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Съдържание на кутията

1. 2 сателитни високоговорителя
2. Събуфер

3. Документация на потребителя

Logitech®
Important Information

Safety, Compliance and Warranty
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 Настройка

1. Включете сателитния кабел в порта 
на събуфера.

2. Включете захранващия кабел 
в електрически контакт.

3. Поставете гнездото от 3,5 мм на 
кабелното дистанционно управление 
в аудио гнездото на устройството 
си (компютър, таблет, смартфон и т.н.).

4. Натиснете опцията ON (ВКЛЮЧЕН) 
на бутона ON/OFF (ВКЛЮЧЕН/
ИЗКЛЮЧЕН) на кабелното дистанционно 
управление на мултимедийния 
високоговорител Z213 ON.
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 Функции

Настройка силата на тонколоната
Настройте силата на звука на Multimedia 
Speaker Z213 с помощта на колелцето, 
което се намира в средата на кабелното 
дистанционно управление.

Настройка силата на басите
За да настроите нивото на басите 
на своя Multimedia Speaker Z213, 
завъртете бутона за управление на 
басите, намиращ се на гърба на събуфера, 
по часовниковата стрелка.

Използване на слушалки
Повечето модели аналогови слушалки 
с конектор от 3,4 мм могат да бъдат 
включени в гнездото за слушалки, 
което се намира отпред на кабелното 
дистанционно управление. 
Когато включите слушалките, 
високоговорителят автоматично ще бъде 
заглушен. Когато слушалките са включени 
във вашия Multimedia Speaker Z213, 
основното управление на силата на 
звука ще се осъществява чрез аудио 
устройството ви (компютър, таблет или 
смартфон). Силата на звука на слушалките 
няма да се повлияе от регулирането 
на силата на звука от кабелното 
дистанционно управление.
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