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SINU MAG 322/323

See pakend sisaldab:
• Mag 322 -1 tk.
• Toiteadapter -1 tk.
• Kaugjuhtimispult -1 tk.
• AAA patareid -2 tk.
• Kasutusjuhend -1 tk.
Valikuliselt saab juurde osta:
• Võrgukaabel
• HDMI kaabel

Tänan, et valisite Mag 322/323-a. Sellega tagasite endale
ligipääsu digitaalse TV sisule ja ka videolaenutusele. Te
saate kõiki Mag 323 funktsioone juhtida läbi kaasas oleva
kaugjuhtimispuldi. Palun lugege hoolikalt all toodud
ohutusnõudeid Mag 322/323-a kasutamise kohta. Teie
seade on eelhäälestatud ja vajate vaid kaugjuhtimispildi
õpetust.
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TAGAPANEEL MAG 322/323

Ühendused tagapaneelil

* Teie seadmel võib mitte olla
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MAG 322/323 ÜHENDAMINE
Tüüpiline seadme ühendamine TV-ga on näidatud all oleval joonisel Kasutades HDMI kaablit
saavutate parima kvaliteedi

Ühendus : HDMI
Kaabel: HDMI
Video: SD + HD
Audio: digitaalne

Kasutades audio-video sisendit saavutate hea kvaliteedi
Ühendus: CVBS, L, R
Video: Ainult SD
Audio: Analoog

MAG 322/323 OHUTUSNÕUDED
Pärast toote pakendist välja võtmist tuleb tegutseda ettevaatlikult, ärge pillake, loksutage, ega
ärge kasutage füüsilist jõudu. Toode on mõeldud horisontaalsele tasasele pinnale. Ei tohi
asetada libedale pinnale, kohta kus see võib kokku puutuda vibratsiooni ja muude toodet
kahjustada võivate teguritega, mis võivad põhjustada garantii kehtivuse lõppemist. Ärge
asetage toodet pehmele pinnale nagu vaip ja voodi, kus puudub õhu ligipääs
ventilatsiooniavadele. See võib põhjustada toote ülekuumenemise ja tulemuseks on kehtetu
garantii. Ärge asetage toodet mööblil sinna, kus puudub ventilatsioon. Ärge asetage toodet
kohta, kus see võib kokku puutuda otsese päikesega või kütteseadme lähedusse. Ärge asetage
tootele teist tehnikat, mis kiirgab soojust. Ärge katke toodet millegagi. Ärge asetage toote
kõrvale vedelikke sisaldavaid esemeid nagu vaas. Mitte liigutada või puutuda toodet sisse
lülitatuna. Lülitage toode välja, kui Teil on vaja seda liigutada. Toode on mõeldud kasutamiseks
siseruumides. Toitejuhe tuleb paigaldada nii, et vältida selle deformatsiooni. Toitejuhet ei tohi
paigaldada millegi alla, kus kahju ei pruugi märgata. Tootel võib kasutada ainult toiteploki, mis
on tootja poolt ettenähtud. Toiteallikas on varustatud pistikuga, mis on mõeldud ühendamiseks
Teie riigis kasutamiseks. Välimine toiteplokk muutub soojaks, kui töötab. Kui väline toiteallikas
kuumeneb, siis tuleb see välja lülitada kohe ja võtta ühendust seadme tarnijaga. Kui Te ei kasuta
toodet pikka aega, siis lülitage see välja. Äikese ohu korral eemaldage toode vooluvõrgust ja
ühendage lahti ka teised kaablid.

MEELESPEA
Toode ja selle lisad on pakitud taaskasutatavasse pakendisse. Palun hoidke karp alles garantii ja
tulevase transpordi jaoks. Pakend sisaldab:

TÄHELEPANU! Eemaldage kõik lisad vooluvõrgust, enne kui lisate uusi kaableid!. Kui te ei kasuta
võimendit, siis ärge ühendage ka digitaalse audio kaablit.
Videokaabli ühendamine
Tootega on võimalik ühendada järgnevaid videokaableid:
•
•

HDMI – pakub parimat audio ja video kvaliteeti
Komposiit (CVBS) – tava pildi kvaliteet. Parima kvaliteedi tagamiseks soovitame kasutada
HDMI kaablit.

Audio ühendamine
Tootel on lubatud järgnevad ühendused:
•

Vasak ja parem kanal mängimaks stereo heli (L ja R väljundid).

Tähelepanu! Ühendage toode alles siis, kui see on mõnda aega toatemperatuuril seisnud!

KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE
See lõik selgitab, kuidas lahti pakkida kaugjuhtimispult (RC ) ja tööks ette valmistada.
Kaugjuhtimispult vajab kahte AAA tüüpi patareid.
Patareide paigaldamine pulti

Oluline informatsioon patareide kasutamisest Ärge kasutage erinevat tüüpi ja erineva voolu
sisaldusega patareisid. Ärge kasutage akusid. Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta pulti mitu
nädalat, et välistada patarei lekked. Palun austage keskkonda ja viige vanad patareid
kogumispunkti.
Tähelepanu! Ärge proovige patareisid laadida, see võib põhjustada patarei lekkimist ja Teie
tervise kahjustamist!
KAUGJUHTIMISPULDI KLAHVIDE FUNKTSIOONID

