MÕELDUD KASUTAMISEKS VAID AUTODES TOITEPINGEGA 12V

VÕIMENDI JUHEND

Palun tutvu selle kasutusjuhendiga enne seadme kasutamist vältimaks ebamugavusi

Sissejuhatus:
Palun loe see kasutusjuhend põhjalikult läbi et end kurssi toote kasutamise ja seadistustega. ALPINE meeskond loodab et
oled meie tootega rahul ning see teenib sind ustavalt veel palju aastaid.
Paigaldusel tekkivate probleemide ilmnemisel, võta ühendust lähima Alpine edasimüüjaga.
NB! Paigaldusel / installeerimisel tugine kindlasti tootega kaasasolevatele joonistele ning paigaldusjuhendile!
Vale paigaldus võib viia vigastusteni ning toote riknemiseni. Valest paigaldusest ning kasutamisest tekkinud
vigastused, kahjustused ei kuulu toote garantii alla.
HOIATUS:
Seadistusnupud on mõeldud sinu helisüsteemi tuunimiseks. Nende seadistamisalast infot saad küsida Alpine
edasimüüjalt. Seadistust peaks läbi viima kogemustega asjatundja. Vale seadistamine võib põhjustada selle toote või
ka helisüsteemi ühendatud teiste toodete kahjustusi ning viia riknemiseni.

HOIATUS
• ÄRA TEOSTA ÜHTEGI TEGEVUST MIS TAKISTAB SIND SÕIDUKIT TURVALISELT JUHTIMAST. Iga tegevus mis nõuab
sinu pühendunud tähelepanu tuleb teostada vaid peale sõiduki täielikku peatumist.
• Peata sõiduk alati turvalises kohas enne nende tegevuste teostamist. Selle vältimine võib põhjustada õnnetuse.
• HOIA HELITUGEVUST SELLISEL TASEMEL ET KUULEKSID KA VÄLJAST TULEVAT HELI. Hädavajalike väliste
helisignaalide (operatiivautode, rongide ja teiste sõidukite signaali) mittekuulmine võib põhjustada tõsiseid õnnetusi.
KUULATES AUTOS MUUSIKAT KA LIIALT VALJULT VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID KUULMISHÄIREID.
• ÄRA ÜHENDA LAHTI EGA TEE MUUDATUSI PAIGALDUSES. Selline tegutsemine võib põhjustada õnnetust, tulekahju või
elektrilööki.
• KASUTA SEDA TOODET VAID 12V TOITESÜSTEEMIGA. Selle vältimine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või ka
muid kahjustusi.
• KASUTA VAID ÕIGE SUURUSEGA KAITSMEID. Selle vältimine võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.
• ÄRA KATA KINNI JAHUTUSAVASID. Selle tulemusel võib tekkida ülekuumenemine mis võib põhjustada tulekahju või
tõsiseid kahjustusi.
• VEENDU ET ÜHENDUSED ON ÕIGED. Selle vältimine võib põhjustada tulekahju või tõsiseid kahjustusi.
• KASUTA SEDA TOODET VAID AUTODES MILLEL 12V NEGATIIVNE MAANDUS (12V Negative Ground).
Selles veendumiseks võid paluda abi Alpine edasimüüjalt. Selle vältimine võib põhjustada tulekahju või tõsiseid kahjustusi.
• ENNE ÜHENDUSTE TEGEMIST ÜHENDA LAHTI SÕIDUKI AKUL MAANDUSE TERMINAL. Selle vältimine võib põhjustada
tulekahju või tõsiseid kahjustusi.
• VEENDU ET ÜHENDUSKAABLID EI OLEKS PUNTRAS EGA TAKISTAKS TEISTE SEADMETE NORMAALSET TÖÖD. Tee kõik
ühendused nii nagu näidatud juhendis et vältida võimalikke vigastusi. Eriti ohtlik on kui kaablid takistavad sõiduki rooli, käiguvahetuse
või pedaalide normaalset tööd.

• ÄRA JÄTA KAABLEID KAITSETA. Ära jäta toitekaabli liitekohti kunagi varjeta. See võib põhjustada tulekahju või tõsiseid
kahjustusi.
• AUKE PUURIDES VEENDU ET SA EI KAHJUSTA JUHTMEID EGA VOOLIKUID. Kinnitusauke puurides veendu enne
puurimist, et augud ei kahjustaks sõiduki juhtmeid voolikuid/torusid. Selle vältimine võib põhjustada tulekahju või tõsiseid
kahjustusi.
• MAANDUSE ÜHENDUSI ÄRA VÕTA ROOLI EGA PIDURDUSSÜSTEEMIST. ÄRA kasuta Rooli- piduri- kütusesüsteemi (või
muu ülitähtsa süsteemi) mutreid, kruvisid ega polte maanduse ühenduse saamiseks. See võib põhjustada tulekahju või
tõsiseid kahjustusi..
• HOIAD VÄIKSEID OSASID NAGU MUTRID, KRUVID LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. Nende allaneelamine võib
põhjustada tõsise vigastuse. Kui see juhtub, konsulteeri koheselt arstiga.

HOIATUS
• PROBLEEMI ILMNEMISEL PEATA KASUTAMINE KOHESELT. Selle vältimine võib põhjustada isiklikke kahjustusi või
toote riknemist. Edasta toode Alpine edasimüüjale.
• PAIGALDUS JA INSTALLATSIOON LASE TEHA SPETSIALISTIL. Juhtmete ühendus ning paigaldus nõuab teatud
tehnilisi oskusi ning kogemusi. Alpine edasimüüja oskab sulle alati soovitada paigalduseks pädevat eksperti.
• KASUTA VAID ETTENÄHTUD PAIGALDUSDETAILE NING PAIGALDA NEED TURVALISELT. Kasuta paigaldamiseks vaid selleks
ettenähtud detaile. Valede detailide kasutamine võib toodet tõsiselt kahjustada.

• VEENDU ET JUHTMESTIK OLEKS TERVE, EI OLEKS KRAABITUD NING EI PUUTUKS KOKKU METALLPINDADEGA .
Paigaldusel veendu et juhtmed ei oleks vastu liikuvaid osadid (nt. istme reelingud) või teravaid pindasid. See aitab hoida ära
juhtmestikule tekkivad kahjustusi. Kui juhtmed läbivad metallpindasid (näiteks tulemüüri), kasuta läbiviikudel selleks
ettenähtud kummist läbiviike mis elimineerivad juhtme kokkupuute metallpinnaga.
• ÄRA PAIGALDA KOHTADESSE KUS ON NIISKE VÕI LIIGA SOE. Ära paigalda võimendit suure niiskuse või kuumusega
kohtadesse, see võib viia toote riknemiseni.
• ÄRA SEADISTA SISENDIT LIIALT VALJUKS. Kui kuuled valjuhääldist moonutatud heli (ragisemist
või põrinat), on sisendi helitase liialt kõrge. See võib viia nii võimendi kui kõlari riknemiseni.
• VALEST SEADISTUSEST PÕHJUSTATUD RIKKED EI KUULU GARANTII ALLA!
Kui sisendi taset vähendades mängib valjuhääldi liiga vaikselt, paigalda seade kuulajale lähemale
või osta võimsam komplekt!

◆ TÄHTIS TEADA
See võimendi on tüüptestitud ning vastab
täielikult „Class B“ ettekirjutatud arvestuslikele
nõuetele ja reeglitele
(Subpart J Part 15 of Rules)
See seade genereerib ning kasutab

raadiosagedusenergiat, ning peab seetõttu
olema paigaldatud korrektselt ning juhendile
tuginedes.

◆ Garantii
Garantiitingimuste info annab Alpine edasimüüja

SEERIANUMBER:
PAIGALDUS KUUPÄEV:
PAIGALDAJA:
OSTUKOHT:

◆ TÄHTIS
Palun kirjuta siia üles lahtrisse seadme seerianumber
Ning hoia seda kättesaadaval hilisemaks.
Seerianumbri leiad seadme alumisel küljel olevalt
kleepsult

