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Langkah-langkah instalasi: Langkah-langkah instalasi: Langkah-langkah instalasi:1 2 3

Buku instruksi
Terima kasih atas Anda telah membeli produk           ini.
Sebelum menggunakan alat membesarkan suara ini, silahkan membaca buku instruksi untuk mengoperasi dengan 
cara tepat. Setelah membaca, silahkan menyimpannya dengan baik untuk mendapat referensi di masa depan.

Untuk keamanan, sebelum penggunaan tepat pada produk ini silahkan membaca instruksi ini dengan teliti lagi.
Setelah membaca, silahkan menyimpannya dengan baik untuk mendapat referensi di masa depan.

Contoh gambar tanda
Tanda ini berarti konten berhati-hati/ peringatan. Tengah gambar menjelaskan hal-hal perhatian yang rinci
(gambar kiri mengingatkan tentang kejutan listrik).
Tanda ini untuk mengingatkan lakuan yang dilarang. Tengah gambar ini menjelaskan isi instruksi rinci 
(gambar kiri ini menjelaskan lalukan dilarang secara rinci).
Tanda ini memberi tahu hal-hal wajib atau instruksi. Tengah gambar ini menjelaskan isi instruksi rinci 
(di sebelah kiri menunjukan bahwa mencabut steker listirk dari soket).

<hal-hal berhati-hati tentang keamanan> adalah buku untuk membantu Anda atau orang lain 
menghindari hal bahaya dan kerugian harta benda dengan berbagai tanda dan gambar.
Artinya tanda gambar di bawah , silahkan membaca dan memahaminya.

Ini berarti kalau mengabaikan tanda ini dan menggunakan secara salah, bisa 
mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian.
Ini berarti kalau mengabaikan tanda ini dan menggunakan secara salah, bisa 
mengakibatkan kerusakan barang atau cedera orang

Hal-hal berhati-hati tentang keamanan

Peringatan
Perhatian

Spesifikasi
Ukuran (mm):
Berat:
Lampiran:

401.7 (lebar) x 68.1 (tinggi) x 329.7 (panjang)
0.48 kg / potongan
Buku instruksi (buku ini) x 1

Kotak bunyi berdiri
Instalasi

Mengetatkan 
skru keluar 
digunakan di sini

Skru asal keluar 
daripada bawah 
kotak

Hak cipta instruksi dimiliki oleh BMB International Corp.
Karena perbaikan produk, kalau spesifikasi dan penampilan berubah maafkan kami tak memberi tahu.

http://www.bmb.com
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