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Sách hướng dẫn sử dụng
Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm           này.
Trước khi sử dụng bộ loa, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để thao tác đúng cách. Sau khi đọc hết, 
xin vui lòng bảo quản kỹ để tham khao ngày sau.

Để đảm bảo an toàn, trước khi sử dụng sản phẩm này theo đúng cách, hãy đọc kỹ cả quyển sách hướng 
dẫn sử dụng này lần nữa.
Sau khi đọc hết, xin vui lòng bảo quản kỹ để tham khao ngày sau.

Ví dụ về các hình vẽ
Dấu hiệu là nội dung cần chú ý/cảnh báo. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung cần chú ý cụ thể
(hình vẽ bên trái miêu tả về chú ý điện giật).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bị cấm. Ở giữa hình vẽ miêu tả nội dung được chỉ thị cụ thể
(hình vẽ bên trái miêu tả việc cấm tháo dỡ).
Dấu hiệu là để thông báo những hành vi bắt buộc hoặc nội dung được chỉ thị. Ở giữa hình vẽ miêu 
tả nội dung được chỉ thị cụ thể
(hình vẽ bên trái miêu tả việc tháo phích cắm nguồn điện từ ổ cắm).

“Những điều cần chú ý về an toàn” là những tiêu chí hình vẽ để tránh việc làm hư hại sức khỏe, tài sản 
của bạn hoặc của người khác.
Tiêu chí và ý nghĩa của hình vẽ như sau, hãy đọc và hiểu biết.

Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể dẫn 
đến sự cố bị thương nặng thậm chí tử vong.
Có nghĩa là nếu bỏ mặc tiêu chí này mà sử dụng không đúng cách thì có thể làm 
hư hỏng vật phẩm thậm chí làm bị thương người.

Những điều cần chú ý về an toàn

Cảnh báo
Chú ý

Quy cách
Kích thước (mm)：
Trọng lượng:
Phụ kiện:

401,7 (rộng) x 68,1 (cao) x 329,7 (dài)
0,48 kg/ kiện
Sách hướng dẫn sử dụng (sách này) *1 quyển

Giá đỡ bộ loa
Lắp đặt

Vặn ốc vít ra 
ở chỗ này

Phần đáy hòm 
gỗ vặn ốc vít 
ban đầu ra

Bản quyền hướng dẫn sử dụng thuộc về BMB International Corp..

Do việc cải tiến sản phẩm, quy cách và hình dáng bên ngoài nếu có thay đổi hãy tha thứ 
cho chúng tôi không thông báo nữa.

http://www.bmb.com
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