
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi să utilizaţi produsul corect.
Înainte de a folosi produsul, citiţi secţiunea „Instrucţiuni de Siguranţă Importante”.
Vă rugăm să păstraţi acest manual de utilizare împreună cu originalul chitanţei de achiziţie a 
produsului într-un loc în care să poată fi consultat atunci când este necesar.

Manual de utilizare ROMÂNĂ
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Cuprins

Etichetă audio
• În funcţie de locul în care vă aflaţi, este posibil ca muzica care vă place să fie deranjantă

pentru alte persoane. Vă rugăm să ascultaţi muzică la un volum adecvat, astfel încât să
nu îi deranjeze pe vecinii dvs.

• Chiar şi muzica la un volum redus se poate propaga cu uşurinţă în mediul înconjurător,
în special noaptea.
Vă rugăm să vă respectaţi vecinii şi ajutaţi la crearea unui mediu de viaţă confortabil.

Verificarea unităţii principale şi a 
accesoriilor ...................................  23

Instrucţiuni de Siguranţă Importante ... 24
Elemente importante pentru siguranţă ...  27

Numele şi funcţiile componentelor ... 29
Panou posterior ................................  29
Panoul frontal ...................................  30
Telecomandă ....................................  30

Introducerea bateriilor în 
telecomandă..................................  32

Instalarea subwoofer-ului ............  33
Ataşarea picioarelor .........................  33
Locul de instalare .............................  33

Conectarea subwoofer-ului .........  34
Conectare clasică .............................  34
Conectarea la terminalele boxelor ....  35

Utilizarea de bază (ascultare audio) ... 36
Mut ...................................................  36
Pornirea şi oprirea automată 
a alimentării (auto power) .................  37

Reglarea sunetului .......................  37
Reglarea volumului ...........................  37
Reglarea LPF ...................................  38
Inversarea polarităţii fazei ................  38
Comutarea accentuării basului (BASS) ...  38

Îngrijire şi curăţare .......................  39

Când apare o problemă................  39

Specificaţii.....................................  40

Garanţie şi servicii pentru 
clienţi .............................................  41
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• Subwoofer x1

• Manual de utilizare x1

• Cablu de alimentare x1 (p. 34, 35)

Pentru Statele Unite ale Americii

Pentru Marea Britanie

Pentru Europa

• Telecomandă x1

• Baterie pentru telecomandă
(mărime AAA) x2 (P. 32)

• Picior x4 (p. 33)

Verificarea unităţii principale şi a accesoriilor
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ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE

NU DESCHIDEŢI

ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE 
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI 

CAPACUL (SAU CAPACUL DIN SPATE). 
INTERIORUL NU CONŢINE PIESE CARE 

SĂ POATĂ FI REPARATE DE CĂTRE 
UTILIZATOR. PENTRU REPARAŢII, 

APELAŢI LA PERSONAL CALIFICAT.

AVERTIZARE
PENTRU A REDUCE RISCUL DE 
INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, 
NU EXPUNEŢI ACEST APARAT LA 
PLOAIE SAU UMEZEALĂ.

• Explicarea Simbolurilor Grafice

Simbolul fulgerului cu vârf de 
săgeată în interiorul unui triunghi 
echilateral, este destinat să vă 
avertizeze cu privire la prezenţa 
unor tensiuni periculoase, neizolate, 
în carcasa produsului, care pot fi 
suficient de mari încât să constituie 
un risc de electrocutare.

Semnul de exclamare într-un 
triunghi echilateral este destinat să 
vă avertizeze cu privire la prezenţa 
unor instrucţiuni importante de 
utilizare şi întreţinere (service) în 
documentul care însoţeşte aparatul.

ATENŢIE
PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, 
POTRIVIŢI LAMELA CEA MAI LATĂ A FIŞEI 
LA FANTA CORESPUNZĂTOARE A PRIZEI 
ŞI INTRODUCEŢI COMPLET.

Instrucţiuni de Siguranţă Importante

AVERTIZARE

Atunci când există o problemă sau o defecţiune...

■ Atunci când apare una dintre următoarele probleme, opriţi imediat utilizarea
produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi ştecherul din priza de reţea.
- Produsul generează un zgomot sau un miros neobişnuit - Produsul scoate fum
- Produsul este defect sau deteriorat
În cazul în care continuaţi să utilizaţi produsul când acesta are o problemă, există risc
de incendiu sau de electrocutare.

■ Nu reparaţi, demontaţi sau modificaţi produsul pe cont propriu.
Există risc de incendiu, electrocutare sau rănire.
Pentru reparaţii, verificări şi reglaje, contactaţi serviciul clienţi. (P. 41)

În timpul utilizării...

■ Nu puneţi vaze, ghivece de flori, pahare, farduri, produse chimice sau alte
recipiente care conţin lichide pe sau lângă produs.
Există risc de incendiu sau de electrocutare în caz de scurgeri şi substanţe străine.
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Ştecherul şi cablul de alimentare...

■ Nu folosiţi produsul cu o tensiune de alimentare mai mare decât cea afişată pe
unitatea principală.
Există risc de incendiu, electrocutare sau defectare.

■ Utilizaţi întotdeauna cablul de alimentare inclus.
Există risc de incendiu sau accidente.

■ Nu supraîncărcaţi priza de reţea prin conectarea mai multor dispozitive.
Există risc de incendiu din cauza căldurii generate.

■ Pentru a nu deteriora cablul de alimentare, evitaţi:
- Să îl zgâriaţi - Să îl îndoiţi forţat - Să îl răsuciţi
- Să lucraţi pe cablu - Să îl încălziţi - Să trageţi de el
- Să puneţi obiecte grele pe el
Există risc de incendiu sau de electrocutare din cauza deteriorării.
În cazul în care cablul de alimentare s-a deteriorat, cum ar fi atunci când firele sunt expuse
sau cablul este rupt, înlocuiţi-l.

■ Atunci când există risc de descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priza de
reţea şi nu atingeţi ştecherul.
Există risc de incendiu, electrocutare sau defectare.

ATENŢIE

În timpul configurării sau când produsul este deplasat...

■ Nu amplasaţi produsul în următoarele tipuri de locaţii.
- Suprafeţe nesigure, înclinate şi instabile şi în locuri aflate la înălţime

Există risc de cădere, defectare sau rănire.
-  Locuri expuse la fumul sau aburii de ulei, cum ar fi blaturi de bucătărie şi lângă

umidificatoare
-  Locuri expuse la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp şi în

apropiere surselor de căldură sau de flacără deschisă
Există risc de incendiu, deformare, decolorare, accidente sau defecţiuni.

- Locuri expuse direct la aerul rece
- Locuri extrem de reci

Există risc de scurgeri de curent sau de străpungeri electrice, accidente sau defecţiuni
din cauza condensului.

■ Ţineţi cont de următoarele elemente atunci când deplasaţi produsul.
-  Acest produs este greu. Întotdeauna sunt necesare două persoane pentru a

deschide ambalajul şi pentru a transporta produsul.
Există risc de rănire.

-  Opriţi alimentarea dispozitivelor conectate şi deconectaţi cablul de alimentare,
cablurile de conectare şi cablurile boxelor.
Dacă produsul este deplasat cu cablurile conectate la acesta, există risc de incendiu
sau de electrocutare din cauza deteriorării cablurilor.

AVERTIZARE
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În timpul configurării sau când produsul este deplasat... (continuare)

■ În primul rând, opriţi alimentarea tuturor dispozitivelor care vor fi conectate la
produs înainte de a realiza conexiunile.

■ Conectaţi fiecare dispozitiv în conformitate cu manualul de utilizare al acestuia.
În cazul în care conectaţi dispozitivele cu alimentarea pornită, există riscul ca produsul
să producă brusc un zgomot puternic şi să se defecteze.

Ştecherul şi cablul de alimentare...

■ Nu utilizaţi o priză de reţea instabilă sau care nu este bine fixată.
Există risc de incendiu sau de electrocutare din cauza căldurii generate.
Solicitaţi-i unui electrician să înlocuiască priza de reţea.

■ Nu conectaţi sau deconectaţi ştecherul cu mâinile ude.
■ Nu atingeţi contactele ştecherului.

Există risc de electrocutare.
■ Introduceţi ştecherul complet în priza de reţea.

Există risc de incendiu din cauza căldurii generate sau a prafului acumulat.
■ Nu amplasaţi cablul de alimentare în apropierea radiatoarelor. Nu utilizaţi

ştecherul şi cablul de alimentare când acestea sunt fierbinţi.
Învelişul cablului se va topi cauzând un risc de incendiu sau de electrocutare.

■ Îndepărtaţi în mod regulat praful acumulat pe contactele ştecherului.
Există risc de incendiu sau de electrocutare.
Scoateţi ştecherul din priză şi ştergeţi-l cu o lavetă uscată.

În timpul utilizării...

■ Nu vă urcaţi pe produs şi nu îl folosiţi ca scară sau scaun.
Există risc de rănire din cauza căderii produsului sau a deteriorării acestuia. În
gospodăriile cu copii mici trebuie să fiţi deosebit de atent.

■ Telecomanda nu trebuie:
- Lăsată să cadă - Să fie lovită - Să fie udată - Să fie pusă în locuri umede sau cu praf
Aceste acţiuni vor cauza spargerea sau defectarea telecomenzii sau creşterea
consumului bateriilor.

■ Înainte de a porni alimentarea, setaţi volumul amplificatorului şi al subwoofer-ului
la nivelul minim.
Se poate produce brusc un zgomot puternic care poate cauza riscul de pierdere a
auzului sau de deteriorare a produsului.

■ Când produsul generează sunete neobişnuite în timpul redării la volume mari,
reduceţi volumul.
Dacă produsul este utilizat în această situaţie sau dacă este utilizat pentru o perioadă
lungă de timp când sunetul este distorsionat, poate determina încălzirea boxei şi risc de
incendiu.

ATENŢIE
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 ■Elemente importante pentru siguranţă
1) Citiţi aceste instrucţiuni.
2) Păstraţi aceste instrucţiuni.
3) Respectaţi toate avertizările.
4) Urmaţi toate instrucţiunile.
5) Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei.
6) Curăţaţi doar cu o lavetă uscată.
7)  Nu blocaţi niciun orificiu de ventilaţie. Instalaţi aparatul în conformitate cu instrucţiunile

producătorului.
8)  Nu îl instalaţi lângă surse de căldură precum radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte

aparate (inclusiv amplificatoare) care degajă căldură.
9)  Nu anulaţi dispozitivul de siguranţă al ştecherului polarizat sau al ştecherului cu

împământare. Un ştecher polarizat are două lamele, una fiind mai lată decât cealaltă. Un
ştecher cu împământare are două lamele şi un al treilea contact pentru împământare.
Lamela lată şi al treilea contact sunt montate pentru siguranţa dumneavoastră. Dacă
ştecherul furnizat nu se potriveşte în priză, consultaţi un electrician pentru înlocuirea prizei
vechi.

10)  Protejaţi cablul de alimentare astfel încât să nu se calce pe el sau să fie comprimat, mai
ales în zona ştecherelor, a prizelor multiple şi în locul din care iese din aparat.

11) Utilizaţi doar dispozitivele/accesoriile specificate de producător.
12) Folosiţi doar împreună cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau baza

recomandată de producător sau comercializată împreună cu aparatul. Când se
utilizează un cărucior, aveţi grijă când deplasaţi ansamblul cărucior/aparat pentru

a evita rănirea cauzată de răsturnare.
13) Scoateţi din priză aparatul în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când nu

este utilizat pentru perioade lungi de timp.
14)  Pentru orice reparaţie adresaţi-vă personalului de service calificat. Reparaţiile sunt

necesare în cazul în care aparatul a fost deteriorat în orice mod, cum ar fi deteriorarea
cablului de alimentare sau a ştecherului, vărsarea de lichide sau căderea unor obiecte în
aparat, expunerea aparatului la ploaie sau la umezeală, dacă nu funcţionează normal sau
dacă a fost scăpat pe jos.

În timpul îngrijirii şi curăţării...

■ Opriţi alimentarea şi scoateţi ştecherul din priza de reţea.
Există risc de electrocutare sau de rănire.

Atunci când nu utilizaţi produsul pentru o perioadă lungă de timp...

■ Opriţi alimentarea şi scoateţi ştecherul din priza de reţea.
Există risc de incendiu.

ATENŢIE
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<Pentru clienţii din Uniunea Europeană>

Bateriile, acumulatorii sau echipamentele care încorporează baterii sau acumulatori etichetate 
cu o pubelă cu roţi, barată cu două linii în formă de X, nu pot fi eliminate împreună cu deşeurile 
menajere.
Acest marcaj se bazează pe Directiva Europeană 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii.
În vederea eliminării bateriilor şi acumulatorilor uzaţi sau a echipamentelor care le conţin, 
acestea trebuie predate la punctele de colectare desemnate.
Bateriile şi acumulatorii uzaţi au efecte potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane ca 
urmare a prezenţei unor substanţe periculoase, în special metale grele, cum ar fi cadmiu, 
plumb sau mercur. Simbolul chimic corespunzător acestor elemente este indicat pe pubelă, 
barat cu două linii în formă de X.
Prin acţiunile dumneavoastră puteţi contribui la eliminarea acestui efect.

Cd
În conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE (privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice=DEEE), acest produs, care este etichetat cu o pubelă cu roţi, barată 
cu două linii în formă de X, nu poate fi eliminat împreună cu deşeurile menajere în statele 
membre ale UE. 
DEEE: Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice. 
Atunci când eliminaţi acest produs într-un stat membru al UE, eliminaţi-l în mod corespunzător, 
în conformitate cu legile acelui stat, de exemplu, prin înapoierea acesteia la distribuitor. DEEE 
au efecte potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezenţei unor substanţe 
periculoase. Prin acţiunile dumneavoastră puteţi contribui la eliminarea acestor efecte şi la 
creşterea gradului de reutilizare/de reciclare/altor forme de recuperare.
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Numele şi funcţiile componentelor

 ■Panou posterior

* , ,  şi  sunt destinate
numai pentru INPUT 2

* * *

*

 Controlul volumului (P. 37)
Reglează volumul.

 Controlul L.P.F (P. 38)
Reglează (taie) frecvenţa filtrului high-
pass. Gamă de reglare: 30 Hz-150 Hz

 Buton selector L.P.F (P. 38)
Activează şi dezactivează LPF.

 Terminal de intrare XLR
Conectaţi acest terminal dacă ieşirea 
subwoofer-ului sau ieşire linie de pe 
amplificatorul dumneavoastră AV este un 
conector XLR.  
* numai TD725SWMK2

 Terminale de intrare LINE (P. 34)
Conectaţi aceste terminale la ieşirea 
subwoofer-ului sau la ieşirea linie de pe 
amplificatorul dumneavoastră AV.

 Terminale de ieşire LINE
Transformă semnalul de intrare pentru 
terminalul de intrare XLR, terminalele 
de intrare LINE sau pentru terminalele 
de intrare ale boxelor la nivelul linie şi 
îl transmite la ieşire (Aceasta nu are 
legătură cu controlul volumului subwoofer-
ului de pe acest produs).

 Terminale de intrare boxe (P. 35)
Conectaţi aceste terminale la ieşirea 
pentru boxe de pe amplificatorul 
dumneavoastră AV în cazul în care acesta 
nu are o ieşire pentru subwoofer.

 Terminale de ieşire boxe (P. 35)
Transmite semnalul de intrare la 
terminalele de intrare ale boxelor fără a-l 
modifica.

 Buton de alimentare (POWER) (P. 36)
Porneşte şi opreşte alimentarea.

 Buton de alimentare automată (AUTO 
POWER) (P. 37)
Porneşte şi opreşte alimentarea 
automată.

 Terminal AC IN (P. 34, 35)
Conectaţi la o priză de reţea din locuinţă 
folosind cablul de alimentare inclus.

Recomandare
Este posibil ca funcţia de alimentare automată 
să nu funcţioneze atunci când terminalul de 
intrare pentru boxe este conectat.
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 ■Telecomandă

 ■Panoul frontal
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Indicator

 Indicator POWER (P. 36)
Albastru când alimentarea este pornită şi 
roşu când este în starea de aşteptare.

 Indicator INPUT (P. 36)
Indicatorul pentru intrarea selectată se 
aprinde.

 Indicator REVERSE (P. 38)
Stins când este setat la faza pozitivă şi 
aprins când este setat la faza negativă.

 Indicator BASS (P. 38)
Aprins cât timp accentuarea basului este 
activată şi stins când accentuarea basului 
este dezactivată.

 Fotoreceptor pentru telecomandă       
(P. 33)
Primeşte semnale de la telecomandă.

 Indicator VOL (P. 37)
Când este aprins, puteţi regla volumul 
cu ajutorul butoanelor UP/DOWN       
(sus/jos).

 Indicator LPF (P. 38)
Când este stins, puteţi regla LPF 
cu ajutorul butoanelor UP/DOWN 
(sus/jos).

 Indicator nivel VOL/LPF (P. 36)
Indică volumul sau L.P.F.

Buton

 Buton POWER (P. 36)
Comută între alimentare şi starea de 
aşteptare.

 Buton INPUT (P. 36)
Comută între INPUT 1 şi INPUT 2.

 Buton REVERSE (P. 38)
Comută între faza pozitiv şi negativ.

 Buton BASS (P. 38)
Activează şi dezactivează accentuarea 
basului.

 Buton VOL/LPF SEL (P. 38)
Comută între reglarea volumului şi 
reglarea LPF.

 Buton DOWN (P. 38)
Buton UP (P. 37)
Reglează volumul sau LPF.

 Buton MUTE (P. 36)
Opreşte sunetul.

 Buton DIMMER
Reglează luminozitatea indicatorilor. 
Luminozitatea se modifică la fiecare 
apăsare a butonului în următoarea ordine:  
luminos → normal → întunecat → 
dezactivat
(Când este dezactivat, rămâne aprins 
numai indicatorul POWER).
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Introducerea bateriilor în telecomandă

 Durata de viaţă a bateriilor incluse este de aproximativ un an. Când telecomanda nu mai 
funcţionează bine, înlocuiţi bateriile cu altele noi.

1 Deschideţi capacul de pe
spatele telecomenzii prin 
apăsarea acestuia şi tragerea 
sa în direcţia indicată de 
săgeată.

2 Introduceţi două baterii în
compartimentul pentru baterii, 
conform indicaţiilor.
Utilizaţi baterii AAA.

3 Împingeţi capacul de pe
spatele telecomenzii în direcţia 
indicată de săgeată pentru 
a închide compartimentul 
bateriilor.

■ Nu confundaţi polaritatea bateriilor (direcţiile pozitivă (+) şi negativă (-)).
■  Nu amestecaţi baterii noi şi baterii vechi.
■  Nu amestecaţi baterii de tipuri diferite.
■  Dacă o baterie prezintă scurgeri, ştergeţi lichidul din compartimentul pentru

baterii şi înlocuiţi bateriile cu unele noi.

ATENŢIE
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 ■Locul de instalare
• Orientaţi panoul frontal în direcţia de vizualizare şi de ascultare.
• Dacă poziţionaţi unitatea principală paralel cu camera, este posibil să apară anularea

efectului sonor datorită reflectării sunetului de către pereţi. Vă recomandăm să poziţionaţi
subwoofer-ul oblic în raport cu suprafeţele paralele.

Instalarea subwoofer-ului

 ■Ataşarea picioarelor
Dacă subwoofer-ul va fi pus pe pardoseală, ataşaţi picioarele la partea inferioară a acesteia.

Unitate principală

Panoul frontal
(Fotoreceptor pentru 
telecomandă)

Subwoofer

Picior x4

Recomandare
Când realizaţi această operaţie, 
întindeţi un prosop sau o lavetă 
moale pe jos pentru a nu zgâria 
subwoofer-ul sau podeaua.

Recomandare
Poziţionaţi subwoofer-ul astfel încât fotoreceptorul pentru telecomandă să nu fie expus 
unei lumini foarte puternice, cum ar fi lumina directă a soarelui. (Operaţiunile telecomenzii 
ar putea să nu fie recepţionate sau s-ar putea produce defecţiuni).
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După ce aţi realizat toate conexiunile, 
asiguraţi-vă că butonul de alimentare 
POWER este stins şi apoi introduceţi 
ştecherul în priza de reţea.

Către priza de reţea
Cablu de alimentare

Amplificator AV

Ieşire boxă 
frontală (L)

Ieşire boxă centrală

Ieşire boxă 
frontală (R)

Ieşire 
surround (L)

Ieşire surround (R)

Cablu boxă 
(comercializat 
separat)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Conectarea subwoofer-ului

 ■Conectare clasică (atunci când amplificatorul AV are o ieşire pentru subwoofer)
Exemplu de conectare a unui sistem cu 5.1 canale 
Player + amplificator AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW pot fi conectate în acelaşi mod.)

* Cablurile comercializate separat pot fi achiziţionate de la distribuitorul dumneavoastră local.

Dacă amplificatorul dumneavoastră AV are doar un canal de ieşire pentru subwoofer, 
conectaţi cablul la oricare dintre terminalele line-in sau folosiţi un cablu repartitor 
(splitter) (comercializat separat) şi conectaţi cablurile la ambele terminale line-in.

Conectaţi la 
oricare parte

Către player-ul DVD sau 
terminalul de ieşire al unui 
alt dispozitiv

Cablu RCA (comercializat 
separat)
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 ■Conectarea la terminalele boxelor (atunci când amplificatorul AV nu are o
ieşire pentru subwoofer)

Exemplu de conectare a unui sistem cu 2.1 canale
Player + amplificator AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW pot fi conectate în acelaşi mod.)

Amplificator 
AV

Cablu boxă 
 (comercializat 
separat)

Către priza de reţea
Cablu de alimentare

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Cablurile comercializate separat pot fi achiziţionate de la distribuitorul dumneavoastră local.

Cablu boxă
(comercia-
lizat separat)

Cablu boxă
(comercia-
lizat separat)

După ce aţi realizat toate conexiunile, 
asiguraţi-vă că butonul de alimentare 
POWER este stins şi apoi introduceţi 
ştecherul în priza de reţea.

Recomandare
Volumul (P. 37) şi LPF (P. 38) pot fi reglate în mod independent folosind intrările.
Exemplu de conectare:  Conectaţi ieşirea subwoofer-ului unui sistem surround la INPUT 1 

Conectaţi ieşirile L/R ale unsei surse stereo la INPUT 2
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 ■Mut
Puteţi dezactiva temporar sunetul 
subwoofer-ului.
Pentru a reveni la normal, apăsaţi 
încă o dată butonul MUTE.

Utilizarea de bază (ascultare audio)

1 Porniţi alimentarea.

2 Selectaţi intrarea dorită.

3 Redaţi sursa audio.
 Pentru a regla calitatea sunetului, consultaţi „Reglarea sunetului” (P. 37).

4 Când aţi terminat de ascultat,
setaţi alimentarea la starea de 
aşteptare.

Panou posterior
Buton POWER

Telecomandă

Telecomandă

Indicatorul pentru intrarea 
selectată se aprinde

Luminat în albastru

Clipeşte în 
culoarea albă

(Indicator nivel 
VOL/LPF)

Panoul frontal
(INPUT)

sau

Telecomandă

Luminat în roşu
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2 Redaţi sursa audio.
Setaţi volumul amplificatorului la nivelul la care ascultaţi în mod normal.

3 Măriţi volumul subwoofer-
ului şi egalizaţi-l cu cel al 
boxelor utilizate.
De asemenea, puteţi regla 
volumul folosind controlul 
volumului de pe panoul 
posterior.

Reglarea sunetului

 ■Reglarea volumului

1 Setaţi volumul la „-”
(minimum). Panou posterior

Controlul volumului

Activat

Telecomandă

Panoul frontal
(VOL/LPF)

sau

Recomandare
• Este posibil ca funcţia de alimentare automată să nu funcţioneze atunci când

terminalul de intrare pentru boxe este conectat.
În această situaţie, folosiţi telecomanda pentru a comuta în modul stare de aşteptare.

• Atunci când subwoofer-ul se utilizează la volume extrem de mici, dezactivaţi
butonul AUTO POWER pentru a evita defectarea.

Panou posterior
Buton AUTO POWER

Pornit Aşteptare

Luminat în 
albastru

10 minute
Niciun semnal de 

intrare

Semnal de 
intrare 

Luminat în 
portocaliu

 ■Pornirea şi oprirea automată a alimentării (auto power)
Subwoofer-ul este capabil să pornească şi să oprească automat alimentarea prin 
detectarea prezenţei semnalului de intrare.
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 ■ Inversarea polarităţii fazei

1 Inversaţi polaritatea
pentru a selecta modul 
în care obţineţi cel mai 
puternic sunet al basului.

 ■Comutarea accentuării basului (BASS)
Puteţi activa sau dezactiva 
accentuarea basului.
Pentru a reveni la normal, apăsaţi 
încă o dată butonul BASS.

Telecomandă

Fază pozitivă:  Stins 
(setare implicită)

Fază negativă: Activat

ON: Activat
OFF:  Stins 

 (setare implicită)

Panoul frontal

Panoul frontal

sau

Telecomandă

sau

 ■Reglarea LPF
Această funcţie taie toate sunetele care au o frecvenţă mai mare decât frecvenţa stabilită.
Pentru CD-uri şi alte dispozitive similare, vă recomandăm să reglaţi LPF cu subwoofer-ul, 
iar pentru sursele audio surround, cum ar fi Blu-ray, vă recomandăm să dezactivaţi butonul 
selector L.P.F şi să realizaţi reglarea LPF de pe player sau de pe amplificatorul AV.

1 Activaţi butonul selector L.P.F.

2 Setaţi LPF.
De asemenea, puteţi 
regla volumul folosind 
controlul L.P.F de pe 
panoul posterior.

În cazul în care gama de frecvenţe medii este insuficientă, setaţi o frecvenţă mai mare.
(Gamă: 30 Hz la 150 Hz)

Panou posterior
Buton selector L.P.F

Activat

Telecomandă

Panoul frontal
(VOL/LPF)

sau
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• În cazul în care murdăria este deosebit de rezistentă, ştergeţi-o uşor cu o lavetă moale
umezită puţin într-un detergent neutru diluat, iar apoi finalizaţi curăţarea cu o lavetă uscată.

• Nu utilizaţi diluant pentru vopsea, benzină sau alţi solvenţi.
(Acest lucru poate deteriora finisajul carcasei subwoofer-ului.)

DiluantBenzină

Îngrijire şi curăţare

Atunci când apare o problemă în funcţionarea subwoofer-ului, opriţi-l de la butonul POWER de 
pe panoul posterior şi apoi reporniţi-l.

Atunci când apare o problemă în funcţionarea subwoofer-ului, opriţi-l de la butonul POWER de 
pe panoul posterior şi apoi reporniţi-l.

Cauzele problemelor
• Subwoofer-ul a fost afectat de un şoc puternic, de electricitatea statică sau de o

problemă a tensiunii de alimentare datorată fulgerelor.
• Subwoofer-ul a fost operat în mod greşit.

 →Dacă problema continuă să apară, contactaţi serviciul clienţi. (P. 41)

Când apare o problemă

■  Întotdeauna opriţi alimentarea şi scoateţi ştecherul din priza de reţea, înainte de a
curăţa subwoofer-ul.
Există risc de electrocutare sau de rănire.

ATENŢIE
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TD725SWMK2 TD520SW
Putere nominală 500 W (când THD: 1%) 250 W (când THD: 1%)
Distorsiune armonică 
totală

0,05%
(la 50 Hz, 1/2 puterea nominală)

Raport semnal-zgomot 95 dB sau mai mare
Răspuns în frecvenţa 
de redare

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

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

Intrare

LINE (stereo), 2 intrări
Nivel boxă, 1 intrare
XLR (stereo), 1 intrare 

* Pinul numărul 2 este activ
(HOT).

LINE (stereo), 2 intrări
Nivel boxă, 1 intrare

Sensibilitate intrare LINE 50 mVrms (100 Hz)

Impedanţă de intrare

În timpul intrării LINE şi XLR 
10 kΩ sau mai mare

În timpul intrării nivel boxă 
3 kΩ

În timpul intrării LINE 
10 kΩ sau mai mare

În timpul intrării nivel boxă 
3 kΩ

Ieşire LINE (stereo), 1 ieşire şi Nivel Boxă, 1 ieşire
Consum de energie 110 W 65 W
Consum în stare de 
aşteptare 0,5 W sau mai puţin

Dimensiuni unitate 
principală 25 cm × 2 20 cm × 2

Dimensiuni exterioare 
(mm)

L545 ×H500 ×A524
(Inclusiv proeminenţele)

L459 ×H420 ×A444
(Inclusiv proeminenţele)

Greutate (1 unitate) Aprox. 51 kg Aprox. 37 kg

*  Specificaţiile şi aspectul pot fi modificate fără notificare prealabilă ca urmare a îmbunătăţirilor
aduse produsului.

Specificaţii
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 ■Serviciul clienţi pentru solicitări legate de utilizarea, îngrijirea şi repararea
produsului

Pentru Marea Britanie:  Fujitsu Ten (Europe) 
GmbH, Biroul din Marea Britanie

Pentru alte ţări:  Vă rugăm să contactaţi 
comerciantul/distribuitorul din ţara dumneavoastră.

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

mailto: info@eclipse-td.co.uk

Garanţie şi servicii pentru clienţi

 ■Garanţie
Perioadă de garanţie: Un an (doi ani pentru 
ţările membre UE) de la data achiziţionării.
Chiar şi în timpul perioadei de garanţie, 
este posibil ca serviciile să fie contra cost. 
Vă rugăm să ne contactaţi pentru mai multe 
detalii.

 ■Perioada minimă de menţinere a
componentelor de performanţă în
scopul reparaţiilor

Piesele de performanţă pentru reparaţii 
sunt piesele necesare pentru a menţine 
performanţele produsului.
Perioada minimă de menţinere a pieselor 
de performanţă în scopul reparaţiilor pentru 

acest produs este de opt ani de la sfârşitul 
producţiei.

 ■Reparaţii în timpul perioadei de
garanţie

Produsul va fi reparat în conformitate cu 
prevederile garanţiei.

 ■Reparaţii în perioada post-garanţie
În cazul în care produsul poate reparat, 
acesta va fi reparat la cerere, contra cost.

Verificaţi-vă echipamentul audio pentru a-i asigura durată lungă de viaţă!

Aţi observat 
oricare dintre 
aceste simptome?

• Cablul de alimentare sau ştecherul este neobişnuit de fierbinte.
• Există un miros de ars.
• Există o tăietură adâncă în cablul de alimentare sau 

acesta este deformat.
• Alte probleme sau o defecţiune.

Nu mai folosiţi produsul

• Pentru a preveni defectarea produsului sau producerea unui accident, comutaţi butonul POWER 
pe poziţia oprit, scoateţi ştecherul din priza de reţea şi solicitaţi o verificare a produsului. 
Pentru orice întrebare privind tarifele de verificare şi reparaţie a produsului contactaţi-ne
folosind datele de mai sus.

Verificare de 
siguranţă
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