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Dziękujemy za wybór wzmacniacza z serii SA
od S.M.S.L. Do jego stworzeia użyliśmy
zaawansowanych komponentów audio
oraz najwyższej jakości materiałów do
jego obudowy. Cechuje go również prosta
obsługa oraz perfekcyjna jakość dźwięku.
SA-98E/SA-S3 dostarcza szlachetnych
doznań dźwiękowych, jak i wizualnych.

O instrukcji:
Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń SA-98E
oraz SA-S3. Prosimy o uważne zapoznanie się
z treścią instrukcji przed użyciem.

Uwaga:
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem,

nie należy narażać urządzenia na zalanie lub wilgoć.

Nie należy instalować go na ciasnych przestrzeniach

takich jak biblioteczka lub szafa. Aby uniknąć pożaru,

nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych

żadnymi przedmiotami.

Nie należy umieszczać zapalonych świec na urządzeniu.

Urządzenie powinno być umieszczone w sposób 

umożliwiający natychmiastowe odłączenie

przewodu zasilającego z gniazda w przypadku awarii.

Ryzyko porażenia prądem! Nie należy rozmontowywać

urządzenia  - brak wewnętrznych części do samodzielnej 

naprawy, prosimy skontaktować się z autoryzowanym

serwisem. Wyłącznie do użytku domowego.

Podłączanie głośników
Urządzenia posiadają cztery niezależne
wyjścia głośnikowe. Z uwagi na ograniczoną
przestrzeń pomiędzy zaciskami, prosimy
o szczególna uwagę podczas podłączania,
aby końcówki kabli bez izolacji znajdowały
się wyłącznie pod zaciskami. Styk kabli
może powodować zwarcie prowadzące
do uszkodzenia sprzętu.

1. Zaciski

2. Boczne umieszczenie
kabla głośnikowego

3. Prawidłowe dokręcenie 
kabli

4. Za długie przewody
powodujące zwarcie

Długość kabla bez izolacji
8 - 10 mm

Użycie wtyków
bananowych

Funkcje SA-98E
1: Wskaźnik zasilania

* Różny kolor przy wł/wył.

2. Włącznik zasilania

3. Dioda dekoracyjna

* świeci gdy wł.

4. Regulacja głośności

* obrót w prawo zwiększa

głośność, w lewo zmiejsza.

5: Wejście prawego kanału sygnałowego

* czerwony kabel audio

6: Wejście lewego kanału sygnałowego

* biały kabel audio

7: Interfejs prawego kanału głośnika +

8: Interfejs prawego kanału głośnika -

9: Interfejs lewego kanału głośnika -

10: Interfejs lewego kanału głośnika +

11. Gniazdo zasilania DC

* Kabel zasilania DC należy włożyć najpierw

   do wzmacniacza, następnie do sieci.   

Funkcje SA-S3
1: Wskaźnik zasilania

* Różny kolor przy wł/wył.

2. Włącznik zasilania

3. Dioda dekoracyjna

* świeci gdy wł.

4. Regulacja głośności

* obrót w prawo zwiększa

głośność, w lewo zmiejsza.

5: Wejście prawego kanału sygnałowego

* czerwony kabel audio

6: Wejście lewego kanału sygnałowego

* biały kabel audio

7: Interfejs prawego kanału głośnika +

8: Interfejs prawego kanału głośnika -

9: Interfejs lewego kanału głośnika -

10: Interfejs lewego kanału głośnika +

11. Gniazdo zasilania DC

* Kabel zasilania DC należy włożyć najpierw

   do wzmacniacza, następnie do sieci.   

Gwarancja
(1). Produkt Shenzhen ShuangMuSanlinElectronics Co.,LTD 
objęty jest 12 miesięczną gwarancją. W tym czasie produkt
zostanie bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy
w przypadku stwierdzenia usterki produktu.
(2). Czas gwarancji jest liczony od daty zakupu produktu, tj.
od daty zamieszczonej na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
(3). Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
a. Uszkodzeń produktu wynikających z niestosowania się do
niniejszej instrukcji, używania produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w nieodpowiednich warunkach.
b. Własnoręcznych przeróbek, modyfikacji, rozmontowywania,
czy prób naprawy produktu.
c. Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nie przeznaczonych do niego lub nie zalecanych akcesoriów. 
d.  Uszkodzeń produktu wynikających ze stosowania 
nieodpowiiego zasilacza.
e. Braku możliwości okazania dowodu zakupu (paragonu
lub faktury VAT.)
(4). Realizacja gwarancji
W sprawie szczegółów dotyczących realizacji gwarancji, prosimy
o kontakt ze sprzedawcą produktu.  
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