
KÕLARITE KASUTUSJUHEND 
 
Enne kõlarite kasutamist tutvuge  käesoleva juhendi ga! 
 

1. Kui tulete külmast ruumist sooja, siis enne kõlarite kasutama hakkamist laske kõlaritel 
üles soojeneda.  

2. Avage pakend, veenduge, et komplekti kuuluvatel komponentidel ei esine füüsilisi 
vigastusi ning on komplektne. 

3. Võtke kõik vajalik pakendist välja. 
4. Soovitav on enne kõlarite ühendamist arvuti välja lülitada. 
5. Ühendage kõlarid arvuti kõlariväljundiga. Kui teie arvutil  on 5.1 väljund ja Te kasutate 5.1 

kõlareid, siis ühendage bassikõlar ja keskmine kõlar arvuti vastavatesse 
ühenduspesadesse. (vaata joonist 1). 

 
 

 
 

 
 
 
Joonis 1. 
 
6. Ühendage kõlarite toidejuhe. 
7. Lülitage kõlarid POWER nupust sisse. 
8. Häälestage  kõlarite helitugevus nii, et see oleks kõige vaiksemas olekus, peale arvuti 

käivitumist reguleerige helitugevus enda jaoks sobivaks. 
9. Kui kasutate  enama kui kahe kõlarilist süsteemi ning  osad kõlarid ei tööta, siis 

veenduge, et teil on vastav konfiguratsioon  tarkvaraliselt lubatud ja õigesti reguleeritud. 
Kontrollige kas juhtmed on õigesti ühendatud helikaardiga. 

 
NB !  Kõlarite kasutamisel.  
1. Vältige kõlarite kokkupuutumist vee ja muude vedelikega! Kui see siiski juhtub, siis  

eemaldage kõlarid koheselt vooluvõrgust ! Edasine kõlarite kasutamine võib põhjustada 
tulekahju või elektrišokki. Vajadusel võib kõlarite välispinda puhastada niiske lapiga, kuid 
enne tuleb toitejuhe seinast välja tõmmata. 

2. Ärge võtke kõlareid lahti!  
3. Vältige kõlarite kokkupuutumist vee ja muude vedelikega!  
4. Ärge paigutage kõlareid päikese ega otsese kuumuse kätte! 
5. Vältige kõlarite kukkumist või muid füüsilisi vigastusi, paigutage kõlarid kindlale alusele. 
6. Ärge paigutage kõlareid magnetvälja.  
7. Kõlarite paigutamisel jätke kõlarite ümber piisavalt vaba ruumi, et võimaldada kõlaritel 

piisavat õhu ligipääsu, sellega väldite kõlarite ülekuumenemist.  
8. Vältige kõlarite kasutamist tolmuses, suitsuses või niiskes keskkonnas. 
10. Ärge kasutage kõlareid, kui elektrijuhe on kahjustunud, juhtmete kahjustuste vältimiseks 

ärge asetage kõlaritele muid esemeid ning paigutage kõlarid nii et juhtmed ei segaks 
Teie liikumist. 

11. Äikese korral ühendage kõlarid vooluvõrgust lahti. Samuti on soovitav ühendada kõlarid 
vooluvõrgust lahti kui viibite pikemat aega kodust / töökohast eemal ning kõlareid ei 
kasuta. Kõlarite vooluvõrgust lahti ühendamisel tõmmake pistikust mitte juhtmest. 

12. Ärge kasutage kõlareid pidevalt täisvõimsusel, pidev täisvõimsusel töötamine vähendab 
kõlarite eluiga.  

 
Lisainformatsioon kõlarite kasutamise kohta kõlarite kasutusjuhendis.  


