
Kiitos tämän tuotteen ostamisesta.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja käytä tuotetta oikein.
Ennen tuotteen käyttämistä, lue ”Tärkeitä Turvallisuusohjeita”-osio.
Pidä tämä käyttöohje yhdessä alkuperäisen tuotteen ostokuitin kanssa sellaisessa paikassa, 
jossa siitä voi katsoa neuvoa tarvittaessa.

Käyttöohje SUOMI



22

Sisällys

Äänilaite-etiketti
•	 Sijainnista riippuen itseäsi miellyttävä musiikki voi olla muille häiritsevää. Nauti 

musiikistasi sopivalla voimakkuudella, jotta se ei häiritse naapureitasi.
•	 Erityisesti yöllä jopa pienellä äänenvoimakkuudella kuunneltu musiikki voi helposti 

kantautua ympäröivien rakenteiden läpi.  
Ole huomaavainen naapureitasi kohtaan ja ole mukana luomassa miellyttävää 
elinympäristöä.
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•	 Subwoofer ×1

Pääyksikön ja tarvikkeiden tarkastaminen

•	 Käyttöohje ×1

•	 Virtakaapeli ×1 (s. 34, 35)

Yhdysvalloille

Yhdistyneelle kuningaskunnalle

Euroopalle

•	 Kaukosäädin ×1

•	 Kaukosäätimen paristot (koko AAA) x2  
(s. 32)

•	 Jalka ×4 (s. 33)
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HUOMIO
SÄHKÖISKUN VAARA

ÄLÄ AVAA

HUOMIO : SÄHKÖISKUVAARAN 
VÄHENTÄMISEKSI, ÄLÄ POISTA 

SUOJUSTA (TAI TAUSTA-OSAA). EI 
SISÄLLÄ OSIA, JOITA KÄYTTÄJÄ VOI ITSE 

HUOLTAA. KÄÄNNY HUOLTO-ASIOISSA 
VALTUUTETUN HUOLTOHENKILÖKUNNAN 

PUOLEEN.

VAROITUS
VÄHENTÄÄKSESI TULIPALON TAI 
SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ ALTISTA 
TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI 
KOSTEUDELLE.

• Selitykset Graafisille Symboleille

Tasasivuisen kolmion sisällä 
oleva salamasymboli, jossa 
on nuolenpää, on tarkoitettu 
varoittamaan eristämättömästä 
vaarallisesta jännitteestä tuotteen 
kotelon sisällä, joka voi olla riittävän 
suuri muodostamaan sähköiskun 
vaaran.

Tasasivuisen kolmion sisällä 
oleva huutomerkki on tarkoitettu 
kiinnittämään huomiosi tärkeisiin 
käyttö- ja kunnossapito- (huolto-) 
ohjeisiin, jotka ovat tulleet laitteen 
mukana.

HUOMIO
SÄHKÖISKUN VÄLTTÄMISEKSI SOVITA 
PISTOKKEEN LEVEÄ PIIKKI PISTORASIAN 
LEVEÄÄN AUKKOON JA KIINNITÄ 
PAIKOILLEEN KOKONAAN.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS

Ongelman tai toimintahäiriön tapauksessa...

 ■ Jonkin seuraavan ongelman esiintyessä lopeta välittömästi tuotteen käyttö, 
katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Tuote aiheuttaa epätavallisia ääniä tai hajua - Tuote savuaa - Tuote on pudonnut 
tai vahingoittunut
Jos jatkat tuotteen käyttämistä ongelman ilmetessä, on olemassa tulipalon tai 
sähköiskun vaara.

 ■ Älä korjaa, pura tai tee muutoksia laitteeseen itse.
On olemassa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen vaara.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun korjausta, tarkastusta ja säätöä varten. (s. 41)

Käytön aikana...

 ■ Älä laita tuotteen lähelle maljakoita, kukkaruukkuja, kuppeja, meikkejä, 
kemikaaleja tai muita säiliöitä, jotka sisältävät nesteitä.
On olemassa vuodoista ja vieraista aineista aiheutuva tulipalon tai sähköiskun vaara.
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Virtapistoke ja kaapeli...

 ■ Älä käytä tuotetta pääyksikössä esillä olevan virtalähteen jännitteen ulkopuolella.
On olemassa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön vaara.

 ■ Käytä aina mukana tulevaa virtakaapelia.
On olemassa tulipalon tai onnettomuuksien vaara.

 ■ Älä ylikuormita pistorasiaa kytkemällä siihen monta laitetta kerrallaan.
Syntyvän lämmön vuoksi on olemassa tulipalon vaara.

 ■ Älä vahingoita virtakaapelia seuraavilla tavoilla.
- Raapimalla kaapelia - Taivuttamalla kaapelia käyttäen voimaa - Vääntämällä 
kaapelia - Työskentelemällä kaapelin päällä - Lämmittämällä kaapelia  
- Kiskomalla kaapelia - Laittamalla raskaita tavaroita kaapelin päälle
On olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara, kun tuote on vahingoittunut.
Jos virtakaapeli on vaurioitunut, kuten silloin kun ydin on paljastunut tai kaapeli on rikki, 
vaihda se.

 ■ Kun on olemassa salamaniskun vaara, irrota pistoke pistorasiasta äläkä koske 
pistokkeeseen.
On olemassa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön vaara.

HUOMIO

Asennuksen aikana tai liikutettaessa tuotetta...

 ■ Älä sijoita tuotetta seuraavanlaisiin paikkoihin.
- Kiikkerille alustoille, kalteville ja epävakaille paikoille, ja kohonneille sijainneille

On olemassa putoamisen, toimintahäiriön tai loukkaantumisen vaara.
-  Sijainneille, jotka ovat altistuneet öljypitoiselle savulle tai höyrylle, kuten keittiön 

työtasoille ja ilmankostuttimien lähistölle
-  Sijainneille, jotka ovat alttiita suoralle auringonvalolle pitkäksi ajaksi ja 

lämmityslaitteiden tai avotulien läheisyyteen
On olemassa tulipalon, muodon muuttumisen, värin haalistumisen, onnettomuuksien 
tai toimintahäiriöiden vaara.

- Paikkoihin, jotka ovat alttiita kylmälle ilmalle
- Erittäin kylmiin paikkoihin

On olemassa sähkövuodon, lyhytsulun, onnettomuuksien tai kondensaation 
aiheuttaman toimintahäiriön vaara.

 ■ Ole tietoinen seuraavista asioista, kun siirrät tuotetta.
-  Tämä tuote on painava. Avaa tuotepakkaus ja kuljeta tuotetta aina kahden tai 

useamman ihmisen voimin.
On olemassa loukkaantumisvaara.

-  Katkaise virta liitetyistä laitteista ja irrota virtakaapeli, liitäntäkaapelit ja 
kaiutinkaapelit.
Jos tuotetta liikutetaan, kun siihen on kytkettynä kaapeleita, on olemassa vaurioituvista 
kaapeleista johtuva tulipalon tai sähköiskun vaara.

VAROITUS
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Asennuksen aikana tai liikutettaessa tuotetta... (Jatkuu)

 ■ Katkaise ennen kytkentöjen tekemistä virta kaikista laitteista, jotka aioit liittää 
tuotteeseen.

 ■ Liitä kukin laite sen käyttöohjeen mukaan.
Jos liität laitteita virran ollessa päällä, on olemassa vaara, että tuote voi yhtäkkiä tuottaa 
kovaa melua ja tuotteeseen voi tulla toimintahäiriö.

Virtapistoke ja kaapeli...

 ■ Älä käytä epävakaata tai löysää pistorasiaa.
Syntyvän lämmön vuoksi on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.
Pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia.

 ■ Älä liitä tai irrota pistoketta märillä käsillä.
 ■ Älä kosketa pistokkeen piikkejä.
On olemassa sähköiskun vaara.

 ■ Liitä pistoke kokonaan pistorasiaan.
On olemassa tulipalon vaara johtuen syntyvästä lämmöstä tai kerääntyneestä pölystä.

 ■ Älä laita virtakaapelia lämmittimien läheisyyteen. Älä käytä pistoketta ja 
virtakaapelia, kun ne ovat kuumia.
Kaapelin vaippa sulaa aiheuttaen tulipalon tai sähköiskun vaaran.

 ■ Puhdista säännöllisesti kerääntynyt pöly pistokkeen piikeistä.
On olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.
Irrota virtapistoke ja pyyhi se kuivalla liinalla.

Käytön aikana...

 ■ Älä kiipeä tuotteen päälle tai käytä sitä askelmana tai istuimena.
On olemassa loukkaantumisvaara johtuen tuotteen kaatumisesta tai vahingoittumisesta. 
Kotitalouksien, joissa on pieniä lapsia, tulisi olla erityisen varovaisia.

 ■ Älä tee seuraavia asioita kaukosäätimelle.
- Kaukosäätimen pudottaminen - Kaukosäätimen iskeminen - Kaukosäätimen 
kasteleminen - Kaukosäätimen sijoittaminen kosteisiin tai pölyisiin paikkoihin
Nämä teot aiheuttavat kaukosäätimen rikkoutumista ja toimintahäiriötä tai lisäävät 
paristojen kulumista.

 ■ Säädä vahvistimen ja subwooferin äänenvoimakkuus vähimmäistasolle ennen 
virran kytkemistä.
Muuten saattaa ilmetä äkillistä kovaa ääntä aiheuttaen kuulovaurio- tai 
tuotevahinkovaaran.

 ■ Kun tuote aiheuttaa epätavallisia ääniä suurilla äänenvoimakkuuksilla 
toistettaessa, laske äänenvoimakkuutta.
Jos tuotetta käytetään tässä tilassa tai tuotetta käytetään pitkän aikaa, kun ääni on 
vääristynyt, kaiutin synnyttää lämpöä aiheuttaen tulipalon vaaran.

HUOMIO
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 ■Tärkeitä turvallisuusseikkoja
1) Lue nämä ohjeet.
2) Säilytä nämä ohjeet.
3) Huomioi kaikki varoitukset.
4) Noudata kaikkia ohjeita.
5) Älä käytä tätä laitetta veden läheisyydessä.
6) Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
7)  Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaan.
8)  Älä asenna lähelle lämpölähteitä, kuten lämpöpattereita, lämmittimiä, uuneja tai muita 

laitteita (kuten vahvistimia), jotka tuottavat lämpöä.
9)  Älä tee tyhjäksi polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen tarkoitusta. Polarisoidussa 

pistokkeessa on kaksi piikkiä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on 
kaksi piikkiä ja kolmas maadoituspiikki. Leveä piikki tai kolmas piikki on asennettu sinun 
turvaksesi. Jos tuotteen mukana tullut pistoke ei sovi pistorasiaasi, pyydä sähköasentajaa 
vaihtamaan vanhentunut pistorasia.

10)  Suojaa virtajohto sen päällä kävelemisen tai puristumisen varalta erityisesti pistokkeiden ja 
jatkojohtojen kohdalla sekä siinä kohdassa, jossa jatkojohdot erkanevat laitteesta.

11) Käytä vain valmistajan määrittelemiä kiinnityksiä/lisälaitteita.
12)  Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemää tai laitteen mukana myytävää 

vaunua, jalustaa, kolmijalkaa, pidikettä tai alustaa. Käyttäessäsi vaunua, ole 
varovainen liikuttaessasi vaunu/laite -yhdistelmää välttääksesi kaatumisesta 
aiheutuvia vahinkoja.

13) Irrota laite sähköverkosta salamoinnin ajaksi tai kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14)  Käänny kaikissa huolto-asioissa valtuutetun huoltohenkilökunnan puoleen. Huoltoa 

tarvitaan, kun laite on vahingoittunut jollakin tavalla, kuten virtakaapeli tai pistoke on 
vaurioitunut, nestettä on kaatunut tai esineitä on pudonnut laitteelle, laite on altistunut 
sateelle tai kosteudelle tai kun se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Huollon ja puhdistuksen aikana...

 ■ Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
On olemassa sähköiskun tai loukkaantumisen vaara.

Jos et aio käyttää tuotetta pitkään aikaan...

 ■ Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
On olemassa tulipalon vaara.

HUOMIO
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<Euroopan unionissa asuville asiakkaille>

Talousjätteen mukana ei saa hävittää paristoja tai akkuja eikä laitteita, jotka sisältävät paristoja 
tai akkuja, jotka on merkitty jäteastiasymbolilla jonka yli on vedetty rasti.
Tämä merkki perustuu Euroopan Unionin Direktiiviin 2006/66/EY paristoista ja akuista.
Hävittääksesi käytettyjä paristoja, akkuja tai laitteita jotka sisältävät niitä, vie ne määrättyihin 
keräyspisteisiin.
Käytetyillä paristoilla ja akuilla on mahdollisesti vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen 
johtuen mukana olevista vaarallisista aineista, erityisesti raskasmetalleista, kuten kadmiumista, 
lyijystä tai elohopeasta. Tällöin rastitetun jäteastiasymbolin alle on merkitty kemiallinen 
alkuaineen merkki.
Voit osallistua tämän vaikutuksen poistamiseen yhteistyöllä.

Cd
Euroopan Unionin Direktiivin 2002/96/EY (Sähkö- ja Elektroniikkalaiteromulle = WEEE) 
mukaisesti tätä tuotetta, joka on merkitty jäteastiasymbolilla, jonka yli on vedetty risti, ei saa 
hävittää kotitalousjätteiden mukana EU-jäsenvaltioissa. 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
Kun olet hävittämässä tätä tuotetta EU:n jäsenvaltiossa, hävitä tuote asianmukaisesti 
kyseisen valtion lakien mukaan, esimerkiksi palauttamalla se jälleenmyyjälle. Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromulla on mahdollisesti vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen 
johtuen laitteiden sisältämistä vaarallisista aineista. Voit tekemällä yhteistyötä omalta osaltasi 
osallistua näiden vaikutusten poistamiseen ja tehostaa uusiokäyttöä/kierrätystä/sekä muita 
tapoja uudellenkäyttää tuotteita.
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Osien nimet ja toiminnot

 ■Takapaneeli

*  , , , ja  ovat vain 
SISÄÄNTULO 2:lle

* * *

*

 Äänenvoimakkuuden säätö  (s. 37)
Säätää äänenvoimakkuutta.

 L.P.F-säätö (s. 38)
Säätää (leikkaa) ylipäästötaajuutta. 
Säätöalue: 30 Hz – 150 Hz

 L.P.F-valintakytkin (s. 38)
Kytkee Alipäästösuodattimen (LPF) päälle 
ja pois päältä.

 XLR-sisääntuloliitin
Kytke tämä liitin, jos subwoofer-
ulostuloliitin tai linjaulostuloliitin AV-
vahvistimessasi on XLR-liitin.  
* vain TD725SWMK2

 LINE-sisääntuloliittimet (s. 34)
Yhdistä nämä liittimet subwooferin 
ulostuloon tai linjaulostuloon AV-
vahvistimessa.

 LINE-ulostuloliittimet
Muuttaa signaalin sisääntulon XLR-
sisääntuloliittimiä, LINE-sisääntuloliittimiä 
tai kaiuttimien sisääntuloliittimiä varten 
linjatasolle ja lähettää signaalin. 
(Tämä ei ole yhteydessä subwooferin 
äänenvoimakkuuden säätöön tässä 
tuotteessa.)

 Kaiuttimien sisääntuloliittimet (s. 35)
Kytke nämä liittimet AV-vahmistimen 
kaiutinulostuloon, jos siinä ei ole 
subwoofer-ulostuloa.

 Kaiuttimien ulostuloliittimet (s. 35)
Lähettää tulosignaalia kaiuttimen 
sisääntuloliittimiin ilman muutoksia.

 POWER-kytkin (s. 36)
Kytkee virran päälle ja pois päältä.

 AUTO POWER -kytkin (s. 37)
Kytkee automaattisesti virran päälle ja 
pois päältä.

 AC IN -liitäntä (s. 34, 35)
Kytke mukana tuleva virtakaapeli 
kotitaloustalouspistorasiaan.

Neuvoja
Automaattinen virta -toiminto ei ehkä 
toimi, kun kaiuttimien sisääntuloliitin on 
kytketty.
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 ■Kaukosäädin

 ■Etupaneeli
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Merkkivalo

 POWER-merkkivalo (s. 36)
Palaa sinisenä, kun virta on päällä ja 
punaisena kun laite on valmiustilassa.

 INPUT-merkkivalo (s. 36)
Valitun sisääntulon merkkivalo syttyy.

 REVERSE-merkkivalo (s. 38)
Kytketty pois päältä, kun positiivinen vaihe 
on asetettu ja päälle, kun negatiivinen 
vaihe on asetettu.

 BASS-merkkivalo (s. 38)
Kytketty päälle bassovahvistuksen aikana 
ja pois päältä, kun bassovahvistus on pois 
päältä.

 Kaukosäätimen valovastaanotin (s. 33)
Vastaanottaa signaaleja kaukosäätimestä.

 VOL-merkkivalo (s. 37)
Päällä ollessa voit säätää 
äänenvoimakkuutta UP/DOWN 
-painikkeilla.

 LPF-merkkivalo (s. 38)
Päällä ollessa voit säätää LPF-suodatinta 
UP/DOWN-painikkeilla.

 VOL/LPF-tason merkkivalo (s. 36)
Näyttää äänenvoimakkuuden tai LPF 
-suodattimen.

Painike

 POWER-painike (s. 36)
Vaihtaa virta päällä -tilan ja valmiustilan 
välillä.

 INPUT-painike (s. 36)
Vaihtaa INPUT 1:n ja INPUT 2:n välillä.

 REVERSE-painike (s. 38)
Vaihtaa positiivisen ja negatiivisen 
vaiheen välillä.

 BASS-painike (s. 38)
Kytkee bassovahvistuksen päälle ja pois 
päältä.

 VOL/LPF SEL -painike (s. 38)
Vaihtaa äänenvoimakkuuden ja LPF:n 
säädön välillä.

 DOWN-painike (s. 38)
 UP-painike (s. 37)

Säätää äänenvoimakkuutta tai LPF:ää.

 MUTE-painike (s. 36)
Mykistää äänen.

 DIMMER-painike
Säätää merkkivalojen kirkkautta. 
Kirkkaus muuttuu painikkeen 
jokaisella painalluksella seuraavassa 
järjestyksessä:  
kirkas → normaali → tumma → pois.
(Kun asetuksena on pois päältä, vain 
POWER-merkkivalo pysyy päällä.)
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Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

 Mukana tulevien paristojen käyttöaika on noin yksi vuosi. Kun kaukosäädin ei enää toimi hyvin, 
vaihda vanhat paristot uusiin.

1 Avaa kaukosäätimen takakansi 
painamalla sitä ja vetämällä 
sitä nuolen suuntaan.

2 Aseta kaksi paristoa 
paristolokeroon kuvan 
osoittamalla tavalla.
Käytä AAA-kokoisia paristoja.

3 Työnnä takakantta nuolen 
osoittamaan suuntaan 
sulkeaksesi paristolokeron.

 ■ Älä sekoita paristojen napaisuuksia (suunnat positiivinen (+) ja negatiivinen (-)).
 ■  Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhtä aikaa.
 ■  Älä käytä erityyppisiä paristoja yhtä aikaa.
 ■  Jos paristo on vuotanut, pyyhi neste paristolokerosta ja vaihda paristot uusiin.

HUOMIO
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 ■Asennuspaikka
•	 Aseta etupaneeli suuntaan, jossa katselu ja kuuntelu tapahtuu.
•	 Jos sijoitat ohjausyksikön yhdensuuntaisesti huoneen kanssa, vastamelua voi esiintyä 

äänen heijastuessa seinistä. Suosittelemme subwooferin sijoittamista yhdensuuntaisten 
pintojen kanssa kulmittain.

Subwooferin asentaminen

 ■Jalkojen kiinnittäminen
Jos subwoofer sijoitetaan kiinteälle lattiapinnalle, kiinnitä jalat sen pohjaan.

Ohjausyksikkö

Etupaneeli
(Kaukosäätimen 
valovastaanotin)

Subwoofer

Jalka ×4

Neuvoja
Suoritettaessa tätä työtä levitä 
pehmeä pyyhe tai kangas lattialle, 
niin et naarmuta subwooferia tai 
lattiaa.

Neuvoja
Sijoita subwoofer niin, että kaukosäätimen valovastaanotin ei altistu voimakkaalle valolle, 
kuten suoralle auringonvalolle. (Kaukosäätimen toimintoja ei ehkä voida vastaanottaa tai 
voi ilmetä toimintahäiriöitä.)
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Kun olet suorittanut kaikki liitännät, 
varmista että POWER-katkaisin on pois 
päältä ja kytke pistoke pistorasiaan.

Virtalähteeseen
Virtakaapeli

AV-vahvistin

Etukaiuttimen 
ulostulo (L)

Keskikaiuttimen ulostulo

Etukaiuttimen 
ulostulo (R)

Surround-
ulostulo (L)

Surround-ulostulo (R)

Kaiutinkaapeli 
(myydään 
erikseen)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Subwooferin kytkeminen

 ■Tyypillinen kytkentä (kun AV-vahvistimessa on subwoofer-ulostulo)
5.1-kanavaisen järjestelmän kytkentäesimerkki 
Soitin + AV-vahvistin + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW voidaan kytkeä samalla tavalla.)

* Kaapelit, jotka myydään erikseen, voi ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä.

Jos AV-vahvistimessasi on vain yksi subwoofer-ulostulokanava, kytke 
kaapeli joko linjasisääntuloliittimeen, tai käytä jakajakaapelia (myydään 
erikseen) ja kytke kaapelit molempiin linjasisääntuloliittimiin.

Kytke toiselle 
puolelle

DVD-soittimeen tai muun 
laitteen ulostuloliittimeen

RCA-kaapeli (myydään 
erikseen)
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 ■Kytkeminen kaiutinliitäntöjä käyttämällä (kun AV-vahvistimessa ei ole 
subwoofer-ulostuloa)

2.1-kanavaisen järjestelmän kytkentäesimerkki
Soitin + AV-vahvistin + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW voidaan kytkeä samalla tavalla.)

AV-vahvistin

Kaiutinkaapeli 
(myydään 
erikseen)

Virtalähteeseen
Virtakaapeli

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Kaapelit, jotka myydään erikseen, voi ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä.

Kaiutin-
kaapeli
(myydään 
erikseen)

Kaiutin-
kaapeli
(myydään 
erikseen)

Kun olet suorittanut kaikki liitännät, 
varmista että POWER-katkaisin on pois 
päältä ja kytke pistoke pistorasiaan.

Neuvoja
Äänenvoimakkuutta (s.37) ja LPF:ää (s.38) voidaan säätää itsenäisesti käyttämällä 
sisääntuloja. 
Kytkentäesimerkki:  Liitä surround-järjestelmän subwooferin ulostulo INPUT 1:een 

Liitä stereolähteen L/R-ulostulot INPUT 2:een
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 ■Mykistys
Voit väliaikaisesti sammuttaa 
subwooferin äänentoiston.
Palataksesi normaaliin, paina 
kerran uudelleen MUTE-painiketta.

Peruskäyttö (äänen kuuntelu)

1 Kytke virta päälle.

2 Valitse haluamasi sisääntulo.

3 Toista äänilähde.
 Säätääksesi äänenlaatua, katso ”Äänenlaadun säätäminen” (s. 37).

4 Kun olet lopettanut  
kuuntelun, aseta virta 
valmiustilaan.

Takapaneeli
virta-kytkin 
(POWER)

Kaukosäädin

Kaukosäädin

Valitun sisääntulon 
merkkivalo syttyy

Palaa sinisenä

Vilkkuu valkoisena

VOL/LPF-tason 
merkkivalo 

Etupaneeli
(INPUT)

tai

Kaukosäädin

Palaa punaisena
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2 Toista äänilähde.
Säädä vahvistimen äänenvoimakkuus tasolle, jolla normaalisti kuuntelet.

3 Lisää ja tasapainota 
subwooferin 
äänenvoimakkuutta  
käytössä olevilla  
kaiuttimilla.
Voit myös säätää 
äänenvoimakkuutta 
takapaneelissa sijaitsevalla 
äänenvoimakkuuden 
säätimellä.

Äänenlaadun säätäminen

 ■Äänenvoimakkuuden säätäminen

1 Aseta äänenvoimakkuus ”-” 
(minimi).

Takapaneeli
Äänenvoimakkuuden 

säätö

Päällä

Kaukosäädin

Etupaneeli
(VOL/LPF)

tai

Neuvoja
•	 Automaattinen virta -toiminto ei ehkä toimi, kun kaiuttimien sisääntuloliitin on 

kytketty.
 Tässä tilassa, käytä kaukosäädintä siirtyäksesi valmiustilaan.
•	 Käytettäessä subwooferia äärimmäisen pienillä äänenvoimakkuuksilla, käännä 

AUTO POWER -kytkin pois päältä ehkäistäksesi toimintahäiriöitä.

Takapaneeli
automaattinen virta-

kytkin (AUTO POWER)

Virta päälle Valmiustila

Palaa sinisenä

10 minuuttia
Ei tulosignaalia

Tulosignaali 
Palaa oranssina

 ■Kytkee automaattisesti virran päälle ja pois päältä (auto power)
Subwoofer pystyy automaattisesti kytkemään virran päälle ja pois päältä 
havaitsemalla tulosignaalin.
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 ■Napaisuuden vaihtaminen

1 Vaihda napaisuutta  
valitaksesi tilan, jossa 
bassoäänet ovat 
täyteläisimpiä.

 ■Bassovahvistuksen vaihtaminen (BASS)
Voit laittaa bassovahvistuksen 
päälle ja pois päältä.
Palataksesi normaaliin, paina 
uudelleen BASS-painiketta.

Kaukosäädin

Positiivinen vaihe:  pois päältä
                              (oletusasetus)
Negatiivinen vaihe: päällä

ON: Päällä
OFF:  Pois päältä  

(oletusasetus)

Etupaneeli

Etupaneeli

tai

Kaukosäädin

tai

 ■LPF:n (alipäästösuodattimen) säätäminen
Tämä toiminto suodattaa pois asetettua äänentaajuutta korkeammat taajuudet.
CD:eiden ja samankaltaisten materiaalien kohdalla suosittelemme säätämään LPF-suodatinta 
subwooferista, ja surround-äänilähteiden, kuten Blu-ray-levyjen, kohdalla suosittelemme 
kääntämään L.P.F-valintakytkimen pois päältä ja säätämään LPF:ää soittimesta tai AV-
vahvistimesta.

1 Kytke L.P.F-valintakytkin 
päälle.

2 Aseta LPF.
Voit myös säätää 
äänenvoimakkuutta 
takapaneelissa 
sijaitsevalla L.P.F-
säätimellä.

Jos keski- ja alaäänialue on riittämätön, aseta taajuus korkeammalle.
(Alue: 30 Hz – 150 Hz)

Takapaneeli
L.P.F-valintakytkin

Päällä

Kaukosäädin

Etupaneeli
(VOL/LPF)

tai
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•	 Jos lika on erityisen pinttynyt, pyyhi se varovasti pois pehmeällä liinalla, joka on kostutettu 
laimennetulla neutraalilla pesuaineella ja pyyhi lopuksi kuivalla liinalla.

•	 Älä käytä tinneriä, bensiiniä tai muita liuottimia.  
(Tämä voi vahingoittaa subwooferin kotelon pintaa.)

OhenneBensiini

Huolto ja puhdistus

Kun subwooferin toiminnassa ilmenee ongelma, käännä takapaneelin POWER-kytkin pois 
päältä ja sitten käännä se takaisin päälle.

Kun subwooferin toiminnassa ilmenee ongelma, käännä takapaneelin POWER-kytkin pois 
päältä ja sitten käännä se takaisin päälle.

Ongelmien syitä
•	 Subwooferiin on kohdistunut kovia iskuja, staattista sähköä tai salama on aiheuttanut 

virtalähteen jänniteongelman.
•	 Subwooferia on käytetty väärin.

 →Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun. (s. 41)

Kun ilmenee ongelma

 ■  Ennen subwooferin puhdistusta, sammuta aina virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
On olemassa sähköiskun tai loukkaantumisen vaara.

HUOMIO
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TD725SWMK2 TD520SW

Nimellisteho 500 W (kun THD: 1%) 250 W (kun THD: 1%)
Harmoninen 
kokonaissärö

0,05%
(50 Hz:ssä, 1/2 nimellisteho)

Signaali-kohina-suhde 95 dB tai suurempi

Toiston taajuusvaste 20 Hz – 150 Hz (-10 dB)
(BASS MODE, LPF 150 Hz)

25 Hz – 150 Hz (-10 dB)
(BASS MODE, LPF 150 Hz)

Sisääntulo

LINE (stereo), 2 sisääntuloa
Kaiutintaso, 1 sisääntulo
XLR (stereo), 1 sisääntulo 

*Tappi numero 2 on HOT.

LINE (stereo), 2 sisääntuloa
Kaiutintaso, 1 sisääntulo

Tuloherkkyys LINE 50 mVrms (100 Hz)

Tuloimpedanssi

LINJA- ja XLR-sisääntulon 
aikana 
   10 kΩ tai enemmän
Kaiuttimien sisääntulotason 
aikana 
   3 kΩ

LINJA-sisääntulon aikana 
10 kΩ tai enemmän

Kaiuttimien sisääntulotason 
aikana 
   3 kΩ

Ulostulo LINE (stereo), 1 ulostulo ja kaiutintaso, 1 ulostulo
Virrankulutus 110 W 65 W
Virrankulutus 
valmiustilassa 0,5 W tai vähemmän

Ohjausyksikön mitat 25 cm × 2 20 cm × 2

Ulkoiset mitat (mm) L 545 × K 500 × S 524
(Mukaan lukien ulokkeet)

L 459 × K 420 × S 444
(Mukaan lukien ulokkeet)

Paino (1 yksikkö) Noin 51 kg Noin 37 kg

*  Tuoteparannuksista johtuen tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta.

Tekniset tiedot
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 ■Asiakaspalvelu tuotteen käyttöä, huoltoa ja korjausta koskevissa 
tiedusteluissa

Yhdistyneelle kuningaskunnalle:  Fujitsu Ten 
(Europe) GmbH, UK:n toimipaikka

Muille maille:  Ota yhteyttä maasi jälleenmyyjään/
jakelijaan.

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

Sähköpostia : info@eclipse-td.co.uk

Takuu ja asiakaspalvelu

 ■Takuu
Takuuaika: Yksi vuosi (kaksi vuotta EU-
maille) alkaen ostopäivästä.
Palveluista voidaan veloittaa myös 
takuuaikana. Yksityiskohtia varten konsultoi 
asianmukaista henkilökuntaa.

 ■Toimintakyvyn korjausosien 
vähimmäissäilytysaika

Toimintakyvyn korjausosat ovat osia, 
joita tarvitaan ylläpitämään tuotteen 
toimintakykyä.
Toimintakyvyn korjausosien 
vähimmäissäilytysaika tälle tuotteelle on 
kahdeksan vuotta tuotannon päättymisen 
jälkeen.

 ■Korjaukset takuuaikana
Tuote korjataan takuusäännöksien 
mukaisesti.

 ■Korjaukset takuuajan loputtua
Jos tuote voidaan korjata käyttökelpoiseksi, 
se korjataan pyynnöstäsi korvausta vastaan.

Tarkista äänentoistolaitteesi taataksesi pitkän käyttöiän!

Oletko  
huomannut 
seuraavia 
merkkejä?

•	 Virtakaapeli tai pistoke on epätavallisen kuuma.
•	On palaneen hajua.
•	 Sähkökaapelissa on syvä viilto tai se on vääristynyt.
•	Muita ongelmia tai toimintahäiriö.

Lopeta tuotteen käyttö

•	 Estääksesi tuotteen toimintahäiriön tai onnettomuuden aiheutumisen, käännä POWER-
kytkin pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja pyydä tuotteen tarkastamista.  
Koskien tuotteen tarkastamisesta ja korjaamisesta aiheutuvaa todennäköistä maksua ota 
yhteys kuten edellä.

Turvatarkastus
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