PREVIDNOSTNI UKREPI
PRED NADALJEVANJEM POZORNO PREBERITE PREVIDNOSTNE
UKREPE

Za električni napajalnik
OPOZORILO
• Ta električni napajalnik je namenjen samo za uporabo z napravami Yamaha/Steinberg. Ne uporabljajte ga
za druge namene.
• Samo za notranjo uporabo. Ne uporabljajte v vlažnem okolju.

PREVIDNO
• Pred nameščanjem se prepričajte, da je električna vtičnica lahko dostopna. Če pride do kakršne koli težave
ali okvare, takoj izklopite glavno stikalo naprave in električni napajalnik izvlecite iz vtičnice. Ne pozabite: ko je
električni napajalnik povezan z električno vtičnico, naprava še vedno porablja minimalno količino električne
energije, tudi če je glavno stikalo izklopljeno. Kadar naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, izključite
napajalni kabel iz stenske vtičnice.

Za napravo
OPOZORILO
Vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete
resnim poškodbam ali celo smrti zaradi električnega udara, kratkega stika, poškodb, požara ali
drugih nevarnosti. Navedenih je nekaj previdnostnih ukrepov, vendar ne vsi možni:

Napajanje
• Napajalnega kabla/napajalnika ne postavljajte v bližino toplotnih virov, kot so grelniki ali radiatorji. Kabla/napajalnika
ne prepogibajte, nanj ne postavljajte težkih predmetov oz. ga kako drugače ne poškodujte ter ga ne puščajte tako,
da ga lahko kdo pohodi, se obenj spotakne ali kaj zapelje čezenj.
• Uporabljajte le ustrezno napetost, določeno za napravo, ki je navedena na napisni tablici te naprave.
• Uporabljajte samo navedeni napajalni kabel/napajalnik. Uporaba neustreznega kabla ali napajalnika lahko
poškoduje napravo ali povzroči pregrevanje. Če nameravate napravo uporabljati na območju, kjer ni bila
kupljena, priložen napajalni kabel ali napajalnik morda ne bo ustrezen. Posvetujte se s prodajalcem izdelkov
Yamaha/Steinberg.
• Redno preverjajte električni vtikač in z njega odstranite morebitno umazanijo ali prah.
• Pred nameščanjem naprave se prepričajte, da je električna vtičnica, ki jo boste uporabili, lahko dostopna.
Če pride do kakršne koli težave ali okvare, takoj izklopite glavno stikalo in vtič izvlecite iz vtičnice. Tudi če
je glavno stikalo izklopljeno, napajalni kabel pa ni izključen iz stenske vtičnice, povezava naprave z virom
napajanja ni prekinjena.
• Električni vtikač izvlecite iz vtičnice v času nevihte in kadar naprave ne nameravate uporabljati dalj časa.
• Vtikač vtaknite v ustrezno vtičnico, po potrebi z zaščitno ozemljitvijo.
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Ne odpirajte
• Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko popravili sami. Naprave ne odpirajte in ne poskušajte razstaviti notranjih
delov ali jih kakor koli spreminjati. Če naprava ne deluje pravilno, jo nemudoma prenehajte uporabljati in jo
odnesite v servisni center, kjer jo bo pregledal pooblaščeni serviser podjetja Yamaha/Steinberg.

Opozorilo glede tekočin
• Naprave ne izpostavljajte dežju, ne uporabljajte je v bližini vode ali v vlažnih in mokrih prostorih ter nanjo
ne postavljajte posod s tekočino (kot so vaze, steklenice ali kozarci), ki bi se lahko izlila in stekla v odprtine.
Če v napravo pride tekočina (npr. voda), jo takoj izklopite in napajalni kabel izvlecite iz vtičnice. Nato naj
napravo pregleda pooblaščeni serviser podjetja Yamaha/Steinberg.
• Električnega vtikača nikoli ne vključujte ali izključujte z mokrimi rokami.

Poslabšanje sluha
• Odsvetujemo nastavljanje vseh gumbov in drsnikov izenačevalnika na najvišjo stopnjo. Odvisno od stanja
povezanih naprav lahko to morda povzroči akustični odmev, ki ima za posledico poslabšanje sluha ali
poškodbo zvočnikov.
• Naprave, zvočnikov ali slušalk ne uporabljajte predolgo pri visoki ali neprijetni glasnosti, ker lahko to povzroči
trajno izgubo sluha. Če pride do izgube sluha ali zvonjenja v ušesih, obiščite zdravnika.
• Preden napravo povežete z drugimi napravami, izklopite vse naprave. Če tega ne storite, lahko povzročite
električni udar, izgubo sluha ali poškodujete opremo.
• Ko vklopite napajanje zvočnega sistema, ojačevalnik vedno vklopite NAZADNJE, da ne pride do izgube sluha
in poškodb zvočnikov. Pri izklapljanju iz istega razloga NAJPREJ izklopite ojačevalnik.

Opozorilo glede požara
• Naprave ne izpostavljajte gorečim predmetom ali odprtemu ognju, saj lahko pride do požara.

Če opazite nepravilnosti
• Če pride do katere od naštetih težav, takoj izklopite stikalo in iztaknite električni vtič iz vtičnice. Če uporabljate
baterije, jih vse odstranite iz naprave. Nato naj napravo pregleda serviser podjetja Yamaha/Steinberg.
- Napajalni kabel ali vtič je natrgan ali poškodovan.
- Prišlo je do oddajanja nenavadnega vonja ali dima.
- V napravo je padel nek predmet.
- Med uporabo naprave zvok nenadoma utihne.
- Na napravi se pojavijo razpoke ali druge vidne poškodbe.
• Če ta naprava ali napajalnik pade na tla ali se poškoduje, takoj izklopite glavno stikalo, izvlecite vtikač iz
električne vtičnice, napravo pa naj pregleda pooblaščeni serviser podjetja Yamaha/Steinberg.

Baterije
• V baterije ne posegajte in jih ne razstavljajte.
• Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj.
• Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, npr. sončni svetlobi, ognju, vročim ohišjem ipd.
• Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, ne polnite.
• Če pride do izlitja baterij, preprečite stik z izlito tekočino. Če baterijska tekočina pride v stik z očmi, usti ali kožo,
to takoj izperite z vodo in obiščite zdravnika. Baterijska tekočina je jedka in lahko povzroči izgubo vida ali
kemične opekline.
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PREVIDNO
Vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, ki so navedeni v nadaljevanju, da se izognete
telesnim poškodbam ali poškodbam naprave ali lastnine. Navedenih je nekaj previdnostnih
ukrepov, vendar ne vsi možni:

Napajanje
• Ko odstranjujete električni vtikač iz naprave ali električne vtičnice, vedno držite vtikač, ne kabla. Če povlečete
za kabel, ga lahko poškodujete.
• Električnega napajalnika ne pokrivajte s krpo ali odejo in ga ne zavijajte vanjo.

Lokacija
• Naprave ne postavljajte na nestabilno podlago, kjer se lahko prevrne in povzroči poškodbe.
• Odprtin za prezračevanje, ki preprečujejo dvig temperature v notranjosti, ne blokirajte. Naprave še posebej ne
postavljajte na bok ali s spodnjo stranjo navzgor. Zaradi nezadostnega prezračevanja se lahko naprava pregreje,
kar lahko povzroči okvaro ali celo požar.
• Pri nameščanju naprave:
- Naprave ne prekrivajte s tkanino.
- Naprave ne nameščajte na preprogo.
- Prepričajte se, da je navzgor obrnjen ustrezni del.
- Naprave ne uporabljajte na zaprtem, slabo prezračevanem mestu.
Zaradi nezadostnega prezračevanja se lahko naprava pregreje, kar lahko povzroči okvaro ali celo požar.
Če napravo, ki se praviloma namesti v stojalo, uporabljate na manjšem prostoru in ne skupaj s standardnim
stojalom EIA, se prepričajte, da je okrog naprave dovolj prostora.
• Naprave ne postavljajte na lokacijo, kjer lahko pride v stik s korozivnimi plini ali slanim zrakom. V nasprotnem
primeru lahko pride do okvare.
• V času naravne katastrofe, kot je na primer potres, ne bodite v bližini naprave. Naprava se lahko prevrne ali
pade ter povzroči poškodbo, zato se ji izognite in se hitro premaknite na varno mesto.
• Preden napravo premaknete, odstranite vse priključene kable.
• Pri transportu ali premikanju naprave, ki tehta več kot 20 kg, naj vedno sodelujeta vsaj dve osebi. Če napravo
dviga samo ena oseba, lahko pride do poškodb hrbta, drugih poškodb ali škode na sami napravi.
• Če je naprava, ki se namesti v stojalo, nameščena v standardno stojalo EIA, pozorno preberite naslednji razdelek.
- Pri nameščanju enote v stojalo z napravami, kot so ojačevalniki, ki pri delovanju oddajajo določeno količino
toplote, naj bo naprava od ostalih delov opreme oddaljena za najmanj eno enoto na stojalu. Odprtin ne
prekrivajte ali namestite ustrezne prezračevalne plošče za zmanjševanje možnosti naraščanja temperature.
- Za zagotavljanje zadostnega pretoka zraka naj bo zadnji del stojala odprt, od sten in drugih površin pa naj bo
oddaljen najmanj 10 cm. Če zadnji del stojala ne more biti odprt, namestite komercialno dostopen ventilator
ali podobno prezračevalno enoto, da zagotovite zadosten pretok zraka. Če ste namestili ventilacijski komplet,
lahko zaprt zadnji del stojala v nekaterih primerih poskrbi za boljši učinek hlajenja. Za podrobnosti glejte priročnik
za stojalo in/ali ventilator.
Zaradi nezadostnega prezračevanja se lahko naprava pregreje, kar lahko povzroči okvaro, nepravilno delovanje
ali celo požar.
• Če želite zvočnik obesiti, za to ne uporabite ročaja zvočnika. Sicer lahko pride do škode ali poškodbe.
• Pri transportu ali premikanju zvočnika ne držite spodnje strani zvočnika. Sicer si lahko pod zvočnik ukleščite
roko, kar povzroči poškodbo.
• Zadnje plošče zvočnika ne pritiskajte ob steno. Sicer lahko pride vtič v stik s steno in se loči od napajalnega
kabla, zaradi česar lahko pride do kratkega stika, okvare ali celo požara.
• Če na globokotoncu za namestitev satelitskega zvočnika uporabite nastavek za drog, uporabite ustrezen drog za
zvočnik. Če uporabite drog drugačne velikosti, lahko naprava pade, to pa lahko povzroči poškodbe ali škodo na
notranjih komponentah.
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• Če za zvočnik uporabite stojalo, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe, da se naprava ne prevrne in se
izognete morebitni škodi in poškodbam.
- Preverite tehnične značilnosti stojala in se prepričajte, da je dovolj robustno za prenašanje teže zvočnika.
- Na posamezno stojalo za zvočnike namestite samo en zvočnik.
- Uporabite priložene vijake.
- Pritrdilne vijake čvrsto privijte.
- Stojala za zvočnike uporabljajte tako, da so noge stojal v celoti razprte.
- Noge stojala obtežite, npr. z vrečami peska, ter tako preprečite, da bi se stojalo prevrnilo.
- Preden stojala premaknete ali prilagodite njihovo višino, zvočnike odstranite s stojal.
- Omejite število oseb v bližini postavljenega stojala.
• Če so pri nameščanju zvočnikov potrebna gradbena dela, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem podjetja
Yamaha/Steinberg in obvezno upoštevajte spodnje varnostne ukrepe.
- Izberite opremo za pritrjevanje in lokacijo za namestitev, ki lahko preneseta obremenitev s težo naprave.
- Izogibajte se lokacijam, ki so izpostavljene neprestanemu in/ali prekomernemu tresenju.
- Za nameščanje naprave uporabite potrebno orodje.
- Napravo redno pregledujte.

Povezave
• Za povezovanje zvočnikov z vhodi za zvočnike uporabite samo kable zvočnikov. Če uporabite kable druge vrste,
lahko pride do požara.

Vzdrževanje
• Če želite napravo očistiti, vtič izvlecite iz električne vtičnice.
• Če ima naprava zračni filter hladilnega ventilatorja, ga redno pregledujte in čistite. Prah in umazanija lahko resno
poslabšata učinkovitost hladilnega ventilatorja, kar lahko povzroči okvaro ali požar.

Previdnost pri uporabi
• V odprtine na napravi (npr. odprtine za hlajenje, reže za plošče, vhodi, plošča itd.) ne vstavljajte prstov ali rok.
• V odprtine na napravi (npr. odprtine za hlajenje, reže za plošče, vhodi, plošča itd.) ne vstavljajte oz. spuščajte
nobenih tujkov. Če pa se kaj takega zgodi, takoj prekinite napajanje vseh naprav, napajalni kabel izvlecite iz
električne vtičnice, napravo pa naj pregleda pooblaščeni serviser podjetja Yamaha/Steinberg.
• Na napravo se ne naslanjajte in nanjo ne odlagajte težkih predmetov. Gumbov, stikal ali priključkov ne pritiskajte
s pretirano silo, da preprečite poškodbe.
• Če je zvok popačen, zvočnikov ne uporabljajte. Daljša uporaba v takem stanju lahko povzroči pregrevanje in požar.
• Ne vlecite priključenih kablov, da se izognete poškodbam.
• Če za uporabo s pasivnim zvočnikom uporabljate ojačevalnik, se prepričajte, da je izhodna moč ojačevalnika
manjša od električne zmogljivosti zvočnika. Če je izhodna moč večja od električne zmogljivosti, lahko pride
do okvare ali požara.
• Ne vnašajte pretirano glasnih signalov, s katerimi bi lahko preobremenili ojačevalnik ali povzročili naslednje:
- akustični odmev pri uporabi mikrofona
- nepretrgan in izjemno glasen zvok glasbenega inštrumenta itd.
- nepretrgan in izjemno glasen popačen zvok
- hrup, ki nastane pri priključitvi/izključitvi kabla v času vklopljenega ojačevalnika
Če je izhodna moč ojačevalnika manjša od električne zmogljivosti zvočnika (program), lahko pride do poškodbe
zvočnikov, okvare ali požara.

Nadomestna baterija
• Nadomestne baterije na menjajte sami, saj lahko pri tem pride do eksplozije in/ali poškodb naprave oz. naprav.
Če je treba nadomestno baterijo zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki (npr. »Low Battery«,
»No Battery« itd.). V tem primeru stopite v stik s prodajalcem izdelkov Yamaha/Steinberg, da vam baterijo
zamenja pooblaščeni serviser podjetja Yamaha/Steinberg.
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Baterije
• Vedno zamenjajte vse baterije naenkrat. Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
• Ne uporabljajte različnih vrst baterij, ne mešajte npr. alkalnih baterij z manganovimi, baterij različnih proizvajalcev
ali baterij različnih vrst istega proizvajalca, ker lahko pride do pregrevanja, požara ali iztekanja baterijske tekočine.
• Baterije hranite zunaj dosega otrok.
• Baterije vedno vstavljajte v skladu z oznakama polaritete +/–. V nasprotnem primeru lahko pride do pregrevanja,
požara ali iztekanja baterijske tekočine.
• Ko se baterije izpraznijo ali če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati – ali če uporabljate samo napajalnik –
iz naprave odstranite baterije, da preprečite izlitje baterijske tekočine.
• Če baterije shranite ali jih zavržete, območje polov baterije izolirajte s trakom ali drugo vrsto zaščite. Če pridejo
v stik z drugimi baterijami ali kovinskimi predmeti, lahko pride do pregrevanja ali iztekanja baterijske tekočine.

Za dodatne kartice
OPOZORILO
• Preden kartico namestite v napravo, preverite, ali je naprava združljiva s to kartico. Kartice ne nameščajte
v izdelke Yamaha/Steinberg, za katere družba Yamaha/Steinberg ne navaja, da so primerni za uporabo s to
kartico, ter se tako izognite električnemu udaru, požaru ali poškodbam naprave. Preverite možne omejitve glede
največjega števila razširitvenih kartic Yamaha/Steinberg in drugih proizvajalcev, ki jih lahko hkrati namestite.
• Kartice ne poskušajte razstaviti ali je spreminjati. Pri delu s priključki kartice ali z drugimi komponentami kartice
ne uporabljajte pretirane sile. Če s kartico ne ravnate ustrezno, lahko to povzroči električni udar, požar ali
odpoved naprave.
• Pred nameščanjem kartice in priključitvijo/izključitvijo kablov izključite napajalni kabel naprave gostiteljice
(da odpravite nevarnost električnega udara, neželeni hrup in se izognete poškodbam naprave).
• Pred nameščanjem izklopite vse zunanje naprave, povezane z napravo gostiteljico, in izključite vse povezane
kable.

PREVIDNO
• Napravo gostiteljico ustrezno ozemljite, da preprečite električni udar in/ali okvaro.
• Pri ravnanju s kartico se ne dotikajte kovinskih zatičev (nožic) tiskanega vezja. Zatiči so ostri in lahko se porežete.
• Med nameščanjem nosite robustne rokavice, da se na ostrih robovih ne opraskate ali porežete.

Podjetje Yamaha/Steinberg ne odgovarja za izgubljene ali uničene podatke ter za škodo, nastalo zaradi
nepravilne uporabe ali spreminjanja naprave.
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Informacije o zbiranju in odstranjevanju stare opreme in izrabljenih baterij
Simboli na napravah, embalaži in/ali priloženih dokumentih pomenijo, da rabljenih električnih
in elektronskih naprav in baterij ne smete mešati z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Za pravilno obdelavo, obnovo in reciklažo starih naprav in izrabljenih baterij jih odnesite na ustrezna
zbirna mesta v skladu z državnimi zakoni.
Če pravilno zavržete te naprave in baterije, s tem pomagate pri ohranjevanju dragocenih naravnih
virov in preprečujete morebitne negativne vplive na zdravje in okolje, ki lahko sicer nastanejo zaradi
neustreznega ravnanja z odpadki.
Za več informacij o zbiranju in recikliranju starih naprav in baterij se obrnite na lokalno skupnost,
službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji:
Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za nadaljnje informacije obrnite na svojega
prodajalca ali dobavitelja.

Informacije o odstranjevanju v državah zunaj Evropske unije:
Ti simboli veljajo samo v Evropski uniji. Če želite zavreči ta izdelek, se obrnite na lokalno skupnost
ali prodajalca in se pozanimajte, kako lahko pravilno zavržete izdelek.

Opomba za simbole na bateriji (spodnja simbola):
Ta simbol se lahko uporablja v kombinaciji s kemijskim simbolom. V tem primeru je v skladu
z ustrezno zahtevo direktive Evropske unije o baterijah za kemikalije.
(weee_battery_eu_sl_02)
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