מדריך
מהיר
למתחילים

40.6594° N, 111.4997° W
Developed in Park City, UT

דגםS7PCW :
חזית

גב

הדלק/כבה:

קשר עם התקן חדש:

תצורת התקשרות:

הפעל/השהה:

החלש עוצמת קול:

הגבר עוצמת קול:
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דגםS7PCW :
גב

חזית
העבר קדימה:

העבר אחורה:

טעינה חיצונית:

טעינה:

ענה/סיים:

חיבור למספר רמקולים:
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דגםS7PCW :
.
מפרט טכני
רמקול הנהג1X10watt :

התנגדותOhms 4 :

)THD>0.1%(1mW/500Hz

משקל 445 :גרם

מתח כניסהDC 5V/0.5A :

מתח יציאהDC 5V/0.5A :

כולל סוללה מסוג Liion

כללי

 ,$ ,Scullcandyוסימנים אחרים הינם
 . Scullcandy Inc.כל הזכויות שמורות

סימנים

מסחריים

רשומים

של

יש להשליך או למחזר את הסוללה באופן הולם.

שינוי שמבוצע ע"י המשתמש ללא אישור מפורש של היצרן האחראי לתאימות
עלול לבטל את ההרשאה של המשתמש להפעיל את הציוד.

הצהרת תאימות של המעגלים הממוחשבים

מכשיר זה עומד בתנאי פטור מרישוי של התעשייה בקנדה.

הפעלת המכשיר מותנית בשני התנאים הבאים:
) (1אסור שהמכשיר יגרום להפרעות ,ו-

) (2על המכשיר להתמודד בהצלחה עם כל הפרעה ,כולל הפרעה שעלולה לגרום
לתפעול בלתי רצוי של המכשיר.
הצהרת תאימות של ה) FCC-הוועדה האמריקאית לתקשורת(

מתקן זה תואם את חלק  15של חוקי  :RCCהמכשיר עומד בשני התנאים
הבאים (1) :המתקן הזה אינו גורם להפרעה מזיקה ) (2ומתקן זה חייב
לעמוד בכל הפרעה ,כולל הפרעה שתגרום להפעלה בלתי רצויה .ציוד זה
נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקנים דיגיטליים מדרגה  ,Class Bשלאחר
פסקה  15של חוקי  .FCCמגבלות אלו תוכננו לספק הגנה סבירה בפני
הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית .ציוד זה מחולל אנרגיית תדרי רדיו ,משתמש
באנרגיה זו ויכול להקרין אותה ,ואם הציוד לא הותקן כראוי ו/או אינו
מופעל בהתאם להוראות הוא עלול לגרום להפרעות בתקשורת הרדיו .בכל
מקרה ,אין אחריות לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת .במידה וציוד
זה כן גורם להפרעה מזיקה בקליטת רדיו או טלוויזיה ,אשר נקבעת
בהפעלה וכיבוי של הציוד ,המשתמש מוזמן לתקן את ההפרעה באמצעות אחד
או יותר מהאמצעים הבאים:
•
•
•
•

כיוון מחדש או שינוי מקום של האנטנה הקולטת.
הגדלת המרחק בין הציוד והמקלט.
חבר את המכשיר לשקע במעגל שונה מזה שאליו המקלט מחובר.
התייעץ עם מפיץ או איש רדיו/טלוויזיה בעל נשיון.

בכל שאלה פנה לאתרwww.skullcandy.com :

Americas Skullcandy, Inc.
1441W. Ute Blvd Ste. 250Park City, UT 84098, USA. www.skullcandy.com
Canada
Skullcandy Canada ULC Suite 2300 Bentall 5 550 Burrard St.
Vancouver
BC V6c 2B5, Canada
www.skullcandy.cawww.skullcandy.ca
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