INSTRUÇÕES APENAS PARA PESSOAL QUALIFICADO
APERTO DO CONJUNTO DE SUPORTES
1. Montagem na Parede do Suporte de Altifalante
AVISO:
O funcionamento da sua coluna como componente de um sistema suspenso pode potencialmente expor as pessoas a sérios riscos de saúde e mesmo à morte, se for
feita uma instalação incorrecta e inadequada. Assegure-se, além disso, de que as condições eléctricas, mecânicas e acústicas são ponderadas com pessoal qualificado
e certificado (pelas autoridades locais, regionais ou nacionais) antes de qualquer instalação ou suspensão. Faça com que as colunas sejam dispostas e “suspensas”
apenas por pessoal qualificado e certificado, utilizando o equipamento apropriado e as peças e componentes originais fornecidos com o dispositivo. Se faltarem
quaisquer peças ou componentes, é favor contactar o seu Fornecedor antes de tentar montar o sistema.
Assegure-se de que as prescrições locais, nacionais e de segurança vigentes no seu país são respeitadas. MUSIC Group anexa, não assumem responsabilidade por
quaisquer danos ou lesões pessoais resultantes de uso, instalação ou funcionamento desapropriados do produto! Deverão realizar-se verificações regulares por pessoal
qualificado, de modo a garantir que o sistema permaneça em condições seguras e estáveis. Assegure-se de que a área por baixo do local onde o altifalante está
suspenso não é frequentada por pessoas. Não suspenda o altifalante em áreas que possam ser acedidas ou usadas por elementos do público.
◊ Os altifalantes criam um campo magnético, mesmo quando não estão a funcionar. Mantenha, portanto, todos os materiais que possam ser afectados

por esses campos (discos, computadores, monitores, etc.) a uma distância segura. Geralmente, a distância segura é de 1 a 2 metros.

2. Colocar o Altifalante no Suporte
Aparafuse o pino fornecido juntamente com o arco de suporte no braço inferior deste último com a ajuda de um dos dois parafusos de orelhas. Em seguida, coloque a
caixa do altifalante com a flange da estrutura vertical (na parte inferior da caixa) sobre o pino.
Agora, acomode o arco de suporte por cima do altifalante, de modo a que o orifício no braço superior do arco de suporte coincida com a rosca do altifalante. Fixe o topo
do altifalante com o outro parafuso de orelhas fornecido juntamente com o arco de suporte, apertando-o fortemente.

Fig. 1: Colocar o altifalante no suporte

Fig. 2: Apertar o parafuso de orelhas superior
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