att de välter.
- Ta bort högtalarna från stativen innan du flyttar dem eller ändrar höjden.
- Begränsa antalet personer som befinner sig runt stativet.

• Om högtalarinstallationen kräver konstruktionsarbete ska du alltid kontakta en kvalificerad Yamaha/Steinberg-
serviceverkstad och se till att vidta följande försiktighetsåtgärder.
- Välj monteringsutrustning och en installationsplats som klarar enhetens tyngd.
- Undvik platser som är utsatta för ständiga och/eller kraftiga vibrationer.
- Använd korrekta verktyg för att installera enheten.
- Kontrollera enheten regelbundet.

Anslutningar

• Använd endast högtalarkablarna när du ansluter högtalarna till högtalaruttagen. Andra typer av kablar kan orsaka 
eldsvåda.

Underhåll

• Dra ut nätkabeln ur uttaget när du rengör enheten.

• Om enheten har en fläkt med luftfilter kontrollerar du luftfiltret regelbundet och rengör det. Damm och smuts kan 
försämra fläktens funktion och medföra tekniskt fel och eldsvåda.

Hantering

• Stick inte in fingrar eller händer i springor eller öppningar på enheten (t.ex. ventiler, skivöppningar, portar, paneler 
och liknande).

• Undvik att föra in eller tappa främmande föremål (av papper, plast, metall eller annat material) i öppningarna 
på enheten (t.ex. ventiler, skivöppningar, portar, paneler och liknande). Om det ändå händer ska du omedelbart 
stänga av alla enheter, dra ut kontakten ur uttaget och låta en kvalificerad Yamaha/Steinberg-serviceverkstad 
undersöka enheten.

• Vila inte din vikt mot enheten eller placera tunga objekt på den. Undvik våld när du hanterar knappar, brytare och 
anslutningar eftersom det kan leda till skador.

• Använd inte högtalaren om ljudet är förvrängt. Om enheten används länge under sådana omständigheter kan det 
leda till överhettning och brand.

• Undvik att dra i anslutna kablar eftersom det kan leda till skador.

• När du väljer förstärkare att använda med en passiv högtalare ska du kontrollera att förstärkarens uteffekt är lägre än 
högtalarens effektkapacitet. Om uteffekten är högre än effektkapaciteten kan det leda till tekniskt fel eller eldsvåda.

• Använd inte alltför höga insignaler eftersom de kan klippas av i förstärkaren eller orsaka följande:
- Rundgång i samband med mikrofonanvändning
- Kontinuerlig och extremt hög ljudvolym från ett musikinstrument etc.
- Orent ljud med kontinuerlig och extremt hög ljudvolym
- Ljud från kabeln när den sätts i eller dras ur om förstärkaren är påslagen 
Det kan hända att högtalaren skadas, drabbas av tekniskt fel eller eldsvåda uppstår trots att förstärkarens uteffekt 
är lägre än högtalarens effektkapacitet (program).

Reservbatteri

• Byt inte ut reservbatteriet själv. Det kan leda till explosion och/eller skador på enheten/enheterna. När reservbatteriet 
behöver ersättas visas ett meddelande om detta på displayen. Kontakta då din Yamaha/Steinberg-återförsäljare och 
låt en kvalificerad Yamaha/Steinberg-serviceverkstad byta ut reservbatteriet.
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Batteri

• Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd inte nya och gamla batterier tillsammans.

• Blanda inte olika typer av batterier, till exempel alkaliska batterier med manganbatterier, batterier från olika tillverkare 
eller olika typer av batterier från samma tillverkare, eftersom detta kan leda till överhettning, eldsvåda eller läckage 
av batterivätska.

• Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

• Se alltid till att alla batterier sätts in så att de överensstämmer med +/-märkningen. I annat fall kan det leda till 
överhettning, brand eller läckage av batterivätska.

• När batterierna har tagit slut eller om du inte tänker använda enheten under en längre tid, eller om du endast 
använder nätadaptern, bör du ta ut batterierna från enheten för att förhindra eventuellt läckage av batterivätska.

• När du förvarar eller kasserar batterier bör du isolera kontakterna med hjälp av tejp, eller någon annan typ av 
skydd. Om du blandar dem med andra batterier eller metallföremål kan det leda till överhettning eller läckage 
av batterivätska.

 VARNING

• Innan du installerar ett kort i en enhet kontrollerar du att enheten är kompatibel med kortet. Var också noga med 
att inte installera kortet i en Yamaha/Steinberg-produkt som inte anges som kompatibel med kortet av Yamaha/
Steinberg, eftersom det skulle kunna leda till elektrisk stöt, eldsvåda eller skador på enheten. Kontrollera eventuella 
begränsningar när det gäller antalet expansionskort från Yamaha/Steinberg och andra tillverkare som kan vara 
installerade samtidigt. 

• Försök inte ta isär eller modifiera kortet. Använd aldrig våld på kortets anslutningar eller andra delar av kortet. 
Felaktig hantering av kortet kan leda till elektriska stötar, eldsvåda eller att enheten slutar fungera.

• Se till att dra ut nätkabeln från värdenheten innan kortet installeras och kablar ansluts/kopplas bort (detta är för 
att undvika elektriska stötar, oönskade ljud och skador på enheten).

• Stäng av alla kringenheter som är anslutna till värdenheten och drar ur alla tillhörande kablar.

 FÖRSIKTIGT

• Se till att värdenheten är ordentligt jordad för att undvika elektrisk stöt och/eller tekniskt fel.

• Vidrör inte metallkontakterna (stiften) på kretskortet när du hanterar kortet. Stiften är vassa och du kan skära dig 
i händerna.

• Undvik skrap- eller skärsår på händerna genom att ha kraftiga handskar på dig under installationen.

Yamaha/Steinberg kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering 
av enheten, eller för dataförlust eller förstörda data.

För tillvalskort
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(weee_battery_eu_sv_02)

Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning 
och använda batterier

De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de 
använda elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt 
hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, 
vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda 
värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat 
fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen 
kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.

För företagare inom EU:
Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare 
eller leverantör för mer information.

Information om sophantering i andra länder utanför EU:
Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina 
lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.

Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall 
överensstämmer den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.
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