
Благодарим ви за закупуването на този продукт.
Моля, прочетете това ръководство внимателно и използвайте продукта правилно.
Преди да използвате продукта, моля, прочетете раздела „Важни инструкции за 
безопасност“.
Моля, съхранявайте това ръководство заедно с оригиналната касова бележка на удобно 
място за бъдещи справки.

Ръководство за употреба БЪЛГАРСКИ
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Съдържание
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•	 Субуфер x1

Проверка на основното тяло и аксесоарите

•	 Ръководство за употреба x1

•	 Захранващ кабел x1 (стр. 34, 35)

За САЩ

За Великобритания

За Европа

•	 Дистанционно управление x1

•	 Батерия за дистанционното 
управление (размер AAA) x2 (стр. 32)

•	 Краче x4 (стр. 33)
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ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ 
ТОКОВ УДАР, НЕ МАХАЙТЕ КАПАКА (ИЛИ 

ГЪРБА). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО 
СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА 

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ 
КЪМ КВАЛИФИЦИРАНИ СЕРВИЗНИ 

ТЕХНИЦИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР 
ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ 
ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

• Обяснение на графичните знаци

Символът, представляващ 
светкавица със стрела в 
равностранен триъгълник, 
предупреждава потребителя 
за наличието на неизолирано 
опасно напрежение в корпуса 
на продукта, което би могло да 
създаде опасност от токов удар.

Удивителният знак в 
равностранен триъгълник 
предупреждава потребителя за 
наличието на важни инструкции 
за работа и поддръжка 
(обслужване) в документацията, 
придружаваща уреда.

ВНИМАНИЕ
ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ТОКОВ УДАР, 
ШИРОКАТА КОНТАКТНА КЛЕМА НА 
ЩЕПСЕЛА ВЛИЗА В ШИРОКИЯ ОТВОР; 
ВКАРАЙТЕ ДОКРАЙ ЩЕПСЕЛА.

Важни инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато има проблем или неизправност...

 ■ Ако възникне някой от следните проблеми, незабавно спрете да използвате 
продукта, изключете захранването и извадете щепсела от контакта.
– Продуктът произвежда необичаен шум или миризма – Продуктът 
произвежда дим – Продуктът е паднал или е повреден
Ако продължите да използвате продукта, когато има проблем, създавате риск от 
пожар или токов удар.

 ■ Не ремонтирайте, не разглобявайте и не модифицирайте продукта сами.
Съществува риск от пожар, токов удар или нараняване.
За ремонт, проверка и настройка се обърнете към отдела за обслужване на 
клиенти. (стр. 41)

По време на употреба...

 ■ Не поставяйте вази, саксии за цветя, чаши, грим, химикали или други съдове 
с течности върху или в близост до продукта.
Съществува риск от пожар или токов удар поради течове и чужди вещества.
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Щепсел и кабел...
 ■ Не използвайте продукта с напрежение, различно от посоченото на 
основното тяло.
Съществува риск от пожар, токов удар или повреда.

 ■ Винаги използвайте включения в комплекта захранващ кабел.
Съществува риск от пожар или инциденти.

 ■ Не претоварвайте контакта, включвайки много устройства.
Съществува риск от пожар вследствие на генерираната топлина.

 ■ Не повреждайте захранващия кабел по следните начини.
– Одраскване на кабела – Насилствено огъване на кабела – Усукване на 
кабела – Работа върху кабела – Нагряване на кабела – Дърпане на кабела  
– Поставяне на тежки предмети върху кабела
Съществува риск от пожар или токов удар поради повреда.
Ако захранващият кабел е повреден, ако например целостта му е нарушена или 
жилото се показва, трябва да го смените.

 ■ Когато има риск от поразяване от мълния, извадете щепсела от контакта и не 
го пипайте.
Съществува риск от пожар, токов удар или повреда.

ВНИМАНИЕ
При инсталиране или преместване на продукта...

 ■ Не поставяйте продукта на следните места.
– Неустойчиви платформи, наклонени и нестабилни повърхности, издигнати  
   места

Съществува риск от падане, повреда или нараняване.
–  Места, изложени на мазен дим или пара, като кухненски плотове, и в 
близост до овлажнители

–  Места, изложени на пряка слънчева светлина за продължително време, и в 
близост до отоплителни уреди или открит пламък
Съществува риск от пожар, деформация, промяна на цвета, инциденти или 
неизправност.

– Места, изложени пряко на студен въздух
– Изключително студени места

Има риск от утечка на ток или изгаряне на уреда, инциденти или неизправност 
поради кондензация.

 ■ Имайте предвид следното, когато местите продукта.
–  Този продукт е тежък. За разопаковане и пренасяне на продукта са 
необходими двама или повече души.
Съществува риск от нараняване.

–  Изключете захранването на свързаните устройства и извадете захранващия 
кабел, свързващите кабели и кабелите на тонколоните.
Ако местите продукта заедно със свързаните към него кабели, има опасност от 
пожар или токов удар поради повреда на кабелите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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При инсталиране или преместване на продукта... (Продължение)

 ■ Първо изключете захранването на всички устройства, които ще свързвате 
към продукта, и след това направете връзките.

 ■ Свържете всяко устройство в съответствие с неговото ръководство за 
употреба.
Ако свързвате устройствата при включено захранване, продуктът може внезапно 
да произведе силен шум и да се повреди.

Щепсел и кабел...

 ■ Не използвайте нестабилен или хлабав контакт.
Съществува риск от пожар или токов удар вследствие на генерираната топлина.
Повикайте електротехник, за да смени контакта.

 ■ Не включвайте и не изключвайте щепсела с мокри ръце.
 ■ Не пипайте щифтовете на щепсела.
Съществува риск от токов удар.

 ■ Вкарайте щепсела докрай в контакта.
Съществува риск от пожар вследствие на генерираната топлина или от натрупания 
прах.

 ■ Не поставяйте захранващия кабел в близост до отоплителни уреди. Не 
използвайте захранващия кабел и щепсела, когато те са горещи.
Изолацията на кабела ще се стопи, създавайки опасност от пожар или токов удар.

 ■ Редовно почиствайте натрупаната прах от щифтовете на щепсела.
Съществува риск от пожар или токов удар.
Изключете захранващия кабел и го избършете със суха кърпа.

По време на употреба...

 ■ Не се качвайте върху продукта и не го използвайте като стълба или стол.
Съществува риск от нараняване поради падане или повреда на продукта. 
Домакинствата с малки деца трябва да бъдат особено внимателни.

 ■ Не допускайте следните действия с дистанционното управление.
– Изпускане на дистанционното управление – Удряне на дистанционното 
управление – Намокряне на дистанционното управление – Оставяне на 
дистанционното управление на влажни или прашни места
Тези действия ще доведат до счупване или повреда на дистанционното 
управление, или ще увеличат консумацията на батериите.

 ■ Преди да включите захранването, намалете до минимум силата на звука на 
усилвателя и субуфера.
Внезапното генериране на силен шум може да създаде риск от загуба на слуха 
или повреда на продукта.

 ■ Ако продуктът произвежда необичайни звуци, когато слушате силно музика, 
намалете звука.
Ако продуктът се използва в това състояние или ако се използва дълго време при 
изкривен звук, тонколоната ще генерира топлина, създавайки опасност от пожар.

ВНИМАНИЕ
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 ■Важни бележки за безопасност
1) Прочетете тези инструкции.
2) Пазете тези инструкции.
3) Спазвайте всички предупреждения.
4) Следвайте всички инструкции.
5) Не използвайте уреда в близост до вода.
6) Почиствайте само със суха кърпа.
7)  Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с 

инструкциите на производителя.
8)  Не инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни 

решетки, печки или други уреди (вкл. усилватели), генериращи топлина.
9)  Не нарушавайте предпазната функция на двуполюсния или заземения щепсел. 

Двуполюсният щепсел има две контактни клеми с различна ширина. Заземеният 
щепсел има две контактни клеми и трети заземяващ щифт. Широката контактна 
клема или третият щифт са сложени за ваша безопасност. Ако щепселът от 
комплекта не влиза във вашия контакт, се обърнете към електротехник за смяна на 
остарелия контакт.

10)  Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или прищипване, особено при 
щепсела, розетката и при изхода му от уреда.

11) Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
12)  Използвайте само колички, стойки, триножници, скоби или маси, посочени 

от производителя или комплектувани с уреда. Когато използвате количка, 
внимавайте при преместването на количката/уреда, за да избегнете 

нараняване от преобръщане.
13) Изключвайте уреда по време на гръмотевични бури или когато не се използва

продължително време.
14)  За всички ремонтни дейности се обръщайте към квалифицирани сервизни техници. 

Ремонт се налага, когато уредът е повреден по някакъв начин, например при 
повреден захранващ кабел или щепсел, разливане на течност или попадане на 
чужди тела в уреда, както и ако уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи 
нормално или е бил изпуснат.

По време на грижи и почистване...

 ■ Изключете захранването и извадете щепсела от контакта.
Съществува риск от токов удар или нараняване.

Когато не използвате продукта дълго време...

 ■ Изключете захранването и извадете щепсела от контакта.
Съществува риск от пожар.

ВНИМАНИЕ
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<За клиентите в Европейския съюз>

Батерии, акумулатори или оборудване, съдържащо батерии или акумулатори, които са 
обозначени със символа, представляващ кофа за отпадъци на колелца, зачертана с 
кръст, не могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.
Този символ е предвиден в Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори.
Изхвърлянето на батерии, акумулатори или съдържащото ги оборудване, трябва да 
става в специалните събирателни пунктове.
Отпадъчните батерии и акумулатори могат да имат вреден ефект върху околната среда 
и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества, по-конкретно на тежки 
метали като кадмий, олово или живак, като химическият символ на съответния метал е 
даден под символа, представляващ кофа за отпадъци на колелца, зачертана с кръст.
Вие можете да допринесете за елиминирането на този вреден ефект.

Cd
В съответствие с Директива 2002/96/ЕО (относно отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване – ОЕЕО), този продукт, който е обозначен с кофа за отпадъци на колелца, 
зачертана с кръст, не може да се изхвърля с битовите отпадъци в страните – членки на 
ЕС. 
ОЕЕО: Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
Изхвърлянето на този продукт в държава – членка на ЕС, трябва да става в съответствие 
със законите на тази държава, например чрез връщането му на дистрибутора. ОЕЕО 
има потенциален вреден ефект върху околната среда и човешкото здраве поради 
наличието на опасни вещества. Вие можете да допринесете за елиминирането на тези 
вредни ефекти и за развитието на дейностите по повторна употреба/рециклиране/други 
форми на оползотворяване.
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Имена на частите и функции

 ■Заден панел

*  , ,  и  са само за 
INPUT 2

* * *

*

 Регулатор на силата на звука (стр. 37)
Регулира силата на звука.

 LPF регулатор (стр. 38)
Регулира (реже) високите честоти. 
Обхват на регулиране: 30 Hz до 150 Hz

 LPF превключвател (стр. 38)
Включва и изключва LPF.

 XLR вход
Свържете този вход, ако изходът за 
субуфер или линейният изход на вашия 
AV усилвател е XLR конектор.  
* Само за TD725SWMK2

 LINE входове (стр. 34)
Свържете тези входове с изхода за 
субуфер или с линейния изход на 
вашия AV усилвател.

 LINE изходи
Преобразува сигнала, постъпващ в XLR 
входа, LINE входовете или входовете 
за тонколони, в линеен и го извежда. 
(Това не е свързано с регулатора на 
силата на звука на субуфера при този 
продукт.)

 Входове за тонколони (стр. 35)
Свържете тези входове с изходите за 
тонколони на вашия AV усилвател, ако 
той не разполага с изход за субуфер.

 Изходи за тонколони (стр. 35)
Извежда сигнала, постъпващ 
във входовете за тонколони, без 
модификации.

 Превключвател на захранването 
(POWER) (стр. 36)
Включва и изключва захранването.

 Превключвател за автостарт (AUTO 
POWER) (стр. 37)
Включва и изключва функцията 
автостарт.

 AC IN вход (стр. 34, 35)
Свързва се с AC контакт за битови 
цели посредством наличния захранващ 
кабел.

Съвет
Функцията автостарт може да не 
работи, когато е свързан входът за 
тонколони.
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 ■Дистанционно управление

 ■Преден панел
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Индикатор

 Индикатор POWER (стр. 36)
Свети в синьо при включено 
захранване и в червено в състояние на 
готовност.

 Индикатор INPUT (стр. 36)
Индикаторът за избрания входен 
сигнал се включва.

 Индикатор REVERSE (стр. 38)
Изключва се при зададена 
положителна фаза и се включва при 
зададена отрицателната фаза.

 Индикатор BASS (стр. 38)
Свети по време на басов акцент и 
изгасва при изключен басов акцент.

 Фотоприемник за дистанционното 
управление (стр. 33)
Приема сигнали от дистанционното 
управление.

 Индикатор VOL (стр. 37)
Когато е включен, можете да 
регулирате силата на звука с бутоните 
UP/DOWN.

 Индикатор на LPF (стр. 38)
Когато е включен, можете да 
регулирате LPF с бутоните UP/DOWN.

 Индикатор за нивото на VOL/LPF  
(стр. 36)
Показва силата на звука или LPF.

Бутон

 Бутон на захранването (POWER) 
 (стр. 36)
Превключва между включено и 
състояние на готовност.

 Бутон INPUT (стр. 36)
Превключва между INPUT 1 и INPUT 2.

 Бутон REVERSE (стр. 38)
Превключва между положителната и 
отрицателната фаза.

 Бутон BASS (стр. 38)
Включва и изключва басовия акцент.

 Бутон VOL/LPF SEL (стр. 38)
Превключва между регулиране на 
силата на звука и на LPF.

 Бутон DOWN (стр. 38)
 Бутон UP (стр. 37)

Регулира силата на звука или LPF.

 Бутон MUTE (стр. 36)
Изключва звука.

 Бутон DIMMER
Настройва яркостта на индикаторите. 
Яркостта се променя при всяко 
натискане на бутона в следния ред:  
ярко → нормално → тъмно → изкл.
(При изключено положение остава да 
свети само индикаторът POWER.)



32

Поставяне на батериите в дистанционното  
управление

 Срокът на експлоатация на включените батерии е около една година. Когато 
дистанционното управление вече не работи добре, сменете батериите с нови.

1 Отворете задния капак на 
дистанционното управление, 
като го натиснете и дръпнете 
в посоката на стрелката.

2 Поставете две батерии в 
отделението за батерии, 
както е показано.
Използвайте батерии с размер 
AAA.

3 Натиснете задния капак в 
посока на стрелката, за да 
затворите отделението за 
батерии.

 ■ Не бъркайте полярността на батериите (положителен (+) и отрицателен (-) 
полюс).

 ■  Не смесвайте нови и стари батерии.
 ■  Не смесвайте различни видове батерии.
 ■  При протичане на батерия избършете течността в отделението за батериите 
и сменете батериите с нови.

ВНИМАНИЕ
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 ■Разположение
•	 Поставете предния панел в посоката на гледане и слушане.
•	 Ако разположите драйвера успоредно на стаята, може да се получи унищожаване на 

звука поради отразяването му в стените. Препоръчваме да поставите субуфера под 
ъгъл на паралелните повърхности.

Инсталиране на субуфера

 ■Монтиране на крачетата
Ако субуферът ще стои върху твърда настилка, монтирайте крачетата.

Драйвер

Преден панел
(Фотоприемник за 
дистанционното 
управление)

Субуфер

Краче x4

Съвет
Преди това постелете мека кърпа 
или плат, за да не надраскате 
субуфера или пода.

Съвет
Разположете субуфера така, че фотоприемникът за дистанционното управление да 
не бъде изложен на силна светлина, например пряка слънчева светлина. (Възможно 
е сигналите от дистанционното управление да не бъдат приемани или да възникнат 
неизправности.)
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След като направите всички връзки, се 
уверете, че превключвателят POWER 
е изключен, след което включете 
захранващия кабел в контакта.

Към електрически контакт
Захранващ кабел

AV усилвател

Изход за предна 
тонколона (Л)

Изход за централна тонколона

Изход за предна 
тонколона (Д)

Изход за 
съраунд (Л)

Изход за съраунд (Д)

Кабел за 
тонколони 
(продава се 
отделно)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Свързване на субуфера

 ■Типична връзка (когато AV усилвателят има изход за субуфер)
Пример за връзка с 5.1-канална система 
Плейър + AV усилвател + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW могат да се свържат по същия начин.)

* Кабели, които се продават отделно, могат да бъдат закупени от местните търговци.

Ако вашият AV усилвател има само един канал за субуфер, свържете кабела към 
който и да е от line-in входовете или използвайте двоен кабел (продава се отделно) и 
свържете кабелите и към двата line-in входа.

Свържете 
към един от 
двата

Извод за DVD плейър или 
друго устройство

RCA кабел (продава се 
отделно)
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 ■Връзка с входовете за тонколони (когато AV усилвателят няма изход за 
субуфер)

Пример за връзка с 2.1-канална система
Плейър + AV усилвател + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW могат да се свържат по същия начин.)

AV 
усилвател

Кабел за 
тонколони 
(продава се 
отделно)

Към електрически контакт
Захранващ кабел

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Кабели, които се продават отделно, могат да бъдат закупени от местните търговци.

Кабел за 
тонколони
(продава 
се 
отделно)

Кабел за 
тонколони
(продава 
се 
отделно)

След като направите всички връзки, се 
уверете, че превключвателят POWER 
е изключен, след което включете 
захранващия кабел в контакта.

Съвет
Силата на звука (стр. 37) и LPF (стр. 38) могат да бъдат регулирани независимо 
посредством входовете.
Пример за свързване:  Свържете изхода за субуфер на съраунд система към INPUT 1 

Свържете L/R изходите на стерео източник към INPUT 2
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 ■Изключване на звука
Можете временно да изклю-
чите звука на субуфера.
За да се върнете към 
нормалното положение, 
натиснете отново бутона MUTE.

Основна употреба (слушане на аудио)

1 Включете захранването.

2 Изберете желания входен 
сигнал.

3 Пуснете музика на аудиоизточника.
 За да регулирате качеството на звука, вижте „Настройка на звука“ (стр. 37).

4 Когато приключите със 
слушането, превключете 
уреда към състояние на 
готовност.

Заден панел
Превключвател 

POWER

Дистанционно 
управление

Дистанционно 
управление

Индикаторът за избра-ния 
входен сигнал се включва

Свети в синьо

Мига в бяло

(Индикатор за нивото 
на VOL/LPF)

 

Преден панел
(INPUT)

или

Дистанционно 
управление

Свети в червено
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2 Пуснете музика на аудиоизточника.
Настройте силата на звука на усилвателя на нивото, на което обикновено слушате.

3 Увеличете звука на  
субуфера и баланси 
райте силата му с 
използваните тонко- 
лони.
Силата на звука може да се 
регулира и с регулатора на 
силата на звука на задния 
панел.

Настройка на звука

 ■Регулиране на силата на звука

1 Настройте силата на звука на 
„-“ (минимум).

Заден панел
Регулатор на 

силата на звука

Включено

Дистанционно 
управление

Преден панел
(VOL/LPF)

или

Съвет
•	 Функцията автостарт може да не работи, когато е свързан входът за 

тонколони.
 В този случай използвайте дистанционното управление, за да преминете  
в режим на готовност.

•	 Когато използвате субуфера при изключително ниска сила на звука, 
изключете превключвателя AUTO POWER, за да се предотврати повреда.

Заден панел
Превключвател AUTO 

POWER

Включено В го-
товност

Свети в синьо

10 минути
Няма входен 

сигнал

Входен 
сигнал 

Свети в 
оранжево

 ■Автоматично включване и изключване на захранването (auto 
power)

Субуферът може автоматично да включва и изключва захранването, като засича 
наличието на входен сигнал.
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 ■Обръщане на полярността на фазата

1 Обърнете полярността,  
за да изберете  
най-богатото басово  
звучене.

 ■Превключване на басовия акцент (BASS)
Можете да включвате и 
изключвате басовия акцент.
За да се върнете към 
нормалното положение, 
натиснете отново бутона BASS.

Дистанционно 
управление

Положителна фаза:  Изключено 
 (фабрична настройка)
Отрицателна фаза: Включено

ON: Включено
OFF:  Изключено  

(фабрична настройка)

Преден панел

Преден панел

или

Дистанционно 
управление

или

 ■Регулиране на LPF
Тази функция не пропуска звук, чиято честота е по-висока от зададената.
За CD-та и подобни носители препоръчваме регулиране на LPF чрез субуфера, а за 
съраунд аудиоизточници, като Blu-ray, препоръчваме да изключите LPF превключвателя 
и да регулирате LPF от плейъра или от AV усилвателя.

1 Включете LPF 
превключвателя.

2 Настройте LPF.
Силата на звука може 
да се регулира и с LPF 
регулатора на задния 
панел.

Ако средно-ниският обхват е недостатъчен, задайте по-висока честота.
(Обхват: 30 Hz до 150 Hz)

Заден панел
LPF превключвател

Включено

Дистанционно 
управление

Преден панел
(VOL/LPF)

или
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•	 Ако замърсяването е особено силно, почистете внимателно с мека кърпа, навлажнена 
с разреден неутрален препарат, и след това забършете със суха кърпа.

•	 Не използвайте разредител за бои, бензин или други разтворители.  
(Това може да повреди покритието на корпуса на субуфера.)

РазредителБензин

Грижа и почистване

Когато възникне проблем с работата на субуфера, изключете превключвателя POWER 
на задния панел, а след това го включете отново.

Когато възникне проблем с работата на субуфера, изключете превключвателя POWER 
на задния панел, а след това го включете отново.

Причини за проблеми
•	 Субуферът е бил засегнат от силен удар, статично електричество или проблем със 

захранващото напрежение поради мълния.
•	 Субуферът е погрешно експлоатиран.

 →Ако проблемът продължава да възниква, моля, свържете се с отдела за 
обслужване на клиенти. (стр. 41)

Когато възникне проблем

 ■  Преди почистване на субуфера винаги изключвайте захранването и изваждайте 
щепсела от контакта.
Съществува риск от токов удар или нараняване.

ВНИМАНИЕ
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TD725SWMK2 TD520SW

Номинална мощност 500 W (при THD: 1%) 250 W (при THD: 1%)
Общо хармонично 
изкривяване

0,05%
(при 50 Hz, 1/2 номинална мощност)

Съотношение сигнал-
шум 95 dB или повече

Честота на 
възпроизвеждане

20 Hz до 150 Hz (-10 dB)
(РЕЖИМ BASS, LPF 150 Hz)

25 Hz до 150 Hz (-10 dB)
(РЕЖИМ BASS, LPF 150 Hz)

Вход

LINE (стерео), 2 входа
Вход по високо ниво, 1 вход
XLR (стерео), 1 вход 

* Щифт номер 2 е ФАЗА.

LINE (стерео), 2 входа
Вход по високо ниво, 1 вход

Чувствителност на 
входа LINE 50 mVrms (100 Hz)

Входно 
съпротивление

При сигнал от LINE и XLR 
10 kΩ или повече

При вход по високо ниво 
3 kΩ

При сигнал от LINE 
10 kΩ или повече

При вход по високо ниво 
3 kΩ

Изход LINE (стерео), 1 изход и вход по високо ниво, 1 изход
Консумация на 
енергия 110 W 65 W

Консумация в режим 
на готовност 0,5 W или по-малко

Размери на драйвера 25 cm х 2 20 cm х 2
Външни размери 
(mm)

545×500×524 (ШхВхД)
(вкл. издадените части)

459×420×444 (ШхВхД)
(вкл. издадените части)

Тегло (1 тяло) Прибл. 51 kg Прибл. 37 kg

*  Спецификациите и външният вид могат да се променят без предизвестие поради 
подобрения на продуктите.

Спецификации
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 ■Обслужване на клиенти за запитвания, свързани с използването, 
поддръжката и ремонта на продукта

За Великобритания:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, 
Офис за Великобритания

За други държави:  Моля, свържете се с търговец 
на дребно/дистрибутор във вашата страна.

Тел.: +44 (0)20 7328 4499
Факс: +44 (0)20 7624 6384

Имейл: info@eclipse-td.co.uk

Гаранция и обслужване на клиенти

 ■Гаранция
Гаранционен срок: Една година (две 
години за страни от ЕС), считано от 
датата на покупката.
По време на гаранционния период 
също е възможно да бъдете таксувани 
за услуги. Моля да се консултирате за 
подробности.

 ■Минимален срок за поддържане 
на работни резервни части

Работни резервни части са части, 
необходими за поддържане на работата 
на продукта.

Минималният срок за поддържане на 
работни резервни части за този продукт 
е осем години, считано от края на 
производството.

 ■Ремонти по време на 
гаранционния срок

Продуктът ще бъде ремонтиран в 
съответствие с условията на гаранцията.

 ■Ремонти след изтичане на 
гаранционния срок

Ако продуктът може да се поправи чрез 
ремонт, той ще бъде ремонтиран по ваша 
заявка срещу заплащане на такса.

Проверявайте аудиооборудването, за да го ползвате дълго!

Забелязали ли 
сте някой от тези 
симптоми?

•	 Захранващият кабел или щепселът са 
необичайно горещи.

•	 Има мирис на изгоряло.
•	 Захранващият кабел е дълбоко срязан или е 

деформиран.
•	 Други проблеми или неизправност.

Спрете да използвате продукта

•	 За да предпазите продукта от повреда или за да избегнете инциденти, изключете 
превключвателя POWER, изключете щепсела от контакта и се обърнете към техник 
за проверка.  
Свържете се с нас чрез горепосочената информация за контакти за проверка и 
ремонт на продукта.

Проверка за 
безопасност
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