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  Документація | Розташування паспортної таблички | Утилізація  

Документація 

Детальний посібник 

користувача з описом функцій 

та особливостей вашого 

нового виробу Loewe можна 

завантажити в електронному 

вигляді з веб-сайту Loewe. 

 
Посібник 

користувача 

регулярно 

оновлюється. 

Детальний 

посібник 

користувача 

можна знайти за 

адресою: 

 
https://www.loewe.tv/int/ 

support 

 

Просто відскануйте QR-код. 

 
За цією адресою можна також 

знайти FAQ (питання, що 

часто задаються). 

 

Розташування 

паспортної 

таблички 

Паспортну табличку з 

номером моделі та робочою 
напругою можна знайти на 

задній або нижній частині 

виробу. 

Утилізація 

 

Символ перекресленого 

контейнера для сміття на виробі 

означає, що електричне та 

електронне обладнання, включно 

з кабелями, після закінчення 

терміну служби треба утилізувати 

окремо від побутових відходів. Ви 

можете безкоштовно повернути 

свій старий пристрій у пункт 

прийому для вторинної переробки 

електричного обладнання або 

своєму дилері у разі придбання 

нового подібного пристрою. 

 

Використані батареї не можна 

викидати разом із побутовим 

сміттям. Змінні батареї необхідно 

вийняти з пристрою перед 

утилізацією. Утилізуйте 

використані батареї безкоштовно в 

контейнерах для збору, 

встановлених у дилера або в 

громадських пунктах збору.  

 

Допомагаючи належним чином 

утилізувати цей виріб, ви 

захищаєте навколишнє 

середовище та здоров’я людей. 

Неналежна або невірна утилізація 

загрожує навколишньому 

середовищу та здоров'ю. Щоб 

отримати додаткову інформацію, 

зверніться до місцевої влади або 

до місцевої служби утилізації 

відходів. 
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Важливі правила техніки безпеки  

Кінцевий користувач несе 

відповідальність за видалення 

даних на старому пристрої під 

час скидання до заводських 

налаштувань перед утилізацією. 

 

1 Важливі правила 

техніки безпеки 

Увага: уважно ознайомтеся з цією 

сторінкою, щоб забезпечити 

безпечну роботу пристрою. 

Дотримуйтесь усіх правил техніки 

безпеки та інструкцій з 

експлуатації під час використання 

цього виробу. Ви повинні зберегти 

правила техніки безпеки та 

інструкції з експлуатації для 

використання в майбутньому. 

Звертайте увагу на всі 

попередження, позначені на 

виробі та перелічені в інструкції з 

експлуатації. 

Пояснення символів 

 

  Цей символ вказує на 

ризики, спричинені високою 
напругою. 

 Цей символ попереджає 

користувача про інші, більш 

специфічні ризики. 

 Цей символ вказує на 

небезпеку, спричинену 

розвитком пожежі. 

1.1 Встановлення 

1.1.1 Розміщення 

Розташуйте пристрій на 

стабільній рівній поверхні. 

 

1.1.2 Кабелі 

Прокладайте кабелі 

живлення так, щоб не 

пошкодити їх. Кабель 

живлення не можна 

перегинати або 

прокладати через гострі 

краї, стояти на ньому або 

піддавати його впливу 

хімічних речовин. Кабель 

живлення з пошкодженою 

ізоляцією може 

спричинити ураження 

електричним струмом і 

створювати небезпеку 

займання. Тому його 

необхідно заміняти. 

1.1.3 Не використовуйте 

цей пристрій поблизу 

води 

   Пристрій в жодному 

випадку не можна 

піддавати впливу води або 

водяних бризок, 

наприклад, 

використовуватися біля 

ванни, умивальника, у 

вологому підвалі чи 

басейні. В жодному 

випадку не ставте на 

пристрій ємності, 

наповнені рідинами, як-от 

вази для квітів. 
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1.1.4 Вентиляція 

  Прорізи та отвори в корпусі 

використовуються для 

вентиляції пристрою, щоб 

забезпечити надійну роботу 

пристрою та захистити його 

від перегріву. Не закривайте 

вентиляційні отвори. 

Встановлюйте пристрій 

відповідно до інструкцій 

виробника. В жодному 

випадку не блокуйте 

вентиляційні отвори, 

ставлячи пристрій на диван, 

килим або подібні м’які 

поверхні. За відсутності 

відповідної вентиляції цей 

пристрій не можна 

встановлювати на книжкову 

полицю чи вбудовану шафу. 

1.1.5 Тепло 

  Не встановлюйте пристрій 

поблизу гарячих поверхонь, 

таких як радіатори, 

тепловентилятори, печі та 

інші пристрої. В жодному 

разі не ставте на пристрій 

або поблизу нього джерела 

відкритого вогню, наприклад 

свічки. Встановлені батареї 

не повинні піддаватися 

впливу надмірного тепла, 

наприклад, прямого 

сонячного світла або 

відкритого вогню. 

1.1.6 Додаткове оснащення 

Використовуйте лише 

додаткове оснащення, 

рекомендоване виробником. 

 
1.1.7 Мережеве підключення 

Переконайтеся, що на вашій 

точці доступу до мережі 

(маршрутизаторі) увімкнено 

функцію брандмауера. 

Зверніться до посібника з 

експлуатації 

маршрутизатора. 

1.2 Використання 

1.2.1 Використання за призначенням 

Цей пристрій призначений 

виключно для прийому та 

відтворення звукових 

сигналів. 

1.2.2 Дистанційне керування 

Вплив на датчик 

дистанційного керування 

прямих сонячних променів 

або високочастотного 

флуоресцентного світла 

може призвести до 

несправності. У таких 

випадках розташуйте 

пристрій іншим чином. 

Батареї, що входять до 

комплекту постачання, 

можуть мати обмежений 

термін служби. Якщо радіус 

дії пульта дистанційного 

керування зменшується, 

замініть старі батарейки на 

нові. 

1.2.3 Перевантаження 

 В жодному разі не 

перевантажуйте мережу, 

використовуючи трійники 

тощо, оскільки це створює 

ризик пожежі. 
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1.2.4 Гроза 

  Під час грози та якщо 

пристрій не 

використовується протягом 

тривалого часу, його слід 

від’єднати від мережі. 

1.2.5 Потрапляння сторонніх 

матеріалів і рідин всередину 

пристрою 

  Слідкуйте, щоб сторонній 

матеріал або рідина не 

потрапили в цей пристрій 

через вентиляційні отвори. У 

разі потрапляння такі 

матеріали або рідини 

можуть контактувати з 

високовольтними 

компонентами або 

спричинити коротке 

замикання, що призведе до 

пожежі або ураження 

електричним струмом. 

1.2.6 Ризики, пов’язані з 

високою гучністю 

  Пристрій не призначений 

для прослуховування в 

навушниках. Щоб уникнути 

можливого пошкодження 

слуху, не слухайте його на 

високій гучності протягом 

тривалого часу. 

1.2.7 Відключення від 

джерела живлення 

Кнопка живлення, яка може 

бути наявна, не відключає 

джерело живлення повністю. 

Щоб повністю від’єднати 

пристрій від мережі, 

витягніть кабель живлення з 

розетки. 

 
Вилка має бути 

легкодоступною, щоб 

пристрій можна було 

від’єднати від мережі в будь-

який момент. 

1.3 Технічне 
обслуговування 

1.3.1 Технічне обслуговування 
пристрою 

В жодному випадку не 

намагайтеся виконувати 

технічне обслуговування 

цього пристрою самостійно, 

тому що через отвори або 

після зняття кришки можуть 

бути оголені струмопровідні 

частини, дотик до яких може 

бути небезпечним. Залиште 

все технічне обслуговування 

кваліфікованому 

обслуговуючому персоналу. 

1.3.2 Використовуйте для 

чищення пристрою 

лише суху тканину! 

Перед чищенням виробу 

витягніть його перехідник 

живлення з розетки. В 

жодному разі не 

використовуйте рідкі миючі 

засоби або спреї для 

чищення. Використовуйте 

для чищення лише вологу 

тканину. 
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1.4 Батареї 

   Обережно! Не ковтайте батареї! 

Пульт дистанційного 

керування, що постачається з 

цим виробом, містить 

батарейку типу «таблетка». 

Ковтання  батареї типу 

«таблетка» може спричинити 

серйозні внутрішні опіки всього 

за 2 години та призвести до 

смерті дітей. 

Тримайте нові та використані 

батареї подалі від дітей. Якщо 

батарейний відсік не 

закривається надійно, 

припиніть використовувати 

виріб і тримайте його подалі 

від дітей. 

Якщо ви вважаєте, що діти 

могли проковтнути батареї або 

помістити їх в будь-яку частину 

тіла, негайно зверніться до 

лікаря. 

   Обережно! 

Ризик вибуху у разі заміни 

батарей на батареї 

невідповідного типу. 

Не нагрівайте та не 

розбирайте батареї. В 

жодному разі не кидайте 

батареї у вогонь або воду. 

Не носіть і не зберігайте 

батареї разом з іншими 

металевими предметами. 

Батареї можуть замикатися, 

протікати або вибухати. 

 
В жодному разі не 

перезаряджайте батарею, 

якщо не підтверджено, що 

вона є перезаряджуваною. 

 

Якщо пульт дистанційного 

керування не 

використовуватиметься 

протягом тривалого часу 

(більше місяця), витягніть з 

пульта батарею, щоб 

запобігти її витоку. 

 

Якщо батареї течуть, витріть 

витік всередині батарейного 

відсіку та замініть батареї 

новими. 

 

Не використовуйте будь-які 

батареї, окрім зазначених. 

1.5 Ремонт пристрою 

1.5.1 Пошкодження, що потребують 
ремонту 

Ремонт може виконуватися 

лише кваліфікованим 

сервісним центром. Ремонт 

необхідний, якщо пристрій 

було пошкоджено, якщо 

всередину пристрою 

потрапила рідина, якщо 

всередину пристрою 

потрапили сторонні 

предмети, якщо пристрій 

потрапив під дощ або 

вологу, якщо він не працює 

належним чином або впав. 

1.5.2 Мінімізація ризику ураження 

електричним струмом. 

Не видаляйте гвинти, не 

знімайте кришки або 

частини корпусу. 
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1.6 Функція 

автоматичного 
енергозбереження 

Прилад оснащений 

функцією автоматичного 

енергозбереження. Ця 

функція енергозбереження 

переводить пристрій у 

режим очікування, якщо звук 

пристрою вимкнено або 

відтворення призупинено на 

тривалий період часу. 

Декларація відповідності нормам ЄС 

 

Цим компанія Loewe Technology 

GmbH заявляє, що цей продукт 

відповідає основним вимогам та 

іншим відповідним положенням 

Директиви 2014/53/ЄС та всіх 

застосовних директив ЄС. 

 

Ви можете знайти повну 

декларацію про відповідність у 

переліку продуктів за адресою: 

www.loewe.tv/int/support 

 

Цей продукт можна 

використовувати в усіх країнах-

членах ЄС. Через частотний 

діапазон 5 ГГц вбудованого 

модуля WLAN використання в 

наведених нижче країнах 

дозволено лише всередині 

будівель. 
 

AT BE BG CZ DK EE FR 

DE IS IE IT EL ES CY 

LV LI LT LU HU MT NL 

NO PL PT RO SL SK TR 

FI SE CH UK HR  
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