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MiniPod 
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
Modell: MiniPod MKIV - Felhasználói 
kézikönyv 
Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget 
nem vállalunk. 
A specifikációk előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. 
PODSPEAKERS 
EET Group A/S, Tempovej 41, DK2750 
Ballerup, Dánia. 
 
KÖSZÖNJÜK! 
Kedves Vásárlónk! 
Gratulálunk új MiniPod Hi-Fi hangszórójához. 
 
Sok-sok évnyi hallható és látható élményt 
kívánunk Önnek! 
Üdvözlettel: 
Az Ön Podspeakers csapata. 
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A DOBOZBAN 
Mi van a dobozban? 
2x MiniPod Hi-Fi hangszóró. 
3 x gumitalp (szerelve) 
3 x Lapos gumitalp (nem szerelt) 
Felhasználói útmutató több nyelven. 
 
FŐ SPECIFIKÁCIÓK 
Hangszóró típusa: Passzív 2-utas basszreflex. 
Frekvenciatartomány: 45Hz-22kHz 
Érzékenység: 86dB@1m1W 
Névleges impedancia: 6 ohm 
Méretek SzxHxM: 210 x 340 x 200 mm. 
Súly: Kb. 2,8 kg. 
 
A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA 

A MiniPod csatlakoztatása egy erősítőhöz  
Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az 
erősítő vagy av-vevő kézikönyvét 
a MiniPod hangszórók csatlakoztatása előtt. 
A MiniPod csatlakoztatása előtt kapcsoljon ki 
minden berendezést. 
A csatlakozók legfeljebb 4 mm-es vezetéket 
fogadnak el. Győződjön meg róla, hogy a 
MiniPod pozitív csatlakozói (VÖRÖS) az erősítő 
pozitív kimeneti csatlakozóihoz csatlakoznak, 
és a MiniPod (FEKETE) negatív csatlakozókat 
az erősítő negatív kimeneti csatlakozójához 
legyenek csatlakoztatva. 
Most már készen áll arra, hogy élvezze a 
MiniPod nagyszerű hangzását.  
 
BEJÁRATÁSI IDŐSZAK 
Annak biztosítása érdekében, hogy a MiniPod 
hangzása a lehető legjobb legyen 
Az új MiniPod hangszórók bejáratási ideje 
körülbelül 15-20 óra normál hallgatási szinten, 
mielőtt dönt a hangszórók végleges 
elhelyezéséről. 
A bejáratási időszak alatt a meghajtóegységek 
beilleszkednek, hogy a kívánt módon 
működjenek. 
 
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS 
Határozottan tanácsoljuk, hogy a lakkozott 
MiniPodon ne használjon semmilyen oldószert 
vagy tisztítószert. 
A termék felülete általában csak portalanítást 
vagy nedves, puha ruhával történő tisztítást 
igényel. 
(csak hideg, tiszta vizet használjon). Kerülje a 
meghajtóegységek, különösen a magassugárzó 
érintését, mivel az károsodást okozhat. 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK 
A termék helyes megsemmisítése 
A terméken vagy a leírásban feltüntetett 
jelölés azt jelzi, hogy nem szabad 
ártalmatlanítani általános háztartási 
hulladékokkal együtt a termék élettartamának 
végén. A környezeit vagy emberi egészségi 
károsodások megelőzése érdekében kérjük, 
különítse el ezt a terméket a többi 



hulladéktípustól, és az anyagok 
újrafelhasználásának elősegítése érdekében 
felelősségteljesen gondoskodjon a 
hasznosításról. 
A háztartási felhasználóknak vagy azzal a 
kiskereskedővel kell felvenniük a kapcsolatot, 
ahol a terméket vásárolták, vagy a helyi 
önkormányzati hivatallal, hogy megtudják, 
hová és hogyan vihetik el környezetkímélő 
hulladékgyűjtésre, biztonságos 
újrahasznosításra. 
Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a 
kapcsolatot a szállítójukkal, és ellenőrizniük 
kell a vásárlás feltételeit a szerződésben.  
Ezt a terméket nem szabad más kereskedelmi 
hulladékkal keverni ártalmatlanítás céljából. 
 
AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 
Az Ön biztonsága és a MiniPod védelme 
érdekében 
 
Ne használja a MiniPodot nedves, ködös vagy 
poros körülmények között. Ez károsíthatja a 
MiniPodot és a garancia érvényét veszti. 
A MiniPodot nem szabad erős közvetlen 
napfényben használni. Napfénynek való 
kitettségből eredő károk érvényteleníthetik a 
garanciát. 
A MiniPod hangszóró sérülésének elkerülése 
érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a 
terméket lapos, stabil felületre helyezi. 
Soha ne próbálja meg kinyitni vagy 
megjavítani a MiniPod hangszórót! Mindig 
forduljon hivatalos szerviz szakemberhez a 
javítást igénylő hiba esetén! 
 
Győződjön meg róla, hogy a MiniPod körül 
megfelelő szabad hely van a szellőzés 
biztosítása érdekében. 
 
GARANCIA 
A MiniPod természetesen garancia hatálya alá 
tartozik  
Az Ön Podspeaker termékére az adott 
ország/régió helyi szabályai szerinti garancia 
vonatkozik, ahol a terméket megvásárolták. 
Kérjük, mindig forduljon a helyi kereskedőhöz 
a garanciával kapcsolatban. Garanciális 
dokumentációként (vásárlást igazoló 
bizonylatként) az eredeti blokkot biztonságos 
helyen tárolja/őrizze. 
 

KÖSZÖNJÜK! 
Még egyszer - 
Köszönjük, hogy MiniPod hangsugárzót 
vásárolt. 
 
Üdvözlettel: 
A Podspeakers csapata 
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