
Täname teid selle toote ostmise eest.
Palun lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja kasutage toodet õigesti.
Enne toote kasutamist lugege jaotist „Olulised ohutusjuhised“.
Hoidke see kasutusjuhend koos toote esialgse ostutšekiga käepärast vajaduse korral 
vaatamiseks.

Kasutusjuhend EESTI KEELES
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•	 Bassikõlar x1

Põhiseadme ja tarvikute kontroll

•	 Kasutusjuhend x1

•	 Toitekaabel x1 (lk 34, 35)

USA jaoks

Ühendkuningriigi jaoks

Euroopa jaoks

•	 Kaugjuhtimispult x1

•	 Kaugjuhtimispuldi patarei (suurus AAA) 
x2 (lk 32)

•	 Jalg x4 (lk 33)
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ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT

MITTE AVADA

ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU 
VÄHENDAMISEKS 

ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI 
TAGAKÜLGE). SEES EI OLE KASUTAJA 

POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE 
HOOLDUSEKS KVALIFITSEERITUD 

PERSONALI POOLE.

HOIATUS
SÜTTIMISE VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU 
VÄHENDAMISEKS VÄLTIGE SEADME 
SATTUMIST VIHMA VÕI NIISKUSE 
KÄTTE.

• Graafiliste sümbolite selgitus

Piksenoole sümbol võrdkülgses 
kolmnurgas on mõeldud teie 
hoiatamiseks isoleerimata ohtlikest 
kohtadest toote korpuses, mis 
on piisavalt suure võimsusega 
elektrilöögi ohu tekitamiseks.

Hüüumärk võrdkülgses 
kolmnurgas on mõeldud teie 
teavitamiseks olulistest kasutus- 
ja hooldus- (teenindus-) juhistest 
seadmega kaasas olevates 
juhendmaterjalides.

ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS SOBITAGE 
PISTIKU LAI HARU LAIA PILUGA JA 
SISESTAGE LÕPUNI.

Olulised ohutusjuhised

HOIATUS

Probleemi või talitlushäirete korral...

 ■ Ühe alljärgnevatest probleemidest tekkimisel lõpetage kohe toote kasutamine, 
lülitage toide välja ja eemaldage toitepistik seinakontaktist.
- Toode tekitab ebatavalist müra või lõhna - Toode tekitab suitsu - Toode on maha 
kukkunud või kahjustatud
Toote kasutamise jätkamisel probleemi tekkimisel tekib süttimise või elektrilöögi oht.

 ■ Ära parandage ise seadet, ärge võtke seda lahti ega tehke selles muudatusi.
See võib põhjustada süttimist, elektrilööki või vigastusi.
Remondiks, ülevaatuseks ja reguleerimiseks pöörduge kohalikku klienditeenindusse.  
(lk 41)

Kasutamise ajal...

 ■ Ärge asetage tootele või selle lähedusse vaase, lillepotte, tasse, kosmeetikat, 
kemikaale või muid vedelikke sisaldavaid mahuteid.
See võib seoses lekete ja võõrainetega tekitada süttimise või elektrilöögi ohtu.
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Toitepistik ja kaabel...

 ■ Ärge kasutage toodet toitepingega väljaspool põhiseadmel näidatud vahemikku.
See võib põhjustada süttimist, elektrilööki või talitlushäireid.

 ■ Kasutage alati kaasasolevat toitekaablit.
Vastasel juhul tekib süttimise või õnnetusjuhtumite oht.

 ■ Ärge koormake seinakontakti üle sellesse paljusid seadmeid ühendades.
Sellest põhjustatud kuumenemine võib põhjustada süttimist.

 ■ Vältige toitekaabli kahjustamist alljärgnevatel viisidel.
- Kaabli kriimustamine - Kaabli jõuga painutamine - Kaabli väänamine  
- Kaablil töötamine - Kaabli kuumutamine - Kaablist tõmbamine  
- Kaablile raskete esemete asetamine
Kahjustused võivad põhjustada süttimist või elektrilööki.
Toitekaabli kahjustumisel, näiteks selle südamiku paljastumisel või kaabli murdumisel, 
vahetage see välja.

 ■ Äikeseohu korral lahutage toitepistik vooluvõrgust ja ärge puudutage pistikut.
See võib põhjustada süttimist, elektrilööki või talitlushäireid.

ETTEVAATUST
Seadistamise või toote liigutamise ajal...

 ■ Ärge paigutage toodet järgmistesse kohtadesse.
- Kõikuvad platvormid, kaldus, ebastabiilsed ja kõrged kohad

See võib põhjustada kukkumist, väärtalitlust või vigastusi.
-  Õlise suitsu või auruga kohad, nagu köögilauad või õhuniisutite läheduses 

asuvad kohad
-  Pikemat aega otsese päikesevalguse all ning kütteseadmete ja lahtise tule 

läheduses asuvad kohad
See võib põhjustada süttimist, deformeerumist, luitumist, õnnetusjuhtumeid ja 
talitlushäireid.

- Otsese külma õhu käes kohad
- Eriti külmad kohad

See võib kondenseerumise tõttu põhjustada voolulekke või läbipõlemise ohtu, 
õnnetusjuhtumeid või väärtalitlust.

 ■ Toote transportimisel pidage silmas alljärgnevat.
-  See toode on raske. Avage alati toote pakend ja kandke toodet kahe või enama 

inimese abil. 
Esineb vigastuste oht.

-  Lülitage välja ühendatud seadmed ning lahutage toitejuhe, ühendus- ja kõlarikaablid.
Toote teisaldamisel koos ühendatud kaablitega tekib kaablite võimaliku kahjustamise 
tõttu süttimise või elektrilöögi oht.

HOIATUS
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Seadistamise või toote liigutamise ajal... (järg)

 ■ Enne nende ühendamist lülitage kõigepealt välja kõikide tootega ühendatavate 
seadmete toide.

 ■ Ühendage iga seade vastavalt selle kasutusjuhendile.
Sisselülitatud seadmete ühendamisel võib toode äkitselt tugevat müra tekitada ja võivad 
ilmneda talitlushäired.

Toitepistik ja kaabel...

 ■ Ärge kasutage ebastabiilset või logisevat pistikupesa.
See võib kuumenemise tõttu põhjustada süttimist või elektrilööki.
Laske elektrikul pistikupesa vahetada.

 ■ Ärge ühendage ega lahutage toitepistikut märgade kätega.
 ■ Ärge puudutage toitepistiku kontakte.
See võib põhjustada elektrilöögi.

 ■ Sisestage toitepistik lõpuni pistikupessa.
Tekkiva kuumuse või kogunenud tolmu tõttu esineb süttimisoht.

 ■ Ärge paigutage toitejuhet kütteseadmete lähedusse. Ärge kasutage toitepistikut 
ja kaablit, kui need on kuumad.
Kaabli ümbris sulab, põhjustades süttimise või elektrilöögi ohtu.

 ■ Eemaldage regulaarselt toitepistiku kontaktidele kogunenud tolm.
See võib süttimist või elektrilööki põhjustada.
Lahutage toitepistik ja pühkige seda kuiva lapiga.

Kasutamise ajal...

 ■ Ärge ronige tootele ega kasutage seda astme või istmena.
Toote ümberkukkumine või kahjustumine võib põhjustada vigastusi. Eriti ettevaatlik tuleb 
olla väikeste lastega majapidamistes.

 ■ Kaugjuhtimispuldi suhtes vältige järgmisi toiminguid.
- Kaugjuhtimispuldi mahapillamine - Kaugjuhtimispuldi löömine  
- Kaugjuhtimispuldi märjaks tegemine - Kaugjuhtimispuldi niisketesse või 
tolmustesse kohtadesse paigutamine
Sellised tegevused võivad põhjustada kaugjuhtimispuldi murdumist või talitlushäireid või 
kiirendada patareide kulumist.

 ■ Enne toite sisselülitamist seadke võimendi ja bassikõlari helitugevus 
miinimumtasemele.
Ootamatult tekkiv valju müra võib põhjustada kuulmiskadu või toodet kahjustada.

 ■ Kui toode tekitab suurel helitugevusel taasesitusel ebaharilikke helisid, 
vähendage helitugevust.
Toote selles olekus või pikka aega moonutatud heliga kasutamisel hakkab kõlar 
kuumenema ja põhjustab süttimisohu.

ETTEVAATUST
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 ■Olulised ohutuselemendid
1) Lugege neid juhiseid.
2) Hoidke need juhised alles.
3) Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4) Järgige kõiki juhiseid.
5) Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6) Puhastage ainult kuiva lapiga.
7)  Ärge katke ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8)  Ärge paigaldage seadet soojusallikate nagu radiaatorite, soojapuhurite, pliitide või teiste 

soojust tekitavate seadmete (sh võimendid) lähedusse.
9)  Ärge kõrvaldage polariseeritud või maandusega pistiku turvafunktsiooni. Polariseeritud 

pistikul on kaks haru, millest üks on laiem kui teine. Maandusega pistikul on kaks haru 
koos kolmanda maandusharuga. Lai haru või kolmas haru on teie ohutuse tagamiseks. 
Kui kaasasolev pistik ei sobi teie seinakontakti, laske elektrikul vana pistikupesa vahetada.

10)  Kaitske toitejuhet pealeastumise või pitsitamise eest, eriti pistikute, seinakontaktide ja 
seadmest väljumise kohtade juures.

11) Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisaseadmeid/tarvikuid.
12)  Kasutage ainult koos tootja poolt ette nähtud või koos seadmega müüdava käru, 

puki, statiivi, konsooli või lauaga. Käru kasutamisel liigutage käru/seadme koostu 
selle ümberminekust tulenevate vigastuste vältimiseks ettevaatlikult.

13) Äikese ajal või kui seda pikemat aega ei kasutata lahutage seade vooluvõrgust.
14)  Laske kõik teenindustööd teostada kvalifitseeritud personalil. Hooldus on vajalik seadme 

mis tahes kahjustuste korral, nt toitejuhtme või pistiku kahjustamisel, seadmesse vedeliku 
loksumisel või esemete kukkumisel, selle vihma või niiskuse kätte sattumisel, talitlushäirete 
ilmnemisel või selle mahapillamisel.

Hoolduse ja puhastamise ajal...

 ■ Lülitage toide välja ja lahutage toitepistik vooluvõrgust.
Siin on elektrilöögi või vigastuste oht.

Kui toodet pikema aja jooksul ei kasutata...

 ■ Lülitage toide välja ja lahutage toitepistik vooluvõrgust.
Esineb süttimise oht.

ETTEVAATUST
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<Euroopa Liidu klientidele>

Patareisid, akusid või patareisid või akusid sisaldavaid läbikriipsutatud ratastega 
prügikonteineriga märgistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmejäätmetega.
See märk põhineb Euroopa direktiivil 2006/66/EÜ patareide ja akude kohta.
Patareide, akude või neid sisaldavate seadmete utiliseerimiseks viige need ettenähtud 
kogumispunktidesse.
Neis sisalduvate ohtlike ainete, eriti raskemetallide, nagu kaadmium, plii või elavhõbe (vastava 
elemendi keemiline tähis on näidatud läbikriipsutatud ratastega prügikonteineri all) tõttu on 
patareide ja akude jäätmetel võimalik mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
Te võite oma koostööga kaasa aidata selle mõju kõrvaldamisele.

Cd
Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ (elektroonikaromu, WEEE) ei tohi ELi liikmesriikides 
seda läbikriipsutatud ratastega prügikonteineriga märgistatud toodet utiliseerida koos 
olmejäätmetega. 
WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment (elektroonikaromu) 
Selle toote utiliseerimisel ELi liikmesriigis järgige antud riigi seadusi, tagastades selle näiteks 
turustajale. Elektroonikaromul (WEEE) on selles sisalduvate ohtlike ainete tõttu võimalikud 
mõjud keskkonnale ja inimeste tervisele. Te võite oma koostööga kaasa aidata nende mõjude 
kõrvaldamisele ning taaskasutuse/taasringluse ja teiste taastamisviiside parendamisele.
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Osade nimetused ja funktsioonid

 ■Tagapaneel

*  , ,  ja  on ainult 
sisendi INPUT 2 jaoks

* * *

*

 Helitugevuse regulaator (lk 37)
Reguleerib helitugevust.

 L.P.F regulaator (lk 38)
Reguleerib (lõikab) kõrgpääsu sagedust. 
Reguleerimisvahemik: 30 Hz kuni 150 Hz

 L.P.F valikulüliti (lk 38)
Lülitab LPF-i sisse ja välja.

 XLR sisendterminal
Ühendage see terminal, kui bassikõlari 
väljund või AV võimendi liiniväljund on 
XLR-konnektor.  
* Ainult TD725SWMK2

 LINE sisendterminalid (lk 34)
Ühendage need terminalid basskõlari 
väljundi või AV võimendi liiniväljundiga.

 LINE väljundterminalid
Muundab XLR sisendterminali, 
LINE sisendterminalide või kõlari 
sisendterminalide signaalisisendi 
liinitasemele ja väljastab selle. (Antud 
tootel ei ole see seotud bassikõlari 
helitugevuse regulaatoriga.)

 Kõlari sisendterminalid (lk 35)
Ühendage need terminalid oma AV-
võimendi kõlariväljundiga, kui sellel 
puudub bassikõlari väljund.

 Kõlari väljundterminalid (lk 35)
Väljastab signaalisisendi muudatusteta 
kõlari sisendterminalidele.

 POWER toitelüliti (lk 36)
Lülitab toite sisse ja välja.

 AUTO POWER automaattoite lüliti  
(lk 37)
Lülitab automaattoite sisse ja välja.

 AC IN vahelduvvoolu sisendterminal  
(lk 34, 35)
Ühendage kaasasoleva toitekaabliga 
kodusesse vahelduvvoolu seinakontakti.

Nõuanne
Ühendatud kõlari sisendterminali korral 
võib automaattoite funktsioon mitte 
töötada.
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 ■Kaugjuhtimispult

 ■Esipaneel
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Näidik

 POWER toitenäidik (lk 36)
Põleb siniselt sisselülitatud toite korral ja 
punaselt ooterežiimis.

 INPUT sisendi näidik (lk 36)
Valitud sisendi näidik lülitub sisse.

 REVERSE pöördfaasi näidik (lk 38)
Positiivse faasi valikul välja ja negatiivse 
faasi valikul sisse lülitatud.

 BASS bassinäidik (lk 38)
Sisselülitatud bassi rõhutamise töötamisel 
ja väljalülitatud, kui see ei tööta.

 Kaugjuhtimispuldi fotoelement (lk 33)
Võtab vastu signaale kaugjuhtimispuldilt.

 VOL helitugevuse näidik (lk 37)
Kui see on sisse lülitatud, saab 
helitugevust reguleerida nuppudega UP 
(ÜLES) / DOWN (ALLA).

 LPF näidik (lk 38)
Kui see on sisse lülitatud, saab LPFi 
taset reguleerida nuppudega UP (ÜLES)/ 
DOWN (ALLA).

 VOL/LPF taseme näidik (lk 36)
Näitab helitugevust või LPFi taset.

Nupp

 POWER toitenupp (lk 36)
Lülitub sisselülitatud toite ja ooterežiimi 
vahel.

 INPUT sisendi nupp (lk 36)
Lülitab ümber sisendite INPUT 1 ja  
INPUT 2 vahel.

 REVERSE pöördfaasi nupp (lk 38)
Lülitab ümber positiivse ja negatiivse faasi 
vahel.

 BASS bassi nupp (lk 38)
Lülitab bassi rõhutamise sisse ja välja.

 VOL/LPF SEL valiku nupp (lk 38)
Lülitub helitugevuse ja LPFi taseme 
reguleerimise vahel.

 DOWN (ALLA) nupp (lk 38)
 UP (ÜLES) nupp (lk 37)

Reguleerib helitugevust või LPFi.

 MUTE vaigistusnupp (lk 36)
Vaigistab heli.

 DIMMER tuhmistamisnupp
Reguleerib näidikute eredust. Eredus 
muutub iga nupuvajutusega järgmises 
järjekorras:  
ere → normaalne → tume → väljas.
(Väljalülitamisel jääb põlema ainult 
toitenäidik POWER.)
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Patareide kaugjuhtimispulti sisestamine

 Kaasasolevate patareide kasutusiga on umbes üks aasta. Kui kaugjuhtimispult enam hästi ei 
tööta, vahetage patareid uute vastu.

1 Avage kaugjuhtimispuldi 
tagakate sellele vajutades ja 
seda noole suunas tõmmates.

2 Sisestage kaks patareid 
patareipessa, nii nagu joonisel 
kujutatud.
Kasutage AAA-suuruses patareisid.

3 Lükake tagakatet noole suunas 
patareipesa sulgemiseks.

 ■ Ärge eksige patareide polaarsusega (positiivne (+) ja negatiivne (-) suund).
 ■  Ärge kasutage koos uusi ja vanu patareisid.
 ■  Ärge kasutage koos erinevat tüüpi patareisid.
 ■  Patarei lekkimisel pühkige ära vedelik patareipesast ning vahetage patareid uute 
vastu.

ETTEVAATUST
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 ■Ülesseadmise koht
•	 Seadke esipaneel vaatamise ja kuulamise suunas.
•	 Kõlakasti toaga paralleelselt paigutamisel võib seintelt peegelduv heli põhjustada 

helisummutust. Soovitame paigutada bassikõlari paralleelpindade suhtes nurga alla.

Bassikõlari ülesseadmine

 ■Jalgade kinnitamine
Bassikõlari kindlale põrandale paigutamisel kinnitage jalad selle põhjale.

Kõlakast

Esipaneel
(Kaugjuhtimispuldi 
fotoelement)

Bassikõlar

Jalg x4

Nõuanne
Selle töö ajal laotage bassikõlari või 
põranda kriimustamise vältimiseks 
maha pehme käterätik või riidelapp.

Nõuanne
Paigutage bassikõlar nii, et kaugjuhtimispuldi fotoelement ei jääks tugeva valguse, nt 
otsese päikesevalguse, kätte. (Kaugjuhtimispuldi käsud võivad jääda vastu võtmata või 
võivad tekkida talitlushäired.)



34

Pärast kõikide ühenduste lõpetamist 
veenduge, et toitelüliti POWER on välja 
lülitatud ning ühendage toitepistik seejärel 
seinakontakti.

Vooluvõrku
Toitekaabel

AV-võimendi

Esikõlari väljund 
(L)

Keskkõlari väljund

Esikõlari väljund 
(R)

Ruumiheli 
väljund (L)

Ruumiheli väljund (R)

Kõlari kaabel 
(müüakse eraldi)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Bassikõlari ühendamine

 ■Tüüpiline ühendus (bassikõlari väljundiga AV-võimendi korral)
5.1 kanalisüsteemi ühenduse näide 
Pleier + AV-võimendi + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW saab ühendada samal viisil.)

* Eraldi müüdavaid kaableid saate osta oma kohaliku edasimüüja juures.

Ainult ühe bassikõlari väljundkanaliga AV-võimendi korral ühendage 
kaabel ühega liinisisendi terminalidest või kasutage lõhiskaablit (müüakse 
eraldi) ja ühendage kaablid mõlema liinisisendi terminaliga.

Ühendage 
ühte neist

DVD-mängija või muu 
seadme väljundterminalile

RCA-kaabel (müüakse eraldi)
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 ■Ühendus kõlari terminalidega (bassikõlari väljundita AV-võimendi korral)
2.1 kanalisüsteemi ühenduse näide
Pleier + AV-võimendi + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW saab ühendada samal viisil.)

AV-võimendi

Kõlari kaabel 
 (müüakse eraldi)

Vooluvõrku
Toitekaabel

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Eraldi müüdavaid kaableid saate osta oma kohaliku edasimüüja juures.

Kõlari 
kaabel
(müüakse 
eraldi)

Kõlari 
kaabel
(müüakse 
eraldi)

Pärast kõikide ühenduste lõpetamist 
veenduge, et toitelüliti POWER on välja 
lülitatud ning ühendage toitepistik seejärel 
seinakontakti.

Nõuanne
Helitugevust (lk 37) ja LPFi (lk 38) saab sisendite abil eraldi reguleerida.
Ühendamise näide:  Ühendage ruumiheli süsteemi bassikõlari väljund sisendiga INPUT 1 

Ühendage stereoallika L/R väljundid sisendiga INPUT 2
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 ■Tumm
Bassikõlari heli saab ajutiselt  
välja lülitada.
Normaalrežiimi naasmiseks 
vajutage uuesti MUTE  
(TUMM) nuppu.

Põhikasutus (audio kuulamine)

1 Lülitage toide sisse.

2 Valige soovitud sisend.

3 Mängige heliallikat.
 Helikvaliteedi reguleerimist vt jaotisest „Heli reguleerimine“ (lk 37).

4 Kuulamise lõpetamisel  
lülitage toide  
ooteolekusse.

Tagapaneel
Toitelüliti (POWER)

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispult

Valitud sisendi näidik 
lülitub sisse

Põleb siniselt

Vilgub valgelt

(VOL/LPF taseme 
näidik)

 

Esipaneel
(INPUT)

või

Kaugjuhtimispult

Põleb punaselt
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2 Mängige heliallikat.
Seadke võimendi helitugevus tasemele, millel te tavaliselt kuulate.

3 Suurendage bassikõlari 
helitugevust ja  
tasakaalustage see 
kasutatavate kõlaritega.
Helitugevust saab samuti 
reguleerida helitugevuse 
regulaatoriga tagapaneelil.

Heli reguleerimine

 ■Helitugevuse reguleerimine

1 Seadke helitugevus tasemele 
„-“ (minimaalne). Tagapaneel

Helitugevuse regulaator

Sisse-
lülitatud

Kaug-
juhtimispult

Esipaneel
(VOL/LPF)

või

Nõuanne
•	 Ühendatud kõlari sisendterminali korral võib automaattoite funktsioon mitte 

töötada.
 Sel juhul lülitage kaugjuhtimispuldi abil ooterežiimi.
•	 Bassikõlari väga vaiksel helitugevusel kasutamisel lülitage automaattoite lüliti 

AUTO POWER talitlushäirete vältimiseks välja.

Tagapaneel
AUTO POWER 

automaattoite lüliti

Toide sees Ooterežiim

Põleb siniselt

10 minutit
Sisendsignaal 

puudub

Sisendsignaal Põleb oranžilt

 ■Toite automaatselt sisse ja välja lülitamine (auto power)
Bassikõlar on võimeline sisendsignaali olemasolu tuvastades toidet automaatselt 
sisse ja välja lülitama.
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 ■Faasi polaarsuse ümberlülitamine

1 Lülitage polaarsust ümber 
kõige rikkama  
bassikõlaga meetodi 
valimiseks.

 ■Bassi rõhutamise ümberlülitamine (BASS)
Bassi rõhutamist on võimalik sisse 
ja välja lülitada.
Normaalrežiimi naasmiseks 
vajutage uuesti nuppu BASS.

Kaugjuhtimis-
pult

Positiivne faas:  Väljalülitatud  
(vaikesäte)

Negatiivne faas: Sisselülitatud

ON: Sisselülitatud
OFF:  Väljalülitatud  

(vaikesäte)

Esipaneel

Esipaneel

või

Kaugjuhtimispult

või

 ■LPFi reguleerimine
See funktsioon lõikab ära määratud väärtusest kõrgema sagedusega helisignaali.
CD-de ja neile sarnaste materjalide jaoks soovitame reguleerida LPFi bassikõlariga ning 
ruumiheli allikate nagu Blu-ray jaoks soovitame L.P.F selektorlüliti välja lülitada ja reguleerida 
LPFi esitusseadmel või AV-võimendis.

1 Lülitage L.P.F selektorlüliti 
sisse.

2 Seadke LPF.
Helitugevust saab 
samuti reguleerida 
L.P.F regulaatoriga 
tagapaneelil.

Kui keskmine-madal vahemik ei ole piisav, valige kõrgem sagedus.
(Vahemik: 30 Hz kuni 150 Hz)

Tagapaneel
L.P.F selektorlüliti

Sisse-
lülitatud

Kaugjuhtimis-
pult

Esipaneel
(VOL/LPF)

või
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•	 Eriti raske määrdumise korral pühkige see lahjendatud neutraalses puhastusvahendis 
niisutatud pehme lapiga õrnalt ära ning pühkige siis kuiva lapiga üle.

•	 Ärge kasutage värvivedeldit, bensiini või muid lahusteid.  
(See võib kahjustada bassikõlari kasti pinnaviimistlust.)

VedeldiBensiin

Hooldus ja puhastamine

Probleemi korral bassikõlari kasutamisel lülitage välja ja siis uuesti sisse toitelüliti POWER 
tagapaneelil.

Probleemi korral bassikõlari kasutamisel lülitage välja ja siis uuesti sisse toitelüliti POWER 
tagapaneelil.

Probleemide põhjused
•	 Bassikõlar on saanud kahjustada tugevatest löökidest, staatilisest elektrist või toitepinge 

probleemidest äikese ajal.
•	 Bassikõlarit on valesti kasutatud.

 →Probleemi kestmisel pöörduge klienditeenindusse. (lk 41)

Probleemi tekkimisel

 ■  Lülitage toide enne bassikõlari puhastamist alati välja ja lahutage toitepistik 
seinakontaktist.
Siin on elektrilöögi või vigastuste oht.

ETTEVAATUST



40

TD725SWMK2 TD520SW

Nimiväljund 500 W (THD korral: 1%) 250 W (THD korral: 1%)
Kogu 
harmoonmoonutus

0,05%
(sagedusel 50 Hz, 1/2 nimiväljundist)

Signaali-müra suhe 95 dB või kõrgem
Taasesituse 
sageduskarakteristik

20 Hz kuni 150 Hz (-10 dB)
(BASSIREŽIIM, LPF 150 Hz)

25 Hz kuni 150 Hz (-10 dB)
(BASSIREŽIIM, LPF 150 Hz)

Sisend

LINE (stereo), 2 sisendit
Kõlaritase, 1 sisend
XLR (stereo), 1 sisend 

* Kontakt number 2 on KUUM 
(HOT).

LINE (stereo), 2 sisendit
Kõlaritase, 1 sisend

Sisendtundlikkus LINE 50 mVrms (100 Hz)

Sisendimpedants

LINE ja XLR sisendi korral 
10 kΩ või suurem

Kõlaritaseme sisendi korral 
3 kΩ

LINE sisendi korral 
10 kΩ või suurem

Kõlaritaseme sisendi korral 
3 kΩ

Väljund LINE (stereo), 1 väljund ja kõlaritase, 1 väljund
Energiatarve 110 W 65 W
Ooterežiimi toide 0,5 W või vähem
Kõlakasti mõõtmed 25 cm × 2 20 cm × 2

Välismõõtmed (mm) L545×K500×S524
(koos väljaulatuvate osadega)

L459×K420×S444
(koos väljaulatuvate osadega)

Kaal (1 seade) u 51 kg u 37 kg

*  Seoses toote täiustustega võivad selle tehnilised andmed ja välimus muutuda ilma ette 
teatamata.

Tehnilised andmed
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 ■Klienditeenindus toote kasutamise, hoolduse ja remondiga seotud 
päringuteks

Ühendkuningriigis:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, 
UK kontor

Teistes riikides:  Palun pöörduge oma riigi 
jaemüüja/turustaja poole.

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

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

Garantii ja klienditeenindus

 ■Garantii
Garantiiperiood: Üks aasta (kaks aastat EL 
liikmesriikidele) alates ostukuupäevast.
Ka garantiiaja jooksul võivad teenused 
osutuda tasuliseks. Palun tutvuge 
üksikasjadega.

 ■Remondiks vajalike tööosade 
minimaalne hoideperiood

Remondiks vajalikud tööosad on osad, mis 
on vajalikud toote töös hoidmiseks.
Remondiks vajalike tööosade minimaalne 
hoideperiood antud toote jaoks on kaheksa 
aastat tootmise lõpetamisest. 
 

 ■Remont garantiiaja jooksul
Toode parandatakse kooskõlas 
garantiitingimustega.

 ■Remont pärast garantiiaja 
lõppemist

Kui toodet on võimalik remontida 
kasutuskõlblikuks, parandatakse see teie 
nõudmisel vastava tasu eest.

Kontrollige oma helitehnikat pika kasutusea tagamiseks!

Kas olete 
märganud 
mõnda neist 
sümptomitest?

•	 Toitekaabel või pistik on erakordselt kuum.
•	 Tunda on kõrbemislõhna.
•	 Toitekaablil on sügav sisselõige või see on 

deformeerunud.
•	Muud probleemid või talitlushäired.

Lõpetage toote kasutamine

•	 Toote talitlushäirete või õnnetusjuhtumite põhjustamise vältimiseks lülitage välja toitelüliti 
POWER, lahutage toitepistik vooluvõrgust ning laske toode üle vaadata.  
Tõenäolise tasu suhtes toote ülevaatuse ja remondi eest võtke ülaltoodud kontakte 
kasutades firmaga ühendust.

Ohutuse kontroll
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