
Pateicamies, ka esat iegādājušies šo izstrādājumu.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas pamācību un pareizi lietot izstrādājumu.
Iekams lietot izstrādājumu, lūdzam izlasīt sadaļu „Svarīgas drošības instrukcijas“.
Lūdzam uzglabāt šo instrukciju kopā ar oriģinālo izstrādājuma pirkuma kvīti vietā, kur to var 
atrast, ja tas ir nepieciešams.

Lietošanas pamācība LATVIEŠU
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Saturs

Mūzikas klausīšanās etiķete
• Mūzika, kas jums sniedz baudījumu, atkarībā no vietas var būt apgrūtinoša apkārtējiem.

Lūdzam jūs baudīt jums tīkamo mūziku piemērotā skaļumā, lai tā netraucētu jūsu
kaimiņiem.

• Tas īpaši attiecas uz nakts periodu, kad pat klusa mūzika būs tālu dzirdama jūsu
apkārtnē.
Lūdzam būt uzmanīgiem pret jūsu kaimiņiem un palīdzēt radīt visiem komfortablu
dzīvošanas vidi.

Galvenās ierīces un piederumu 
komplektācijas pārbaude.............  23

Svarīgas drošības instrukcijas .....  24
Svarīgi norādījumi par drošību .........  27

Daļu nosaukumi un funkcijas ......  29
Aizmugures panelis ..........................  29
Priekšējais panelis ............................  30
Tālvadības pults ...............................  30

Bateriju ievietošana tālvadības pultī ... 32

Sabvūfera iestatīšana...................  33
Kāju piestiprināšana .........................  33
Uzstādīšanas vieta ...........................  33

Sabvūfera pievienošana ..............  34
Tipisks savienojums .........................  34
Savienojums ar skaļruņu spailēm  ....  35

Pamata lietojums (skaņas 
klausīšanās) ..................................  36

Klusināšana ......................................  36
Automātiska strāvas padeves ieslēgšana 
un izslēgšana (auto power) ..............  37

Audio regulēšana .........................  37
Skaļuma regulēšana .........................  37
Zemo frekvenču filtra (LPF) regulēšana ... 38
Fāzes polaritātes pārslēgšana .........  38
Basu emfāzes (BASS) pārslēgšana ... 38

Kopšana un tīrīšana .....................  39

Ja rodas problēma........................  39

Specifikācijas ................................  40

Garantijas un klientu apkalpošana ... 41
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• Sabvūfers x1

• Lietošanas pamācība x1

• Strāvas kabelis x1 (34., 35. lpp.)

ASV

Lielbritānijai

Eiropai

• Tālvadības pults x1

• Tālvadības pults baterijas (izmērs AAA)
x2 (32. lpp.)

• Kājas x4 (33. lpp.)

Galvenās ierīces un piederumu komplektācijas pārbaude
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PIESARDZĪBU
ELEKTRISKĀS STRĀVAS 

TRIECIENA RISKS
NEVĒRT VAĻĀ

PIESARDZĪBU LAI SAMAZINĀTU 
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA 

RISKU, NENOŅEMIET VĀKU (VAI 
AIZMUGURES PANELI). IEKŠPUSĒ NAV 

DAĻU, KURU APKOPE BŪTU JĀVEIC 
LIETOTĀJAM. APKOPES UZTICIET 

KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLAM.

BRĪDINĀJUMS
LAI SAMAZINĀTU AIZDEGŠANĀS VAI 
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA 
RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI 
LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAI.

• Grafisko simbolu skaidrojums

Zibens bultas simbols vienādmalu 
trīsstūrī brīdina par bīstama 
sprieguma esamību ierīces 
korpusā, kas var būt pietiekami 
liels, lai radītu elektriskās strāvas 
trieciena risku.

Izsaukuma zīme vienādmalu 
trīsstūrī brīdina, ka ierīces 
pavaddokumentācijā ir sniegtas 
svarīgas darbināšanas un apkopes 
instrukcijas.

PIESARDZĪBU
LAI IZVAIRĪTOS NO ELEKTRISKĀS 
STRĀVAS TRIECIENA SAVIETOJIET 
KONTAKTDAKŠAS PLATĀ KONTAKTA 
PLĀKSNI AR KONTAKTLIGZDAS PLATO 
SPRAUGU UN IEVIETOJIET TO LĪDZ 
GALAM.

Svarīgas drošības instrukcijas

BRĪDINĀJUMS
Ja ir radusies problēma vai darbības traucējumi...
■ Ja ir radusies kāda no tālāk minētajām problēmām, nekavējoties pārtrauciet

lietot izstrādājumu, izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
- Izstrādājums izdala neparastu troksni vai smaku - No izstrādājuma izdalās dūmi
- Izstrādājums ir nokritis vai ir bojāts
Ja ir radusies problēma, un jūs turpināt lietot izstrādājumu, pastāv aizdegšanās vai
elektriskās strāvas trieciena risks.

■ Neremontējiet, neizjauciet un nepārveidojiet izstrādājumu paši.
Pastāv aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena vai savainošanās risks.
Ja nepieciešams veikt remontu, pārbaudi un regulēšanu, sazinieties ar klientu atbalsta
dienestu. (41. lpp.)

Lietošanas laikā...

■ Nenovietojiet uz izstrādājuma vai tā tuvumā vāzes, puķu podus, krūzes, grimu,
ķimikālijas vai citas tvertnes, kas satur šķidrumu.
Sūces un nepiederīgas vielas rada aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku.
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Strāvas kabelis un kontaktdakša...

■ Nelietojiet izstrādājumu, ja barošanas strāvas spriegums neatbilst uz ierīces
korpusa norādītajam spriegumam.
Pastāv aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena vai nepareizas darbības risks.

■ Vienmēr izmantojiet piegādes komplektā iekļauto strāvas kabeli.
Pastāv aizdegšanās vai nelaimes gadījumu risks.

■ Nepārslogojiet elektriskā tīkla kontaktligzdu, pievienojot tai daudzas ierīces.
Izdalītā karstuma dēļ pastāv aizdegšanās risks.

■ Nebojājiet strāvas kabeli tālāk aprakstītajos veidos.
- Kabeļa skrāpēšana - Kabeļa locīšana ar spēku - Kabeļa savērpšana
- Darbs ar kabeli - Kabeļa karsēšana - Kabeļa vilkšana
- Smagu priekšmetu novietošana uz kabeļa
Bojājumi var radīt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku.
Ja strāvas kabelis ir bojāts, piemēram, ir redzamas tā dzīslas, vai kabelis ir pārrauts, lūdzu,
nomainiet to.

■ Ja pastāv zibeņošanas risks, atvienojiet kontaktdakšu no elektriskā tīkla
kontaktligzdas un neaiztieciet kontaktdakšu.
Pastāv aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena vai nepareizas darbības risks.

PIESARDZĪBU
Izstrādājuma uzstādīšanas vai pārvietošanas laikā...

■ Nenovietojiet izstrādājumu tālāk minētajās vietās.
- Ļodzīgas platformas, slīpas un nestabilas vietas, paaugstinātas vietas

Pastāv nokrišanas, nepareizas darbības vai savainojumu risks.
-  Vietas, kas pakļautas taukainu dūmu vai tvaiku iedarbībai, piemēram, uz virtuves

galdiem un gaisa mitrinātāju tuvumā
-  Vietas, kas ilgstoši pakļautas tiešu saules staru iedarbībai, kā arī sildītāju vai

atklātas liesmas tuvumā
Pastāv aizdegšanās, deformācijas, krāsas maiņas, nelaimes gadījumu vai nepareizas
darbības risks.

- Vietas, kas ir tieši pakļautas auksta gaisa iedarbībai
- Ļoti aukstās vietās

Pastāv elektriskās strāvas noplūdes, izdegšanas, nelaimes gadījumu un darbības
traucējumu risks kondensāta veidošanās dēļ.

■ Pārvietojot izstrādājumu, jums jāzina tālāk sniegtā informācija.
-  Šis izstrādājums ir smags. Vienmēr atveriet izstrādājuma iepakojumu;

izstrādājums jānes vismaz diviem cilvēkiem.
Pastāv savainojumu risks.

-  Izslēdziet strāvas padevi pievienotām ierīcēm un atvienojiet strāvas kabeli,
savienojuma kabeļus un skaļruņu kabeļus.
Ja izstrādājums tiek pārvietots ar pievienotiem kabeļiem, pastāv aizdegšanās vai
elektriskās strāvas trieciena risks, ko var radīt kabeļu bojājumi.

BRĪDINĀJUMS
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Izstrādājuma uzstādīšanas vai pārvietošanas laikā... (Turpinājums)

■ Lai pievienotu izstrādājumu, iekams izveidot savienojumu, vispirms izslēdziet
strāvas padevi visām ierīcēm.

■ Katru ierīci pievienojiet, ievērojot tās lietošanas pamācībā sniegtās instrukcijas.
Pievienojot ierīces, esot ieslēgtai strāvas padevei, pastāv risks, ka izstrādājums pēkšņi
var radīt skaļu troksni un sākt nepareizi darboties.

Strāvas kabelis un kontaktdakša...

■ Nelietojiet nestabilu vai vaļīgu kontaktligzdu.
Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks, ko rada izdalītais karstums.
Pieprasiet elektriķim nomainīt kontaktligzdu.

■ Nepievienojiet un neatvienojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
■ Neaiztieciet kontaktdakšas kontaktu tapas.

Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
■ Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā līdz galam.

Pastāv aizdegšanās risks, ko rada sakrājušies putekļi vai izdalītais karstums.
■ Nenovietojiet strāvas kabeli sildītāju tuvumā. Nelietojiet kontaktdakšu un kabeli,

ja tie ir sakarsuši.
Kabeļa apvalks var izkust, radot aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku.

■ Regulāri notīriet sakrājušos putekļus no kontaktdakšas tapām.
Pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
Atvienojiet kontaktdakšu un noslaukiet to ar sausu drānu.

Lietošanas laikā...

■ Nekāpiet uz izstrādājuma un neizmantojiet to kā pakāpienu vai sēdekli.
Izstrādājumam apgāžoties vai tiekot bojātam, pastāv traumu risks. Īpaši uzmanīgiem
jābūt, ja mājsaimniecībā ir mazi bērni.

■ Neveiciet tālāk minētās darbības ar tālvadības pulti.
- Nenometiet tālvadības pulti - Nedauziet tālvadības pulti - Neļaujiet tālvadības
pultij samirkt - Nenovietojot tālvadības pulti mitrās vai putekļainās vietās
Šādas darbības var izraisīt tālvadības pults salaušanu, nepareizu darbību vai palielinātu
bateriju enerģijas patēriņu.

■ Iekams ieslēgt strāvas padevi, iestatiet pastiprinātāju un sabvūferi uz minimālo
skaļuma līmeni.
Pretējā gadījumā var pēkšņi atskanēt skaļš troksnis, radot dzirdes bojājumu vai
izstrādājuma sabojāšanas risku.

■ Ja, atskaņojot ar lielu skaļumu, izstrādājums rada neparastas skaņas, samaziniet
skaļumu.
Ja izstrādājums tiek lietots šādā stāvoklī, vai arī izstrādājums tiek ilgstoši lietots laikā,
kad aparatūra izkropļo skaņu, skaļruņi karsīs, radot aizdegšanās risku.

PIESARDZĪBU
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 ■Svarīgi norādījumi par drošību
1) Izlasiet šīs instrukcijas.
2) Uzglabājiet šīs instrukcijas.
3) Ievērojiet visus brīdinājumus.
4) Ievērojiet visas instrukcijas.
5) Nelietojiet šo aparatūru ūdens tuvumā.
6) Tīriet tikai ar sausu drānu.
7)  Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet, ievērojot ražotāja instrukcijas.
8)  Neuzstādiet siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoru, sildītāju, plīts vai citas karstumu

izdalošas aparatūras (tostarp pastiprinātāju) tuvumā.
9)  Nemēģiniet ietekmēt polarizēto vai iezemēto kontaktdakšu drošības funkcijas. Polarizētai

kontaktdakšai ir divas kontaktu plāksnes, kur viena ir platāka par otru. Iezemētai
kontaktdakšai ir divas kontaktu plāksnes, bet trešā ir zemējuma tapa. Platās kontakta
plāksnes vai trešās kontakta tapas uzdevums ir nodrošināt jūsu drošību. Ja piegādes
komplektā iekļautā kontaktdakša nav piemērota jums pieejamai kontaktligzdai, sazinieties
ar elektriķi, lai nomainītu nederīgo strāvas izvadu.

10)  Aizsargājiet strāvas kabeli no staigāšanas pa to un no saspiešanas, jo īpaši pie
kontaktdakšām, rozetēm un punktos, kur tas ir izvadīts no aparatūras.

11) Izmantojiet tikai ražotāja norādītās papildierīces/piederumus.
12) Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai kopā ar aparatūru pārdotos ratiņus, statni,

statīvu, kronšteinu vai galdu. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, pārvietojot
ratiņu/aparatūras kombināciju, lai izvairītos no savainojumiem, ko var radīt to

apgāšanās.
13) Atvienojiet aparatūru no elektriskā tīkla pērkona negaisa laikā, kā arī, ja tā ilgāku laiku

netiks lietota.
14)  Apkopes uzticiet kvalificētam servisa personālam. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir

jebkādā veidā bojāta, piemēram, ir bojāts strāvas padeves kabelis vai kontaktdakša, ja uz
aparatūras ir uzlijis šķidrums vai tajā ir iekrituši priekšmeti, ja aparatūra ir bijusi pakļauta
lietus vai mitruma iedarbībai, ja tā nedarbojas normāli vai ir nokritusi.

Kopšanas un tīrīšanas laikā...

■ Izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai savainošanās risks.

Ja izstrādājums ilgāku laiku netiek lietots...

■ Izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Pastāv aizdegšanās risks.

PIESARDZĪBU
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<Pircējiem Eiropas Savienībā>

Baterijas, akumulatori, vai iekārtas, kuros ir baterijas vai akumulatori, kas ir marķēti ar 
pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Šāda marķējuma pamats ir Eiropas bateriju un akumulatoru direktīva 2006/66/EK.
Lai utilizētu nolietotās baterijas, akumulatorus vai aparatūru, kurā tie ir ievietoti, lūdzam tos 
nogādāt šim nolūkam paredzētos savākšanas punktos.
Nolietotas baterijas un akumulatori var kaitīgi ietekmēt apkārtējo vidi un cilvēka veselību, jo 
satur bīstamas vielas, it īpaši smagos metālus, piemēram, kadmiju, svinu vai dzīvsudrabu; šo 
elementu ķīmiskie simboli marķējumā ir norādīti zem pārsvītrotās atkritumu tvertnes.
Sadarbojoties jūs varat palīdzēt novērst šādu kaitīgu iedarbību.

Cd
Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 
(= EEIA), šo izstrādājumu, kas ir marķēts ar pārsvītrotu atkritumu tvertni ar riteņiem, ES 
dalībvalstīs nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. 
EEIA: Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 
Šo izstrādājumu utilizējot ES dalībvalstī, tas jādara pareizi, ievērojot attiecīgajā valstī spēkā 
esošos likumus, piemēram, atgriežot ierīci izplatītājam. Tā kā EEIA satur bīstamas vielas, 
tiem piemīt potenciāla ietekme uz vidi un cilvēku veselību. Sadarbojoties jūs varat dot savu 
ieguldījumu šādu seku novēršanā un atkārtotas izmantošanas/pārstrādāšanas/citu atgūšanas 
veidu uzlabošanā.
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Daļu nosaukumi un funkcijas

 ■Aizmugures panelis

* , ,  un  paredzēti
tikai 2. ieejai (INPUT 2)

* * *

*

 Skaļuma vadība (37. lpp.)
Regulē skaļumu.

L.P.F vadība (38. lpp.)
Regulē (atdala) augstās frekvences.
Regulēšanas diapazons: 30 Hz līdz
150 Hz

L.P.F atlasītāja slēdzis (38. lpp.)
Ieslēdz un izslēdz zemo frekvenču filtru
(LPF).

 XLR ievades spaile
Pievienojiet šo spaili, ja sabvūfera izvads 
vai jūsu AV pastiprinātāja līnijas izvads ir 
aprīkots ar XLR savienotāju.  
* Tikai TD725SWMK2

 LINE ievada spailes (34. lpp.)
Pievienojiet šīs spailes sabvūfera izvadam 
vai jūsu AV pastiprinātāja līnijas izvadam.

 LINE izvada spailes
Pārveido XLR ievada spaiļu, LINE ievada 
spaiļu vai skaļruņu ievada spaiļu ievada 
signālu atbilstoši līnijas līmenim un izvada 
to. (Tas nav piesaistīts šī izstrādājuma 
sabvūfera skaļuma vadībai.)

 Skaļruņa ievada spailes (35. lpp.)
Ja jūsu AV pastiprinātājam nav sabvūfera 
izvada, pievienojiet šīs spailes AV 
pastiprinātāja skaļruņa izvadam.

 Skaļruņa izvada spailes (35. lpp.)
Bez izmaiņām izvada signāla ievadu uz 
skaļruņa ievada spailēm.

 Strāvas slēdzis POWER (36. lpp.)
Ieslēdz un izslēdz strāvas padevi.

 Automātiskais strāvas slēdzis AUTO 
POWER (37. lpp.)
Ieslēdz un izslēdz automātisko strāvas 
padevi.

 Maiņstrāvas ievada spaile AC IN       
(34., 35. lpp.)
Pievienojiet mājsaimniecības maiņstrāvas 
kontaktligzdai, izmantojot komplektā 
iekļauto strāvas kabeli.

Ieteikums
Automātiskā strāvas funkcija var 
nedarboties, ja ir pievienota skaļruņa 
ievada spaile.
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 ■Tālvadības pults

 ■Priekšējais panelis
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Indikators

 Strāvas padeves indikators POWER 
(36. lpp.)
Deg ar zilu gaismu, ja strāvas padeve 
ir ieslēgta, vai arī ar sarkanu gaismu, ja 
ierīcei ir aktīvs gaidstāves statuss.

 Ievada indikators INPUT (36. lpp.)
Ieslēdzas atlasītā ievada indikators.

 Reversa indikators REVERSE (38. lpp.)
Ir izslēgts, ja ir iestatīts uz pozitīvo fāzi, 
un ieslēgts, ja iestatīts uz negatīvo fāzi.

 Basu indikators BASS (38. lpp.)
Ir ieslēgts, kad basu skaņas ir izceltas, un 
ir izslēgts, kad basu emfāze ir izslēgta.

 Tālvadības pults fotoreceptors (33. lpp.)
Saņem tālvadības pults signālus.

 Skaļuma indikators VOL (37. lpp.)
Ja tas ir ieslēgts, varat regulēt skaļumu, 
izmantojot pogas UP/DOWN.

 LPF indikators (38. lpp.)
Ja tas ir ieslēgts, varat regulēt zemo 
frekvenču filtru (LPF), izmantojot pogas 
UP/DOWN.

 VOL/LPF līmeņa indikators (36. lpp.)
Parāda skaļumu vai zemo frekvenču filtra 
(LPF) līmeni.

Poga

 Strāvas ieslēgšanas poga POWER
(36. lpp.)
Pārslēdz strāvas padeves un gaidstāves 
statusu.

 Ievada poga INPUT (36. lpp.)
Ļauj pārslēgties starp INPUT 1 un INPUT 2.

 Reversa poga REVERSE (38. lpp.)
Ļauj pārslēgties starp pozitīvo un negatīvo 
fāzi.

 Basu poga BASS (38. lpp.)
Ieslēdz un izslēdz basa skaņu izcelšanu.

 Poga VOL/LPF SEL (38. lpp.)
Ļauj pārslēgties starp skaļuma un zemo 
frekvenču filtra (LPF) regulēšanu.

 Līmeņa samazināšanas poga DOWN 
(38. lpp.)
Līmeņa palielināšanas poga UP 
(37. lpp.)
Regulē skaļumu vai zemo frekvenču filtra 
(LPF) līmeni.

 Skaņas apklusināšanas poga MUTE 
(36. lpp.)
Apklusina skaņu.

 Reostata poga DIMMER
Regulē indikatoru spilgtumu. Spilgtums 
mainās ikreiz, kad tiek nospiesta poga, 
šādā secībā:  
spilgts → normāls → tumšs → izslēgts.
(Ja tas ir izslēgts, paliek degot tikai 
strāvas padeves indikators POWER.)
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Bateriju ievietošana tālvadības pultī

 Piegādes komplektā iekļauto bateriju darbmūžs ir aptuveni viens gads. Kad tālvadības pults 
vairs labi nedarbojas, nomainiet baterijas pret jaunām baterijām.

1. Atveriet vāku tālvadības pults
aizmugurē, uzspiežot uz tā un
pastumjot bultiņas norādītajā
virzienā.

2. Ievietojiet divas baterijas
bateriju nodalījumā, kā
parādīts attēlā. 
Izmantojiet AAA izmēra baterijas.

3. Lai aizvērtu bateriju
nodalījumu, bīdiet aizmugures
vāciņu bultiņas norādītajā
virzienā.

■ Nesajauciet bateriju polaritāti (pozitīvo (+) un negatīvo (-) virzienus).
■  Nejauciet kopā jaunas un vecas baterijas.
■  Nejauciet kopā dažādu tipu baterijas.
■  Ja baterijai ir sūce, izslaukiet šķidrumu no bateriju nodalījuma un nomainiet

baterijas ar jaunām baterijām.

PIESARDZĪBU
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 ■Uzstādīšanas vieta
• Novietojiet sabvūferi, pavēršot priekšējo paneli skatīšanās un klausīšanās virzienā.
• Ja vadošo ierīci novietosiet paralēli telpai, skaņai atstarojoties no sienām, tā var dzēsties.

Iesakām sabvūferi novietot leņķī attiecībā pret paralēlām virsmām.

Sabvūfera iestatīšana

 ■Kāju piestiprināšana
Ja sabvūfers tiks novietots uz cieta grīdas seguma, piestipriniet tā apakšpusei kājas.

Vadošā ierīce

Priekšējais panelis
(Tālvadības pults 
fotoreceptors)

Sabvūfers

Kājas x4

Ieteikums
To darot, paklājiet apakšā mīkstu 
dvieli vai kādu auduma gabalu, lai 
nesaskrāpētu sabvūferi vai grīdu.

Ieteikums
Novietojiet sabvūferi tā, lai tālvadības pults fotoreceptoru neapspīdētu spēcīga gaisma, 
piemēram, tieša saules gaisma. (Tālvadības pults darbības var netikt uztvertas vai ir 
iespējami darbības traucējumi.)
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Kad ir pabeigta visu savienojumu 
ierīkošana, pārliecinieties, ka slēdzis 
POWER ir izslēgts, un iespraudiet 
kontaktdakšu kontaktligzdā.

Uz strāvas kontaktligzdu
Strāvas kabelis

AV pastiprinātājs

Priekšējā skaļruņa 
izvads (L)

Centrālā skaļruņa izvads

Priekšējā skaļruņa 
izvads (R)

Telpiskās sistēmas 
izvads (L)

Telpiskās sistēmas izvads (R)

Skaļruņa kabelis 
(pārdod atsevišķi)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Sabvūfera pievienošana

 ■Tipisks savienojums (ja AV pastiprinātājam ir sabvūfera izvads)
5.1 kanālu sistēmas pievienošanas piemērs 
Atskaņotājs + AV pastiprinātājs + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW var tikt pievienots tādā pašā veidā.)

* Kabeļus, kas tiek pārdoti atsevišķi, var iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Ja jūsu AV pastiprinātājam ir tikai viens sabvūfera izvada kanāls, pievienojiet kabeli 
vienai no ievada līnijas spailēm vai izmantojiet sadalītāja kabeli (pārdod atsevišķi) 
un pievienojiet kabeļus abām ievades līniju spailēm.

Pievienojiet 
vienai no pusēm

Uz DVD atskaņotāja vai 
citas ierīces izvada spaili

RCA kabelis (pārdod atsevišķi)
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 ■Savienojums ar skaļruņu spailēm (ja AV pastiprinātājam nav sabvūfera
izejas)

2.1 kanālu sistēmas pievienošanas piemērs
Atskaņotājs + AV pastiprinātājs + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW var tikt pievienots tādā pašā veidā.)

AV pastipri-
nātājs

Skaļruņa kabelis 
(pārdod atsevišķi)

Uz strāvas kontaktligzdu
Strāvas kabelis

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Kabeļus, kas tiek pārdoti atsevišķi, var iegādāties pie vietējā izplatītāja.

Skaļruņa 
kabelis
(pārdod 
atsevišķi)

Skaļruņa 
kabelis
(pārdod 
atsevišķi)

Kad ir pabeigta visu savienojumu 
ierīkošana, pārliecinieties, ka slēdzis 
POWER ir izslēgts, un iespraudiet 
kontaktdakšu kontaktligzdā.

Ieteikums
Skaļumu (37. lpp.) un zemo frekvenču filtra (LPF) līmeni (38. lpp.) var regulēt neatkarīgi, 
izmantojot ievadus.
Savienojuma piemērs:  Pievienojiet telpiskās sistēmas sabvūfera izvadu pie INPUT1 

 Pievienojiet stereo avota kreiso/labo L/R izvadu pie INPUT2
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 ■Klusināšana
Jūs varat īslaicīgi izslēgt sabvūfera 
audio sistēmu.
Lai atgrieztos normālā režīmā, 
vēlreiz nospiediet pogu MUTE.

Pamata lietojums (skaņas klausīšanās)

1. Ieslēdziet strāvas padevi.

2. Atlasiet vēlamo ievadu.

3. Atskaņojiet audio avotu.
 Sīkāk par audio kvalitātes regulēšanu skatiet sadaļu „Audio regulēšana“ (37. lpp.).

4. Kad esat beiguši klausīties,
iestatiet strāvas padevei
gaidstāves statusu.

Aizmugures panelis
Slēdzis POWER

Tālvadības 
pults

Tālvadības 
pults

Ieslēdzas atlasītā 
ievada indikators.

Deg ar zilu gaismu

Mirgo ar baltu 
gaismu

(Skaļuma/zemo frekvenču 
filtra līmeņa indikators)

Priekšējais 
panelis

(INPUT)

vai

Tālvadības 
pults

Deg ar sarkanu 
gaismu
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2. Atskaņojiet audio avotu.
Iestatiet pastiprinātāja skaļumam līmeni, kādā parasti klausāties.

3. Palieliniet sabvūfera skaļumu
un līdzsvarojiet skaļumu ar
izmantotajiem skaļruņiem.
Skaļumu var regulēt arī
izmantojot uz aizmugures 
paneļa esošo skaļuma 
vadību.

Audio regulēšana

 ■Skaļuma regulēšana

1. Iestatiet skaļumu uz „-“
(minimāls). Aizmugures panelis

Skaļuma vadība

Ieslēgts

Tālvadības 
pults

Priekšējais 
panelis (Skaļums  

(VOL/Zemo frekvenču  
filtrs LPF))

vai

Ieteikums
• Automātiskā strāvas funkcija var nedarboties, ja ir pievienota skaļruņa ievada

spaile.
Šādā situācijā, lai pārslēgtos uz gaidstāves režīmu, izmantojiet tālvadības pulti.

• Ja sabvūfers tiek izmantots ar ļoti maza skaļuma līmeni, izslēdziet slēdzi AUTO
POWER, lai nepieļautu darbības traucējumus.

Aizmugures panelis
Slēdzis AUTO POWER

Strāvas 
padeve 
ieslēgta

Gaidstāve

Deg ar zilu 
gaismu

10 minūtes
Nav ievada signāla

Ievada signāls Deg ar oranžu 
gaismu

 ■Automātiska strāvas padeves ieslēgšana un izslēgšana (auto power)
Sabvūfers, nosakot ievada signāla esamību, spēj automātiski ieslēgt un izslēgt 
strāvas padevi.
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 ■Fāzes polaritātes pārslēgšana

1. Pārslēdziet polaritāti, lai
izvēlētos metodi, ar kuru
basi skan vispilnīgāk.

 ■Basu emfāzes (BASS) pārslēgšana
Jūs varat ieslēgt un izslēgt basu 
emfāzi.
Lai atgrieztos normālā režīmā, 
vēlreiz nospiediet pogu BASS.

Tālvadības 
pults

Pozitīva fāze:  Izslēgts 
(noklusējuma iestatījums)

Negatīva fāze: Ieslēgts

ON: Ieslēgts
OFF:  Izslēgts 

 (noklusējuma iestatījums)

Priekšējais 
panelis

Priekšējais 
panelis

vai

Tālvadības 
pults

vai

 ■Zemo frekvenču filtra LPF regulēšana
Šī funkcija atdala skaņu, kuras frekvence ir augstāka par iestatīto frekvenci.
Kompatkdiskiem un tamlīdzīgiem materiāliem iesakām regulēt LPF ar sabvūferi, bet telpiskas 
skaņas avotiem, piemēram Blu-ray diskiem, iesakām izslēgt L.P.F atlasītāju un regulēt 
atskaņotāja vai AV pastiprinātāja LPF.

1. Ieslēdziet L.P.F atlasītāja
slēdzi.

2 Iestatiet zemo frekvenču 
filtru LPF
Skaļumu var regulēt arī 
izmantojot uz aizmugures 
paneļa esošo L.P.F 
vadību.

Ja vidēji zemo frekvenču diapazons ir nepietiekams, iestatiet augstāku frekvenci.
(Diapazons: 30 Hz līdz 150 Hz)

Aizmugures panelis
L.P.F atlasītāja 

slēdzis

Ieslēgts

Tālvadības 
pults

Priekšējais 
panelis

(Skaļums (VOL/Zemo 
frekvenču filtrs LPF)

vai
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• Ja netīrumi ir īpaši grūti notīrāmi, maigi noslaukiet tos ar neitrālā mazgāšanas līdzeklī
samitrinātu mīkstu drānu un nobeigumā noslaukiet ar sausu drānu.

• Neizmantojiet krāsu šķīdinātāju, benzīnu vai citus šķīdinātājus.
(Tie var sabojāt sabvūfera korpusa apdari.)

ŠķīdinātājsBenzīns

Kopšana un tīrīšana

Ja rodas sabvūfera darbības problēma, aizmugures panelī izslēdziet un atkal ieslēdziet slēdzi 
POWER.

Ja rodas sabvūfera darbības problēma, aizmugures panelī izslēdziet un atkal ieslēdziet slēdzi 
[POWER] (STRĀVAS PADEVE).

Problēmu cēloņi
• Sabvūferi ir ietekmējis pārmērīgs elektriskās strāvas trieciens, statiskās elektrības izlāde

vai elektriskā tīkla sprieguma svārstības, ko izraisījis zibens spēriens.
• Sabvūfers tika nepareizi darbināts.

 →Ja problēma turpinās, lūdzam sazināties ar klientu atbalsta dienestu. (41. lpp.)

Ja rodas problēma

■  Iekams tīrīt sabvūferi, vienmēr izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet kontaktdakšu
no kontaktligzdas.
Pastāv elektriskās strāvas trieciena vai savainošanās risks.

PIESARDZĪBU
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TD725SWMK2 TD520SW
Nominālā jauda 500 W (ja THD: 1%) 250 W (ja THD: 1%)
Kopējais harmoniskais 
kropļojums

0,05%
(pie 50 Hz, 1/2 nominālās jaudas)

Signāla-trokšņa 
attiecība 95 dB vai vairāk

Atskaņošanas 
frekvenču reakcija

20 Hz līdz 150 Hz (-10 dB)
(BASU REŽĪMS, Zemo frekvenču 
filtrs (LPF) 150 Hz)

25 Hz līdz 150 Hz (-10 dB)
(BASU REŽĪMS, Zemo frekvenču 
filtrs (LPF) 150 Hz)

Ievads

LINE (stereo), 2 ievadi
Skaļruņa līmenis, 1 ieeja
XLR (stereo), 1 ieeja 

* 2. kontakts ir HOT.

LINE (stereo), 2 ievadi
Skaļruņa līmenis, 1 ieeja

Ievada jutība LINE 50 mVrms (100 Hz)

Ieejas pilnā pretestība

LINE un XLR ievada laikā 
10 kΩ vai lielāka

Skaļruņu līmeņa ievada laikā 
3 kΩ

LINE ievada laikā 
10 kΩ vai lielāka

Skaļruņu līmeņa ievada laikā 
3 kΩ

Izvads LINE (stereo), 1 izvads un skaļruņa līmenis, 1 izvads
Elektrības patēriņš 110 W 65 W
Jauda gaidstāves 
režīmā 0,5 W vai mazāk

Vadošās ierīces izmēri 25 cm × 2 20 cm × 2

Ārējie izmēri (mm) (P)545 x (A)500 x (D)524
(Ar izvirzījumiem)

(P)459 x (A)420 x (D)444
(Ar izvirzījumiem)

Svars (1 ierīce) Apm. 51 kg Apm. 37 kg

*  Izstrādājuma uzlabošanas gaitā tā specifikācijas un izskats var tikt mainīts bez iepriekšēja
brīdinājuma.

Specifikācijas
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 ■Klientu serviss uzziņām saistībā ar izstrādājuma lietošanu, kopšanu un
remontu

Lielbritānijā:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, 
Lielbritānijas birojs

Citās valstīs:  Lūdzam sazināties ar 
mazumtirgotāju/izplatītāju jūsu valstī.

Tālr.: +44 (0)20 7328 4499
Fakss: +44 (0)20 7624 6384
mailto: info@eclipse-td.co.uk

Garantijas un klientu apkalpošana

 ■Garantija
Garantijas periods: Viens gads (ES valstis - 
divi gadi) no iegādes dienas.
Arī garantijas periodā jums var būt jāmaksā 
par pakalpojumiem. Lūdzam konsultēties 
par detaļām.

 ■Veiktspējas daļu minimālais
uzglabāšanas periods remontam

Remonta veiktspējas daļas ir nepieciešamas, 
lai uzturētu izstrādājuma veiktspēju.
Šā izstrādājuma veiktspējas daļu minimālais 
uzglabāšanas periods ir astoņi gadu pēc 
ražošanas beigām.

 ■Remonti garantijas periodā
Izstrādājums tiks remontēts atbilstoši 
garantijas noteikumiem.

 ■Remonti pēc garantijas perioda
beigām

Ja izstrādājuma darbspēju ir iespējams 
atjaunot, veicot remontu, tas tiks salabots par 
maksu pēc jūsu pieprasījuma.

Pārbaudiet savu audio aparatūru, lai tai ir ilgs darbmūžs!

Vai esat 
pamanījuši 
kādu no šiem 
simptomiem?

• Neparasti karsts strāvas kabelis vai kontaktdakša.
• Ir manāma deguma smaka.
• Strāvas kabelim ir dziļš iegriezums, vai tas ir

deformēts.
• Citas problēmas vai nepareiza darbība.

Pārtrauciet lietot izstrādājumu

• Lai nepieļautu izstrādājuma nepareizu darbību vai nelaimes gadījumu, izslēdziet slēdzi
POWER, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, un lūdziet pārbaudīt izstrādājumu.
Lai noskaidrotu iespējamās pārbaudes un remonta izmaksas, izmantojiet iepriekš norādīto
kontaktinformāciju.

Drošības 
pārbaude
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