VOORZICHTIG
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT

Voor de netadapter
WAARSCHUWING
• Deze netadapter is uitsluitend bedoeld voor gebruik met apparaten van NEXO. Gebruik de netadapter niet voor
andere doeleinden.
• Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet gebruiken in vochtige omgevingen.

VOORZICHTIG
• Zorg er bij het opstellen voor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is. Schakel de aan/uit-schakelaar van
het apparaat bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en haal de stekker van de netadapter uit het
stopcontact. Als de netadapter is aangesloten op de AC-uitgang, is er nog een minimale stroomdoorvoer, zelfs
als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld. Als u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt, zorg er
dan voor dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt.

Voor het apparaat
WAARSCHUWING
Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk
letsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren
te voorkomen. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening
• Plaats het netsnoer/de adapter niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels of radiatoren. Verbuig of
beschadig het snoer/de adapter niet, plaats er geen zware voorwerpen op en leg het niet op een plaats waar
mensen er over kunnen struikelen of er voorwerpen over kunnen rollen.
• Gebruik alleen het voltage dat als juist wordt aangegeven voor het instrument. Het vereiste voltage wordt
vermeld op het naamplaatje van het instrument.
• Gebruik het/de aangegeven netsnoer/adapter. Gebruik van het verkeerde netsnoer of de verkeerde adapter kan
oververhitting van het apparaat en defecten veroorzaken. Als u het instrument in een ander land wilt gebruiken
dan het land waar u het hebt aangekocht, is het/de bijgeleverde netsnoer of adapter mogelijk niet compatibel.
Neem hiervoor contact op met uw NEXO-dealer.
• Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder al het vuil of stof dat zich erop heeft verzameld.
• Zorg er bij het opstellen van het apparaat voor dat het gebruikte stopcontact gemakkelijk toegankelijk is. Schakel
de aan/uit-schakelaar bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Ook als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, is het apparaat niet losgekoppeld van de voedingsbron zolang
het netsnoer niet uit het wandstopcontact is gehaald.
• Haal de stekker uit het stopcontact als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt of tijdens een
elektrische storm.
• Zorg ervoor dat u het apparaat aansluit op een geschikt stopcontact, indien nodig met randaarde.

PA-7

1/6

Niet openen
• Het instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Open het instrument niet, haal de
interne onderdelen niet uit elkaar en modificeer ze op geen enkele manier. Als het apparaat defect lijkt te zijn,
stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en laat het nakijken door gekwalificeerd NEXO-servicepersoneel.

Waarschuwing tegen water
• Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.
Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op het instrument. Als er een
vloeistof, zoals water, in het apparaat terechtkomt, zet dan onmiddellijk het instrument uit en haal de stekker
uit het stopcontact. Laat vervolgens het apparaat nakijken door gekwalificeerd Yamaha/Steinbergservicepersoneel.
• Haal nooit een stekker uit en steek nooit een stekker in het stopcontact als u natte handen hebt.

Gehoorverlies
• Zet alle equalizerregelaars en -faders niet op het maximum. Dit kan, afhankelijk van de toestand van de aangesloten
apparaten, resulteren in feedback, die gehoorverlies kan veroorzaken en de luidsprekers kan beschadigen.
• Gebruik het apparaat, luidsprekers of een hoofdtelefoon niet te lang op een hoog of oncomfortabel geluidsniveau,
aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u ruis in uw oren of
gehoorverlies constateert.
• Voordat u het instrument aansluit op andere elektronische componenten, moet u alle betreffende apparatuur
uitschakelen. Als u dat niet doet, kan dat leiden tot elektrische schokken, gehoorverlies of beschadiging van
apparatuur.
• Wanneer u de netspanning in uw audiosysteem inschakelt, zet u de vermogensversterker altijd als LAATSTE
aan om gehoorverlies en schade aan de luidsprekers te voorkomen. Wanneer u de spanning uitschakelt, dient
de vermogensversterker om dezelfde reden als EERSTE te worden uitgeschakeld.

Waarschuwing tegen brand
• Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van het apparaat. Deze kunnen brand veroorzaken.

Als u onregelmatigheden opmerkt
• Schakel de aan/uit-schakelaar onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact als een van de volgende
problemen optreedt. Als u batterijen gebruikt, moet u alle batterijen uit het apparaat verwijderen. Laat
vervolgens het apparaat nakijken door servicemedewerkers van NEXO.
- Het netsnoer of de stekker raakt beschadigd of gaat stuk.
- Het apparaat verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het apparaat.
- Er is een voorwerp in het apparaat gevallen.
- Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het apparaat.
- Het apparaat vertoont barsten of andere zichtbare schade.
• Als dit apparaat of de netadapter/spanningsvoorziening is gevallen of beschadigd, schakelt u onmiddellijk de
spanning uit, haalt u de netstekker uit het stopcontact en laat u het apparaat controleren door gekwalificeerd
NEXO-servicepersoneel.

Batterij
• Probeer batterijen nooit te openen of te demonteren.
• Gooi batterijen nooit in het vuur.
• Stel batterijen niet bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur, warme behuizingen enz.
• Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
• Vermijd contact met de vloeistof als een batterij lekt. Als de batterijvloeistof in contact komt met uw ogen, mond of
huid, was het betreffende gebied dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts. Batterijvloeistof is corrosief en
kan mogelijk gezichtsverlies of chemische verbranding veroorzaken.
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VOORZICHTIG
Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te
voorkomen dat u of iemand anders gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen
beschadigd raken. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening
• Als u de stekker uit het apparaat of het stopcontact haalt, trekt u dan altijd aan de stekker, nooit aan het snoer.
Het snoer kan beschadigd raken als u eraan trekt.
• Dek de netadapter niet af met een doek of deken en wikkel deze er ook niet in.

Locatie
• Plaats het apparaat niet in een onstabiele positie waardoor het per ongeluk kan omvallen en letsel kan veroorzaken.
• Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Deze voorkomen dat de interne temperatuur te hoog oploopt. Plaats daarom
het apparaat niet op de zijkant of ondersteboven. Inadequate ventilatie kan leiden tot oververhitting, waardoor het
apparaat beschadigd kan raken of brand kan worden veroorzaakt.
• Bij de installatie van het apparaat:
- Bedek het apparaat niet met een doek.
- Installeer het apparaat niet op een tapijt of vloerkleed.
- Zorg dat het juiste oppervlak omhoog gericht ligt.
- Gebruik het apparaat niet in een kleine, slecht geventileerde locatie.
Inadequate ventilatie kan leiden tot oververhitting, waardoor het apparaat beschadigd kan raken of brand kan
worden veroorzaakt. Als een in een rek te monteren apparaat wordt gebruikt in een andere kleine ruimte dan
een standaard-EIA-rek, zorg dan voor voldoende ruimte rondom het apparaat.
• Plaats het instrument niet op een locatie waar het in contact zou kunnen komen met corrosieve gassen of zilte
lucht. Als u dat wel doet, zou dit kunnen leiden tot een defect.
• Blijf uit de buurt van het apparaat tijdens een natuurramp, zoals een aardbeving. Het apparaat kan kantelen of
omvallen en letsel veroorzaken, dus blijf uit de buurt van het apparaat en ga snel naar een veilige plek.
• Verwijder alle aangesloten kabels alvorens het instrument te verplaatsen.
• Transporteer of verplaats apparaten met een gewicht van meer dan 20 kg altijd met ten minste twee personen.
Als u het apparaat alleen probeert op te tillen kunt u uw rug bezeren, ander letsel veroorzaken of het apparaat
zelf beschadigen.
• Als het in een rek te monteren apparaat in een standaard-EIA-rack is gemonteerd, leest u zorgvuldig het volgende.
- Zorg als u de eenheid in een rek monteert met apparaten zoals versterkers die een aanzienlijke hoeveelheid
warmte genereren, dat u 1U of meer ruimte overlaat tussen het apparaat en andere apparatuur. Zorg ook dat
de open ruimtes onbedekt blijven of installeer geschikte ventilatiepanelen om het opbouwen van warmte tot
een minimum te beperken.
- Zorg voor voldoende luchtstroom door de achterkant van het rek open te laten en meer dan 10 centimeter vrij
te laten tussen de achterkant en wanden of andere oppervlakken. Als de achterkant van het rek niet open kan
blijven, installeert u een in de handel verkrijgbare ventilator zodat er voldoende luchtstroom is. Als u een
ventilatorkit hebt geïnstalleerd, is het verkoelende effect in sommige gevallen groter als u de achterkant van
het rek sluit. Raadpleeg de handleiding bij het rek en/of de ventilator voor meer informatie.
Inadequate ventilatie kan leiden tot oververhitting, waardoor het apparaat beschadigd of defect kan raken, of zelfs
brand kan worden veroorzaakt.
• Gebruik de handvaten van de luidspreker niet om de luidspreker op te hangen. Dit zou namelijk kunnen leiden tot
schade of letsel.
• Til de luidspreker bij het vervoeren of verplaatsen niet op aan de onderkant. Hierdoor zouden uw handen onder
de luidspreker geklemd kunnen raken, wat zou kunnen leiden tot letsel.
• Duw het achterpaneel van de luidspreker niet tegen de muur. Hierdoor zou de stekker in contact kunnen komen
met de muur en van het netsnoer losraken, wat zou kunnen leiden tot kortsluiting, storingen, of zelfs brand.
• Als u de poolstekker op de subwoofer gebruikt voor de montage van een satellietluidspreker, gebruik dan een
geschikte luidsprekerpool. Als u polen met andere afmetingen gebruikt, zou het apparaat kunnen omvallen,
wat zou kunnen leiden tot letsel of schade aan de interne componenten.
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• Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht als u een standaard voor de luidspreker gebruikt om te
voorkomen dat het apparaat wordt omgestoten en mogelijk schade of letsel veroorzaakt.
- Controleer de specificaties van de standaard en zorg ervoor de standaard stevig genoeg is om het gewicht
van de luidsprekers te kunnen dragen.
- Monteer slechts één luidspreker op elke luidsprekerstandaard.
- Gebruik de bijgeleverde schroeven indien die werden meegeleverd.
- Haal de schroeven stevig aan.
- Open de benen van de luidsprekerstandaards volledig bij gebruik.
- Verzwaar de benen van de standaards bijvoorbeeld met zandzakjes om te voorkomen dat ze omvallen.
- Verwijder de luidsprekers van de standaards voordat u de standaards verplaatst of de hoogte ervan aanpast.
- Houd het aantal mensen dat zich rondom de standaard bevindt beperkt.
• Raadpleeg altijd gekwalificeerd NEXO-servicepersoneel als er voor de installatie van het apparaat
verbouwingswerken nodig zijn, en neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
- Kies montageapparatuur en een installatielocatie die het gewicht van het apparaat kunnen dragen.
- Vermijd locaties die zijn blootgesteld aan voortdurende en/of overmatige trillingen.
- Gebruik het juiste gereedschap bij de installatie van het apparaat.
- Kijk het apparaat regelmatig na.

Aansluitingen
• Sluit de luidsprekers uitsluitend met luidsprekerkabels aan op de luidsprekeraansluitingen. Als u andere
kabeltypes gebruikt, kan er brand ontstaan.

Onderhoud
• Haal eerst de stekker uit het stopcontact als u het apparaat schoonmaakt.
• Als het apparaat is voorzien van een luchtfilter voor een koelventilator, controleert u en reinigt u dit regelmatig.
Stof en vuil kunnen de doeltreffendheid van de koelventilator ernstig doen verminderen, waardoor er storingen
of brand kunnen ontstaan.

Zorgvuldig behandelen
• Steek geen vinger of hand in de gaten of openingen van het apparaat (ventilatieopeningen, schijfsleuven, poorten,
paneel enz.).
• Zorg dat er geen vreemde voorwerpen (papier, plastic, metaal, enz.) in de gaten of openingen
(ventilatieopeningen, schijfsleuven, poorten, paneel enz.) van het apparaat kunnen vallen of worden gestoken.
Mocht dit toch gebeuren, moet u onmiddellijk alle apparaten uitzetten, de stekker uit het stopcontact halen en het
apparaat laten nakijken door gekwalificeerd NEXO servicepersoneel.
• Leun niet op het apparaat en plaats er geen zware objecten op. Oefen geen overmatige kracht uit op de knoppen,
schakelaars en connectors, om letsel te voorkomen.
• Gebruik de luidspreker niet als het geluid vervormd is. Langdurig gebruik onder deze omstandigheden kan leiden
tot oververhitting en brand.
• Trek om letsel te voorkomen niet aan de aangesloten kabels.
• Als u een stroomversterker wilt gebruiken met een passieve luidspreker, zorg er dan voor dat het
uitgangsvermogen van de versterker lager is dan de stroomcapaciteit van de luidspreker. Als het
uitgangsvermogen hoger is dan de stroomcapaciteit, kunnen storingen of brand ontstaan.
• Vermijd overmatig harde ingangssignalen waardoor de versterker kan clippen of het volgende kan worden
veroorzaakt:
- Feedback als u een microfoon gebruikt
- Continu en extreem volumegeluid van een muziekinstrument enz.
- Continu en extreem luid vervormd geluid
- Bijgeluid dat wordt veroorzaakt door het aansluiten/afkoppelen van een kabel als de versterker is ingeschakeld
Zelfs als het uitgangsvermogen van de versterker lager is dan de stroomcapaciteit van de luidspreker
(programma), kan de luidspreker beschadigd raken of kunnen storingen of brand worden veroorzaakt.
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Back-upbatterij
• Vervang de back-upbatterij niet zelf. Als u dat wel doet, kan dat een ontploffing en/of schade aan het
apparaat/de apparaten veroorzaken. Als de back-upbatterij moet worden vervangen, wordt een foutbericht
(bijvoorbeeld “Low Battery”, “No Battery” enz.) weergegeven op de display. Neem in dit geval contact op met
uw NEXO-dealer en laat gekwalificeerd NEXO-servicepersoneel de back-upbatterij vervangen.

Batterij
• Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik geen nieuwe batterijen in combinatie met oude batterijen.
• Gebruik geen verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan of verschillende merken) door
elkaar. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of lekken van batterijvloeistof.
• Houd batterijen weg van kinderen.
• Vergewis u ervan dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden (let op de + en - tekens).
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot oververhitting, brand of lekken van batterijvloeistof.
• Haal de batterijen uit het apparaat als ze leeg zijn of als u het gedurende een langere periode niet gebruikt of als
u alleen de netadapter gebruikt, om schade door lekken van de batterijen te voorkomen.
• Isoleer de polen van batterijen met plakband of een andere bescherming als u ze bewaart of weggooit. Als u ze
samen met andere batterijen of metalen voorwerpen bewaart, kan dat oververhitting of lekken van de batterijvloeistof
veroorzaken.

Voor optionele kaarten
WAARSCHUWING
• Controleer voordat u een kaart in een apparaat installeert of het apparaat compatibel is met de kaart. Installeer de
kaart ook niet in NEXO-producten waarvan niet door NEXO is aangegeven dat ze samen met de kaart gebruikt
kunnen worden, om te voorkomen dat elektrische schokken, brand of schade aan het apparaat worden
veroorzaakt. Controleer of er een beperking geldt voor het aantal uitbreidingskaarten van NEXO en derden dat
maximaal tegelijkertijd mag zijn geïnstalleerd.
• Probeer de kaart niet uit elkaar te halen of aan te passen. Oefen geen overmatige kracht uit op
kaartaansluitingen of andere onderdelen van de kaart. Verkeerd gebruik van de kaart kan leiden tot schokken,
brandgevaar of storingen in het apparaat.
• Haal het netsnoer van het hostapparaat uit het stopcontact voordat u de kaart installeert en de kabels aansluit/
loskoppelt (om elektrische schokken, ongewenste bijgeluiden en beschadiging van het apparaat te voorkomen).
• Schakel alle op het hostapparaat aangesloten randapparatuur uit voordat u begint met de installatie en koppel
alle relevante kabels los.

VOORZICHTIG
• Zorg dat het hostapparaat goed is geaard, om elektrische schokken en/of storingen te voorkomen.
• Raak bij het omgaan met de kaart de metalen pinnen van de printplaat niet aan. De pinnen zijn scherp en u kunt
uw handen eraan snijden.
• Draag stevige handschoenen tijdens de installatie om te voorkomen dat u uw handen schramt of snijdt aan
scherpe randen.

NEXO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik
van of modificaties aan het instrument, of gegevens die verloren zijn gegaan of gewist.
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Informatie over ophalen en weggooien van oude apparatuur en lege batterijen
Deze symbolen op de apparaten, verpakking en/of meegeleverde documenten betekenen dat
gebruikte elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet met het gewone huishoudelijke
afval mogen worden gemengd.
Voor juist behandelen, hergebruik of recyclen van oude apparatuur en lege batterijen brengt
u deze naar de desbetreffende ophaalpunten in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Door deze apparatuur en batterijen op de juiste manier weg te gooien, helpt u waardevolle
bronnen te sparen en mogelijk negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het
milieu te voorkomen, die het gevolg kunnen zijn van niet-aangepaste afvalverwerking.
Voor meer informatie over ophalen en recyclen van oude apparatuur en batterijen neemt
u contact op met de lokale overheid, uw afvalophaalmaatschappij of het verkooppunt waar
u de items hebt gekocht.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie:
Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt weggooien, neemt u voor meer informatie
contact op met uw dealer of leverancier.

Informatie over weggooien in landen buiten de Europese Unie:
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze items wilt weggooien,
neemt u contact op met de lokale overheid of een lokale dealer en vraagt u om instructies
voor het correct weggooien.

Opmerking bij het batterijsymbool (de twee onderste voorbeeldsymbolen):
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool worden gebruikt. In dat geval wordt
voldaan aan de eis uit de batterijrichtlijn van de EU voor de desbetreffende chemische stof.
(weee_battery_eu_nl_02)
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