
Dank u voor de aankoop van dit product.
Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door en gebruik het product op de juiste manier.
Lees de paragraaf „Belangrijke veiligheidsvoorschriften” voordat u het product gebruikt.
Bewaar deze gebruikshandleiding samen met de originele aankoopbon van het product op een 
handige plek om deze te raadplegen indien nodig.

Gebruikshandleiding NEDERLANDS
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Inhoud

Geluidsetiquette
•	Muziek waarvan u geniet kan hinderlijk zijn afhankelijk van de locatie. Stel bij het 

beluisteren van uw muziek het volume af op een gepast niveau zodat u uw buren niet 
stoort.

•	Met name ‘s nachts kan zelfs muziek op een laag volume in uw omgeving hoorbaar zijn.  
Houd rekening met uw buren en draag bij aan een comfortabele leefomgeving.
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•	 Subwoofer x1

De hoofdeenheid en accessoires controleren

•	Gebruikshandleiding x1

•	 Netsnoer x1 (p. 34, 35)

Voor de Verenigde Staten

Voor het Verenigd Koninkrijk

Voor Europa

•	 Afstandsbediening x1

•	 Batterij voor afstandsbediening (type 
AAA) x2 (p. 32)

•	 Voetje x4 (p. 33)
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LET OP
GEVAAR VOOR 

ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN

LET OP: OM GEVAAR VOOR EEN 
ELEKTRISCHE SCHOK 

ELEKTRISCHE SHOCK, DE AFDEKKING 
(OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. 

GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE 
ONDERHOUDEN INWENDIGE 

ONDERDELEN. LAAT ONDERHOUD 
UITVOEREN DOOR GEKWALIFICEERD 

ONDERHOUDSPERSONEEL.

WAARSCHUWING
STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN 
REGEN OF VOCHT OM HET GEVAAR 
VOOR BRAND OF EEN ELEKTRISCHE 
SCHOK TE VERMINDEREN.

• Verklaring van grafische symbolen

Het bliksemflitssymbool met pijlkop, in 
een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld 
om u te waarschuwen voor de 
aanwezigheid van niet-geïsoleerde 
gevaarlijke spanning in de behuizing 
van het product die hoog genoeg kan 
zijn om gevaar voor een elektrische 
schok te doen ontstaan.

Het uitroepteken in een 
gelijkzijdige driehoek is bedoeld 
om u te waarschuwen voor de 
aanwezigheid van belangrijke 
richtlijnen voor bediening en 
onderhoud (reparatie) in de 
documentatie die is meegeleverd 
met het apparaat.

LET OP
OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE 
VOORKOMEN, MOET U DE BREDE POOL 
VAN DE STEKKER VOLLEDIG IN DE 
BREDE GLEUF STEKEN.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Wanneer een probleem of defect zich voordoet...

 ■ Als een van de hieronder vermelde problemen zich voordoet, stop dan 
onmiddellijk met het gebruik van het product, schakel de voeding uit en trek de 
netstekker uit het stopcontact.
- Het product produceert een abnormaal geluid of abnormale geur - Het product 
produceert rook - Het product is gevallen of beschadigd
Als u het product verder blijft gebruiken wanneer het niet in orde is, bestaat er gevaar 
voor brand of een elektrische schok.

 ■ U mag het product niet zelf repareren, uit elkaar halen of wijzigen.
Er bestaat gevaar voor brand, een elektrische schok of letsel.
Neem contact op met de klantenservice voor reparatie, inspectie en afstelling. (p. 41)

Tijdens het gebruik...

 ■ Plaats geen vazen, bloempotten, kopjes, make-up, chemicaliën of andere houders 
met vloeistoffen op of in de buurt van het product.
Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok als gevolg van lekkage en 
vreemde stoffen.
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Netstekker en netsnoer...

 ■ Gebruik het product niet met een andere voedingsspanning dan deze die op de 
hoofdeenheid is aangegeven.
Er bestaat gevaar voor brand, een elektrische schok of een defect.

 ■ Gebruik altijd het meegeleverde netsnoer.
Er bestaat gevaar voor brand of ongevallen.

 ■ Vermijd overbelasting van het stopcontact door aansluiting van talrijke apparaten.
Er bestaat gevaar voor brand als gevolg van de warmte die wordt gegenereerd.

 ■ Vermijd beschadiging van het netsnoer op de volgende manieren.
- Krassen maken op het snoer - Het snoer met kracht buigen - Het snoer verdraaien  
- Werken aan het snoer - Het snoer verwarmen - Trekken aan het snoer  
- Zware voorwerpen op het snoer plaatsen
Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok als gevolg van beschadiging.
Als het netsnoer beschadigd is, bijvoorbeeld een blootliggende kern of gebroken snoer, moet u 
het vervangen.

 ■ Wanneer er kans op onweer is, trek de netstekker dan uit het stopcontact en raak 
de stekker niet aan.
Er bestaat gevaar voor brand, een elektrische schok of een defect.

LET OP
Tijdens installatie of bij het verplaatsen van het product...

 ■ Plaats het product niet in locaties van de volgende aard.
- Wankele platforms, schuine en instabiele locaties, en verhoogde locaties

Er bestaat gevaar voor vallen, een defect of letsel.
-  Locaties die zijn blootgesteld aan vette rook of stoom zoals keukenwerkbladen 

en nabij luchtbevochtigers
-  Locaties die zijn blootgesteld aan direct zonlicht gedurende lange tijd of nabij 

verwarmingstoestellen of open vuur
Er bestaat gevaar voor brand, vervorming, verkleuring, ongevallen of een defect.

- Locaties die direct zijn blootgesteld aan koude lucht
- Extreem koude locaties 
 Er bestaat gevaar voor elektrische lekkage of doorbranden, ongevallen of een defect  
 als gevolg van condensatie.

 ■ Let op de volgende punten wanneer u het product verplaatst.
-  Dit product is zwaar. Open altijd de verpakking van het product en draag het 

product met twee of meer personen. 
Er bestaat gevaar voor letsel.

-  Schakel de voeding naar de aangesloten apparaten uit, trek de stekker van het 
netsnoer uit het stopcontact en koppel aansluitkabels en luidsprekerkabels los.
Als het product wordt verplaatst met aangesloten kabels, bestaat er gevaar voor brand 
of een elektrische schok als gevolg van schade aan de kabels.

WAARSCHUWING
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Tijdens installatie of bij het verplaatsen van het product... (vervolg)

 ■ Schakel eerst de voeding naar alle op het product aan te sluiten apparaten uit 
voordat u de aansluitingen maakt.

 ■ Sluit elk apparaat aan volgens de gebruikshandleiding van het apparaat.
Als u apparaten aansluit met ingeschakelde voeding, bestaat het gevaar dat het product 
plotseling een luid geluid produceert en niet goed werkt.

Netstekker en netsnoer...

 ■ Gebruik geen onstabiel of loszittend stopcontact.
Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok als gevolg van de warmte die 
wordt gegenereerd.
Vraag aan een elektricien om het stopcontact te vervangen.

 ■ Sluit de stekker niet aan of trek hem niet uit met natte handen.
 ■ Raak de pennen van de stekker niet aan.
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

 ■ Steek de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact.
Er bestaat gevaar voor brand als gevolg van de gegenereerde warmte of opgehoopt stof.

 ■ Leg het netsnoer niet in de buurt van verwarmingstoestellen. Gebruik de stekker 
en het netsnoer niet wanneer deze heet zijn.
De kabelmantel zal smelten waardoor er gevaar voor brand of een elektrische schok ontstaat.

 ■ Verwijder regelmatig opgehoopt stof van de pennen van de stekker.
Er bestaat gevaar voor brand of een elektrische schok.
Trek de stekker uit het stopcontact en veeg hem schoon met een droge doek.

Tijdens het gebruik...

 ■ Klim niet op het product of gebruik het niet als opstapje of zitje.
Er bestaat gevaar voor letsel door het omvallen of beschadiging van het product. 
Gezinnen met kleine kinderen moeten uiterst voorzichtig zijn.

 ■ Vermijd de volgende handelingen met de afstandsbediening.
- De afstandsbediening laten vallen - De afstandsbediening stoten  
- De afstandsbediening nat laten worden - De afstandsbediening in vochtige of 
stoffige locaties plaatsen
Deze handelingen hebben beschadiging of gestoorde werking van de afstandsbediening 
tot gevolg of verhogen het verbruik van de batterijen.

 ■ Stel het volume van de versterker en subwoofer in op het minimumniveau voordat 
u de voeding inschakelt.
Er kan plotseling een luid geluid optreden, met gevaar voor gehoorverlies of schade aan 
het product tot gevolg.

 ■ Wanneer het product abnormale geluiden maakt tijdens het afspelen op hoog 
volume, verlaagt u het volume.
Als het product wordt gebruikt in deze toestand of lange tijd wordt gebruikt met 
vervormd geluid, genereert de luidspreker warmte waardoor er brandgevaar ontstaat.

LET OP
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 ■Belangrijke punten voor de veiligheid
1) Lees deze richtlijnen.
2) Bewaar deze richtlijnen.
3) Neem alle waarschuwingen in acht.
4) Volg alle richtlijnen.
5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6) Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
7)  Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat volgens de richtlijnen van de 

fabrikant.
8)  Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, 

verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparatuur (inclusief versterkers) die warmte 
produceren.

9)  Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een 
gepolariseerde stekker heeft twee polen waarbij de een breder is dan de andere. Een 
geaarde stekker heeft twee polen en een derde pen voor de aarding. De brede pool of 
de derde pen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in 
uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde 
stopcontact.

10)  Bescherm het netsnoer zodat er niet over gelopen kan worden of het niet bekneld kan 
raken, vooral bij stekkers, verlengsnoeren en het punt waar deze het apparaat verlaten.

11) Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12)  Gebruik het apparaat uitsluitend met het wagentje, de standaard, het statief, de 

steun of het tafeltje gespecificeerd door de fabrikant of verkocht bij het apparaat. 
Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het wagentje 

met het apparaat verplaatst om letsel door omkanteling te vermijden.
13) Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweersbuien of wanneer het  
 apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
14)  Laat alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 

Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enige wijze beschadigd is, bijvoorbeeld 
als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in 
het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal 
functioneert of is gevallen.

Tijdens onderhoud en reiniging...

 ■ Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of letsel.

Wanneer u het product lange tijd niet gebruikt...

 ■ Schakel de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Er bestaat gevaar voor brand.

LET OP
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<Voor klanten in de Europese Unie>

De batterijen, accu's of apparatuur met batterijen of accu's die zijn gelabeld met doorkruiste 
vuilnisbak op wieltjes mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.
Deze markering is gebaseerd op de Europese richtlijn 2006/66/EG voor batterijen en accu’s.
Breng afgedankte batterijen, accu’s of apparatuur die deze bevatten naar de speciale 
inzamelingspunten om ze weg te gooien.
Afgedankte batterijen en accu's hebben een potentieel effect op het milieu en de 
volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, met name zware 
metalen zoals cadmium, lood of kwik, elementen waarvan het chemische symbool is 
aangegeven onder de doorkruiste vuilnisbak op wieltjes.
Door uw medewerking kunt u een bijdrage leveren om dit effect uit te sluiten.

Cd
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG (voor afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur=AEEA) mag dit product, dat is voorzien van een label met 
doorkruiste vuilnisbak op wieltjes, niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid in 
lidstaten van de EU. 
AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 
Bij het weggooien van dit product in een EU-lidstaat dient u correct te handelen in 
overeenstemming met de wetgeving van die lidstaat, bijvoorbeeld door het product 
terug te zenden naar de distributeur. AEEA heeft potentiële effecten op het milieu en 
de volksgezondheid als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Door uw 
medewerking kunt u een bijdrage leveren om deze effecten uit te sluiten en hergebruik/
recycling/andere vormen van recuperatie te bevorderen.
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Namen van onderdelen en functies

 ■Achterpaneel

*  , ,  en  zijn alleen 
voor INPUT 2

* * *

*

 Volumeregeling (p. 37)
Regelt het volume.

 L.P.F-regeling (p. 38)
Regelt (blokkeert) de hoog-doorlaatfrequentie. 
Regelbereik: 30 Hz tot 150 Hz

 L.P.F-keuzeschakelaar (p. 38)
Schakelt de LPF in en uit.

 XLR-ingangsaansluiting
Gebruik deze aansluiting als de 
subwoofer-uitgang of lijnuitgang op uw 
AV-versterker een XLR-connector is.  
* Alleen voor TD725SWMK2

 LINE-ingangsaansluitingen (p. 34)
Verbind deze aansluitingen met de 
subwoofer-uitgang of lijnuitgang op uw 
AV-versterker.

 LINE-uitgangsaansluitingen
Zetten het ingevoerde signaal 
naar de XLR-ingangsaansluiting, 
LINE-ingangsaansluitingen of 
luidsprekeringangsaansluitingen om naar 
lijnniveau en voeren het uit. (Dit is niet 
gekoppeld aan de volumeregeling van de 
subwoofer op dit product.)

 Luidsprekeringangsaansluitingen (p. 35)
Verbind deze aansluitingen met de 
luidsprekeruitgang op uw AV-versterker 
als deze geen subwoofer-uitgang heeft.

 Luidsprekeruitgangsaansluitingen (p. 35)
Voeren het ingevoerde signaal naar de 
luidsprekeringangsaansluitingen zonder 
wijzigingen uit.

 Voedingschakelaar (POWER) (p. 36)
Schakelt de voeding in en uit.

 Automatische voedingschakelaar 
(AUTO POWER) (p. 37)
Schakelt automatische voeding in en uit.

 AC IN-aansluiting (p. 34, 35)
Sluit aan op een huishoudelijk stopcontact 
met de meegeleverde stroomkabel.

Advies
De automatische voedingfunctie werkt 
mogelijk niet wanneer de luidsprekerin-
gangsaansluiting is aangesloten.
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 ■Afstandsbediening

 ■Voorpaneel
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Controlelampje

 POWER-controlelampje (p. 36)
Is blauw verlicht wanneer de voeding 
ingeschakeld is en rood in de stand-by 
stand.

 INPUT-controlelampje (p. 36)
Het controlelampje voor de geselecteerde 
ingang gaat branden.

 REVERSE-controlelampje (p. 38)
Uitgeschakeld wanneer ingesteld op de 
positieve fase en ingeschakeld wanneer 
ingesteld op de negatieve fase.

 BASS-controlelampje (p. 38)
Ingeschakeld tijdens bass accenten 
en uitgeschakeld als bas nadruk is 
uitgeschakeld.

 Lichtsensor voor afstandsbediening (p. 33)
Ontvangt signalen van de 
afstandsbediening.

 VOL-controlelampje (p. 37)
Wanneer ingeschakeld, kunt u het volume 
regelen met de knoppen UP/DOWN.

 LPF-controlelampje (p. 38)
Wanneer ingeschakeld, kunt u de LPF 
regelen met de knoppen UP/DOWN.

 Controlelampje VOL/LPF-niveau (p. 36)
Toont het volume of de LPF.

Knop

 POWER-knop (p. 36)
Wisselt tussen voeding ingeschakeld en 
de stand-by stand.

 INPUT-knop (p. 36)
Wisselt tussen INPUT 1 en INPUT 2.

 REVERSE-knop (p. 38)
Wisselt tussen de positieve en negatieve 
fase.

 BASS-knop (p. 38)
Schakelt de versterking van lage tonen in 
en uit.

 VOL/LPF SEL-knop (p. 38)
Wisselt tussen het regelen van het 
volume en de LPF.

 DOWN-knop (p. 38)
 OMHOOG-knop (p. 37)

Regelt het volume of de LPF.

 MUTE-knop (p. 36)
Dempt het geluid.

 DIMMER-knop
Regelt de helderheid van de 
controlelampjes. De helderheid verandert 
telkens wanneer u op de knop drukt in de 
onderstaande volgorde:  
helder → normaal → donker → uit.
(Bij instelling op uit blijft alleen het 
POWER-controlelampje branden.)
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Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

 De levensduur van de meegeleverde batterijen is ongeveer een jaar. Als de afstandsbediening 
niet goed meer werkt, vervang de batterijen dan door nieuwe.

1 Open de klep op de achterzijde 
van de afstandsbediening door 
erop te drukken en de klep 
in de richting van de pijl te 
trekken.

2 Plaats twee batterijen in het 
batterijvak zoals aangegeven.
Gebruik AAA-batterijen.

3 Duw de achterklep in de 
richting van de pijl om het 
batterijvak te sluiten.

 ■ Let op de polariteit van de batterijen (positieve (+) en negatieve (-) richtingen) en 
vergis u niet.

 ■  Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar.
 ■  Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
 ■  Als een batterij gelekt heeft, veeg de vloeistof in het batterijvak dan weg en 
vervang de batterijen door nieuwe.

LET OP
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 ■ Installatielocatie
•	 Plaats het voorpaneel in de richting van de kijk- en luisterpositie.
•	 Als u de hoofdeenheid evenwijdig aan de ruimte plaatst, kan er geluid worden geannuleerd 

als gevolg van weerkaatsing van het geluid vanaf de wanden. We raden aan de subwoofer 
in een hoek ten opzichte van evenwijdige oppervlakken te plaatsen.

De subwoofer installeren

 ■De voetjes bevestigen
Als de subwoofer op een stevige vloer worden geplaatst, bevestig de voetjes dan aan de 
onderkant.

Stuureenheid

Voorpaneel
(Lichtsensor voor 
afstandsbediening)

Subwoofer

Voetje x4

Advies
Leg voor het uitvoeren van dit werk 
een zachte handdoek of doek op de 
vloer om krassen op de subwoofer 
of de vloer te voorkomen.

Advies
Plaats de subwoofer zodanig dat de lichtsensor voor de afstandsbediening niet wordt 
blootgesteld aan fel licht, zoals direct zonlicht. (Bedieningssignalen van de afstandsbediening 
worden mogelijk niet ontvangen of er kunnen storingen zijn.)
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Nadat u klaar bent met alle aansluitingen, 
controleert u of de voedingschakelaar 
POWER uit staat en steekt u vervolgens 
de stekker in het stopcontact.

Naar stopcontact
Netsnoer

AV-versterker

Uitgang voor-
luidspreker (L)

Uitgang midden-luidspreker

Uitgang voor-
luidspreker (R)

Uitgang 
surround (L)

Uitgang surround (R)

Luidsprekerkabel 
(apart verkocht)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

De subwoofer aansluiten

 ■Typische aansluiting (wanneer de AV-versterker een subwoofer-uitgang heeft)
Aansluitingsvoorbeeld voor 5.1-kanaals systeem 
Speler + AV-versterker + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(De TD510MK2 + TD520SW kunnen op dezelfde manier worden aangesloten.)

* Apart verkochte kabels kunt u kopen bij uw lokale dealer.

Als de AV-versterker slechts één subwoofer-uitgangskanaal heeft, sluit de kabel dan 
aan op een van beide lijningangsaansluitingen, of gebruik een splitterkabel (apart 
verkocht) en sluit de kabels aan op beide lijningangsaansluitingen.

Aansluiten op 
beide kanten

Naar uitgangsaansluiting 
van DVD-speler of ander 
apparaat

RCA-kabel (apart verkocht)
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 ■Verbinding met de luidsprekeraansluitingen (wanneer de AV-versterker geen 
subwooferuitgang heeft)

Aansluitingsvoorbeeld voor 2.1-kanaals systeem
Speler + AV-versterker + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(De TD510MK2 + TD520SW kunnen op dezelfde manier worden aangesloten.)

AV-versterker

Luidsprekerkabel 
 (apart verkocht)

Naar stopcontact
Netsnoer

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Apart verkochte kabels kunt u kopen bij uw lokale dealer.

Luidspre-
kerkabel
(apart 
verkocht)

Luidspre-
kerkabel
(apart 
verkocht)

Nadat u klaar bent met alle aansluitingen, 
controleert u of de voedingschakelaar 
POWER uit staat en steekt u vervolgens 
de stekker in het stopcontact.

Advies
Het volume (p. 37) en de LPF (p. 38) kunnen afzonderlijk worden geregeld door gebruik 
van de ingangen.
Aansluitingsvoorbeeld:  Sluit de subwoofer-uitgang van een surroundsysteem aan op INPUT 1 

 Sluit de L/R-uitgangen van een stereobron aan op INPUT 2
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 ■Dempen
U kunt het geluid van de subwoofer 
tijdelijk uitschakelen.
Om terug te keren naar normale 
weergave, drukt u opnieuw op de 
MUTE-knop.

Basisgebruik (luisteren naar audio)

1 Schakel de voeding in.

2 Selecteer de gewenste ingang.

3 Speel de geluidsbron.
 Zie „Het geluid aanpassen” (p. 37) om de geluidskwaliteit aan te passen.

4 Wanneer u stopt met 
beluisteren, zet u de voeding 
in de stand-by stand.

Achterpaneel
POWER-

schakelaar

Afstands-
bediening

Afstands-
bediening

Het controlelampje voor de 
geselecteerde ingang gaat 
branden

Blauw verlicht

Wit knipperend

(Controlelampje  
VOL/LPF-niveau)

 

Voorpaneel
(INPUT)

of

Afstands-
bediening

Rood verlicht
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2 Speel de geluidsbron.
Zet het volume van de versterker op het niveau dat u normaal gebruikt voor het 
beluisteren.

3 Verhoog het volume van 
de subwoofer en breng het 
volume in balans met de 
gebruikte luidsprekers.
U kunt het volume 
ook regelen met de 
volumeregeling op het 
achterpaneel.

Het geluid aanpassen

 ■Het volume regelen

1 Zet het volume op „-” 
(minimum). Achterpaneel

Volumeregeling

Ingeschakeld

Afstands-
bediening

Voorpaneel
(VOL/LPF)

of

Advies
•	 De automatische voedingfunctie werkt mogelijk niet wanneer de 

luidsprekeringangsaansluiting is aangesloten.
 Gebruik in dit geval de afstandsbediening om het apparaat in stand-by te zetten.
•	Wanneer u de subwoofer gebruikt bij extreem lage volumes, zet dan de AUTO 

POWER-schakelaar uit om storing te voorkomen.

Achterpaneel
AUTO POWER-

schakelaar

Voeding 
ingeschakeld

Stand-by

Blauw verlicht

10 minuten
Geen 

ingangssignaal

Ingangssignaal Oranje verlicht

 ■De voeding automatisch in- en uitschakelen (auto power)
De subwoofer kan de voeding automatisch in- en uitschakelen door de aanwezigheid 
van het ingangssignaal te detecteren.
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 ■De polariteit van de fase omschakelen

1 Wissel de polariteit om de 
methode met de rijkste lage 
tonen te selecteren.

 ■Versterking van lage tonen omschakelen (BASS)
U kunt de versterking van lage 
tonen in- en uitschakelen.
Om terug te keren naar normale 
weergave, drukt u opnieuw op de 
BASS-knop.

Afstands-
bediening

Positieve fase:  Uitgeschakeld  
(standaardinstelling)

Negatieve fase: Ingeschakeld

ON: Ingeschakeld
OFF:  Brandt niet  

(standaardinstelling)

Voorpaneel

Voorpaneel

of

Afstands-
bediening

of

 ■De LPF regelen
Deze functie blokkeert geluid met een hogere dan de ingestelde frequentie.
Voor cd's en dergelijke materialen raden wij aan de LPF te regelen met de subwoofer, en voor 
surroundgeluidsbronnen zoals Blu-rays raden wij aan de L.P.F-keuzeschakelaar uit te zetten 
en de LPF te regelen op de speler of AV-versterker.

1 Zet de L.P.F-schakelaar aan.

2 Stel de LPF in.
U kunt ook het volume 
regelen met de L.P.F-
regeling op het 
achterpaneel.

Als het middellage bereik onvoldoende is, stel de frequentie dan hoger in.
(Bereik: 30 Hz tot 150 Hz)

Achterpaneel
L.P.F-

keuzeschakelaar

Ingeschakeld

Afstands-
bediening

Voorpaneel
(VOL/LPF)

of
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•	 Als het apparaat erg vuil is, veeg het dan voorzichtig af met een zachte doek die is 
bevochtigd met een oplossing van een neutraal schoonmaakmiddel, en droog het ten slotte 
af met een droge doek.

•	Gebruik geen verdunner, benzine of andere oplosmiddelen.  
(Dit kan de kast van de subwoofer beschadigen.)

VerdunnerBenzine

Onderhoud en reiniging

Wanneer er een probleem is met de werking van de subwoofer, schakel dan de POWER-
schakelaar op het achterpaneel uit, en vervolgens weer in.

Wanneer er een probleem is met de werking van de subwoofer, schakel dan de POWER-
schakelaar op het achterpaneel uit, en vervolgens weer in.

Oorzaken van problemen
•	 De subwoofer werd blootgesteld aan een overmatige schok, statische elektriciteit of een 

storing van de voedingsspanning als gevolg van blikseminslag.
•	 De subwoofer werd ten onrechte gebruikt.

 →Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice. (p. 41)

Wanneer een probleem zich voordoet

 ■  Schakel altijd de voeding uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de 
subwoofer schoonmaakt.
Er bestaat gevaar voor een elektrische schok of letsel.

LET OP
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TD725SWMK2 TD520SW

Nominaal vermogen 500 W (bij THD: 1%) 250 W (bij THD: 1%)
Totale harmonische 
vervorming

0,05%
(bij 50 Hz, 1/2 nominaal vermogen)

Signaal-
ruisverhouding 95 dB of hoger

Weergavefrequentierespons 20 Hz tot 150 Hz (-10 dB)
(BASS-MODUS, LPF 150 Hz)

25 Hz tot 150 Hz (-10 dB)
(BASS-MODUS, LPF 150 Hz)

Ingang

LIJN (stereo), 2 ingangen
Luidsprekerniveau, 1 ingang
XLR (stereo), 1 ingang 

* Pen nummer 2 is HEET.

LIJN (stereo), 2 ingangen
Luidsprekerniveau, 1 ingang

Ingangsgevoeligheid LINE 50 mVrms (100 Hz)

Ingangsimpedantie

Tijdens LINE- en XLR-
ingangssignaal 
   10 kΩ of hoger
Tijdens ingangssignaal op 
luidsprekerniveau 
   3 kΩ

Tijdens LINE-ingangssignaal 
10 kΩ of hoger

Tijdens ingangssignaal op 
luidsprekerniveau 
   3 kΩ

Uitgangssignaal LINE (stereo), 1 uitgang en luidsprekerniveau, 1 uitgang
Energieverbruik 110 W 65 W
Verbruik in stand-by 0,5 W of minder
Afmetingen 
stuureenheid 25 cm × 2 20 cm × 2

Buitenafmetingen 
(mm)

B 545 × H 500 × D 524
(Inclusief uitstekende delen)

B 459 × H 420 × D 444
(Inclusief uitstekende delen)

Gewicht (1 eenheid) Ong. 51 kg Ong. 37 kg

*  De specificaties en het uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd 
als gevolg van productverbeteringen.

Specificaties
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 ■Klantenservice voor vragen met betrekking tot gebruik, onderhoud en 
reparatie van het product

Voor het Verenigd Koninkrijk:  Fujitsu Ten 
(Europe) GmbH, kantoor voor Verenigd Koninkrijk
Voor andere landen:  Neem contact op met de 

verkoper/distributeur in uw land.
Tel.: +44 (0)20 7328 4499
Fax: +44 (0)20 7624 6384

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

Garantie en klantenservice

 ■Garantie
Garantieperiode: Een jaar (twee jaar voor 
EU-landen) vanaf de datum van aankoop.
Zelfs tijdens de garantieperiode worden 
mogelijk kosten aangerekend voor 
diensten. Informeer u over de details.

 ■Minimale bewaartermijn van 
prestatie-onderdelen voor reparatie

Prestatie-onderdelen voor reparatie zijn 
onderdelen die vereist zijn om de prestaties 
van het product te handhaven.
De minimale bewaartermijn van prestatie-
onderdelen voor reparatie van dit product is 
acht jaar vanaf het einde van de productie.

 ■Reparaties tijdens de 
garantieperiode

Het product zal worden gerepareerd 
in overeenstemming met de 
garantiebepalingen.

 ■Reparaties na het verstrijken van 
de garantieperiode

Als het product bruikbaar kan worden 
gemaakt via reparaties, zal het op uw 
verzoek worden gerepareerd tegen een 
vergoeding.

Controleer uw audio-apparatuur voor een lange levensduur!

Hebt u een van 
deze symptomen 
opgemerkt?

•	 Het netsnoer of de stekker is ongewoon heet.
•	 Er is een brandgeur.
•	 Er is een diepe snede in het netsnoer of het 

netsnoer is vervormd.
•	 Andere problemen of een storing.

Gebruik het product niet meer

•	Om te voorkomen dat het product niet goed werkt of een ongeval veroorzaakt, zet u de 
POWER-schakelaar uit, trekt u de stekker uit het stopcontact en doet u een aanvraag 
voor inspectie van het product.  
Gebruik de hierboven vermelde contactgegevens voor informatie over de te verwachten 
kosten voor inspectie en reparatie van het product.

Veiligheids- 
controle
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