
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok.
Tento návod si pozorne prečítajte a výrobok používajte správnym spôsobom.
Pred použitím výrobku si prečítajte „Dôležité bezpečnostné pokyny“.
Tento návod na obsluhu si odložte spoločne s originálnym dokladom o zakúpení produktu na 
mieste, kde ho v prípade potreby nájdete.

Návod na použitie SLOVENČINA
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•	 1 x subwoofer

Kontrola hlavnej jednotky a príslušenstva

•	 1x návod na použitie

•	 1x napájací kábel (str. 34, 35)

Pre USA

Pre Veľkú Britániu

Pre Európu

•	 1x diaľkový ovládač

•	 2x batérie do diaľkového ovládača 
(veľkosť AAA) (str. 32)

•	 4x noha (str. 33)



24

UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAŤ

UPOZORNENIE: ABY SA ZNÍŽILO 
NEBEZPEČENSTVO 

ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, 
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI 

ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA 
NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ 

BY SI POUŽÍVATEĽ MOHOL OPRAVIŤ 
SÁM. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ 

SERVISNÝ PERSONÁL.

VAROVANIE
ABY SA ZNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, 
NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE 
DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI.

• Vysvetlenie grafických symbolov

Blesk so symbolom šípky vo 
vnútri rovnostranného trojuholníka 
vás upozorňuje na prítomnosť 
neizolovaného nebezpečenstva v 
skrinke prístroja, ktoré môže byť 
dostatočne veľké na vytvorenie 
nebezpečenstva úrazu elektrickým 
prúdom.

Výkričník vo vnútri rovnostranného 
trojuholníka vás upozorňuje 
na prítomnosť dôležitých 
prevádzkových pokynov a pokynov 
na údržbu (servisných) v literatúre 
dodanej s prístrojom.

UPOZORNENIE
ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM, ZASÚVAJTE ŠIROKÝ KOLÍK 
ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO OTVORU AŽ 
NA DORAZ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Ak sa vyskytne problém alebo porucha...

 ■ Ak sa vyskytne jeden z nasledujúcich problémov, okamžite prestaňte výrobok 
používať, vypnite napájanie a odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Výrobok produkuje neobvyklý hluk alebo zápach - Výrobok produkuje dym  
- Produkt spadol alebo je poškodený
Ak budete výrobok aj v prípade problému naďalej používať, hrozí nebezpečenstvo 
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

 ■ Výrobok neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte sami.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia.
V prípade opravy, kontroly a nastavenia kontaktujte zákaznícky servis. (str. 41)

Počas používania...

 ■ Neumiestňujte na výrobok ani do jeho blízkosti vázy, kvetináče, šálky, líčidlá, 
chemikálie ani iné nádoby, ktoré obsahujú tekutiny.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom z dôvodu netesností a 
cudzích látok.



25

Elektrická zástrčka a kábel...

 ■ Výrobok nepoužívajte s prívodným napätím, ktoré sa nezhoduje s tým, ktoré sa 
nachádza na hlavnej jednotke.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poruchy.

 ■ Vždy používajte dodaný napájací kábel.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo nehôd.

 ■ Elektrickú zásuvku nepreťažujte pripojením veľkého množstva zariadení.
Kvôli generovanému teplu hrozí nebezpečenstvo požiaru.

 ■ Napájací kábel nepoškodzujte nasledujúcimi spôsobmi.
- poškriabanie kábla - násilné ohýbanie kábla - skrúcanie kábla  
- pracovanie na kábli - zohrievanie kábla - ťahanie za kábel  
- umiestňovanie ťažkých predmetov na kábel
Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom z dôvodu poškodenia.
Ak je napájací kábel poškodený, ako napríklad keď je odhalené jadro alebo je kábel 
zlomený, vymeňte ho.

 ■ Ak hrozí nebezpečenstvo búrky s bleskami, odpojte napájací kábel z elektrickej 
zásuvky a nedotýkajte sa zástrčky.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poruchy.

UPOZORNENIE
Počas inštalácie alebo pri presúvaní výrobku...

 ■ Výrobok neukladajte na nasledovné typy miest.
- Vratké podstavce, šikmé a nestabilné miesta a vyvýšené polohy

Hrozí nebezpečenstvo pádu, poruchy alebo poranenia.
-  Miesta vystavené olejovým dymom alebo pare, ako napríklad dosky 
  kuchynských liniek a okolie zvlhčovačov
-  Miesta vystavené dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu a v blízkosti 

ohrievačov alebo otvoreného ohňa
Hrozí riziko požiaru, deformácie, zmeny farby, nehody alebo poruchy.

- Miesta priamo vystavené studenému vzduchu
- Extrémne chladné miesta

Hrozí nebezpečenstvo elektrického skratu alebo prepálenia, nehôd alebo poruchy  
v dôsledku kondenzácie.

 ■ Pri presúvaní výrobku si uvedomujte nasledujúce body.
-  Tento výrobok je ťažký. Balenie výrobku vždy otvárajte a výrobok prenášajte  

s dvomi alebo viacerými ľuďmi.
Hrozí nebezpečenstvo poranenia.

-  Vypnite napájanie pripojených zariadení a odpojte napájací kábel, prepojovacie 
káble a káble reproduktorov. 
Ak výrobok prenášate s pripojenými káblami, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo 
úrazu elektrickým prúdom v dôsledku poškodenia káblov.

VAROVANIE
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Počas inštalácie alebo pri presúvaní výrobku... (pokračovanie)

 ■ Pred uskutočňovaním pripojení najskôr vypnite napájanie všetkých zariadení, 
ktoré chcete pripojiť k výrobku.

 ■ Každé zariadenie pripojte podľa jeho návodu na obsluhu.
Ak pripojíte zariadenia so zapnutým napájaním, hrozí nebezpečenstvo, že výrobok 
začne náhle produkovať hlasný zvuk a dôjde k poruche.

Elektrická zástrčka a kábel...

 ■ Nepoužívajte nestabilnú alebo uvoľnenú elektrickú zásuvku.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom z dôvodu generovaného tepla.
Požiadajte elektrikára, aby elektrickú zásuvku vymenil.

 ■ Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
 ■ Nedotýkajte sa kolíkov zástrčky napájacieho kábla.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

 ■ Zástrčku úplne zasuňte do elektrickej zásuvky.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru v dôsledku generovaného tepla alebo z nahromadeného 
prachu.

 ■ Napájací kábel neumiestňujte do blízkosti ohrievačov. Zástrčku a kábel 
nepoužívajte, keď sú horúce.
Plášťa kábla sa roztopí a spôsobí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

 ■ Z kolíkov zástrčky pravidelne odstraňujte všetok nahromadený prach.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zástrčku odpojte a utrite ju suchou handričkou.

Počas používania...

 ■ Na výrobok sa nešplhajte ani ho nepoužívajte ako schodík alebo sedadlo.
Hrozí riziko zranenia v dôsledku prevrátenia alebo poškodenia výrobku. Obzvlášť 
opatrné by mali byť domácnosti s malými deťmi.

 ■ S diaľkovým ovládačom nevykonávajte nasledovné činnosti.
- Zhodenie diaľkového ovládača - Udieranie diaľkovým ovládačom - Zamokrenie 
diaľkového ovládača - Umiestnenie diaľkového ovládača na vlhkých alebo 
prašných miestach
Tieto činnosti spôsobia rozbitie alebo poruchu diaľkového ovládača alebo zvýšenú 
spotrebu batérií.

 ■ Pred zapnutím napájania nastavte hlasitosť zosilňovača a subwoofera na 
minimálnu úroveň.
Mohol by sa náhle ozvať hlasný zvuk a spôsobiť nebezpečenstvo straty sluchu alebo 
poškodenia výrobku.

 ■ Ak výrobok vydáva neobvyklé zvuky počas prehrávania pri vysokej hlasitosti, 
znížte hlasitosť.
Ak budete výrobok používať v tomto stave alebo ho budete dlhodobo používať so skresleným 
zvukom, reproduktor bude generovať teplo, ktoré spôsobí nebezpečenstvo požiaru.

UPOZORNENIE
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 ■Dôležité body pre bezpečnosť
1) Prečítajte si tieto pokyny.
2) Odložte si tieto pokyny.
3) Dbajte na všetky varovania.
4) Postupujte podľa všetkých pokynov.
5) Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
6) Čistite len suchou handričkou.
7)  Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8)  Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, komínové uzávierky, 

sporáky alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9)  Nepodceňujte bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky alebo zástrčky s uzemnením. 

Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, z ktorých jeden je širší ako druhý. Zástrčka s 
uzemnením má dva kolíky a tretí kolík pre uzemnenie. Široký kolík alebo tretí kolík slúžia 
pre vašu bezpečnosť. V prípade, že poskytnutá zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, 
kontaktujte elektrikára kvôli výmene zastaranej zásuvky.

10)  Napájací kábel chráňte pre postúpaním alebo stlačením, hlavne pri zástrčkách, 
elektrických zásuvkách a v bode, kde vychádza zo zariadenia.

11) Používajte len doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
12)  Používajte len s vozíkom, stojanom, trojnožkou, konzolou alebo stolom 

špecifikovaným výrobcom alebo predávaným s výrobkom. Pri používaní vozíka 
buďte pri presúvaní kombinácie vozík/zariadenie opatrní, aby nedošlo k 

poraneniu pri prevrátení.
13) Toto zariadenie odpojte počas búrky s bleskami alebo ak ho nebudete dlhšiu dobu   
 používať.
14)  Všetky servisné práce ponechajte na kvalifikovaný servisný personál. Servisné práce sa 

vyžadujú, keď sa zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodilo, napríklad ak je poškodený 
napájací kábel alebo zástrčka, ak sa na zariadenie vyliala kvapalina alebo doň spadol 
nejaký predmet, ak bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo 
spadlo.

Počas starostlivosti a čistenia...

 ■ Vypnite napájanie a odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia.

Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať...

 ■ Vypnite napájanie a odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

UPOZORNENIE
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<Pre zákazníkov v Európskej únii>

Batérie, akumulátory, zariadenia obsahujúce batérie alebo akumulátory, ktoré sú označené 
nálepkou s prečiarknutým smetným košom, nesmú byť likvidované spoločne s domácim 
odpadom.
Toto označenie vychádza z európskej smernice 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch.
Pri likvidácii starých batérií, akumulátorov alebo zariadenia, ktoré ich obsahuje, ich odovzdajte 
na určených zberných miestach.
Použité batérie a akumulátory majú potenciálny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie v 
dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, najmä ťažkých kovov ako je kadmium, olovo alebo 
ortuť. Chemická značka prvku je uvedená pod prečiarknutým smetným košom.
K eliminácii tohto vplyvu môžete prispieť svojou spoluprácou.

Cd
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES (Zber a recyklácia odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení = OEEZ) sa tento výrobok, ktorý je označený znakom preškrtnutého 
smetného koša s kolieskom, sa nesmie v členských štátoch EÚ likvidovať spoločne s domácim 
odpadom. 
OEEZ: Odpad z elektrických a elektronických zariadení 
Pri likvidácii tohto výrobku v členskom štáte EÚ s ním zaobchádzajte v súlade s právnymi 
predpismi daného štátu, napríklad jeho odovzdaním distribútorovi. OEEZ má potenciálny vplyv 
na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok. 
Svojou spoluprácou môžete prispieť k odstráneniu týchto účinkov a k jeho opätovnému 
použitiu/recyklácii/inou formou.
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Názvy a funkcie dielov

 ■Zadný panel

*  , ,  a  slúžia len 
pre INPUT 2

* * *

*

 Ovládanie hlasitosti (str. 37)
Nastavenie hlasitosti.

 Ovládanie L.P.F (str. 38)
Upravuje (obmedzuje) frekvencie horného 
priepustu. Rozsah nastavenia: 30 Hz až 
150 Hz

 Prepínač L.P.F (str. 38)
Slúži na zapnutie a vypnutie L.P.F.

 Prívodná svorka XLR
Túto svorku pripojte, ak je výstup pre 
subwoofer alebo výstup vedenia na 
vašom AV zosilňovači konektor XLR.  
* Len TD725SWMK2

 Svorky vstupu LINE (vedenia) (str. 34)
Tieto svorky pripojte k výstupu pre 
subwoofer alebo výstupu vedenia na 
vašom AV zosilňovači.

 Svorky výstupu LINE (vedenia)
Konvertuje vstup signálu do svorky 
vstupu XLR, svoriek vstupu vedenia 
alebo svoriek vstupu reproduktora na 
úroveň vedenia a uskutoční jeho výstup. 
(Na tomto výrobku to nie je prepojené s 
ovládaním hlasitosti subwoofera).

 Svorky vstupu reproduktora (str. 35)
Tieto svorky pripojte k výstupu 
reproduktora na vašom AV zosilňovači, ak 
nemá výstup pre subwoofer.

 Svorky výstupu reproduktora (str. 35)
Vysiela vstup signálu do svoriek vstupu 
reproduktora bez zmien.

 Vypínač POWER (str. 36)
Zapnutie a vypnutie napájania.

 Spínač automatického vypnutia  
(AUTO POWER) (str. 37)
Automatické zapnutie a vypnutie 
napájania.

 Zásuvka AC IN (str. 34, 35)
Pripojte k domácej sieťovej elektrickej 
zásuvke pomocou dodaného napájacieho 
kábla.

Rada
Funkcia automatického vypnutia 
napájania nemusí fungovať, ak je 
pripojená vstupná svorka reproduktora.
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 ■Diaľkový ovládač

 ■Predný panel
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Indikátor

 Indikátor POWER (str. 36)
Svieti namodro, keď je prístroj zapnutý 
a načerveno, keď je v pohotovostnom 
stave.

 Indikátor INPUT (str. 36)
Indikátor zvoleného vstupu sa zapne.

 Indikátor REVERSE (str. 38)
Vypnutý pri nastavení na kladnú fázu a 
zapnutý pri nastavení na zápornú fázu.

 Indikátor BASS (str. 38)
Zapnutý počas dôrazu na basy a vypnutý, 
keď je dôraz na basy vypnutý.

 Fotoreceptor diaľkového ovládača (str. 33)
Prijíma signály z diaľkového ovládača.

 Indikátor VOL (str. 37)
Po zapnutí môžete nastaviť hlasitosť 
pomocou tlačidiel UP/DOWN.

 Indikátor LPF (str. 38)
Po zapnutí môžete nastaviť LPF. 
pomocou tlačidiel UP/DOWN.

 Indikátor úrovne VOL/LPF (str. 36)
Ukazuje hlasitosť alebo LPF.

Tlačidlo

 Tlačidlo POWER (str. 36)
Prepína medzi zapnutím a pohotovostným 
režimom.

 Tlačidlo INPUT (str. 36)
Prepína medzi INPUT 1 a INPUT 2.

 Tlačidlo REVERSE (str. 38)
Prepína medzi kladnou a zápornou fázou.

 Tlačidlo BASS (str. 38)
Zapína a vypína dôraz na basy.

 Tlačidlo VOL/LPF SEL (str. 38)
Prepína medzi nastavením hlasitosti a 
L.P.F.

 Tlačidlo DOWN (str. 38)
 Tlačidlo UP (str. 37)

Nastavenie hlasitosti alebo LPF.

 Tlačidlo MUTE (str. 36)
Stlmí zvuk.

 Tlačidlo DIMMER
Slúži na nastavenie jasu indikátorov. Po 
každom stlačení tlačidla sa jas zmení v 
nasledujúcom poradí:  
svetlý → normálny → tmavý → vyp.
(Po vypnutí zostane zapnutý len indikátor 
POWER.)
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Vkladanie batérií do diaľkového ovládača

 Životnosť priložených batérií je približne jeden rok. Keď už diaľkový ovládač nefunguje dobre, 
vymeňte batérie za nové.

1 Zatlačením a potiahnutím v 
smere šípky otvorte zadný kryt 
na diaľkovom ovládači.

2 Do priehradky na batérie 
vložte dve batérie tak, ako je to 
uvedené.
Používajte batérie typu AAA.

3 Zadný kryt potlačte v smere 
šípky a zatvorte priehradku na 
batérie.

 ■ Nezameňte polaritu batérií (orientáciu kladného (+) a záporného (-) pólu).
 ■  Nemiešajte nové a staré batérie.
 ■  Nemiešajte rôzne typy batérií.
 ■  V prípade vytečenia batérie, utrite elektrolyt v priehradke na batérie a batérie 
vymeňte za nové.

UPOZORNENIE
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 ■Miesto inštalácie
•	 Predný panel umiestnite v smere sledovania a počúvania.
•	 Ak umiestnite budič súbežne s miestnosťou, môže sa vyskytnúť zrušenie zvuku v dôsledku 

odrážania zvuku od stien. Odporúčame vám, aby ste subwoofer umiestnili v určitom uhle 
voči súbežným povrchom.

Nastavenie subwoofera

 ■Pripojenie nôh
Ak bude subwoofer umiestnený na pevnej podlahe, pripevnite k jeho spodnej časti nohy.

Budič

Predný panel
(Fotoreceptor 
diaľkového ovládača)

Subwoofer

4x noha

Rada
Pri vykonávaní tejto činnosti, si 
rozložte mäkký uterák alebo látku, 
aby ste nepoškriabali subwoofer 
alebo podlahu.

Rada
Subwoofer umiestnite tak, aby nebol fotoreceptor diaľkového ovládača vystavený silnému 
svetlu, ako je napríklad priame slnečné žiarenie. (Nemusia byť prijaté úkony diaľkového 
ovládača alebo sa môžu vyskytnúť poruchy).
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Po dokončení všetkých pripojení sa 
uistite, že je vypínač POWER vypnutý 
a potom pripojte zástrčku k elektrickej 
zásuvke.

Do elektrickej zásuvky
Napájací kábel

AV zosilňovač

Výstup predného 
reproduktora (L)

Výstup stredového 
reproduktora

Výstup predného 
reproduktora (R)

Výstup 
priestorového 
reproduktora (L)

Výstup priestorového reproduktora (R)

Kábel 
reproduktora 
(predáva sa 
samostatne)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Pripojenie subwoofera

 ■Typické pripojenie (ak má AV zosilňovač výstup na subwoofer)
Príklad pripojenia 5.1-kanálového systému 
Prehrávač + AV zosilňovač + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW môžu byť pripojené rovnakým spôsobom).

* Káble, ktoré sú predávané samostatne, si môžete zakúpiť u svojho miestneho predajcu.

Ak má váš AV zosilňovač len jeden výstupný kanál pre subwoofer, pripojte kábel 
ku ktorémukoľvek konektoru linkového vstupu alebo použite rozdeľovací kábel 
(predáva sa samostatne) a káble pripojte k obidvom konektorom linkového vstupu.

Pripojte ku 
ktorejkoľvek 
strane

Do výstupného konektora 
DVD prehrávača alebo 
iného zariadenia

RCA kábel (predáva sa 
samostatne)
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 ■Pripojenie pomocou konektorov reproduktora (ak nemá AV zosilňovač 
výstup na subwoofer)

Príklad pripojenia 2.1-kanálového systému
Prehrávač + AV zosilňovač + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW môžu byť pripojené rovnakým spôsobom).

AV zosilňovač

Kábel 
reproduktora 
(predáva sa 
samostatne)

Do elektrickej zásuvky
Napájací kábel

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Káble, ktoré sú predávané samostatne, si môžete zakúpiť u svojho miestneho predajcu.

Kábel 
reproduktora
(predáva sa 
samostatne)

Kábel 
reproduktora
(predáva sa 
samostatne)

Po dokončení všetkých pripojení sa 
uistite, že je vypínač POWER vypnutý 
a potom pripojte zástrčku k elektrickej 
zásuvke.

Rada
Hlasitosť (str. 37) a L.P.F. (str. 38) môžete samostatne upraviť pomocou vstupov.
Príklad pripojenia:  Výstup subwoofera priestorového systému pripojte k INPUT 1 

 L/R výstup stereofónneho zdroja pripojte k INPUT 2
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 ■Stlmenie zvuku
Zvuk subwoofera môžete dočasne 
vypnúť.
Ak sa chcete vrátiť do normálneho 
stavu, opätovne stlačte tlačidlo 
MUTE.

Základné použitie (počúvanie zvuku)

1 Zapnite napájanie.

2 Zvoľte požadovaný vstup.

3 Prehrajte zdroj zvuku.
 Ak chcete upraviť kvalitu zvuku, pozrite si časť „Nastavenie zvuku“ (str. 37).

4 Po dokončení počúvania, 
prepnite zariadenie do 
pohotovostného stavu.

Zadný panel
Vypínač 
POWER

Diaľkový 
ovládač

Diaľkový 
ovládač

Indikátor zvoleného 
vstupu sa zapne

Svieti namodro

Bliká nabielo

(indikátor úrovne 
VOL/LPF)

 

Predný panel
(INPUT)

alebo

Diaľkový 
ovládač

Svieti načerveno
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2 Prehrajte zdroj zvuku.
Hlasitosť zosilňovača nastavte na úroveň, pri ktorej zvyčajne počúvate.

3 Zvýšte hlasitosť subwoofera 
a vyvážte ju s hlasitosťou 
používaných reproduktorov.
Hlasitosť môžete nastaviť aj 
pomocou ovládania hlasitosti 
na zadnom paneli.

Nastavenie zvuku

 ■Nastavenie hlasitosti

1 Nastavte hlasitosť na „-“ 
(minimum). Zadný panel

Ovládanie 
hlasitosti

Zapnuté

Diaľkový 
ovládač

Predný panel
(VOL/LPF)

alebo

Rada
•	 Funkcia automatického vypnutia napájania nemusí fungovať, ak je pripojená 

vstupná svorka reproduktora.
 V tejto situácii prepnite pomocou diaľkového ovládača do pohotovostného režimu.
•	 Pri používaní subwoofera pri extrémne nízkych hlasitostiach, prepnite spínač 

AUTO POWER do polohy OFF, aby sa zabránilo poruche.

Zadný panel
Spínač AUTO POWER

Zapnuté 
napájanie

Pohotovostný 
režim

Svieti namodro

10 minút
Žiadny vstupný 

signál

Vstupný 
signál 

Svieti 
naoranžovo

 ■Automatické zapínanie a vypínanie (auto power)
Subwoofer sa pomocou detekcie prítomnosti vstupného signálu dokáže automaticky 
zapnúť a vypnúť.
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 ■Prepnutie fázovej polarity

1 Prepnite polaritu a vyberte 
spôsob, kedy znejú basy 
najsýtejšie.

 ■Prepínanie dôrazu na basy (BASS)
Môžete zapnúť a vypnúť dôraz na 
basy.
Ak sa chcete vrátiť do normálneho 
stavu, opätovne stlačte tlačidlo 
BASS.

Diaľkový 
ovládač

Kladná fáza:  Vypnuté 
 (východiskové nastavenie)
Záporná fáza: Zapnuté

ON: Zapnuté
OFF:  Vypnuté 
    (východiskové nastavenie)

Predný panel

Predný panel

alebo

Diaľkový 
ovládač

alebo

 ■Nastavenie LPF
Táto funkcia zamedzuje zvuk s frekvenciou vyššou, ako je nastavená frekvencia.
Pre CD a podobné materiály vám odporúčame nastaviť LPF pomocou subwoofera a pre zdroje 
s priestorovým zvukom, ako sú Blu-ray, vám odporúčame otáčať prepínač L.P.F a nastaviť 
LPF na prehrávači alebo AV zosilňovači.

1 Zapnite prepínač L.P.F.

2 Nastavte LPF.
Hlasitosť môžete nastaviť 
aj pomocou ovládania 
L.P.F na zadnom paneli.

V prípade, že je rozsah stredných-nízkych frekvencií nedostatočný, nastavte frekvenciu 
vyššie.
(Rozsah: 30 Hz až 150 Hz)

Zadný panel
Prepínač L.P.F.

Zapnuté

Diaľkový 
ovládač

Predný panel
(VOL/LPF)

alebo
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•	 V prípade mimoriadneho znečistenia nečistoty jemne zotrite mäkkou handričkou namočenou 
v zriedenom neutrálnom čistiacom prostriedku a potom utrite suchou handričkou.

•	 Nepoužívajte riedidlo, benzén ani iné rozpúšťadlá.  
(Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy skrinky subwoofera.)

RiedidloBenzén

Starostlivosť a čistenie

Ak sa vyskytne problém s prevádzkou subwoofera, vypnite vypínač POWER na zadnom paneli 
a potom ho znova zapnite.

Ak sa vyskytne problém s prevádzkou subwoofera, vypnite vypínač POWER na zadnom paneli 
a potom ho znova zapnite.

Príčiny problémov
•	 Subwoofer bolo ovplyvnený silným nárazom, statickou elektrinou alebo sa vyskytol 

problém s napájacím napätím spôsobený bleskom.
•	 Subwoofer sa používal nesprávne.

 →Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícke služby. (str. 41)

Keď sa vyskytne problém

 ■  Pred čistením subwoofera vždy vypnite napájanie a odpojte zástrčku z elektrickej 
zásuvky.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo poranenia.

UPOZORNENIE
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TD725SWMK2 TD520SW

Menovitý výkon 500 W (pri celkovom 
harmonickom skreslení: 1%)

250 W (pri celkovom 
harmonickom skreslení: 1%)

Celkové harmonické 
skreslenie

0,05%
(Pri 50 Hz, 1/2 menovitý výkon)

Pomer signál – šum 95 dB alebo vyšší
Frekvenčná odozva 
prehrávania

20 Hz až 150 Hz (-10 dB)
(REŽIM BASOV, LPF 150 Hz)

25 Hz až 150 Hz (-10 dB)
(REŽIM BASOV, LPF 150 Hz)

Vstup

LINE (stereo), 2 vstupy
Úroveň reproduktora, 1 vstup
XLR (stereo), 1 vstup 

* Pin číslo 2 je HOT.

LINE (stereo), 2 vstupy
Úroveň reproduktora, 1 vstup

Citlivosť vstupu LINE 50 mVrms (100 Hz)

Vstupná impedancia

Počas LINE vstupu a XLR vstupu 
  10 kΩ alebo vyššia
Počas vstupu úrovne 
reproduktorov 
  3 kΩ

Počas LINE vstupu 
10 kΩ alebo vyššia

Počas vstupu úrovne 
reproduktorov 
   3 kΩ

Výkon LINE (stereo), 1 výstup a úroveň reproduktorov, 1 výstup
Spotreba energie 110 W 65 W
Spotreba v 
pohotovostnom režime 0,5 W alebo menej

Rozmery budiča 25 cm x 2 20 cm x 2
Vonkajšie rozmery 
(mm)

Š 545 x V 500 x H 524
(Vrátane výčnelkov)

Š 459 x V 420 x H 444
(Vrátane výčnelkov)

Hmotnosť (1 jednotka) Pribl. 51 kg Pribl. 37 kg

*  Technické údaje a vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia vzhľadom k 
neustálemu vývoju.

Technické údaje
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 ■Zákaznícke služby pre otázky súvisiace s používaním, starostlivosťou a 
opravou výrobku

Pre Veľkú Britániu:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, 
Kancelária vo Veľkej Británii

Pre ďalšie krajiny:  Kontaktujte  
predajcu/distribútora vo vašej krajine.

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

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

Záruka a zákaznícke služby

 ■Záruka
Záručná doba: Jeden rok (dva roky pre 
štáty EÚ) odo dňa zakúpenia.
Aj počas záručnej doby vám môže byť 
účtovaný poplatok za služby. Oboznámte 
sa s podrobnosťami.

 ■Minimálna doba uchovávania 
výkonových dielov na opravu

Výkonové diely na opravu sú diely, ktoré sú 
potrebné na zachovanie výkonu výrobku.
Minimálna doba uchovávania výkonových 
dielov na opravu pre tento výrobok je osem 
rokov od ukončenia výroby.

 ■Opravy počas záručnej doby
Tento výrobok bude opravený v súlade so 
záručnými ustanoveniami.

 ■Opravy po uplynutí záručnej doby
V prípade, že sa výrobok bude dať opraviť, 
bude na vaše vyžiadanie opravený za 
poplatok.

Kvôli zachovaniu dlhej životnosti svoje audio zariadenie kontrolujte!

Všimli ste si 
niektorý z týchto 
príznakov?

•	 Napájací kábel alebo zástrčka sú nezvyčajne horúce.
•	 Cítiť zápach spáleniny.
•	 Na napájacom kábli sa nachádza hlboký zárez 

alebo je napájací kábel zdeformovaný.
•	 Iné problémy alebo porucha.

Výrobok prestaňte používať

•	 Aby ste zabránili poruche výrobku alebo nehode, prepnite vypínač POWER do polohy OFF, 
odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky a požiadajte o prehliadku výrobku.  
Možný poplatok za kontrolu a opravu výrobku si môžete overiť u vyššie uvedených kontaktov.

Bezpečnostná 
kontrola
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