
Go raibh maith agat as an táirge seo a cheannach.
Léigh an lámhleabhar treoracha seo go cúramach agus bain úsáid as an táirge mar is ceart.
Roimh úsáid a bhaint as an táirge, léigh an t-alt “Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha”.
Coinnigh an lámhleabhar treoracha seo in éineacht leis an admháil ceannaigh bunaidh don 
táirge in áit inar féidir na treoracha a léamh nuair is gá.

Lámhleabhar Treoracha GAEILGE
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Clár ábhair

Béasaíocht maidir le fuaim
•	 Is féidir go gcuirfidh cheol taitneamhach isteach ar dhaoine ag brath ar an áit a bhfuil 

tú. Bain taitneamh as do cheol ag airde cuí ionas nach gcuireann sé isteach ar do 
chomharsanaigh.

•	Go háirithe, is féidir le ceol, fiú ag airde íseal, taisteal go héasca tríd an timpeallacht ina 
bhfuil tú san oíche.  
Smaoinigh ar do chomharsanaigh le do thoil agus cuidiú le timpeallacht mhaireachtála 
chompordach a chruthú.

An príomhaonad agus codanna 
coimh-deacha a sheiceáil ............  23

Treoracha Sábháilteachta 
Tábhachtacha ...............................  24
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•	 Fo-dhordaire x1

An príomhaonad agus codanna coimh-
deacha a sheiceáil

•	 Lámhleabhar Treoracha x1

•	 Cábla cumhachta x1 (Lch. 34, 35)

Do SAM

Don Ríocht Aontaithe

Don Eoraip

•	 Cianrialtán x1

•	 Ceallra don chianrialtán (méid AAA) x2 
(Lch. 32)

•	 Cos x4 (Lch. 33)
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AIRE
BAOL TURRAINGE LEICTRÍ

NÁ OSCAIL TEAR

AIRE: LEIS AN MBAOL A LAGHDÚ MAIDIR 
LE TURRAING LEICTREACH, NÁ BAIN 

CLÚDACH (NÓ CÚL). NÍL AON CHODANNA 
INSEIRBHÍSE AG AN ÚSÁIDEOIR ISTIGH 
ANN. IARR AR PHEARSANRA SEIRBHÍSE 

CÁILITHE SEIRBHÍSIÚ A DHÉANAMH.

RABHADH
LEIS AN MBAOL TINE NÓ TURRAINGE 
LEICTRÍ A LAGHDÚ, NÁ NOCHTAIGH 
AN FEARAS SEO LE FEARTHAINN NÓ 
LE TAISE.

• Míniú ar Shiombailí Grafacha

An splanc tintrí leis an tsiombail 
‘rinn saighde’, laistigh de thriantán 
comhshleasach, tá sé beartaithe 
foláireamh a thabhairt duit maidir le 
codanna contúirteacha nach bhfuil 
inslithe laistigh den táirge agus 
lenar féidir go bhfuil siad mór go 
leor le turraing leictreach  
a thabhairt.

Tá sé i gceist leis an gcomhartha 
uaillbhreasa laistigh le triantán 
comhshleasach tú a chur ar 
an eolas maidir le treoracha 
tábhachtacha oibriúcháin agus 
cothabhála (seirbhísiú) sa litríocht  
a ghabhann leis an fearas.

AIRE
CHUN TURRAING LEICTREACH A 
SHEACHAINT, CUIR LANN LEATHAN DEN 
PHLOCÓID TAOBH LEIS AN SLIOTÁN 
LEATHAN AGUS IONSAIGH GO HIOMLÁN Í.

Treoracha Sábháilteachta Tábhachtacha

RABHADH
I gcás go mbeidh fadhb nó mífheidhmiú ann...

 ■ Nuair a tharlaíonn ceann de na fadhbanna seo a leanas, scoir d’úsáid an táirge 
láithreach, cas as an chumhacht, agus díphlugáil an phlocóid chumhachta ón 
soicéad cumhachta.
- Bíonn torann nó boladh neamhghnách ón táirge - Imíonn deatach as an táirge  
- Titeann an táirge nó bíonn damáiste déanta air
Má leanann tú leis an táirge a úsáid nuair a bhíonn fadhb ann, beidh baol tine nó 
turrainge leictrí ann.

 ■ Ná déan an táirge a dheisiú, a dí-thógáil, nó a mhionathrú leat féin.
Tá baol tine, turrainge leictrí, nó gortaithe ann.
Déan teagmháil le seirbhís do chustaiméirí lena dheisiú, lena scrúdú nó lena 
mhionathrú. (Lch. 41)

Le linn úsáide...

 ■ Ná cuir vásaí, potaí bláthanna, cupáin, smideadh, ceimiceáin, nó coimeádáin eile 
a bhfuil leachtanna ann, ar an táirge nó gar dó.
Tá baol tine nó turrainge leictrí de dheasca sceite agus substaintí coimhthíocha.
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Plocóid chumhachta agus cábla...

 ■ Ná húsáid an táirge le voltas soláthair cumhachta seachas an ceann atá ar 
taispeáint ar an bpríomh aonad.
Tá baol tine, turrainge leictrí, nó mífheidhmithe ann.

 ■ Úsáid i gcónaí an cábla cumhachta a thugtar.
Tá baol dóiteáin nó timpistí ann.

 ■ Ná rólódáil an soicéad cumhachta trí bharraíocht gléasanna a phlugáil isteach.
Bheadh baol tine de dheasca an teas a ghintear.

 ■ Ná déan damáiste don chábla cumhachta sna bealaí seo a leanas.
- An cábla a scríobadh - An cábla a lúbadh le forsa - An cábla a chasadh  
- Obair ar an gcábla - An cábla a théamh - An cábla a tharraingt  
- Rudaí troma a chur ar an gcábla
Tá baol tine nó turrainge leictrí de dheasca damáiste ann.
Má tá an cábla cumhachta damáiste amhail nuair a bhíonn an croí nochta nó go bhfuil an 
cábla briste, cuir ceann eile ina ionad le do thoil.

 ■ Nuair a bhíonn baol tintrí ann, bain an phlocóid chumhachta ón soicéad agus 
nach tadhall an phlocóid.
Tá baol tine, turrainge leictrí, nó mífheidhmithe ann.

AIRE        

Le linn an táirge a shocrú nó a bhogadh...

 ■ Ná suí an táirge sna cineálacha suíomhanna mar seo a leanas.
- Ardáin chorracha, chlaonta nó neamhsheasmhacha, nó ar áiteanna arda

Tá baol titime, mífheidhmithe, nó gortaithe ann.
-  Suíomhanna atá gan chosaint ó dheatach nó gal olacha amhail binsí cistine 

agus gar do thaisirí
-  Suíomhanna atá gan chosaint ó sholas gréine díreach ar feadh tréimhsí fada 

ama agus in aice le téitheoirí nó lasair gan chosaint
Tá baol tine, míchumtha, dídhathaithe, timpistí, nó mífheidhmithe ann.

- Suíomhanna atá nochta go díreach d’aer fuar
- Suíomhanna atá an-fhuar ar fad

Tá baol ar sceitheadh leictreach nó scriosdó, timpistí, nó mífheidhmiú de dheasca 
comhdhlúthaithe.

 ■ Bí ar an eolas faoi na nithe seo a leanas le linn an táirge a bhogadh.
-  Tá an táirge seo trom. Bíodh beirt nó níos mó ann i gcónaí le pacáistiú an táirge 

a oscailt agus lena iompar.
Tá baol gortaithe ann leis.

-  Cas as an chumhacht chuig na gléasanna nasctha agus díphlugáil an cábla 
cumhachta, cáblaí naisc, agus cáblaí callaire.
Má bhogtar an táirge leis na cáblaí go fóill nasctha, tá baol go mbeidh tine ann, nó 
turraing leictreach de dheasca dochar a dhéanamh do na cáblaí.

RABHADH
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Le linn an táirge a shocrú nó a bhogadh... (Ar lean)

 ■ Cas as an chumhacht chuig gach aon ghléas a nascann leis an táirge roimh an 
nasc a dhéanamh leo.

 ■ Nasc gach gléas de réir an lámhleabhair treoracha lena mbaineann.
Má nascann tú na gléasanna leis an chumhacht casta air, tá an baol ann go mbeadh 
torann ard tobann ann agus go mbeidh an táirge ag mífheidhmiú.

Plocóid chumhachta agus cábla...

 ■ Ná húsáid soicéad cumhachta atá neamhsheasmhach nó scaoilte.
Tá baol tine nó turrainge leictrí mar gheall ar an teas atá ginte.
Iarr ar leictreoir soicéad eile a chur ina ionad.

 ■ Ná plugáil nó díphlugáil an phlocóid chumhachta le lámha fliuch.
 ■ Ná tadhaill pionnaí na plocóide cumhachta.
Tá baol turrainge leictrí ann.

 ■ Plugáil an phlocóid chumhachta an bealach ar fad isteach sa soicéad cumhachta.
Tá baol tine ann mar gheall ar an teas a ghintear nó ó dhusta carntha.

 ■ Ná cuir na cáblaí cumhachta gar do théitheoirí. Ná húsáid an phlocóid 
chumhachta agus cábla nuair a bhíonn siad te.
Leáfaidh clúdach an chábla agus beidh baol tine nó turrainge leictrí leis.

 ■ Glan aon dusta carntha ar phionnaí na plocóide cumhachta ar bhonn rialta.
Tá baol tine nó turrainge leictrí ann leis.
Díphlugáil an phlocóid chumhachta agus glan le héadach tirim é.

Le linn úsáide...

 ■ Ná seas ar an táirge nó úsáid a bhaint as mar chéim nó mar shuíochán.
Tá baol gortaithe ann má thiteann an táirge nó má dhéantar damáiste dó. Ba chóir go 
mbeidh teaghlaigh le leanaí beaga ann ar an airdeall ach go háirithe.

 ■ Ná glactar na gníomhartha seo a leanas leis an gcianrialtán.
- An cianrialtán a thitim - An cianrialtán a bhualadh - An cianrialtán a fliuchadh  
- An cianrialtán a chur in áiteanna teasa nó lán de dhusta
Beidh na gníomhartha sin ina gcúis le briseadh, le mífheidhmiú an chianrialtáin, nó le 
cur le hídiú na gceallraí.

 ■ Roimh an chumhacht a chasadh air, socraigh airde an aimplitheora agus an fho-
dhordaire ag an leibhéal is ísle.
Féadfaidh torann ard a bheith ann go tobann agus a bheith mar chúis le baol caillteanais 
éisteachta nó damáiste don táirge.

 ■ Má tharlaíonn go mbíonn fuaimeanna neamhghnácha le linn athsheinm ag airde 
arda, cuir an airde síos.
Má úsáidtear an táirge sa dóigh seo nó má úsáidtear an táirge ar feadh tréimhse fada 
ama nuair a bhíonn an fhuaim as a riocht, déanfaidh an callaire teas a ghiniúint,  
a bheidh ina chúis le baol tine.

AIRE        
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 ■Nithe tábhachtacha maidir le sábháilteacht
1)  Léigh na treoracha seo.
2) Coinnigh na treoracha seo.
3) Tabhair aird ar gach rabhadh.
4)  Lean na treoracha uile.
5) Ná húsáid an gaireas seo gar d’uisce.
6)  Ná glan ach le héadach tirim.
7)  Ná bac aon oscailt aerála. Suiteáil de réir threoracha an déantóra.
8)  Ná suiteáil gar d’aon fhoinse teasa amhail radaitheoirí, cláir teasa, soirn, nó gaireas eile 

(lena n-áirítear aimplitheoirí) a tháirgeann teas.
9)  Ná sáraigh an cuspóir sábháilteachta den phlocóid pholaraithe nó de chineál talmhúcháin 

na plocóide. Tá dhá lann ar phlocóid pholaraithe, ceann acu níos leithne ná an ceann eile. 
Tá dhá lann ar phlocóid de chineál talmhúcháin agus beangán talmhúcháin mar an tríú 
ceann. Cuirtear an lann leathan nó an tríú beangán ar fáil ar mhaithe le do shábháilteacht 
féin. Mura bhfuil an phlocóid a chuirtear ar fáil i do shoicéad, téigh i gcomhairle le leictreoir 
chun ceann eile a chur ina ionad.

10)  Cosain an téad chumhacht ó sheasamh air nó fáiscthe, go háirithe ag plocóidí, gabhdáin 
áise, agus ag an bpointe a théann siad amach as an ngaireas.

11) Ná húsáid ach sásanna/gabhálais arna sonrú ag an déantóir.
12)  Ná húsáid ach leis an tralaí, seasamh, brac nó tabla arna sonrú ag an déantóir, 

nó arna sholáthar leis an ngaireas. Nuair a bhaintear úsáid as tralaí, bí cúramach 
le linn an tralaí/gaireas a bhogadh chun gortú mar gheall ar thitim dó a 
sheachaint.

13) Díphlugáil an gaireas seo le linn stoirmeacha tintrí nó nuair nach bhfuil sé in úsáid ar feadh
tréimhsí fada.

14)  Cuir gach seirbhísiú ar aghaidh chuig pearsanra seirbhíse cáilithe. Tá seirbhísiú ag teastáil 
má dhéantar aon damáiste de chineál ar bith don ghaireas, amhail damáiste don téad 
cumhachta-soláthar nó don phlocóid, leacht doirte nó oibiachtaí i ndiaidh titim isteach sa 
ghaireas, nochtadh don ghaireas ar bháisteach nó taise,mura bhfuil sé ag feidhmiú mar is 
gnáth, nó i ndiaidh titim dó.

Le linn cúram agus glanadh...

 ■ Cas as an chumhacht agus díphlugáil an phlocóid chumhachta ón soicéad 
cumhachta.
Tá baol turrainge leictrí nó gortaithe ann.

Nuair nach n-úsáidtear an táirge ar feadh tréimhse fada ama...

 ■ Cas as an chumhacht agus díphlugáil an phlocóid chumhachta ón soicéad 
cumhachta.
Tá baol dóiteáin ann.

AIRE        
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<Do na custaiméirí san Aontas Eorpach>

Ná caith amach le dramhaíl an tí na ceallraí, taisc-cheallraí, nó trealamh ina bhfuil ceallraí nó 
taisc-cheallraí agus lipéad d’araid rothaí le línte tríd.
Tá an chomhartha seo bunaithe ar Threoir na hEorpa 2006/66/CE maidir le ceallraí agus taisc-
cheallraí.
Le fáil réidh le ceallraí, taisc-cheallraí atá caite nó le haon trealamh atá mar chuid dóibh, 
tabhair chuig na háiseanna bailithe ainmnithe le do thoil.
Tá iarmhairtí féideartha ag ceallraí agus ag taisc-cheallraí ar an gcomhshaol agus ar shláinte 
daoine de dheasca na substaintí guaiseacha a bhíonn iontu, miotail throma go háirithe amhail 
caidmiam, luaidhe, nó mearcair, an tsiombail cheimiceach d’eilimint atá ar taispeáint faoin 
araid rothaí le línte tríd.
Is féidir leat cur leis an bhfeachtas chun deireach a chur leis na hiarmhairtí sin trí chomhoibriú 
leis.

Cd
I gcomhréir leis an Treoir Eorpach 2002/96/CE (le haghaidh Dramhthrealamh Leictreach agus 
Leictreonach = WEEE), ná déantar an táirge seo, a lipéadaítear le haraid rothaí agus líne tríd, 
a dhiúscairt le dramhaíl tí i mBallstáit an AE. 
WEEE: Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach 
Agus an táirge a dhiúscairt i mballstát an AE, déan amhlaidh é mar is ceart de réir dlíthe 
an stáit sin, mar shampla trína sheoladh ar ais chuig an dáileoir. Tá iarmhairtí féideartha ag 
WEEE ar an gcomhshaol agus ar shláinte an duine mar thoradh ar shubstaintí guaiseacha atá 
ann. Is féidir leat cur leis an bhfeachtas chun deireadh a chur leis na hiarmhairtí sin agus chun 
athshlánú a fheabhsú le hathúsáid/hathchúrsáil/cineálacha eile trí do chomhoibriú leis.
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Ainmneacha agus feidhmeanna na gcodanna

 ■Painéal cúil

*  , , , agus ; is le 
haghaidh INPUT 2 amháin iad

* * *

*

 Rialú airde (Lch. 37)
Coigeartaítear an airde.

 Rialú L.P.F (Lch. 38)
Coigeartaítear (Gearrtar) an mhinicíocht 
ardphasach. Raon coigeartaithe: 30 Hz 
suas le 150 Hz

 lasc roghnóra L.P.F (Lch. 38)
Castar an LPF air agus as.

 teirminéal ionchur XLR
Nasc an teirminéal seo más nascóir XLR 
é aschur an fho-dhordaire nó aschur líne 
ar d’aimplitheoir AV.  
* TD725SWMK2 amháin

 Teirminéil ionchuir LINE (Lch. 34)
Nasc na teirminéil le haschur an fho-
dhordaire nó le haschur líne ar do 
aimplitheoir AV.

 Teirminéil aschuir LINE
Tiontaítear comhartha an ionchuir chuig 
an teirminéal ionchuir XLR, teirminéil 
ionchuir LINE, nó teirminéil ionchuir 
na gcallairí chuig leibhéal líne agus 
aschuirtear é. (Níl sé seo nasctha le rialú 
airde an fho-dhordaire ar an táirge seo.)

 Teirminéil ionchuir callaire (Lch. 35)
Nasc na teirminéil seo le haschur an 
challaire ar d’aimplitheoir AV mura bhfuil 
aschur fo-dhordaire ann.

 Teirminéil aschuir callaire (Lch. 35)
Aschuirtear comhartha an ionchuir chuig 
teirminéil ionchuir an challaire gan aon 
athrú.

 An lasc cumhachta (POWER) (Lch. 36)
Castar an chumhacht air agus as.

 An lasc uath chumhachta (AUTO 
POWER) (Lch. 37)
Castar an uath chumhacht air agus as.

 Teirminéil AC IN (Lch. 34, 35)
Nasc le soicéad cumhachta tí AC leis an 
cábla cumhachta a sholáthraítear.

Comhairle
Is féidir nach bhfeidhmeoidh an fheidhm 
uathchumhachta nuair a bhíonn 
teirminéal ionchuir na gceallraí nasctha.



30

 ■Cianrialtán

 ■Painéal tosaigh
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Táscaire

 Táscaire POWER (Lch. 36)
Lasta le dath gorm nuair a bhíonn an 
chumhacht casta air agus dearg sa 
stádas fuireachais.

 Táscaire INPUT (Lch. 36)
Castar air an táscaire don ionchur 
roghnaithe.

 Táscaire REVERSE (Lch. 38)
Castar as agus é socraithe ag an bpas 
dearfach agus castar as agus é socraithe 
ag an bpas dúltach.

 Táscaire BASS (Lch. 38)
Castar air le linn Béim ar dhord agus 
castar as nuair a bhíonn Béim ar dhord 
casta as.

 Fótaghabhdóir cianrialaithe (Lch. 33)
Faightear comharthaí ón gcianrialtán.

 Táscaire VOL (Lch. 37)
Agus é casta air, is féidir leat an airde a 
choigeartú leis na cnaipí UP/DOWN.

 Táscaire LPF (Lch. 38)
Agus é casta air, is féidir leat an LPF a 
choigeartú leis na cnaipí UP/DOWN.

 Táscaire leibhéal VOL/LPF (Lch. 36)
Taispeáintear an airde nó an LPF.

Cnaipe

 Cnaipe POWER (Lch. 36)
Aistrítear idir chumhacht air agus an 
stádas fuireachais.

 Cnaipe INPUT (Lch. 36)
Aistrítear idir INPUT 1 agus INPUT 2.

 Cnaipe REVERSE (Lch. 38)
Aistrítear idir an pas dearfach agus 
diúltach.

 Cnaipe BASS (Lch. 38)
Castar Béim ar Dhord air agus as.

 Cnaipe VOL/LPF SEL (Lch. 38)
Aistrítear idir an airde agus an LPF a 
choigeartú.

 Cnaipe DOWN (Lch. 38)
 Cnaipe UP (Lch. 37)

Coigeartaítear an airde nó an LPF.

 Cnaipe MUTE (Lch. 36)
Balbaítear an fhuaim.

 Cnaipe DIMMER
Coigeartaítear gile na dtáscairí. Athraítear 
an ghile le gach brú den chnaipe san ord 
mar seo a leanas:  
geal → normalta → dorcha → as.
(Agus socraith ag As, ní fhanann ach an 
táscaire POWER air.)
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Ceallraí a chur isteach sa chianrialtán

 Is é saolré seirbhíse na gceallraí a sholathraítear thart ar bhliain amháin. Nuair nach 
bhfeidhmíonn an cianrialtán go rómhaith a thuilleadh, cuir ceallraí úrnua isteach.

1 Oscail an clúdach cúil ar an 
gcianrialtán trína bhrú agus a 
tharraingt i dtreo na saighde.

2 Cuir dhá cheallra isteach san 
urrann ceallraí mar atá léirithe.
Úsáid ceallraí don mhéid AAA.

3 Brúigh an clúdach cúil i dtreo 
na saighde le cás na gceallraí 
a dhúnadh.

 ■ Ná déan earráid le polaraíocht treoracha na gceallraí (dearfach (+) agus diúltach 
(-)).

 ■  Ná cuir meascán ceallraí nua agus sean cheallraí isteach.
 ■  Ná cuir meascán de chineálacha éagsúla ceallraí isteach.
 ■  Má sceitheann ceallra, glan an sceathadh in urrann na gceallraí agus cuir cinn 
úrnua ina n-ionad.

AIRE        
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 ■Suíomh an tsocraithe
•	 Suí an bpainéal tosaigh i dtreo féachana agus éisteachta.
•	Má shuíonn tú an t-aonad tiomána i gcomhthreoir leis an seomra, is féidir cealú fuaime a 

tharlú mar gheall ar an fhuaim á frithchaitheamh ó na ballaí. Molaimid duit an fo-dhordaire a 
shuí ag uillinn chuig dromchlaí comhthreoracha.

An fo-dhordaire a shocrú

 ■Na cosa a chur air
Má tá an fo-dhordaire le cur síos ar urlárlach crua, cuir na cosa ar an mbun.

Aonad tiomána

Painéal tosaigh
(Fótaghabhdóir 
cianrialaithe)

Fo-dhordaire

Cos x4

Comhairle
Agus é seo a dhéanamh, leag 
amach é ar thuáille nó éadach 
beag ionas nach scriobann tú an fo-
dhordaire nó an t-urlár.

Comhairle
Cuir an fo-dhordaire in áit nach bhfuil an fótaghabhadóir cianrialaithe faoi chosaint ar 
sholas láidir, amhail solas gréine díreach. (Is féidir nach bhfaightear na feidhmiúcháin 
chianrialaithe nó go mbeidh mífheidhmiú ann.)



34

I ndiaidh duit gach naisc a chur i gcrích, 
cinntigh go bhfuil an lasc POWER casta as, 
agus ansin plugáil an phlocóid chumhachta 
isteach sa soicéad cumhachta.

Chuig an soicéad cumhachta
Cábla cumhachta

Aimplitheoir AV

Aschur callaire 
tosaigh (L)

Aschur callaire láir

Aschur callaire 
tosaigh (R)

Aschur 
imfhuaime (L)

Aschur imfhuaime (R)

Cábla callaire 
(díoltar ar leithligh)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

An fo-dhordaire a nascadh

 ■Gnáthnasc (nuair a bhíonn aschur fo-dhordaire ag an aimplitheoir AV)
5.1 sampla de nascadh le córas cainéil 
Seinnteoir + amplitheoir AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(Is féidir an TD510MK2 + TD520SW a nascadh sa dóigh céanna.)

* Is féidir cáblaí a dhíoltar ar leithligh a cheannach ó do dhéileálaí áitiúil.

Mura bhfuil ach cainéal aschuir fo-dhordaire amháin i d’aimplitheoir AV, nasc an cábla chun 
ceachtar teirminéal líne-isteach, nó abain úsáid as cábla scoilteora (díoltar ar leithligh) 
agus nasc na cáblaí leis an dá teirminéal líne-isteach.

Ceangail le 
ceachtar den 
dá thaobh

Chuig seinnteoir DVD nó 
teirminéal aschuir gléis eile

Cábla RCA (díoltar ar leithligh)
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 ■Nascadh le teirminéil na gceallraí (nuair nach bhfuil aschur fo-dhordaire ag 
an aimplitheoir AV)

2.1 sampla de nascadh le córas cainéil
Seinnteoir + amplitheoir AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(Is féidir an TD510MK2 + TD520SW a nascadh sa dóigh céanna.)

Aimplitheoir AV

Cábla callaire 
(díoltar ar leithligh)

Chuig an soicéad cumhachta
Cábla cumhachta

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Is féidir cáblaí a dhíoltar ar leithligh a cheannach ó do dhéileálaí áitiúil.

Cábla 
callaire
(díoltar ar 
leithligh)

Cábla 
callaire
(díoltar ar 
leithligh)

I ndiaidh duit gach naisc a chur i gcrích, 
cinntigh go bhfuil an lasc POWER casta as, 
agus ansin plugáil an phlocóid chumhachta 
isteach sa soicéad cumhachta.

Comhairle
Is féidir an airde (Lch. 37) agus an LPF (Lch. 38) a choigeartú go neamhspleách ag baint 
úsáide as na hionchuir.
Sampla de nascadh:  Nasc aschur córaisimfhuaime fo-dhordaire le INPUT 1 

Nasc aschuir foinse steirió L/R le INPUT 2
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 ■Balbaigh
Is féidir leat an fo-dhordaire a 
chasadh as go sealadach.
Chun filleadh ar Normálta, brúigh 
an cnaipe MUTE arís.

Bunúsáid (ag éisteacht le fuaim)

1 An chumhach a chasadh air.

2  Roghnaigh an t-ionchur atá ag 
teastáil.

3 Seinn an fhoinse fuaime.
 Le caighdeán na fuaime a choigeartú, féach “An fuaim a choigeartú” (Lch. 37).

4 Nuair atá tú críochnaithe 
ag éisteacht, socraigh an 
chumhacht ag an stádas 
fuireachais.

Painéal cúil
Lasc POWER

Cianrialtán

Cianrialtán

Castar air an táscaire 
don ionchur roghnaithe.

Lasta i ndath gorm

Splancadh bán

(Táscaire leibhéal 
VOL/LPF) 

Painéal tosaigh
(INPUT)

nó

Cianrialtán

Lasta i ndath dearg
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2 Seinn an fhoinse fuaime.
Socraigh airde an aimplitheora ag an ngnáthleibhéal lena n-éisteann tú.

3 Méadú airde an fho-dhordaire 
agus faigh cothromaíocht  
leis na callairí á n-úsáid.
Is féidir leat a airde a 
choigeartú freisin leis an rialú 
airde ar an bpainéal cúil.

An Fhuaim a choigeartú 

 ■An airde a choigeartú

1 Socraigh an airde chuig “-” 
(íosmhéid). Painéal cúil

Rialú airde

Casta air

Cianrialtán

Painéal tosaigh
(VOL/LPF)

nó

Comhairle
•	 Is féidir nach bhfeidhmeoidh an fheidhm uathchumhachta nuair a bhíonn 

teirminéal ionchuir na gceallraí nasctha.
 Sa chás seo, bain úsáid as an gcianrialtán le fuireachas a chasadh air.
•	 Agus an fo-dhordaire a úsáid ag airde an-ísle, cas as an lasc AUTO POWER le 

mífheidhmiú a sheachaint.

Painéal cúil
An lasc AUTO POWER

Cumhacht 
air

Fuireachas

Lasta i ndath 
gorm

10 nóiméad
Níl comhartha 
ionchuir ann

Comhartha 
ionchuir 

Lasta i ndath 
flannbhuí

 ■An chumhacht a a chasadh air agus as (auto power)
Tá an fo-dhordaire in ann an chumhacht a chasadh air agus as tríd an gcomhartha 
ionchuir a bhrath.
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 ■An pas polaraíochta a aistriú

1 Aistrigh an pholaraíocht leis  
an modh a bhfuil fuaim an 
doird is saibhre ann a  
roghnú.

 ■Béim ar Dhord a aistriú (BASS)
Is féidir leat Béim ar dhord a 
chasadh air nó as.
Chun filleadh ar Normálta, brúigh 
an cnaipe BASS arís.

Cianrialtán

Pas dearfach:  Casta as  
 (réamhshocrú)

Pas diúltach: Casta air

ON: Casta air
OFF:  Casta as  

(réamhshocrú)

Painéal tosaigh

Painéal tosaigh

nó

Cianrialtán

nó

 ■An LPF a choigeartú
Déanann an fheidhm seo an fhuaim atá níos airde ná an mhinicíocht shocraithe a ghearradh 
as.
Maidir le dlúthdhioscaí agus lena leithéid, molaimid duit an LPF a choigeartú leis an bhfo-
dhordaire, agus maidir le foinsí imfhuaime amhail Blu-ray, molaimid duit an lasc roghnóra L.P.F 
a chasadh as agus an LPF ar an seinnteoir nó aimplitheoir AV a choigeartú.

1 An lasc roghnóra L.P.F a 
chasadh air.

2 Socraigh an LPF.
Is féidir leat a airde a 
choigeartú freisin leis an 
rialú L.P.F ar an bpainéal 
cúil.

Mura leor é an raon lár-íseal, socraigh an mhinicíocht ag leibhéal níos airde.
(Raon: 30 Hz suas le 150 Hz)

Painéal cúil
Lasc roghnóra L.P.F

Casta air

Cianrialtán

Painéal tosaigh
(VOL/LPF)

nó
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•	Má tá sé an-salach, cuimil go réidh é amach le héadach bog atá fluich le glantach neodrach 
caolaithe, agus ansin chríochnú le héadach tirim é.

•	 Ná húsáid caolaitheoir péinte, bensín, nó tuaslagóirí eile.  
(D'fhéadfadh sé seo damáiste a dhéanamh do chlúdach caibinéid an fho-dhordaire.)

TanaitheoirBeinsín

Cúram agus glanadh

Nuair bhíonn fadhb ann le feidhmiú an fho-dhordaire, cas as an lasc POWER ar an bpainéal 
cúil, agus ansin cas air arís é.

Nuair bhíonn fadhb ann le feidhmiú an fho-dhordaire, cas as an lasc POWER ar an bpainéal 
cúil, agus ansin cas air arís é.

Cúiseanna le fadhbanna
•	 Imríodh tionchar ag turraing iomarcach, leictreachas statach, nó fadhb le voltas soláthar 

cumhachta ar an bhfo-dhordaire mar gheall ar thintreach.
•	 Rinneadh feidhmiú mhícheart ar an bhfo-dhordaire.

 →Má leanann an fhadhb, téigh i dteagmháil le seirbhísí do chustaiméirí. (Lch. 41)

Nuair a tharlaíonn fadhb

 ■  Roimh an fo-dhordaire a ghlanadh, cas as an chumhacht i gcónaí agus díphlugáil an 
phlocóid chumhachta ón soicéad cumhachta.
Tá baol turrainge leictrí nó gortaithe ann.

AIRE        
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TD725SWMK2 TD520SW

Aschur rátáilte 500 W (nuair is THD: 1%) 250 W (nuair is THD: 1%)
Díchumadh armónach 
iomlán

0.05%
(ag 50 Hz, 1/2 aschur rátailte)

Cóimheas comhartha-
go-torann 95 dB nó níos airde

Freagairt minicíochta 
aisfhotha

20 Hz suas le 150 Hz (-10 dB)
(MÓD BASS, LPF 150 Hz)

25 Hz suas le 150 Hz (-10 dB)
(MÓD BASS, LPF 150 Hz)

Ionchur

LINE (steirió), 2 ionchur
Leibhéal Callaire, 1 ionchur
XLR (steirió), 1 ionchur 

*Is HOT í uimhir PIN 2.

LINE (steirió), 2 ionchur
Leibhéal Callaire, 1 ionchur

Íogaireacht ionchuir LINE 50 mVrms (100 Hz)

Coisceas ionchuir

Le linn ionchur LINE agus XLR 
10 kΩ nó níos airde

Le linn ionchur Leibhéal Callaire 
3 kΩ

Le linn ionchur LINE 
10 kΩ nó níos airde

Le linn ionchur Leibhéal Callaire 
3 kΩ

Aschur LINE (steirió), 1 aschur agus Leibhéal Callaire, 1 aschur
Ídiú cumhachta 110 W 65 W
Cumhacht fuireachais 0.5 W nó níos lú
Toisí an aonaid 
tiomána 25 cm × 2 20 cm × 2

Toisí Seachtracha 
(mm)

W545×H500×D524
(Gobadh san áireamh)

W459×H420×D444
(Gobadh san áireamh)

Meáchan (1aonad) Timpeall. 51 kg Timpeall. 37 kg

*  Féadfaidh na sonraíochtaí agus an chuma a athrú gan fógra roimh ré de bharr feabhsuithe 
táirge.

Sonraíochtaí
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 ■Seirbhísí do chustaiméirí le haghaidh fiosrúchán a bhaineann le húsáid, 
cúram, agus deisiú an táirge

Don RA: Fujitsu Ten (Europe) GmbH, Oifig RA
I gcás tíortha eile: Téigh i dteagmháil leis an 

miondíoltóir/dáileoir i do thír féin.
Teil: +44 (0)20 7328 4499

Facs: +44 (0)20 7624 6384
ríomhphost: info@eclipse-td.co.uk

Barántas agus seirbhísí do chustaiméirí

 ■Barántas
Tréimhse an bharántais: Bliain amháin 
(dhá bhliain do Thíortha AE) ó dháta an 
cheannaigh.
Fiú le linn tréimhse an bharántais, is féidir 
go ngearrfar táillí ort as seirbhísí. Faigh an 
t-eolas amach faoi na sonraí.

 ■ Íostréimhse choinneála na 
gcodanna feidhmíochta le haghaidh 
deisithe

Is codanna atá ag teastáil le feidhmíocht 
an táirge iad na codanna feidhmíochta le 
haghaidh deisithe.
Is í ocht mbliana ó dheireadh na táirgeachta 
an íostréimhse choinneála do chodanna 
feidhmíochta le haghaidh deisithe don táirge 
seo.

 ■Deisiúcháin linn na tréimhse 
barántais

Déanfar an táirge a dheisiú i gcomhréir le 
forálacha an bharántais.

 ■Deisiúcháin tar éis na tréimhse 
barántais

Más féidir an táirge a dhéanamh inúsáidte le 
deisiúcháin, déanfar é a dheisiú ar tháille ar 
d'iarratas.

Seiceáil do threalamh fuaime go go mbeidh saolré seirbhíse fada aige!

Ar thug tú aon 
cheann de na 
comharthaí mar 
seo a leanas faoi 
dheara?

•	 Tá an cábla cumhachta nó soicéad thar a bheith te.
•	 Tá boladh dó ann.
•	 Tá gearradh domhain sa cábla cumhachta nó tá sé 

díchumtha.
•	 Fadhbanna eile nó mífheidhmiú.

Stop ag baint úsáide as an táirge

•	 Chun mífheidhmiú nó timpistí a sheachaint leis an táirge, cas as an lasc POWER, 
díphlugáil an phlocóid chumhachta ón soicéad cumhachta agus iarr scrúdú ar an táirge.  
Maidir leis an táille féideartha chun an táirge a scrúdú agus a dheisiú, déan teagmhail 
mar a léirítear thuas.

Seiceáil 
sábháilteachta
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