
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i prawidłowe użytkowanie produktu.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu prosimy o przeczytanie sekcji „Ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa”.
Prosimy przechowywać tę instrukcję obsługi razem z oryginalnym dowodem zakupu produktu 
w miejscu zapewniającym możliwość skorzystania z niej w razie potrzeby.

Instrukcja obsługi POLSKI
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Spis treści

Audio-etykieta
•	W niektórych miejscach, muzyka przyjemna dla Ciebie może być uciążliwa dla innych. 

Ciesz się swoją muzyką, odtwarzając ją z odpowiednią głośnością, tak aby nie 
przeszkadzała sąsiadom.

•	 Szczególnie w nocy, nawet muzyka odtwarzana cicho może być dobrze słyszalna w 
całym Twoim otoczeniu.  
Miej wzgląd na swoich sąsiadów i przyczyniaj się do tworzenia komfortowych warunków 
życia.
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•	 Subwoofer 1 szt.

Sprawdzanie jednostki głównej i akcesoriów

•	 Instrukcja obsługi 1 szt.

•	 Kabel zasilający 1 szt. (str. 34, 35)

Na rynek amerykański

Na rynek brytyjski

Na rynek europejski

•	 Pilot 1 szt.

•	 Bateria do pilota (rozmiar AAA) 2 szt.  
(str. 32)

•	 Nóżka 4 szt. (str. 33)
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PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA 

PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ

PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYĆ 
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, 

NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI 
TYLNEGO PANELU). W ŚRODKU NIE 

MA CZĘŚCI SERWISOWANYCH PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE 

URZĄDZENIA NALEŻY ZLECIĆ 
WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM 

SERWISOWYM.

OSTRZEŻENIE
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU 
LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE 
NALEŻY WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA 
DZIAŁANIE DESZCZU ANI WILGOCI.

• Wyjaśnienie symboli graficznych

Błyskawica z symbolem strzałki,  
w obrębie trójkąta równobocznego, 
ma za zadanie ostrzegać 
użytkownika, że wewnątrz obudowy 
urządzenia znajdują nieizolowane 
niebezpieczne elementy, które 
mogą stwarzać ryzyko porażenia 
prądem.

Wykrzyknik wewnątrz trójkąta 
równobocznego ma za zadanie 
ostrzegać użytkownika, że  
w dokumentacji dołączonej do 
urządzenia zamieszczono ważne 
instrukcje obsługi i konserwacji 
(serwisowania).

PRZESTROGA
ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, 
NALEŻY DOPASOWAĆ SZEROKI BOLEC 
DO SZEROKIEJ SZCZELINY GNIAZDKA 
I CAŁKOWICIE WŁOŻYĆ WTYCZKĘ DO 
GNIAZDKA.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
W razie wystąpienia problemu lub usterki…

 ■ W razie wystąpienia jednego z poniższych problemów, należy natychmiast 
zaprzestać używania produktu, wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka 
sieciowego.
– Produkt wytwarza nietypowy hałas lub zapach – Produkt wytwarza dym  
– Produkt upadł na ziemię lub jest uszkodzony
Dalsze używanie produktu w przypadku, gdy występuje problem, grozi pożarem  
lub porażeniem prądem elektrycznym.

 ■ Nie należy samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować urządzenia.
Grozi to pożarem, porażeniem prądem lub obrażeniami ciała.
W sprawie naprawy, kontroli i regulacji należy skontaktować się z działem obsługi 
klienta. (str. 41)

W czasie użytkowania…
 ■ Nie umieszczać wazonów, doniczek, kubków ani innych pojemników 
zawierających płyny, kosmetyki lub chemikalia na urządzeniu lub w jego pobliżu.
Grozi to pożarem lub porażeniem prądem z powodu wycieków i działania obcych 
substancji.
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Wtyczka i kabel zasilania…

 ■ Nie należy używać produktu zasilanego prądem o napięciu niemieszczącym się  
w zakresie podanym na jednostce głównej.
Grozi to pożarem, porażeniem prądem lub wadliwym działaniem.

 ■ Zawsze należy używać kabla zasilania dołączonego do urządzenia.
Istnieje ryzyko pożaru lub wypadku.

 ■ Nie należy przeciążać gniazdka zasilania przez podłączenie wielu urządzeń.
Grozi to pożarem z powodu wytworzonego ciepła.

 ■ Nie wolno dopuścić do uszkodzenia kabla zasilania przez:
– Porysowanie kabla – Zginanie kabla z nadmierną siłą – Skręcanie kabla  
– Poddawanie kabla obróbce – Podgrzewanie kabla – Rozciąganie kabla  
– Umieszczanie ciężkich przedmiotów na kablu
Grozi to pożarem lub porażeniem prądem z powodu uszkodzenia.
Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony w taki sposób, że jest odsłonięty jego rdzeń,  
lub kabel zasilający jest przerwany, należy go wymienić.

 ■ Jeżeli istnieje ryzyko uderzenia pioruna, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i nie 
dotykać jej.
Występuje ryzyko pożaru, porażenia prądem lub wadliwego działania.

PRZESTROGA
Podczas ustawiania i przenoszenia produktu…

 ■ Nie wolno ustawiać urządzenia w następujących miejscach:
– Na chybotliwych półkach/podestach, na powierzchniach nachylonych 
 i niestabilnych, na podwyższeniach

Grozi to upadkiem, usterką lub obrażeniami ciała.
–  W miejscach narażonych na działanie oparów oleju lub pary wodnej takich jak 

blaty kuchenne oraz w pobliżu nawilżaczy powietrza
–  W miejscach narażonych na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych, w pobliżu grzejników lub otwartego ognia
Grozi to pożarem, odkształceniem, odbarwieniem, wypadkami lub usterkami.

– W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie zimnego powietrza
– W miejscach, w których panują bardzo niskie temperatury

Istnieje ryzyko upływu prądu lub przepalenia, wypadków lub usterek z powodu 
skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu.

 ■ Podczas przenoszenia urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
–  Ten produkt jest ciężki. Otwieranie opakowania i przenoszenie produktu zawsze 

powinno być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
Istnieje ryzyko obrażeń ciała.

–  Wyłącz zasilanie podłączonych urządzeń i wyjmij z gniazda wtyczkę kabla 
zasilania oraz odłącz kable połączeniowe i kable głośnikowe. 
W przypadku przenoszenia produktu z podłączonymi kablami istnieje ryzyko pożaru 
lub porażenia prądem wskutek uszkodzenia kabli.

OSTRZEŻENIE
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Podczas ustawiania i przenoszenia produktu… (Ciąg dalszy)
 ■ Przed połączeniem urządzeń ze sobą należy wyłączyć zasilanie elektryczne 
wszystkich urządzeń.

 ■ Każde urządzenie należy podłączać zgodnie z jego instrukcją obsługi.
Połączenie ze sobą urządzeń z włączonym zasilaniem grozi wygenerowaniem głośnego 
dźwięku i usterką.

Wtyczka i kabel zasilania…
 ■ Nie wolno korzystać z niestabilnego lub luźnego gniazda zasilania.
Grozi to pożarem lub porażeniem prądem z powodu wytworzonego ciepła.
Należy zlecić elektrykowi wymianę gniazdka zasilania.

 ■ Nie wolno wkładać wtyczki do gniazdka ani wyjmować wtyczki z gniazdka 
zasilania mokrymi rękami.

 ■ Nie wolno dotykać styków wtyczki zasilania.
Grozi to porażeniem prądem.

 ■ Włóż wtyczkę zasilania do gniazda zasilania aż do oporu.
Istnieje ryzyko z powodu wytworzonego ciepła lub nagromadzenia kurzu.

 ■ Nie wolno umieszczać kabla zasilania w pobliżu grzejników. Nie korzystać  
z wtyczki ani gniazda zasilania, jeśli są one gorące.
Koszulka kabla może się stopić, co grozi pożarem lub porażeniem prądem.

 ■ Należy regularnie usuwać wszelki kurz nagromadzony na stykach wtyczki 
zasilania.
Istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
Odłączyć wtyczkę zasilania i wytrzeć ją suchą ściereczką.

W czasie użytkowania…
 ■ Nie stawać na produkcie ani nie wykorzystywać go jako stopnia lub miejsca  
do siedzenia.
Grozi to obrażeniami ciała z powodu przewrócenia się lub uszkodzenia produktu. 
Szczególną ostrożność należy zachować w gospodarstwach domowych z małymi 
dziećmi.

 ■ Korzystając z pilota zdalnego sterowania, nie wolno:
– Dopuszczać do upadku pilota na ziemię – Uderzać pilota – Dopuszczać  
do zawilgocenia pilota – Kłaść pilota w miejscach wilgotnych lub zakurzonych
Działania te mogą spowodować zniszczenie lub usterkę pilota bądź zwiększyć pobór 
prądu z baterii.

 ■ Przed włączeniem zasilania należy ustawić minimalny poziom głośności  
we wzmacniaczu i subwooferze.
W przeciwnym razie może nagle zostać wygenerowany głośny dźwięk grożący 
uszkodzeniem słuchu lub produktu.

 ■ Jeśli przy dużej głośności produkt emituje nietypowe dźwięki, należy zmniejszyć 
głośność.
Jeżeli produkt używany jest w tym stanie lub produkt emitujący zniekształcony dźwięk 
jest używany przez dłuższy czas, głośnik generuje ciepło, co grozi pożarem.

PRZESTROGA
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 ■Ważne dla zachowania bezpieczeństwa
1) Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2) Zachowaj niniejsze instrukcje.
3) Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4) Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6) Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
7)  Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Instalację wykonaj zgodnie z instrukcjami 

producenta.
8)  Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki, nawiewy gorącego 

powietrza piece lub innego sprzętu (w tym wzmacniaczy), który wytwarza ciepło.
9)  Nie usuwaj zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych ani z wtyczek z uziemieniem. 

Wtyczka dwubiegunowa ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy. Wtyczka z 
uziemieniem ma dwa bolce i trzeci wtyk uziemiający. Szerszy bolec lub trzeci wtyk 
uziemiający służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli dostarczona 
wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany 
przestarzałego gniazdka.

10)  Chroń kabel zasilania przed nadepnięciem lub zgnieceniem, szczególnie przy wtyczkach, 
gniazdkach oraz w miejscu wyprowadzenia z urządzenia.

11) Używaj wyłącznie dodatków/akcesoriów podanych w specyfikacji producenta.
12)  Używaj urządzenia wyłącznie z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem  

lub stolikiem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z 
urządzeniem. Gdy używasz wózka, zachowaj ostrożność podczas 

przemieszczania zestawu wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych 
przewróceniem zestawu.

13) Odłączaj zasilanie urządzenia podczas burzy lub gdy nie jest ono używane przez dłuższy 
 czas.
14)  Serwisowanie urządzenia zlecaj wykwalifikowanym pracownikom serwisowym. 

Serwisowanie jest wymagane, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób 
np. w przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą, 
uderzenia urządzenia przez spadające przedmioty, wystawienia urządzenia na działanie 
deszczu lub wilgoci, bądź jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub spadło na podłoże.

Podczas pielęgnacji i czyszczenia…

 ■ Wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
Istnieje ryzyko porażenia prądem i obrażeń ciała.

Gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy czas…

 ■ Wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
Istnieje ryzyko pożaru.

PRZESTROGA
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<Dla klientów w Unii Europejskiej>

Baterie, akumulatory lub urządzenia zawierające baterie lub akumulatory, oznaczone 
przekreślonym symbolem pojemnika na odpady nie mogą być usuwane razem z odpadami  
z gospodarstw domowych.
Znak ten jest zgodny z dyrektywą 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów.
Aby pozbyć się zużytych baterii, akumulatorów lub urządzeń zawierających baterie  
i akumulatory, dostarcz je do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów.
Zużyte baterie i akumulatory mają potencjalnie ujemny wpływ na środowisko i zdrowie 
ludzi, ponieważ zawierają substancje niebezpieczne, w szczególności metale ciężkie, takie 
jak kadm, ołów czy rtęć, których symbole chemiczne są umieszczone pod przekreślonym 
symbolem pojemnika na odpady.
Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, możesz przyczynić się do wyeliminowania 
tych ujemnych skutków.

Cd
W krajach członkowskich UE, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)), produkt ten, który jest oznaczony 
przekreślonym symbolem pojemnika na odpady, nie może być usuwany razem z odpadami  
z gospodarstw domowych. 
WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
Usuwając ten produkt w państwie członkowskim UE, należy to zrobić zgodnie z prawem 
obowiązującym w tym państwie np. przez odesłanie produktu do dystrybutora. Odpady 
WEEE mają potencjalnie ujemny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, ponieważ 
zawierają substancje niebezpieczne. Postępując zgodnie z odpowiednimi wytycznymi, 
możesz przyczynić się do wyeliminowania tych skutków oraz zwiększenia zakresu ponownego 
wykorzystania / recyklingu / innych form odzysku.
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Nazwy i funkcje części

 ■Panel tylny

*  , ,  i  tylko dla 
wejścia INPUT 2

* * *

*

 Regulacja głośności (str. 37)
Służy do regulacji głośności.

 Regulacja L.P.F (str. 38)
Służy do regulacji górnej częstotliwości 
przepustowej (odcięcia). Zakres regulacji: 
Od 30 Hz do 150 Hz

 Przełącznik L.P.F (str. 38)
Służy do włączania i wyłączania LPF.

 Gniazdo wejściowe XLR
Wykorzystywane, jeśli wyjście subwoofera 
lub wyjście liniowe wzmacniacza AV jest 
złączem XLR.  
* Wyłącznie TD725SWMK2

 Gniazda wejścia liniowego LINE  
(str. 34)
Służą do podłączania wyjścia subwoofera 
lub wyjścia liniowego wzmacniacza AV.

 Gniazda wyjścia liniowego LINE
Przetwarzają sygnał do gniazda 
wejściowego XLR, gniazd wejścia 
liniowego lub gniazd wejścia głośników 
i wyprowadzają go. (Nie jest powiązane 
z regulacją głośności subwoofera w tym 
produkcie).

 Gniazda wejścia głośników (str. 35)
Służą do podłączania wyjścia 
głośnikowego wzmacniacz AV, jeśli nie 
ma on wyjścia subwoofera.

 Gniazda wyjścia głośników (str. 35)
Przekazują sygnał do gniazd wejścia 
głośników bez zmian.

 Wyłącznik zasilania (POWER) (str. 36)
Służy do włączania i wyłączania zasilania.

 Wyłącznik automatycznego zasilania 
(AUTO POWER) (str. 37)
Służy do włączania i wyłączania 
automatycznego zasilania.

 Gniazdo wejścia AC (str. 34, 35)
Służy do podłączenia urządzenia do 
domowego gniazdka sieciowego za 
pomocą dołączonego kabla zasilania.

 Zalecenie
Funkcja automatycznego zasilania może 
nie działać, gdy połączone jest gniazdo 
wejścia głośnika.
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 ■Pilot

 ■Panel przedni



31

Kontrolki

 Kontrolka POWER (str. 36)
Świeci na niebiesko, kiedy zasilanie jest 
włączone, a na czerwono, gdy urządzenie 
jest w stanie gotowości.

 Kontrolka INPUT (str. 36)
Kontrolka wybranego wejścia zapala się.

 Kontrolka REVERSE (str. 38)
Nie świeci, gdy jest ustawiona faza 
dodatnia i świeci, gdy jest ustawiona faza 
ujemna.

 Kontrolka BASS (str. 38)
Świeci, gdy funkcja wzmocnienia tonów 
niskich jest włączona i nie świeci, gdy ta 
funkcja jest wyłączona.

 Fotoreceptor pilota (str. 33)
Odbiera sygnały z pilota.

 Kontrolka VOL (str. 37)
Gdy świeci, można regulować głośność 
za pomocą przycisków UP/DOWN  
(w górę/w dół).

 Kontrolka LPF (str. 38)
Gdy świeci, można regulować filtr 
dolnoprzepustowy (LPF) za pomocą 
przycisków UP/DOWN (w górę/w dół).

 Kontrolki VOL/LPF (str. 36)
Pokazują poziom głośności lub LPF.

Przyciski

 Przycisk POWER (str. 36)
Służy do przełączania między stanem 
zasilania a stanem gotowości.

 Przycisk INPUT (str. 36)
Służy do przełączania pomiędzy 
wejściami INPUT 1 i INPUT 2.

 Przycisk REVERSE (str. 38)
Służy do przełączania pomiędzy fazą 
dodatnią i ujemną.

 Przycisk BASS (str. 38)
Służy do włączania i wyłączania 
wzmocnienia tonów niskich.

 Przycisk VOL/LPF SEL (str. 38)
Służy do przełączania pomiędzy regulacją 
głośności i filtra LPF.

 Przycisk DOWN (w dół) (str. 38)
 Przycisk UP (w górę) (str. 37)

Służą do regulacji głośności lub LPF.

 Przycisk MUTE (str. 36)
Służy do wyciszania dźwięku.

 Przycisk DIMMER
Służy do regulacji jasności kontrolek. 
Jasność kontrolek zmienia się po każdym 
naciśnięciu przycisku w następującej 
kolejności:  
jasne → normalne → ciemne → 
wyłączone.
(Gdy ustawione jest wyłączenie kontrolek, 
kontrolka zasilania pozostaje włączona 
(świeci)).
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Wkładanie baterii do pilota

 Baterie dołączone do pilota mają żywotność około jednego roku. Gdy pilot zdalnego 
sterowania nie działa dobrze, wymień baterie na nowe.

1 Otwórz pokrywę tylną pilota, 
naciskając i wyciągając w 
kierunku wskazanym strzałką.

2 Włóż dwie baterie do komory 
baterii zgodnie z oznaczeniami.
Użyj baterii rozmiaru AAA.

3 Pchnij tylną pokrywę w 
kierunku wskazywanym przez 
strzałkę, aby zamknąć komorę 
baterii.

 ■ Nie pomyl polaryzacji baterii (biegun dodatni (+) i biegun ujemny (-)).
 ■  Nie używaj razem nowej i starej baterii.
 ■  Nie używaj razem baterii różnych typów.
 ■  Jeśli doszło do wycieku z baterii, wytrzyj płyn w komorze baterii i wymień baterie 
na nowe.

PRZESTROGA
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 ■Miejsce ustawienia
•	 Ustaw przedni panel w kierunku widza i słuchacza.
•	 Jeśli ustawisz moduł głośnika równolegle do ściany pokoju, może występować tłumienie 

dźwięku spowodowane jego odbiciem od ścian. Zalecamy umieszczenie subwoofera pod 
kątem do równoległych powierzchni.

Ustawienie subwoofera

 ■Mocowanie nóżek
Jeśli subwoofer będzie ustawiony na stałym podłożu, zamocuj nóżki od spodu, do dolnej 
ścianki subwoofera.

Moduł głośnika

Panel przedni
(Fotoreceptor pilota)

Subwoofer

Nóżka 4 szt.

 Zalecenie
Przed przystąpieniem do tej 
czynności rozłóż na podłodze 
miękki ręcznik lub miękką tkaninę, 
aby nie porysować subwoofera ani 
podłogi.

 Zalecenie
Umieść subwoofer tak, aby fotoreceptor pilota nie był narażony na silne światło np. 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. (W przeciwnym razie fotoreceptor może nie 
odbierać sygnałów z pilota lub urządzenie może działać wadliwie).
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Po połączeniu wszystkich elementów upewnij 
się, że wyłącznik zasilania POWER jest  
w położeniu wyłączenia, a następnie włóż 
wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego.

Do gniazdka elektrycznego
Kabel zasilania

Wzmacniacz AV

Wyjście głośnika 
przedniego (L)

Wyjście głośnika środkowego

Wyjście głośnika 
przedniego (R)

Wyjście  
głośnika  
dźwięku 
przestrzennego 
(L)

Wyjście głośnika dźwięku  
przestrzennego (R)

Kabel głośnikowy 
(sprzedawany 
oddzielnie)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Podłączenie subwoofera

 ■Typowe połączenie (gdy wzmacniacz AV ma wyjście subwoofera)
Przykład połączenia systemu 5.1-kanałowego 
Odtwarzacz + wzmacniacz AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(The TD510MK2 + TD520SW można podłączyć w taki sam sposób).

* Kable sprzedawane oddzielnie, można kupić u lokalnego dystrybutora.

Jeśli wzmacniacz ma tylko jeden kanał wyjściowy subwoofera, podłącz kabel do jednego 
z gniazd wejścia liniowego lub użyj kabla rozgałęziającego (sprzedawanego oddzielnie) i 
podłącz kabel do obu gniazd wejścia liniowego.

Podłącz kabel 
z obu stron

Do gniazda wyjścia 
odtwarzacza DVD lub 
innego urządzenia

Kabel RCA (sprzedawany 
oddzielnie)
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 ■Połączenie z gniazdami głośników (gdy wzmacniacz AV nie ma wyjścia 
subwoofera)

Przykład połączenia systemu 2.1-kanałowego
Odtwarzacz + wzmacniacz AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(The TD510MK2 + TD520SW można podłączyć w taki sam sposób).

Wzmacniacz AV

Kabel głośnikowy 
(sprzedawany 
oddzielnie)

Do gniazdka elektrycznego
Kabel zasilania

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Kable sprzedawane oddzielnie, można kupić u lokalnego dystrybutora.

Kabel 
głośnikowy
(sprzedawany 
oddzielnie)

Kabel 
głośnikowy
(sprzedawany 
oddzielnie)

Po połączeniu wszystkich elementów upewnij 
się, że wyłącznik zasilania POWER jest w 
położeniu wyłączenia, a następnie włóż  
wtyczkę zasilania do gniazdka elektrycznego.

 Zalecenie
Głośność (str. 37) i LPF (str. 38) mogą być regulowane niezależnie za pomocą wejść.
Przykładowe połączenie:  Podłącz wyjście subwoofera systemu dźwięku przestrzennego   

 do wejścia INPUT 1 
 Podłącz wyjścia L/R źródła stereo do wejścia INPUT 2
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 ■Wycisz
Dźwięk subwoofera można 
tymczasowo wyłączyć.
Aby powrócić do normalnego 
odtwarzania, ponownie naciśnij 
przycisk wyciszania MUTE.

Korzystanie w zakresie podstawowym  
(odtwarzanie dźwięku)

1 Włącz zasilanie.

2 Wybierz żądane wejście.

3 Odtwórz dźwięk ze źródła.
 Aby wyregulować jakość dźwięku, zob. „Regulacja dźwięku” (str. 37).

4 Po zakończeniu odtwarzania 
przełącz zasilanie w stan 
gotowości.

Panel tylny
Włącznik zasilania 

(POWER)

Pilot

Pilot

Kontrolka wybranego 
wejścia zapala się

Świeci na niebiesko

Miga na biało

(Kontrolka VOL/LPF)
 

Panel przedni
(INPUT)

lub

Pilot

Świeci na czerwono
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2 Odtwórz dźwięk ze źródła.
Ustaw głośność wzmacniacza na poziomie, przy którym zwykle słuchasz odtwarzanego 
dźwięku.

3 Zwiększ głośność subwoofera 
i zrównoważ z głośnością 
używanych głośników.
Głośność możesz także 
wyregulować za pomocą 
regulatora głośności na 
tylnym panelu.

Regulacja dźwięku

 ■Regulacja głośności

1 Ustaw głośność na „-” 
(minimum). Panel tylny

Regulacja głośności

Świeci

Pilot

Panel przedni
(VOL/LPF)

lub

 Zalecenie
•	 Funkcja automatycznego zasilania może nie działać, gdy połączone jest gniazdo 

wejścia głośnika.
 W takim przypadku przełącz zasilanie w stan gotowości za pomocą pilota.
•	 Korzystając z subwoofera przy bardzo niskim poziomie głośności, ustaw 

wyłącznik automatycznego zasilania AUTO POWER w pozycji wyłączenia, aby 
zapobiec wadliwemu działaniu.

Panel tylny
Wyłącznik automa-
tycznego zasilania  

(AUTO POWER)

Zasilanie 
włączone

Stan 
gotowości

Świeci na 
niebiesko

10 minut
Brak sygnału 
wejściowego

Sygnał 
wejściowy 

Świeci na 
pomarańczowo

 ■Automatyczne włączanie i wyłączanie zasilania (auto power)
Subwoofer może automatycznie włączać i wyłączać zasilanie w zależności od 
obecności sygnału wejściowego.
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 ■Przełączanie polaryzacji fazy

1 Przełącz polaryzację, aby 
wybrać opcję, przy której 
tony niskie mają najbogatsze 
brzmienie.

 ■Przełączanie wzmocnienia tonów niskich (BASS)
Wzmocnienie tonów niskich 
można włączać i wyłączać.
Aby powrócić do normalnego 
odtwarzania, ponownie naciśnij 
przycisk BASS.

Pilot

Faza dodatnia:  Nie świeci 
(ustawienie domyślne)

Faza ujemna: Świeci

ON (włączone): Świeci
OFF (wyłączone):  Nie świeci 
   (ustawienie domyślne)

Panel przedni

Panel przedni

lub

Pilot

lub

 ■Regulacja filtra LPF
Funkcja ta wycisza (odcina) dźwięki o częstotliwości wyższej niż ustawiona.
W przypadku odtwarzania dźwięku z płyt CD lub podobnych nośników zalecamy ustawienie 
LPF w subwooferze a przy odtwarzaniu ze źródeł dźwięku przestrzennego np. płyt Blue-ray 
zalecamy ustawienie przełącznika L.P.F w pozycji wyłączenia i regulację LPF w odtwarzaczu 
lub wzmacniaczu AV.

1 Ustaw przełącznik L.P.F w 
pozycji włączenia.

2 Ustaw LPF.
Górną częstotliwość 
przepustową możesz 
także wyregulować za 
pomocą regulatora L.P.F 
na tylnym panelu.

Jeśli średnio-niski poziom jest niewystarczający, ustaw wyższą częstotliwość.
(Zakres: od 30 Hz do 150 Hz)

Panel tylny
Przełącznik L.P.F

Świeci

Pilot

Panel przedni
(VOL/LPF)

lub
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•	 Jeśli urządzenie jest wyjątkowo zabrudzone, delikatnie wytrzyj je miękką szmatką zwilżoną 
rozcieńczonym neutralnym detergentem, a następnie wykonaj czyszczenie końcowe za 
pomocą suchej szmatki.

•	 Nie używaj rozcieńczalnika do farb, benzyny ani innych rozpuszczalników.  
(Mogą uszkodzić wykończenie obudowy subwoofera).

RozcieńczalnikBenzyna

Pielęgnacja i czyszczenie

W przypadku wystąpienia problemu z działaniem subwoofera, za pomocą znajdującego 
się na tylnym panelu przełącznika POWER wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie 
subwoofera.

Przyczyny problemów
•	 Subwoofer został poddany nadmiernym wstrząsom lub działaniu ładunków 

elektrostatycznych bądź wystąpił problem związany z napięciem zasilania na skutek 
wyładowań atmosferycznych.

•	 Subwoofer był niewłaściwie obsługiwany.

 → Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z obsługą klienta. (str. 41)

W razie wystąpienia problemu

 ■  Zanim przystąpisz do czyszczenia subwoofera, wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę 
zasilania z gniazdka sieciowego.
Istnieje ryzyko porażenia prądem i obrażeń ciała.

PRZESTROGA
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TD725SWMK2 TD520SW

Moc znamionowa 500 W (przy THD: 1%) 250 W (przy THD: 1%)
Całkowite 
zniekształcenia 
harmoniczne (THD)

0,05%
(przy 50 Hz, 1/2 mocy znamionowej)

Stosunek sygnału do 
szumu 95 dB lub wyższe

Pasmo przenoszenia Od 20 Hz do 150 Hz (-10 dB)
(TRYB BASS, LPF 150 Hz)

Od 25 Hz do 150 Hz (-10 dB)
(TRYB BASS, LPF 150 Hz)

Wejścia

LINE (stereo), 2 wejścia
Poziom głośnika, 1 wejście
XLR (stereo), 1 wejście 

* Styk numer 2 jest GORĄCY.

LINE (stereo), 2 wejścia
Poziom głośnika, 1 wejście

Czułość wejścia LINE 50 mVrms (100 Hz)

Impedancja wejściowa

Przy wejściu LINE (liniowym) 
i XLR 

10 kΩ lub wyższa
Przy wejściu poziomu głośnika 

3 kΩ

Przy wejściu LINE (liniowym)  
10 kΩ lub wyższa

Przy wejściu poziomu głośnika 
3 kΩ

Wyjścia LINE (stereo), 1 wyjście i poziom głośnika, 1 wyjście
Pobór mocy 110 W 65 W
Pobór mocy w trybie 
gotowości 0,5 W lub mniej

Wymiary modułu 
głośnika 25 cm × 2 20 cm × 2

Wymiary zewnętrzne 
(mm)

Szer. 545 × wys. 500 × głęb. 524
(w tym występy)

Szer. 459 × wys. 420 × głęb. 444
(w tym występy)

Masa (1 moduł) Około 51 kg Około 37 kg

*  W związku z ciągłym ulepszaniem produktu jego dane techniczne i wygląd mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne
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 ■Obsługa klienta – zapytania dotyczące użytkowania, pielęgnacji i naprawy 
produktu

W Wielkiej Brytanii:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, 
Oddział UK

W innych krajach:  Prosimy skontaktować się ze 
sprzedawcą/dystrybutorem w danym kraju.

Tel.: +44 (0)20 7328 4499
Faks: +44 (0)20 7624 6384

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

Gwarancja i obsługa klienta

 ■Gwarancja
Okres gwarancyjny: Rok (dwa lata dla 
krajów UE) od daty zakupu.
Nawet w okresie gwarancji mogą być 
pobierane opłaty za usługi. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji 
prosimy o kontakt.

 ■Minimalny okres dostępności 
części zamiennych do napraw

Części zamienne do napraw są to części 
wymagane do utrzymania sprawności 
produktu.

Minimalny okres dostępności części 
zamiennych do napraw tego produktu wynosi 
osiem lat od zakończenia produkcji.

 ■Naprawy w okresie gwarancyjnym
Produkt jest naprawiany zgodnie z 
postanowieniami gwarancji.

 ■Naprawy po upływie okresu 
gwarancyjnego

Jeśli możliwe jest przywrócenie sprawności 
produktu przez jego naprawę, na żądanie 
klienta może być wykonana naprawa płatna.

Aby zapewnić długą żywotność sprzętu audio, sprawdzaj go!

Czy zauważyłeś/
zauważyłaś 
którykolwiek 
z poniższych 
objawów?

•	 Kabel zasilania lub wtyczka ma wysoką 
temperaturę.

•	Wyczuwalny jest zapach spalenizny.
•	 Kabel zasilania jest głęboko przecięty lub 

odkształcony.
•	Występują inne problemy lub sprzęt działa 

wadliwie.

Przestać korzystać z produktu

•	 Aby zapobiec awarii produktu lub wypadkowi spowodowanemu przez produkt, wyłącz 
zasilanie za pomocą przełącznika POWER, wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka 
elektrycznego i zleć sprawdzenie produktu.  
W sprawie ewentualnej opłaty za sprawdzenie i naprawę produktu skontaktuj się z nami, 
korzystając z danych adresowych zamieszczonych powyżej.

Sprawdzenie 
bezpieczeństwa
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