
Tak, fordi du har købt dette produkt.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og anvend produktet korrekt.
Før du anvender produktet, skal du læse ”Vigtige sikkerhedsanvisninger”.
Opbevar denne betjeningsvejledning sammen med den originale produktkvittering på et sted, 
hvor du kan referere til den, når det er nødvendigt.

Betjeningsvejledning DANSK
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•	 Subwoofer x1

Kontrol af hovedenheden og tilbehør

•	 Betjeningsvejledning x1

•	 Netledning x1 (s. 34, 35)

For USA

For Storbritannien

For Europa

•	 Fjernbetjening x1

•	 Batteri til fjernbetjening (størrelse AAA) 
x2 (s. 32)

•	 Fod x4 (s. 33)
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FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK 
STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN 
FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE 

FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). 
INGEN DELE INDVENDIGT, SOM 

BRUGEREN MÅ UDFØRE SERVICE 
PÅ. OVERLAD SERVICEOPGAVER TIL 

UDDANNET SERVICEPERSONALE.

ADVARSEL
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR 
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ 
DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES 
FOR REGN ELLER FUGT.

• Forklaring på grafiske symboler

Symbolet, der forestiller et lyn 
med en pilespids placeret i en 
ligesidet trekant, er til for at 
advare dig om tilstedeværelsen af 
uisoleret farlig spænding indenfor 
produktkabinettet, der kan være 
kraftig nok til at udgøre en risiko for 
elektrisk stød.

Udråbstegnet inde i en 
ligesidet trekant advarer om 
tilstedeværelsen af vigtige drifts- 
og vedligeholdelsesanvisninger 
(service) i den dokumentation, der 
følger med apparatet.

FORSIGTIG
FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD 
SKAL DU FÅ DET BREDE BEN PÅ STIKKET 
TIL AT PASSE SAMMEN MED DEN 
BREDDE SLIDS OG SÆTTE DET HELT I.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

Når der er problemer eller funktionsfejl...

 ■ Hvis én af følgende problemer opstår, skal du øjeblikkeligt indstille brugen af 
produktet, slukke for strømmen og frakoble stikket fra stikkontakten.
- Produktet afgiver en usædvanlig støj eller lugt - Produktet producerer røg  
- Produktet falder ned eller er beskadiget
Hvis du fortsætter med at anvende produktet, når der er et problem, er der risiko for 
brand eller elektrisk stød.

 ■ Du må ikke selv reparere produktet, skille det ad eller ændre det.
Der er en risiko for brand, elektrisk stød og tilskadekomst.
I forbindelse med reparation, inspektion og justering skal du kontakte kundeservice. (S. 41)

Under brug...

 ■ Anbring ikke vaser, urtepotter, kopper, makeup, kemikalier eller andre beholdere, 
der indeholder væsker på eller i nærheden af produktet.
Der er risiko for brand eller elektrisk stød som følge af lækager og fremmede stoffer.
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Netstik og -ledning...

 ■ Anvend ikke produktet med en strømforsyningsspænding, der er anderledes end 
den, der vises på hovedenheden.
Der er en risiko for brand, elektrisk stød eller funktionsfejl.

 ■ Anvend altid den medfølgende netledning.
Der er risiko for brand eller ulykker.

 ■ Overbelast ikke stikkontakten ved at tilslutte mange enheder.
Der er risiko for brand på grund af den genererede varme.

 ■ Undgå at beskadige netledningen på følgende måder.
- Ridse ledningen - Tvungent bøje ledningen - Sno ledningen  
- Arbejde på ledningen - Varme ledningen op - Trække i ledningen  
- Placere tunge genstande på ledningen
Der er en risiko for brand eller elektrisk stød som følge af beskadigelse.
Hvis netledningen er beskadiget, såsom når kernen er synlig, eller ledningen er i stykker, 
skal du udskifte den.

 ■ Når der er risiko for lynnedslag, skal du trække stikket ud af stikkontakten og ikke 
røre ved stikket.
Der er en risiko for brand, elektrisk stød eller funktionsfejl.

FORSIGTIG
Under opsætning eller når du flytter produktet...

 ■ Anbring ikke produktet på følgende typer af steder.
- Vakkelvorne platforme, skrå og ustabile steder og forhøjede steder

Der er risiko for fald, funktionsfejl eller tilskadekomst.
-  Steder udsat for fedtet røg eller damp, såsom køkkenbordplader og i nærheden 

af befugtere
-  Steder udsat for direkte sollys i længere tid og i nærheden af varmeapparater 

eller åben ild
Der er risiko for brand, deformering, misfarvning, ulykker eller funktionsfejl.

- Steder direkte udsat for kold luft
- Ekstremt kolde steder

Der er risiko for elektrisk lækage eller udbrændthed, ulykker eller funktionsfejl på 
grund af kondensering.

 ■ Vær opmærksom på følgende punkter, når du flytter produktet.
-  Dette produkt er tungt. Åbn altid produktemballagen, og bær produktet med to 

eller flere personer.
Der er risiko for tilskadekomst.

-  Sluk for strømmen til de tilsluttede enheder og frakobl netledningen, 
tilslutningskabler, og højttalerkabler.
Hvis produktet flyttes med kablerne forbundet til det, er der risiko for brand eller stød 
som følge af beskadigelse af kablerne.

ADVARSEL
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Under opsætning eller når du flytter produktet... (Fortsat)

 ■ Før du foretager tilslutningerne, skal du først slukke for strømmen til alle de 
enheder, der skal tilsluttes til produktet.

 ■ Tilslut hver enhed i henhold til dens betjeningsvejledning.
Hvis du tilslutter enheder med strømmen tændt, er der en risiko for, at produktet 
pludselig kan frembringe høje lyde eller en funktionsfejl kan opstå.

Netstik og -ledning...

 ■ Anvend ikke en ustabil eller løs stikkontakt.
Der er en risiko for brand eller elektrisk stød som følge af den genererede varme.
Bed en elektriker om at udskifte stikkontakten.

 ■ Tilslut og afbryd ikke stikket med våde hænder.
 ■ Rør ikke ved stikkets ben.
Der er risiko for elektrisk stød.

 ■ Sæt stikket helt ind i stikkontakten.
Der er risiko for brand som følge af den genererede varme eller det akkumulerede støv.

 ■ Placér ikke netledningen i nærheden af varmeapparater. Anvend ikke netstikket 
og -ledningen, når de er varme.
Kabelkappen kan smelte, hvorved der opstår risiko for brand eller elektrisk stød.

 ■ Fjern regelmæssigt akkumuleret støv på netstikkets ben.
Der er risiko for brand eller elektrisk stød.
Kobl netstikket fra, og tør det af med en tør klud.

Under brug...

 ■ Du må ikke klatre op på produktet eller anvende det som et trinbræt eller et sæde.
Der er risiko for personskade som følge af, at produktet vælter eller bliver beskadiget. 
Husstande med små børn bør være særligt påpasselige.

 ■ Du må ikke udføre følgende handlinger med fjernbetjeningen.
- Tabe fjernbetjeningen - Slå med fjernbetjeningen - Gøre fjernbetjeningen våd 
- Anbringe fjernbetjeningen på fugtige eller støvede steder
Disse handlinger kan ødelægge fjernbetjeningen, forårsage funktionsfejl og øge 
batteriforbruget.

 ■ Før du tænder for strømmen, skal du indstille lydstyrken på forstærkeren og 
subwooferen til minimumsniveauet.
Der kan pludseligt opstå kraftig støj med risiko for høretab eller beskadigelse af 
produktet.

 ■ Sænk lydstyrken, hvis produktet frembringer usædvanlige lyde under afspilning 
ved høje lydstyrker.
Hvis produktet anvendes i denne tilstand, eller produktet anvendes i en længere 
periode, når lyden er forvrænget, genererer højttaleren varme med risiko for brand.

FORSIGTIG
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 ■Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
1) Læs disse anvisninger.
2) Behold disse anvisninger.
3) Overhold alle advarsler.
4)  Følg alle anvisninger.
5)  Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6)  Må kun rengøres med en tør klud.
7)   Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installeres i henhold til producentens 

anvisninger.
8)  Du må ikke installere enheden i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmespjæld, 

ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme.
9)   Omgå ikke sikkerheden, hverken i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. Et 

polariseret stik har to stikben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et jordstik har 
to ben og et tredje ben til jordforbindelse. Det brede ben eller det tredje ben øger din 
sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din stikkontakt, skal du kontakte en 
elektriker for at få udskiftet stikkontakten med en nyere model.

10)   Beskyt netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stik, stikdåser og det 
punkt, hvor de udgår fra apparatet.

11)  Anvend kun tilbehør/ekstraudstyr, som er angivet af producenten.
12)  Må kun anvendes med vogne, stativer, det trefodede stativ, beslag eller borde, 

som producenten har angivet, eller som sælges sammen med apparatet. Når 
produktet placeres på en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter 

kombinationen af vogn-/apparat for undgå skader, hvis de vælter.
13)  Frakobl dette apparat fra strømforsyningen i tordenvejr, eller hvis det ikke skal benyttes 

i længere tid.
14)   Overlad alle serviceopgaver til uddannet personale. Service er nødvendig, hvis apparatet 

på nogen måde er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller stikket er beskadiget, 
hvis der er spildt væske på, eller genstande er faldet ned i apparatet, hvis apparatet har 
været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

Under pleje og rengøring...

 ■ Sluk for strømmen, og træk stikket ud af stikkontakten.
Der er risiko for elektrisk stød eller tilskadekomst.

Når du ikke anvender produktet i længere tid...

 ■ Sluk for strømmen, og træk stikket ud af stikkontakten.
Der er risiko for brand.

FORSIGTIG
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<Til kunder i EU>

Batterier, akkumulatorer eller udstyr, der indeholder batterier eller akkumulatorer, der 
er mærket med en overstreget skraldespand på hjul, må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald.
Dette mærke er baseret på EU-direktiv 2006/66/EF for batterier og akkumulatorer.
For at bortskaffe udtjente batterier, akkumulatorer eller udstyr, der indeholder disse, skal du 
indlevere dem på de udpegede indsamlingssteder.
Udtjente batterier og akkumulatorer har potentiel indvirkning på miljøet og menneskers 
sundhed som følge af tilstedeværelsen af farlige stoffer, især tungmetaller som kadmium, 
bly eller kviksølv, hvorfor det kemiske symbol for disse er angivet under en overstreget 
skraldespand på hjul.
Du kan bidrage til at fjerne denne effekt ved at samarbejde.

Cd
I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF (bortskaffelse af elektrisk og elektronisk 
udstyr = WEEE) må dette produkt, som er mærket med en overstreget skraldespand på hjul, 
ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald i EU-medlemslande. 
WEEE: Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr 
Ved bortskaffelse af dette produkt i et EU-medlemsland skal det bortskaffes korrekt i henhold 
til lovgivningen i dette land, eksempelvis ved at returnere det til forhandleren. WEEE har 
potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af 
skadelige stoffer. Du kan bidrage til at fjerne disse effekter og forbedre genbrug/genvinding/
andre former for nyttiggørelse via dit samarbejde.
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Delenes navne og funktioner

 ■Bagpanel

*  , ,  og  er kun til 
INPUT 2

* * *

*

 Lydstyrkekontrol (S. 37)
Justerer lydstyrken.

 L.P.F-kontrol (S. 38)
Justerer (afbryder) højpasfrekvensen. 
Justeringsområde: 30 Hz til 150 Hz

 L.P.F-omskifter (S. 38)
Slår LPF til og fra.

 XLR-indgang
Forbind denne terminal, hvis 
subwooferudgangen eller linjeudgangen 
på din A/V-forstærker er et XLR-stik.  
* Kun TD725SWMK2

 LINE-indgange (S. 34)
Tilslut disse terminaler til 
subwooferudgangen eller linjeudgangen 
på din A/V-forstærker.

 LINE-udgange
Konverterer signalet på XLR-
indgangen, LINE-indgangene eller 
højttalertilslutningerne til et linjesignal, 
som sendes videreden. (Dette er ikke 
knyttet til subwooferens lydstyrkekontrol).

 Højttalertilslutninger (S. 35)
Tilslut disse terminaler til 
højttalerudgangene på din A/V-forstærker, 
hvis den ikke har en subwooferudgang.

 Højttalerudgange (S. 35)
Udsender signalet, som er modtaget ved 
højttalertilslutningerne, uden ændringer.

 POWER-afbryder (s. 36)
Tænder og slukker for apparatet.

 AUTO POWER-omskifter (S. 37)
Tænder og slukker automatisk for 
apparatet.

 AC IN-stik (S. 34, 35)
Tilsluttes til en stikkontakt i husstanden 
med den medfølgende netledning.

Råd     
Den automatiske strømfunktion fungerer 
muligvis ikke, når højttalertilslutningerne 
er tilsluttet.
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 ■Fjernbetjening

 ■Frontpanel
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Indikator

 POWER-indikator (S. 36)
Lyser blåt, når apparatet er tændt, og 
rødt, når det er i standby.

 INPUT-indikator (S. 36)
Indikatoren for den valgte indgang lyser.

 REVERSE-indikator (S. 38)
Slukket, når den positive fase er valgt, og 
lyser, når den negative fase er valgt.

 BASS-indikator (S. 38)
Lyser under basforstærkning, og er 
slukket, når basforstærkning er fra.

 Fjernbetjeningsmodtager (S. 33)
Modtager signaler fra fjernbetjeningen.

 VOL-indikator (S. 37)
Når indikatoren er tændt, kan du justere 
lydstyrken med UP/DOWN-knapperne.

 LPF-indikator (S. 38)
Når indikatoren er tændt, kan du justere 
LPF med UP/DOWN-knapperne.

 VOL/LPF-niveauindikator (S. 36)
Viser lydstyrken eller LPF-niveauet.

Knap

 POWER-knap (S. 36)
Skifter mellem tændt og standby.

 INPUT-knap (S. 36)
Skifter mellem INPUT 1 og INPUT 2.

 REVERSE-knap (S. 38)
Skifter mellem positiv og negativ fase.

 BASS-knap (S. 38)
Slår basforstærkning til og fra.

 VOL/LPF SEL-knap (S. 38)
Skifter mellem justering af lydstyrken og 
LPF.

 DOWN-knap (S. 38)
 UP-knap (S. 37)

Justerer lydstyrken eller LPF-niveauet.

 MUTE-knap (S. 36)
Slår lyden fra.

 DIMMER-knap
Justerer indikatorernes lysstyrke. 
Lysstyrken ændres med hvert tryk på 
knappen i følgende rækkefølge:  
Lys → normal → mørk → slukket.
(Når belysningen er slået fra, forbliver kun 
POWER-indikatoren tændt).
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Isætning af batterier i fjernbetjeningen

 Levetiden for de inkluderede batterier er cirka et år. Når fjernbetjeningen ikke længere fungerer 
godt, skal du udskifte batterierne med nye.

1  Åbn batteridækslet på 
fjernbetjeningens bagside ved 
at trykke på det og trække det i 
pilens retning.

2  Sæt to batterier i batterirummet 
som vist.
Anvend batterier i størrelse AAA.

3  Skub batteridækslet i 
pilens retning for at lukke 
batterirummet.

 ■ Tag ikke fejl af batteriernes polaritet (positiv (+) og negativ (-) retning).
 ■  Bland ikke nye batterier og gamle batterier.
 ■  Bland ikke forskellige typer batterier.
 ■  Hvis et batteri er begyndt at lække, skal du tørre væsken af batterirummet og 
udskifte batterierne med nye.

FORSIGTIG
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 ■Placering
•	 Placér frontpanelet mod det sted, hvor lytteren befinder sig.
•	 Hvis du placerer driverenheden parallelt med rummet, kan lydeffekten ophæves som følge 

af, at lyden reflekteres fra væggene. Vi anbefaler at placere subwooferen vinkelret mod 
parallelle overflader.

Opsætning af subwooferen

 ■Montering af fødderne
Hvis subwooferen skal placeres på et fast gulv, skal du montere fødderne på undersiden.

Driverenhed

Frontpanel
(Fjernbetjenings-
modtager)

Subwoofer

Fod x4

Råd     
Når du udfører dette arbejde, 
skal du brede et blødt håndklæde 
eller en klud ud, så du ikke ridser 
subwooferen eller gulvet.

Råd     
Placér subwooferen, så fjernbetjeningsmodtageren ikke udsættes for stærkt lys, såsom 
direkte sollys. (Fjernbetjeningskommandoer modtages muligvis ikke, eller der kan være 
funktionsfejl).
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Når du har gennemført alle tilslutninger, 
skal du bekræfte, at POWER-afbryderen 
er slukket og derefter sætte netstikket i 
stikkontakten.

Til stikkontakt
Netledning

A/V-forstærker

Forreste 
højttalerudgang (L)

Midterhøjttalerudgang

Forreste 
højttalerudgang (R)

Surround-
udgang (L)

Surround-udgang (R)

Højttalerkabel 
(Sælges separat)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Tilslutning af subwooferen

 ■Typisk forbindelse (når A/V-forstærkeren har en subwooferudgang)
Tilslutningseksempel af et 5.1-kanalers system 
Afspiller + A/V-forstærker + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW kan tilsluttes på samme måde).

* Kabler, der sælges separat, kan købes hos din lokale forhandler.

Hvis A/V-forstærkeren kun har én udgangskanal til en subwoofer, skal 
du tilslutte kablet til en af indgangene eller anvende et fordelingskabel 
(sælges separat) og tilslutte kablerne til begge linjeindgange.

Tilslut en af 
indgangene

Til udgangene på en DVD-
afspiller eller anden enhed

RCA-kabel (sælges separat)
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 ■Tilslutning via højttalertilslutningerne (hvis A/V-forstærkeren ikke har en 
subwooferudgang)

Tilslutningseksempel af et 2.1 kanalers system
Afspiller + A/V-forstærker + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW kan tilsluttes på samme måde).

A/V-forstærker

Højttalerkabel 
(Sælges separat)

Til stikkontakt
Netledning

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Kabler, der sælges separat, kan købes hos din lokale forhandler.

Højtta-
lerkabel
(Sælges 
separat)

Højtta-
lerkabel
(Sælges 
separat)

Når du har gennemført alle tilslutninger, 
skal du bekræfte, at POWER-afbryderen 
er slukket og derefter sætte netstikket i 
stikkontakten.

Råd     
Lydstyrken (S. 37) og LPF (S. 38) kan justeres uafhængigt af hinanden ved hjælp af 
indgangene.
Tilslutningseksempel:  Tilslut subwooferudgangen på et surround-system til INPUT 1 

Tilslut en stereokildes L/R-udgange til INPUT 2
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 ■Lyddæmpning
Du kan midlertidigt slukke for 
subwooferens lyd.
For at vende tilbage til normal 
lydstyrke skal du trykke på 
MUTE-knappen igen.

Grundlæggende anvendelse (lytte til lyd)

1  Tænd for strømmen.

2  Vælg den ønskede indgang.

3  Afspil lydkilden.
 For at justere lydkvaliteten, se ”Justering af lyden” (S. 37).

4  Når du er færdig med at lytte, 
sæt POWER-afbryderen på 
standby.

Bagpanel
POWER-afbryder

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Indikatoren for den 
valgte indgang tændes

Lyser blåt

Blinker hvidt

(VOL/LPF-
niveauindikator)

 

Frontpanel
(INPUT)

eller

Fjernbetjening

Lyser rødt
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2  Afspil lydkilden.
Indstil forstærkerens lydstyrke til det niveau, du normalt lytter til.

3  Forøg subwooferens lydstyrke, 
og afbalancér lydstyrken med 
de andre højttalere i systemet.
Du kan også justere 
lydstyrken med 
lydstyrkekontrollen på 
bagpanelet.

Justering af lyden

 ■Justering af lydstyrken

1  Indstil lydstyrken til ”-” 
(minimum). Bagpanel

Lydstyrkeregulering

Tændt

Fjernbe-
tjening

Frontpanel
(VOL/LPF)

eller

Råd     
•	 Den automatiske strømfunktion fungerer muligvis ikke, når højttalertilslutningerne 

er tilsluttet.
 I denne situation skal du anvende fjernbetjeningen til at skifte til standby.
•	 Når du anvender subwooferen ved ekstremt lave lydstyrker, skal du slå AUTO 

POWER-omskifteren fra for at hindre funktionsfejl.

Bagpanel
AUTO POWER-omskifter

Tændt Standby

Lyser blåt

10 minutter
Intet indgangssignal

Indgangssignal Lyser orange

 ■Tænde og slukke automatisk (auto power)
Subwooferen er i stand til automatisk at tænde og slukke ved at detektere et 
indgangssignal.
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 ■Skift af fasepolariteten

1  Du kan skifte polariteten for 
at vælge den indstilling, hvor 
bassen lyder mest kraftfuld.

 ■Skift af basforstærkning (BASS)
Du kan slå basforstærkning til og 
fra.
Tryk på BASS-knappen igen for at 
vende tilbage til normal bas.

Fjernbe-
tjening

Positiv fase:  Slukket  
(standardindstilling)

Negativ fase: Tændt

ON: Tændt
OFF:  Slukket  

(standardindstilling)

Frontpanel

Frontpanel

eller

Fjernbetjening

eller

 ■LPF-justering
Denne funktion afbryder lyd med højere frekvens end den indstillede frekvens.
Når du afspiller CD'er og lignende materialer anbefaler vi at justere LPF med subwooferen, og 
når du afspiller surround-lydkilder såsom Blu-rays, anbefaler vi at slå L.P.F-omskifteren fra og 
justere LPF på afspilleren eller A/V-forstærkeren.

1  Slå L.P.F-omskifteren til.

2  Indstil LPF.
Du kan også justere 
niveauet med L.P.F-
kontrollen på bagpanelet.

Hvis mellem-/basfrekvenserne er utilstrækkelige, skal du stille ind på en højere frekvens.
(Område: 30 Hz til 150 Hz)

Bagpanel
L.P.F-omskifter

Tændt

Fjernbetjening

Frontpanel
(VOL/LPF)

eller
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•	 Hvis apparatet er snavset særligt slemt, skal du forsigtigt tørre det af med en blød klud 
fugtet med et fortyndet neutralt rengøringsmiddel og derefter slutte af med en tør klud.

•	 Anvend ikke fortynder, rensebenzin eller andre opløsningsmidler.  
(Dette kan beskadige subwooferkabinettets overflade).

FortynderRense-
benzin

Pleje og rengøring

Hvis der opstår et problem med driften af subwooferen, skal du slukke for POWER-afbryderen 
på bagpanelet og derefter tænde for den igen.

Hvis der opstår et problem med driften af subwooferen, skal du slukke for POWER-afbryderen 
på bagpanelet og derefter tænde for den igen.

Årsager til problemer
•	 Subwooferen er blevet ramt af et kraftigt stød, statisk elektricitet eller et problem med 

strømforsyningsspændingen som følge af lynnedslag.
•	 Subwooferen blev betjent forkert.

 →Kontakt kundeservice, hvis problemet vedvarer. (S. 41)

Hvis der opstår et problem

 ■  Inden rengøring af subwooferen skal du altid slukke for strømmen og tage stikket 
ud af stikkontakten.
Der er risiko for elektrisk stød eller tilskadekomst.

FORSIGTIG
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TD725SWMK2 TD520SW

Mærkeeffekt 500 W (når THD: 1%) 250 W (når THD: 1%)
Total harmonisk 
forvrængning

0,05%
(Ved 50 Hz, 1/2 nominel ydelse)

Signal-til-støj-forhold 95 dB eller højere
Frekvensgang for 
afspilning

20 Hz til 150 Hz (-10 dB)
(BASINDSTILLING, LPF 150 Hz)

25 Hz til 150 Hz (-10 dB)
(BASINDSTILLING, LPF 150 Hz)

Indgang

LINE (stereo), 2 indgange
Højttalerniveau, 1 indgang
XLR (stereo), 1 indgang
* Stik nummer 2 er strømførende.

LINE (stereo), 2 indgange
Højttalerniveau, 1 indgang

Indgangsfølsomhed LINE 50 mVrms (100 Hz)

Indgangsimpedans

Med LINE- og XLR-indgang 
10 kΩ eller højere

Med højttalerniveauindgang 
3 kΩ

Med LINE-indgang 
10 kΩ eller højere

Med højttalerniveauindgang 
3 kΩ

Udgang LINE (stereo), 1 udgang og højttalerniveau, 1 udgang
Strømforbrug 110 W 65 W
Standby-strømforbrug 0,5 W eller mindre
Mål på baselement 25 cm x 2 20 cm x 2

Udvendige mål (mm) B545 × H500 × D524
(Inklusive fremspring)

B459 × H420 × D444
(Inklusive fremspring)

Vægt (1 enhed) Ca. 51 kg Ca. 37 kg

*  Specifikationerne og udseendet kan ændres uden forudgående varsel som følge af 
produktforbedringer.

Specifikationer
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 ■Kundeservice for forespørgsler relateret til brug, pleje og reparation af 
produktet

I Storbritannien:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, 
britisk kontor

For andre lande:  Kontakt forhandleren/
distributøren i dit land.

Tlf.: +44 (0)20 7328 4499
Fax: +44 (0)20 7624 6384

e-mail: info@eclipse-td.co.uk

Garanti og kundeservice

 ■Garanti
Garantiperiode: Et år (to år for EU-lande) 
fra købsdatoen.
Selv under garantiperioden kan du blive 
opkrævet for tjenesteydelser. Forhør dig 
om detaljerne.

 ■Mindste lagerføringsperiode for 
ydelsesdele, der skal repareres

Ydelsesdelene brugt ved reparation er dele, 
der kræves for at opretholde produktets 
ydeevne.
Den mindste lagerføringsperiode for 
ydelsesdele, brugt ved reparationer, på 
dette produkt er otte år fra slutningen af 
produktionen.

 ■Reparationer i garantiperioden
Produktet repareres i henhold til 
garantibestemmelserne.

 ■Reparationer efter garantiperiodens 
udløb

Hvis produktet kan gøres brugbart gennem 
reparationer, repareres det for et gebyr på 
din anmodning.

Kontrollér dit lydudstyr for en lang levetid!

Har du bemærket 
nogen af disse 
symptomer?

•	 Netledningen eller stikket er usædvanligt varmt.
•	 Det lugter brændt.
•	 Der er et dybt snit i netledningen, eller den er 

deformeret.
•	 Andre problemer eller funktionsfejl.

Indstil brugen af produktet

•	 For at forhindre funktionsfejl i produktet og undgå ulykker skal du slå POWER-afbryderen 
fra, tage stikket ud af stikkontakten og anmode om et eftersyn af produktet.  
For afgiften for eftersyn og reparation af produktet, v.v. at kontakte os på adressen 
ovenfor.

Sikkerhedskontrol
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