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Ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, Якщо ви, не маєте замикаєте, концерн концерну має цей 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 26 27 Зміст 28 Сторінка 22ЗАСПОЙОМКА ТРИМАЙТЕ ЦЕЙ ПОСІБНИК Цей продукт використовує батареї або зовнішнє
джерело живлення (адаптер). НЕ підключайте цей виріб до будь-якого джерела живлення або адаптера, крім того, описаного в інструкції, на табличці з назвою або спеціально рекомендованої Yamaha.Цей виріб слід використовувати лише з компонентами, що додаються, або; візок, стійка або підставка,
яку рекомендує Yamaha. Якщо використовується візок тощо, дотримуйтеся всіх захисних розміток та інструкцій, які супроводжують виріб аксесуара. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЖУТЬ БУТИ ЗМІНИ: Інформація, що міститься в цьому посібнику вважається правильним під час друку. Однак Yamaha
залишає за собою право змінювати або змінювати будь-які технічні характеристики без попереднього повідомлення або зобов'язання оновлювати існуючі підрозділи. Цей виріб, окремо або в поєднанні з підсилювачем і головними телефонами або динаміком/с, може бути здатний виробляти рівні звуку,
які можуть призвести до постійної втрати слуху. НЕ працюють протягом тривалого часу на високому рівні гучності або на незручному рівні. Якщо ви відчуваєте втрату слуху або дзвін у вухах, слід звернутися до аудіолога. ВАЖЛИВО: Чим голосніше звук, тим коротший період часу до виникнення дамби.
ПРИМІТКА: Сервісні збори, понесені через брак знань, пов'язаних з тим, як працює фанк-tion або ефект (коли пристрій працює за проектом), не покриваються гарантією виробника, і тому є відповідальними власниками. Будь ласка, уважно вивчайте цей посібник і проконсультуйтеся з дилером, перш ніж
звертатися за послугою. ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ: Yamaha прагне виробляти продукти, які є безпечними для користувачів та екологічно чистими. Ми щиро віримо, що наша продукція і виробництво мет-одів, які використовуються для їх виробництва, відповідають цим цілям. Дотримуючись як букви, так і
духу закону, ми хочемо, щоб ви знали про наступне:Battery Notice: Цей продукт може містити невеликий акумулятор, який (якщо аплікація-ble) припаяється на місці. Середній термін служби цього типу акумулятора становить приблизно п'ять років. Коли заміна стане необхідною, зверніться до
кваліфікованого представника служби для виконання заміни. Цей виріб також може використовувати батареї побутового типу. Деякі з них можуть бути перезаряджається. Переконайтеся, що акумулятор заряджається, є акумуляторним типом, і що зарядний пристрій призначений для заряджання
акумулятора. Під час встановлення батарей не змішуйте батареї з новими або з батареями іншого типу. Батареї повинні бути встановлені правильно. Невідповідності або неправильна інсталяція можуть призвести до перегріву та розриву випадку акумулятора. Увага: Не намагайтеся розібрати або
спалюйте будь-яку батарею. Тримайте всі батареї подалі від дітей. Утилізуйте використані батареї негайно та відповідно до законодавства Примітка: Примітка: з будь-яким роздрібним продавцем побутового типу batter-ies у вашому регіоні для отримання інформації про утилізацію акумулятора.
Примітка про утилізацію: Якщо цей продукт пошкоджений після ремонту, або з якихось причин його корисний термін служби вважається в кінці, будь ласка, дотримуйтесь всіх місцевих, державних і федеральних правил, які стосуються утилізації продуктів, які містять свинець, батареї, пластмаси і т.д.
Якщо ваш дилер не може вам допомогти, будь ласка, зв'яжіться directly.NAME Yamaha з МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТАРІЛКИ: Табличка з назвою розташована на дні виробу. Номер моделі, серійний номер, вимоги до потужності і т.д., розташовані на цій табличці. Слід записати номер моделі, серійний
номер і дату покупки в просторах, наведених нижче, і зберегти цей посібник як постійний запис покупки. ModelSerial No Придбання ДатаСПЕЦІАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ SECTION92-BP (внизу)1. ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ: НЕ ЗМІНЮЙТЕ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ! Цей виріб, якщо його встановлено в інструкції,
що міститься в цьому посібнику, відповідає вимогам Федеральної комісії зв'язку США . Модифікації, прямо не схвалені Yamaha, можуть анулювати ваші повноваження, надані FCC, на використання продукту2. ВАЖЛИВО: При підключенні виробу до аксесуарів та/або іншого виробу використовуйте
тільки високоякісні захищені кабелі. Кабель/и, що постачаються з цим виробом, повинні бути використані. Дотримуйтеся всіх інструкцій з інсталяції. Невиконання інструкцій може призвести до недійсності дозволу Федеральної комісії зв'язку США на використання цього продукту в США.3. Примітка: Цей
продукт був протестований і виявився таким, що відповідає вимогам, зазначеним у Правилах FCC, частина 15 для цифрових пристроїв класу B. Дотримання цих вимог забезпечує обґрунтований рівень впевненості в тому, що використання цим продуктом у житловому середовищі не призведе до
шкідливих перешкод для інших електронних пристроїв. Це оснащення генерує /використовує радіочастоти і, якщо не встановлений і не використовується відповідно до інструкцій, знайдених в керівництві користувачів, може призвести до міжзаколення шкідливих для роботи інших електронних
пристроїв. Дотримання правил FCC не гарантує, що втручання відбуватиметься не в усіх інсталяціях. Якщо цей виріб є джерелом перешкод, які можна визначити, повернувши пристрій OFF та ON, спробуйте усунути проблему, скориставшись одним із наведених нижче заходів: Пересуніть цей продукт
або пристрій, на який впливає перешкоди. Використовуйте розетки, які знаходяться на різних гілках (автоматичний вимикач або запобіжник) або встановіть фільтр лінії змінного струму/с.У разі перешкод радіо або телевізора пересуніть/переорієнтуйте антену. Якщо вхід антени становить 300 Ом стрічки
свинцю, змініть інтерес до кабелю спільного осьового типу. Якщо ці коригуючість не дають задовільних результатів, зверніться до місцевого продавця, уповноваженого поширювати цей тип продукту. Якщо ви не можете знайти відповідного роздрібного продавця, будь ласка, зв'яжіться з Yamaha
Corpora-tion Америки, Відділ електронних послуг, 6600 Orangethorpe Ave, Буена Парк, CA90620Вказані заяви застосовуються тільки до тих, хто корпорацією Yamaha Америки або її дочірніми компаніями. ІНФОРМАЦІЯ FCC (США) * Це стосується лише продуктів, що розповсюджуються корпорацією
YAMAHA AMERICA. Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Хребець Batterien одер Аккумулаторен дюрфен ніхт в ден Гаусмюль. Sie können bei einer Sam-melstelle für Altbatterien bzw. Сондермюлл абгегебен верден. Інформативна Січ, bei Ihrer
Kommune. (клас Б) (акумулятор) Спостерігача! Apparaten kopplas inte ваш växelströmskällan (nätet) sá länge сом ден ар анслутен до vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av. ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sálæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt —
ogsá selvom der або slukket pá apparatets afbryder. Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta. (у режимі очікування) Головна ► Посібники ► Корпорація Yamaha ► PSR-260 ► Посібник власника Ця сторінка містить інформацію про Посібник Власника для PSR-260 від корпорації
Yamaha. Локально кешовану версію Посібника власника можна знайти за номером: Ця копія Посібника власника була спочатку доступна з: Розмір файлу: 3,397 KB Натисніть тут, щоб магазин для продуктів від корпорації Yamaha. Корпорації.
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