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1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto mikro hudebního 
systému si přečtěte a pochopte všechny 
pokyny.
Pokud je poškození způsobeno nedodržením 
pokynů, záruka se nevztahuje.

Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný 

materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz 

elektrickým proudem. Pro bezpečnost všech 

členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt. 

„Vykřičník“ upozorňuje na funkce, pro které 

byste si měli pečlivě přečíst přiloženou 

literaturu, abyste předešli problémům s 

provozem a údržbou. 

VÝSTRAHA: Aby se snížilo riziko požáru 

nebo úrazu elektrickým proudem, nemělo 

by být zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti 

a na zařízení by neměly být ukládány 

předměty naplněné tekutinami, jako 

například vázy.

UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili úrazu 

elektrickým proudem, úplně zasuňte 

zástrčku. (Pro regiony s polarizovanými 

zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým 

proudem, vyrovnejte široký kotouč s širokým 

otvorem.)

Varování

• Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.
• Nikdy nemažte žádnou část tohoto 

zařízení.
• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku 

uvnitř tohoto přístroje.
• Tento přístroj nikdy nepokládejte na jiná 

elektrická zařízení.
• Chraňte tento přístroj před přímým 

slunečním zářením, otevřeným ohněm 
nebo teplem.

• Zajistěte, abyste měli vždy snadný přístup 
k napájecí šňůře, zástrčce nebo adaptéru, 
abyste mohli přístroj odpojit od napájení

• Zajistěte dostatek prostoru kolem 

výrobku pro větrání.

• Používejte pouze přídavné 

zařízení/příslušenství určené výrobcem.

• POZOR při použití baterie – chcete-li 

zabránit vytečení baterie, které může 

mít za následek zranění osob, 

poškození majetku nebo poškození 

produktu:

• Vložte baterii správně, + a – podle 

označení na jednotce.

• Baterie (zabalené nebo instalované) 

nesmí být vystaveny nadměrnému 

teplu, jako je sluneční světlo, oheň 

apod.

• Pokud nebudete produkt delší dobu 

používat, vyjměte z něj baterie.

• Produkt nesmí být vystaven kapající 

nebo stříkající vodě.

• Na produkt nepokládejte žádný zdroj 

nebezpečí (např. předměty naplněné 

tekutinou, zapálené svíčky).

• Pokud se jako odpojovací zařízení 

používá zástrčka MAINS nebo spojka 

spotřebiče, musí zůstat odpojovací 

zařízení snadno ovladatelné.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


