BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
SKÔR, NEŽ BUDETE POKRAČOVAŤ, POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE

Adaptér napájania
VAROVANIE
• Tento adaptér napájania je určený len na používanie s elektronickými nástrojmi Yamaha/Steinberg. Nepoužívajte
ho na žiadne iné účely.
• Používajte len vo vnútri. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

UPOZORNENIE
• Pri inštalácii skontrolujte, či je sieťová zásuvka ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo porucha, okamžite
vypnite vypínač zariadenia a vytiahnite adaptér napájania zo zásuvky. Keď je adaptér napájania pripojený
k sieťovej zásuvke, majte na pamäti, že aj keď je vypínač vypnutý, do nástroja stále prúdi minimálne množstvo
elektrickej energie. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte elektrickú šnúru od sieťovej zásuvky.

Zariadenie
VAROVANIE
Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému
vážnemu poraneniu, alebo dokonca smrteľnému úrazu spôsobenému zásahom elektrickým
prúdom, skratom, poškodením, požiarom alebo inými nebezpečenstvami. Tieto opatrenia
zahŕňajú okrem iných aj nasledujúce činnosti:

Prívod elektrickej energie
• Elektrickú šnúru ani adaptér neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú ohrievače alebo radiátory,
príliš neohýbajte ani inak nepoškodzujte šnúru ani adaptér, neklaďte na ne ťažké predmety ani ich neumiestňujte
na miesto, kde by na ne mohol niekto stúpiť, zakopnúť o ne alebo cez ne niečo posúvať.
• Používajte len správne napätie predpísané pre toto zariadenie. Požadované napätie je vytlačené na štítku
zariadenia.
• Používajte len určenú elektrickú šnúru a adaptér napájania. Používanie nesprávnej elektrickej šnúry či adaptéra
môže spôsobiť poškodenie alebo prehriatie zariadenia. Ak chcete zariadenie používať v oblasti odlišnej od oblasti
nákupu, dodávaná elektrická šnúra alebo adaptér nemusia byť kompatibilné. Obráťte sa na predajcu spoločnosti
Yamaha/Steinberg.
• Pravidelne kontrolujte elektrickú zástrčku a odstraňujte všetku špinu a prach, ktorý sa na nej môže nahromadiť.
• Pri inštalácii zariadenia skontrolujte, či je sieťová zásuvka, ktorú používate, ľahko prístupná. Ak nastane problém
alebo porucha, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Aj v prípade, že je vypínač vypnutý,
no elektrická šnúra nie je odpojená od sieťovej zásuvky, zariadenie nie je odpojené od zdroja elektrickej energie.
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať alebo pri silných búrkach, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
• Používajte vhodnú zásuvku, v prípade potreby s ochranným uzemnením.
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Neotvárať
• Zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Neotvárajte zariadenie ani sa
nepokúšajte rozoberať, ani žiadnym spôsobom upravovať jeho vnútorné časti. Ak sa vám zdá, že zariadenie
nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným servisným
technikom spoločnosti Yamaha/Steinberg.

Varovanie pred vodou
• Zariadenie nevystavujte dažďu, nepoužívajte ho v blízkosti vody ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí ani
naň neklaďte žiadne nádoby (napr. vázy, fľaše či poháre) s tekutinou, ktorá by sa mohla vyliať do niektorého
z otvorov. Ak sa nejaká tekutina, napríklad voda, dostane do zariadenia, okamžite vypnite prívod prúdu a kábel
napájania vytiahnite zo zásuvky na striedavý prúd. Potom nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovaným
servisným technikom spoločnosti Yamaha/Steinberg.
• Elektrickú zástrčku nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte vlhkými rukami.

Strata sluchu
• Nikdy nenastavujte všetky ovládacie prvky ekvalizéra a prvky na stíšenie zvuku na maximum. V závislosti
od stavu pripojených zariadení by to mohlo vytvoriť spätnú väzbu, ktorá môže spôsobiť stratu sluchu alebo
poškodiť reproduktory.
• Nepoužívajte zariadenie, reproduktory ani slúchadlá dlhší čas pri vysokej alebo nepohodlnej úrovni hlasitosti,
pretože by to mohlo spôsobiť trvalú stratu sluchu. Ak spozorujete stratu sluchu alebo zvonenie v ušiach,
poraďte sa s lekárom.
• Pred pripojením zariadenia k iným zariadeniam vypnite napájanie všetkých zariadení. Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, stratu sluchu alebo poškodenie zariadenia.
• Pri zapínaní prívodu striedavého prúdu do vášho zvukového systému vždy zapínajte výkonový zosilňovač ako
POSLEDNÝ, aby ste zabránili strate sluchu a poškodeniu reproduktorov. Pri vypínaní treba výkonový zosilňovač
z rovnakého dôvodu vypnúť ako PRVÝ.

Varovanie pred požiarom
• Do blízkosti zariadenia neklaďte žiadne horiace predmety ani tu nemanipulujte s otvoreným ohňom, pretože hrozí
riziko požiaru.

Ak spozorujete čokoľvek nezvyčajné
• Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Ak používate batérie, vyberte ich všetky zo zariadenia. Potom nechajte nástroj skontrolovať servisným technikom
spoločnosti Yamaha/Steinberg.
- Elektrická šnúra alebo zástrčka sa ošúcha alebo poškodí.
- Zo zariadenia sa šíri nezvyčajný zápach alebo dym.
- Do zariadenia spadol nejaký predmet.
- Počas používania zariadenia náhle vypadne zvuk.
- Na zariadení spozorujete praskliny alebo iné viditeľné poškodenie.
• V prípade pádu alebo poškodenia elektrickej šnúry alebo adaptéra napájania okamžite vypnite vypínač, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha/
Steinberg.

Batéria
• Nemanipulujte s batériami ani ich nerozoberajte.
• Batérie neodhadzujte do ohňa.
• Batérie nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu, ani ich nevkladajte do horúcich
schránok a pod.
• Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nepodporujú nabíjanie.
• Ak z batérií vytečie tekutina, nedotýkajte sa jej. Ak vám tekutina z batérií zasiahne oči, ústa alebo pokožku,
okamžite postihnuté miesto opláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Tekutina z batérií je žieravina a môže spôsobiť
stratu zraku alebo poleptanie chemickými látkami.
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UPOZORNENIE
Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému
fyzickému zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu zariadenia alebo iného majetku. Tieto
opatrenia zahŕňajú okrem iných aj nasledujúce činnosti:

Prívod elektrickej energie
• Pri vyťahovaní elektrickej zástrčky zo zariadenia alebo zásuvky vždy držte samotnú zástrčku a nie kábel.
Ťahaním sa môže kábel poškodiť.
• Adaptér napájania neprikrývajte ani neovíjajte textíliou či dekou.

Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte do nestabilnej polohy, v ktorej sa môže náhodne prevrátiť a spôsobiť zranenie osôb.
• Neblokujte vetracie otvory, ktoré majú zabrániť prílišnému nárastu vnútornej teploty. Zariadene rozhodne
neklaďte na stranu ani spodnou stranou otočenou nahor. Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť prehriatie,
poškodenie zariadení, alebo dokonca požiar.
• Inštalácia zariadenia:
- Zariadenie nezakrývajte žiadnou textíliou.
- Neklaďte ho na koberec.
- Presvedčte sa, či je otočené nahor správnou stranou.
- Zariadenie nepoužívajte v uzavretých priestoroch s nedostatočným vetraním.
Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť prehriatie, poškodenie zariadení, alebo dokonca požiar. Ak sa zariadenie
montované na podstavec má používať v malom priestore na inom než štandardnom podstavci EIA, zaistite,
aby bol v okolí zariadenia dostatočný priestor.
• Zariadenie neumiestňujte na miesto, kde by mohlo byť vystavené korozívnym plynom alebo slanému vzduchu.
V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
• Počas zemetrasenia alebo inej katastrofy sa nezdržiavajte v blízkosti zariadenia. Zariadenie sa môže prevrátiť
alebo spadnúť a spôsobiť zranenie osôb, preto sa od zariadenia vzdiaľte a rýchlo sa presuňte do bezpečia.
• Pred premiestnením zariadenia odpojte všetky pripojené káble.
• Prepravu alebo presúvanie zariadenia s hmotnosťou nad 20 kg musia vždy vykonávať dve alebo viaceré osoby.
Pri pokuse o nadvihnutie zariadenia bez pomoci iných osôb si môžete poraniť chrbát, čo môže viesť k ďalšiemu
zraneniu alebo poškodeniu samotného zariadenia.
• Keď sa zariadenie upevňuje na štandardný podstavec EIA, pozorne si prečítajte nasledujúci text.
- Pri montáži jednotky do stojana spolu s inými zariadeniami, ako sú výkonové zosilňovače, ktoré vyžarujú veľké
množstvo tepla, nechajte voľný priestor na 1 jednotku alebo aj viac priestoru medzi zariadením a ostatným
príslušenstvom. Otvory nechajte nezakryté alebo nasaďte príslušné ventilačné panely, aby ste minimalizovali
možnosť nahromadenia tepla.
- Dostatočné prúdenie vzduchu zaistíte, keď necháte zadnú časť stojana otvorenú a umiestnite ju 10 alebo
viac centimetrov od stien či iných povrchov. Ak zadnú časť stojana nemôžete nechať otvorenú, namontujte
samostatne zakúpený ventilátor alebo podobné vetracie zariadenie na zaistenie dostatočného prúdenia
vzduchu. Po inštalácii súpravy ventilátora môžu nastať situácie, keď uzatvorenie zadnej časti stojana zvýši
účinok chladenia. Podrobné informácie získate z návodu k stojanu, respektíve k ventilátoru.
Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť prehriatie, poškodenie zariadení, poruchu, alebo dokonca požiar.
• Držiaky reproduktora nepoužívajte na jeho zavesenie pri inštalácii. Môže to spôsobiť škody alebo zranenie osôb.
• Pri preprave alebo presúvaní nedržte spodnú časť reproduktora. Hrozí riziko pricviknutia rúk pod reproduktorom
a prípadné zranenie.
• Zadný panel reproduktora nepritláčajte o stenu. V takom prípade by sa zástrčka mohla dostať do kontaktu
so stenou a odpojiť sa od elektrickej šnúry, čo by následne mohlo spôsobiť skrat, poruchu, alebo dokonca požiar.
• Ak využívate zásuvku na tyč na basovom reproduktore pri montáži satelitného reproduktora, použite správnu tyč
na reproduktor. Použitie tyče akejkoľvek inej veľkosti môže spôsobiť pád zariadenia a zapríčiniť zranenie osôb
alebo poškodenie vnútorných prvkov.
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• Ak používate stojan na reproduktor, dôsledne dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili
prevráteniu zariadenia a možným škodám či zraneniam.
- Skontrolujte technické údaje stojana a presvedčte sa, či je dostatočne pevný, aby zvládol hmotnosť
reproduktora.
- Na každý stojan na reproduktor namontujte len jeden reproduktor.
- Ak sú súčasťou dodávky skrutky, použite ich.
- Pevne dotiahnite upevňovacie skrutky.
- Používajte stojany na reproduktory s úplne otvorenými nôžkami.
- K stojanom pripojte závažia, ako napríklad vrecká s pieskom, aby ste zabránili ich pádu.
- Pred premiestnením stojanov a úpravou ich výšky zo stojanov demontujte reproduktory.
- Do blízkosti stojana nepúšťajte veľké množstvo ľudí.
• Ak si inštalácia reproduktorov vyžaduje stavebné úpravy, vždy sa obráťte na kvalifikovaných servisných
technikov spoločnosti Yamaha/Steinberg a zaistite dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení.
- Vyberte si upevňovacie prvky a miesto inštalácie s dostatočnou nosnosťou vzhľadom na hmotnosť zariadenia.
- Vyhýbajte sa miestam vystaveným sústavným alebo nadmerným vibráciám.
- Na inštaláciu zariadenia používajte požadované nástroje.
- Zariadenie pravidelne kontrolujte.

Pripojenia
• Na pripojenie reproduktorov a konektorov reproduktorov používajte len reproduktorové káble. Používanie iných
typov káblov môže spôsobiť požiar.

Údržba
• Pri čistení zariadenia vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Ak je zariadenie vybavené vzduchovým filtrom chladiaceho ventilátora, pravidelne ho kontrolujte a čistite.
Prach a nečistoty môžu výrazne znížiť účinok chladiaceho ventilátora a spôsobiť poruchu alebo požiar.

Opatrnosť pri manipulácii
• Do štrbín a otvorov zariadenia (napr. vetracích otvorov, zásuviek na disky, konektorov, panelov atď.) nevkladajte
prsty ani ruky.
• Do štrbín a otvorov zariadenia (napr. vetracích otvorov, zásuviek na disky, konektorov, panelov atď.) nevkladajte
ani nedávajte žiadne cudzie predmety (papier, plast, kov atď.) prsty ani ruky. Ak k takémuto prípadu dôjde,
okamžite vypnite napájanie všetkých zariadení, odpojte elektrickú šnúru zo sieťovej zásuvky a zariadenie
nechajte skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha/Steinberg.
• O zariadenie sa neopierajte ani naň neklaďte ťažké predmety. Na tlačidlá, spínače ani na konektory nepôsobte
veľkou silou, aby ste zabránili riziku zranenia.
• Reproduktor nepoužívajte, ak vydáva skreslený zvuk. Dlhodobé používanie v tomto stave môže spôsobiť
prehriatie a následne požiar.
• Neťahajte za pripojené káble, aby ste predišli zraneniam.
• Pri výbere výkonového zosilňovača, ktorý sa má používať spolu s pasívnym reproduktorom, sa presvedčte, či je
výstupný výkon zosilňovača nižší než výkonová kapacita reproduktora. Ak je výstupný výkon vyšší než výkonová
kapacita, môže dôjsť k poruche alebo požiaru.
• Na vstup neprivádzajte nadmerne hlasný zvukový signál, ktorý môže na výkonovom zosilňovači spôsobiť
skreslenie typu Clipping alebo zapríčiniť nasledujúce problémy:
- Spätnú väzbu pri použití mikrofónu
- Nepretržitý a mimoriadne hlasný zvuk hudobného nástroja atď.
- Nepretržitý a nadmerne hlasný skreslený zvuk
- Hluk spôsobený pripájaním/odpájaním kábla, keď je výkonový zosilňovač zapnutý
Aj v prípade, keď je výstupný výkon zosilňovača nižší než výkonová kapacita reproduktora (program), môže dôjsť
k poškodeniu reproduktora, poruche alebo požiaru.
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Záložná batéria
• Sami záložnú batériu nevymieňajte. Takéto konanie by mohlo spôsobiť výbuch alebo poškodenie zariadenia či
zariadení. Keď sa vyžaduje výmena záložnej batérie, zobrazí sa chybové hlásenie (napr. „Low Battery“ (Batéria
takmer vybitá), „No Battery“ (Žiadna batéria) atď.). V tomto prípade sa obráťte na predajcu spoločnosti Yamaha/
Steinberg a výmenu záložnej batérie zverte kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha/Steinberg.

Batéria
• Vždy vymieňajte všetky batérie naraz. Nepoužívajte nové batérie spolu so starými.
• Nemiešajte dokopy rôzne typy batérií, napríklad alkalické batérie s mangánovými, ani batérie od rôznych výrobcov
alebo rôzne typy batérií od rovnakého výrobcu, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie, požiar alebo vytečenie
tekutiny z batérie.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
• Vždy skontrolujte, či sú všetky batérie vložené podľa značiek polarity +/–. Nedodržanie tohto opatrenia môže
spôsobiť prehriatie, požiar alebo vytečenie tekutiny z batérie.
• Keď sa batérie vybijú alebo keď zariadenie neplánujete dlhší čas používať – prípadne ho používate len
s adaptérom napájania, – batérie zo zariadenia vyberte, aby ste zabránili možnému vytečeniu tekutiny z batérií.
• Pri skladovaní alebo likvidácii batérií zaizolujte páskou alebo iným typom ochrany oblasť kontaktov. Miešanie
s inými typmi batérií alebo s kovovými predmetmi môže spôsobiť prehriatie alebo únik kvapaliny z batérií.

Voliteľné karty
VAROVANIE
• Pred inštaláciou karty do zariadenia skontrolujte, či je zariadenie s kartou kompatibilné. Rovnako kartu
neinštalujte do žiadnych produktov spoločnosti Yamaha/Steinberg, pri ktorých spoločnosť Yamaha/Steinberg
použitie karty neuvádza, aby ste zabránili riziku možného úrazu elektrickým prúdom, riziku požiaru alebo
poškodenia zariadenia. Preverte si možné obmedzenia maximálneho počtu rozširujúcich kariet spoločnosti
Yamaha/Steinberg a tretích strán, ktoré možno súčasne nainštalovať.
• Kartu sa nepokúšajte rozoberať ani žiadnym spôsobom upravovať. Na konektory karty ani na iné prvky karty
nevyvíjajte nadmernú silu. Nesprávna manipulácia s kartou môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, hrozí riziko
požiaru alebo poruchy zariadenia.
• Pred inštaláciou karty a pripájaním/odpájaním káblov nezabudnite odpojiť elektrickú šnúru hostiteľského
zariadenia (takto eliminujete nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, nepríjemný hluk a zabránite
poškodeniu zariadenia).
• Pred inštaláciou vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k hostiteľskému zariadeniu a odpojte všetky
príslušné káble.

UPOZORNENIE
• Skontrolujte, či je hostiteľské zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým
prúdom alebo poruche.
• Počas manipulácie s kartou sa nedotýkajte kovových vedení (kontaktov) plošného spoja. Kontakty sú ostré
a môžete si nimi porezať ruky.
• Pri inštalácii používajte odolné rukavice, aby ste si na ostrých hranách nepoškriabali ani neporezali ruky.

Spoločnosť Yamaha/Steinberg nemôže byť zodpovedná za škodu spôsobenú nesprávnym používaním alebo
úpravami zariadenia ani za stratené alebo zničené údaje.

PA-7

5/6

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starších zariadení a použitých batérií
Tieto symboly na produktoch, baleniach alebo v sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité
elektrické a elektronické produkty a batérie by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom.
Ak chcete zaručiť vhodnú manipuláciu, opravy a recykláciu starších produktov a použitých batérií,
zaneste ich na príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou.
Správna likvidácia týchto produktov a batérií pomáha chrániť cenné zdroje a znižuje možné
negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávnej
manipulácie s odpadom.
Ďalšie informácie o zbere a recyklácii starších produktov a batérií vám poskytnú miestne úrady,
spoločnosť zaoberajúca sa odvozom odpadu alebo pracovníci predajne, v ktorej ste produkty kúpili.

Komerční používatelia v Európskej únii:
Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení, obráťte sa
na svojho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie:
Tieto symboly platia len na území Európskej únie. Ak chcete likvidovať tieto produkty a získať
informácie o správnom spôsobe ich likvidácie, obráťte sa na miestne úrady alebo svojho predajcu.

Poznámka k symbolu batérie (príklady dvoch symbolov v spodnej časti):
Tento symbol sa môže používať v kombinácii so symbolom označujúcim chemické látky. V takom
prípade spĺňa požiadavky smernice Európskej únie o batériách, ktoré sa týkajú chemických látok.
(weee_battery_eu_sk_02)
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