
Multimediální křeslo

Gratulujeme k zakoupení křesla od naší společnosti. Aby Vám křeslo dlouho přinášelo radost a
splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté
pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud křeslo někomu půjčíte nebo

darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.
Produkt není určen pro komerční použití.

● Vždy sestavujte podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně fungovat.
● Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ho nikdy nesestavujte a ihned kontaktujte

obchod. Pokud postavíte křeslo z vadných dílů může následně dojít k
poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.

● Nikdy nedemontujte kryt nebo jiné součásti, abyste předešli zranění nebo smrti v
důsledku úrazu elektrickým proudem.

● Nevystavujte je přímému slunečnímu záření nebo dešti. To může urychlit deformaci
a změnu barvy nebo způsobit praskání.

● Nepokládejte horké předměty (horké nápoje) přímo na povrch.
● Nadměrně hlasité používání audio zařízení může způsobit ztrátu sluchu.
● Děti mladší 13 let by měly tento výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
● Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých chemikálií.
● Pokud se povrch židle namočí, okamžitě výrobek odpojte od napájení a otřete jej do

sucha.
● Zástrčka adaptéru musí být chráněna před vlhkostí.
● K údržbě použivejte vlhký hadřík.
● Nepoužívejte bělidla ani drátěnky.
● Vhodné pouze pro vnitřní použití.
● Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte síťový adaptér od napájení.



Upozornění:

Před použitím výrobku nejprve vložte pojistnou závlačku.zajistěte židli pojistným kolíkem.
Měli byste také udržovat správnou / vzpřímenou polohu vsedě.

Ovládací panel Specifikace

A1 Zvukový výstup pro více uživatelů Výstup RMS 2 W × 2 + 4,5 W (THD = 10 %)

A2 Vstupní audio zásuvka Zesilovač >50 dB Satelit: >60 dB

A3 Ovládání hlasitosti Frekvence 60 Hz-15 kHz

A4 Ovládání basů Zesilovač <4 % (F = 100 Hz)

A5 9 V DC Napájení Vstup: DC 9 V/1 A

A6 Vypínač Síťový adaptér 9 V DC



● Ovládání hlasitosti/basů a vstupní/výstupní zásuvka se nacházejí na bočním
ovládacím panelu.

● Židle má plnou opěrku zad a ergonomický design.
● Rámová konstrukce z tvrdého dřeva s dvouvrstvým pěnovým potahem poskytuje

dodatečné výhody.
● Díky vinylovému potahu sedadla se židle snadno čistí a vydrží i náročné používání.
● Skládací konstrukce umožňuje snadné skladování a přepravu.

Xbox, Playstation 2, GameCube



Heimkino & Satellit

Přenosná zařízení

Připojení více uživatelů



Projděte si schémata připojení a seznamte se s komponenty, příslušenstvím a připojeními
multimediálního křesla.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Přístroj, jeho příslušenství a obal zlikvidujte šetrně k životnímu
prostředí. Nevhazujte jej do domovního odpadu. V rámci EU tento
symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s
domácími odpadky. Tento výrobek obsahuje cenné recyklovatelné
materiály a měl by být předán do recyklačního systému, aby bylo
chráněno životní prostředí a lidské zdraví, které by mohlo být
poškozeno nekontrolovanou likvidací odpadu. Výrobek prosím
zlikvidujte pomocí příslušných sběrných systémů nebo výrobek
předejte k likvidaci tam, kde jste ho koupili. Odtud pak bude předá k
recyklaci.


