
Takk fyrir að kaupa þessa vöru.
Vinsamlegast lesið leiðbeiningarnar vandlega og notið vöruna rétt.
Vinsamlegast lesið kaflann „Mikilvægar öryggisleiðbeiningar“ áður en varan er notuð.
Vinsamlegast geymið leiðbeiningarnar ásamt upprunalegu kvittun á stað þar sem hægt er að 
nálgast ef þörf krefur.

Leiðbeiningarbæklingur ÍSLENSKA
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Efnisyfirlit

Hljóðvistarlegir mannasiðir
•	 Tónlistin sem þú ert að njóta getur valdið óþægindum eftir staðsetningu. Vinsamlegast 

njótið tónlistar á viðeigandi hljóðstyrk þannig að það trufli ekki nágranna þína.
•	 Sérstaklega á nóttunni getur tónlist á lágum hljóðstyrk auðveldlega truflað nágranna 

þína.  
Vinsamlegast takið tillit nágranna ykkar og hjálpið til við að skapa þægilegt andrúmsloft 
til að búa í.

Athugun á kerfinu og  
fylgihlutum ....................................  23

Mikilvægar  
öryggisleiðbeiningar ....................  24

Mikilvæg öryggisatriði .......................  27

Nöfn hluti og aðgerða ..................  29
Afturspjald ........................................  29
Framhlið ...........................................  30
Fjarstýring .........................................  30

Rafhlöðurnar settar  
í fjarstýringuna..............................  32

Bassaboxið sett upp ....................  33
Fæturnir festir ...................................  33
Uppsetningarstaðsetning ..................  33

Bassaboxið tengt..........................  34
Dæmigerð tenging  ...........................  34
Tengt við hátalara tenglana  .............  35

Grunnnotkun (að hlusta  
á hljóð) ...........................................  36

Hljóðlaust ..........................................  36 
Kveikt og slökkt sjálfkrafa á aflinu  
(auto power) .....................................  37

Hljóðið stillt ...................................  37
Stilling hljóðstyrks .............................  37
LPF stillt ............................................  38
Víxlun fasaskautunar ........................  38
Skipting bassa áherslu (BASS) ........  38

Umhirða og þrif .............................  39

Ef vandamál kemur upp ...............  39

Upplýsingar ...................................  40

Ábyrgð og þjónusta ......................  41



23

•	 Bassakeila x1

Athugun á kerfinu og fylgihlutum

•	 Leiðbeiningarbæklingur x1

•	 Rafmagnssnúra x1 (bls. 34, 35)

Fyrir Bandaríkin

Fyrir Bretland

Fyrir Evrópu

•	 Fjarstýring x1

•	 Rafhlöður fyrir fjarstýringu (stærð AAA) 
x2 (bls. 32)

•	 Fætur x4 (bls. 33)
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VARÚÐ
HÆTTA Á RAFLOSTI

EkkI OPnA

VARÚÐ: TIL AÐ MInnkA HÆTTU Á 
RAFLOSTI, FJARLÆGIÐ EKKI HLÍF (EÐA 
BAK). ENGIR HLUTAR SEM NOTENDUR 
GETA GERT VIÐ FYRIR INNAN. LÁTIÐ 

VIÐURKENNDA ÞJÓNUSTUAÐILA SJÁ UM 
VIÐHALD.

VIÐVÖRUN
HLÍFIÐ TÆKINU VIÐ RIGNINGU EÐA 
RAkA TIL AÐ MInnkA HÆTTU Á 
ELDSVOÐA EÐA RAFLOSTI.

• Útskýring á myndrænum táknum

Táknið elding með örvaroddi, 
innan jafnhliða þríhyrnings merkir 
óeinangraða, hættulega hluti undir 
hlíf vörunnar sem kunna að hafa 
nægilegan styrk að valda hættu á 
raflosti.

Merkið upphrópunarmerki í jafnhliða 
þríhyrningi merkir mikilvægar 
leiðbeiningar um notkun og viðhald 
(viðgerðir) í leiðbeiningarbæklingum 
sem fylgja tækinu.

VARÚÐ
LÁTIÐ BREIÐA BLAÐIÐ Á KLÓNNI pASSA 
VIÐ BREIÐA OpIÐ OG SETJIÐ ALLA LEIÐ 
Inn TIL AÐ FORÐAST RAFLOST.

Mikilvægar öryggisleiðbeiningar

VIÐVÖRUN

Ef vandamál er eða bilun...

 ■ Ef eitthvert eftirfarandi vandamála á sér stað, hættið strax að nota vöruna, 
slökkvið á henni, og takið rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.
- Óvenjuleg hljóð eða lykt berst frá vörunni - Reykur berst frá vörunni  
- Varan er dettur eða skemmist
Ef varan er notuð áfram þegar eitthvað er að henni er hætta á eldsvoða eða raflosti.

 ■ Gerið ekki við vöruna, takið hana í sundur eða breytið henni sjálf.
Hætta er á eldsvoða, raflosti eða meiðslum.
Hafið samband við þjónustudeild, ef gera á við, yfirfara og breyta vörunni. (bls. 41)

Meðan á notkun stendur...

 ■ Ekki setja vasa, blómpotta, bolla, farða, efni eða önnur ílát sem innihalda vökva á 
eða nærri vörunni.
Hætta er á eldsvoða eða raflosti vegna leka og utanaðkomandi efna.
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Rafmagnskló og snúra...

 ■ Notið vöruna ekki með aflgjafa utan þeirra spennumarka sem merktar eru á 
tækinu.
Hætta er á eldsvoða, raflosti eða bilun.

 ■ Notið alltaf meðfylgjandi rafmagnssnúru.
Hætta er á bruna eða slysum.

 ■ Ekki valda yfirálagi með því að tengja mörg tæki í sama tengilinn.
Hætta er á eldsvoða vegna hitamyndunar.

 ■ Ekki skemma rafmagnssnúruna á eftirfarandi hátt.
- Rispa snúruna - Beygja snúruna með afli - Snúa upp á snúruna  
- Vinna á snúrunni - Hita snúruna - Toga í snúruna  
- Setja þunga hluti á snúruna
Hætta er á eldsvoða, raflosti vegna skemmda.
Ef rafmagnssnúran skemmist, svo sem þegar kjarninn er berskjaldaður eða snúran er 
slitin, skiptið þá vinsamlegast um hana.

 ■ Ef hætta er á eldingum, taktu rafmagnsklóna úr innstungunni og ekki snerta 
klóna.
Hætta er á eldsvoða, raflosti eða bilun.

VARÚÐ    

Þegar vörunni er stillt upp eða hún er flutt...

 ■ Ekki setja vöruna á eftirfarandi staði.
- Ótraust undirlag, hallandi og óstöðugt undirlag eða hækkað undirlag

Hætta er á falli, bilun eða meiðslum.
-  Staðsetningar þar sem tækið verður fyrir fitugum reyk eða gufu svo sem 

eldhúsbekkir eða nærri rakatækjum
-  Staðsetningar sem eru í beinu sólarljósi í langan tíma eða nálægt hitara eða 

opnum eldi
Þar sem hætta er á bruna, aflögun, upplitun, slysi, eða bilun.

- Staðsetningar sem verða fyrir köldu lofti
- Mjög köldum stöðum

Þar sem hætta er á að rafmagn leiði út eða ofhitni, slysi, eða bilun vegna þéttingar.
 ■ Verið meðvituð um eftirfarandi atriði þegar varan er flutt.
-  Þessi vara er þung. Verið alltaf tvö eða fleiri þegar varan er opnuð eða borin.

Hætta er á meiðslum.
-  Slökkvið á tengdum tækjum og takið rafmagnssnúruna, tengingarsnúrur og 

hátalarasnúrur úr sambandi.
Ef varan er flutt með snúrum tengdum við hana, er hætta á eldsvoða eða raflosti 
vegna skemmda á snúrunum.

VIÐVÖRUN
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Þegar vörunni er stillt upp eða hún er flutt... (framhald)

 ■ Slökkvið á öllum tækjum sem tengja á við vöruna áður en þau eru tengd.
 ■ Tengdu hvert tæki samkvæmt leiðbeiningum þess.
Ef þú tengir tæki þegar kveikt er á því, er hætta á að varan geti skyndilega valdið miklum 
látum eða bilað.

Rafmagnskló og snúra...

 ■ Ekki nota óstöðuga eða lausa rafmagnsinnstungu.
Hætta er á eldsvoða, raflosti vegna hitamyndunar.
Fáðu rafvirkja til að skipta um rafmagnsinnstungu.

 ■ Ekki stinga rafmagnssnúrunni í samband eða taka hana úr samandi með blautum 
höndum.

 ■ Snertið ekki pinnana á klónni.
Hætta er á raflosti.

 ■ Stingið klónni alla leið inn í rafmagnsinnstunguna.
Hætta er á eldsvoða vegna hitamyndunar eða vegna uppsafnaðs ryks.

 ■ Ekki setja rafmagnssnúruna nálægt hitara. Notið ekki rafmagnsklóna og snúruna 
ef þær eru heitar.
Snúru kápan getur bráðnað sem veldur hættu á eldsvoða eða raflosti.

 ■ Fjarlægið reglulega ryk sem safnast á rafmagnssnúra pinna.
Hætta er á eldsvoða eða raflosti.
Takið rafmagnssnúruna úr sambandi og þurrkið hana með þurrum klúti.

Meðan á notkun stendur...

 ■ Ekki klifra á vörunni eða nota hana sem tröppu eða sæti.
Hætta er á meiðslum vegna þess að varan dettur eða skemmist. Þar sem ung börn eru 
á heimili ætti að gæta sérstakrar varúðar.

 ■ Ekki gera eftirfarandi með fjarstýringunni.
- Missa fjarstýringuna - Lemja fjarstýringuna - Bleyta fjarstýringuna 
- Setja fjarstýringuna á raka eða rykuga staði
Þessar aðgerðir geta orðið til þess að fjarstýringin skemmist, bili eða að eyðsla á 
rafhlöðum aukist.

 ■ Áður en kveikt er á tækinu, skal setja hljóðstyrk magnara og bassakeilu á lægsta 
styrk.
Mikill hávaði getur skyndilega orðið sem veldur hættu á heyrnarskerðingu eða 
skemmdum á vörunni.

 ■ Ef varan gefur frá sér óvenjulegt hljóð þegar spilað er á háum styrk, skal lækka 
hljóðið.
Ef varan er notuð í þessu ástandi eða notuð í langan tíma þegar hljóðið er brenglað, 
gefur hátalarinn frá sér hita sem veldur eldhættu.

VARÚÐ    
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 ■Mikilvæg öryggisatriði
1) Lesið þessar leiðbeiningar.
2) Geymið þessar leiðbeiningar.
3) Fylgið öllum viðvörunum.
4) Fylgið öllum leiðbeiningum.
5) notið þetta tæki ekki nálægt vatni.
6) Hreinsið aðeins með þurrum klút.
7)  Ekki loka neinum loftopum. Setjið upp í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.
8)  Ekki setja nálægt neinum hitagjöfum eins og ofnum, hitablásurum, eldavélum, eða öðrum 

tækjum (þar á meðal mögnurum) sem mynda hita.
9)  Ekki hunsa öryggi skautaðra eða jarðtengdra rafmagnsklóa. Skautuð rafmagnskló hefur tvö 

blöð þar sem annað er breiðara en hitt. Jarðtengd kló hefur tvö blöð og jarðtengingartein. 
Breiðara blaðið og jarðtengingarteinninn eru til að tryggja öryggi þitt. Ef klóin sem fylgir 
með passar ekki í innstungu, fáið rafvirkja skipta út úreltum innstungum.

10)  passið að ekki sé gengið á rafmagnssnúrunni eða hún klemmd, sérstaklega upp við klóna 
og þar sem hún kemur úr tækinu.

11) Notið aðeins viðhengi/fylgihluti sem framleiðandi tiltekur.
12)  Notið aðeins með körfu, standi, þrífóti, festingu, eða borði sem framleiðandi 

tilgreinir, eða selt er með búnaðinum. Þegar karfa er notuð, skal fara með gát 
þegar körfu- og tækissamsetningin er færð til að forðast meiðsli vegna falls.

13) Takið tækið úr sambandi í þrumuveðri eða þegar það er ekki notað í langan tíma.
14)  Fáið viðurkenndan þjónustuaðila til að sjá um allt viðhald. Viðhalds er þörf þegar tækið 

hefur skemmst á nokkurn hátt, t.d. þannig að rafmagnssnúran eða klóin er skemmd, vökva 
hefur verið hellt yfir tækið eða aðskotahlutur komist inn í það, tækið hefur orðið fyrir regni 
eða raka, virkar ekki eðlilega eða hefur verið misst.

Umönnun og þrif...

 ■ Slökktu á tækinu og taktu rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.
Hætta er á raflosti eða meiðslum.

Ef varan er ekki notuð í langan tíma...

 ■ Slökktu á tækinu og taktu rafmagnssnúruna úr sambandi við rafmagn.
Hætta er á eldsvoða.

VARÚÐ    
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<Fyrir viðskiptavini í Evrópusambandinu>

Rafhlöður, rafgeymar, eða búnaður sem inniheldur rafhlöður eða rafgeyma og merktur er með 
merki sem sýnir yfirstrikaða ruslafötu má ekki fleygja með heimilissorpi.
Þetta merki er byggt á Evróputilskipun 2006/66/EB fyrir rafhlöður og rafgeyma.
Notaðar rafhlöður, rafgeyma eða búnað sem inniheldur rafhlöður eða rafgeyma skal fara með 
á tilnefnda söfnunarstaði.
Rafhlöður og rafgeymar geta haft áhrif á umhverfið og heilsu manna vegna innihalds 
hættulegra efna, sérstaklega þungmálma eins og kadmíum, blý, eða kvikasilfur, efnatákn fyrir 
efni eru merkt undir merkinu með yfirstrikaðri ruslafötu.
Þú getur stuðlað að útrýmingu þessara áhrifa með því að fylgja þessum leiðbeiningum.

Cd
Í samræmi við Evróputilskipun 2002/96/EB (um um Raf- og Rafeindabúnaðarúrgang = WEEE), 
þessari vöru, sem merkt er með yfirstrikaðri ruslafötu, má ekki fleygja með heimilissorpi  
í aðildarríkjum ESB. 
WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment (Raf- og Rafeindabúnaðarúrgangur) 
Þegar þessari vöru er fargað í ESB ríki, skal henni fargað í samræmi við lög þess ríkis, 
til dæmis með því að fara með hana til dreifingaraðila. Raf- og rafeindabúnaðarúrgangur 
hefur hugsanleg áhrif á umhverfið og heilsu manna vegna innihalds hættulegra efna. Þú 
getur stuðlað að útrýmingu þessara áhrifa og aukið endurnotkun/endurvinnslu/annars konar 
endurnýtingu með því að fylgja þessum leiðeiningum.
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Nöfn hluti og aðgerða

 ■Afturspjald

*  , , , og  eru 
aðeins fyrir InPUT 2

* * *

*

 Stjórnun hljóðstyrks (bls. 37)
Stillir hljóðstyrk.

 L.P.F stjórn (bls. 38)
Breytir (sker) háhleypitíðni. Stillingarsvið: 
30 Hz til 150 Hz

 L.P.F valrofi (bls. 38)
kveikir og slekkur á LPF.

 XLR inntakstengi
Tengið þetta tengi ef bassakeiluúttengi 
eða línu úttengi á AV magnaranum þínum 
er XLR tengi.  
*aðeins TD725SWMK2

 LINE inntakstengi (bls. 34)
Tengið þessi tengi við bassakeiluúttengi 
eða línu úttengi á AV magnaranum þínum.

 LINE útgangstengi
Breytir merkinu sem kemur inn um XLR 
inntakstengið, línu (LINE) inntakstengið, 
eða hátalarainntakstengið á línu (LINE) 
styrk og sendir það út. (Þetta er ekki tengt 
við hljóðsstyrksstillingu bassakeilunnar á 
þessari vöru.)

 Hátalarainntakstengi (bls. 35)
Tengið þessi tengi við hátalaraúttengi 
á AV magnaranum ef hann hefur ekki 
bassakeilutengi.

 Hátalaraúttengi (bls. 35)
Sendir merkið sem kemur inn um 
háttalarainntakstengið án breytinga.

 Straumrofi (POWER) (bls. 36)
kveikir og slekkur á tækinu.

 Sjálfvirkur straumrofi (AUTO POWER) 
(bls. 37)
Kveikir og slekkur á sjálfvirku afli.

 AC IN tengi (bls. 34, 35)
Tengist við heimilisrafmagn (AC) með 
meðfylgjandi rafmagnssnúru.

Ráðleggingar
Sjálfvirka aflvirknin virkar mögulega ekki 
þegar hátalarainntakstengið er tengt.
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 ■Fjarstýring

 ■Framhlið
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Vísir

 POWER vísir (bls. 36)
Lýsir bláu þegar kveikt er á tækinu og  
í rauðu þegar það er í biðstöðu.

 INPUT vísir (bls. 36)
Vísirinn fyrir valið inntak kviknar.

 REVERSE vísir (bls. 38)
Slökkt er á vísinum þegar stillt er á 
jákvæðan fasa og kveikt þegar stillt er  
á neikvæða fasa.

 BASS vísir (bls. 38)
Kveikt er á vísinum þegar á meðan kveikt 
er á bassa áherslu og slökkt þegar slökkt 
er á bassa áherslu.

 Fjarstýringmóttakari (bls. 33)
Tekur á móti merki frá fjarstýringunni.

 VOL vísir (bls. 37)
Þegar kveikt er á er hægt að stilla 
hljóðstyrkinn með Up/DOWN tökkunum.

 LPF vísir (bls. 38)
Þegar kveikt er á er hægt að stilla LPF 
með Up/DOWN tökkunum.

 VOL/LPF styrkvísir (bls. 36)
Sýnir hljóðstyrk eða stillingu LPF.

Hnappur

 POWER hnappur (bls. 36)
Kveikir á tækinu eða setur í biðstöðu.

 INPUT hnappur (bls. 36)
Skiptir á milli INpUT 1 og INpUT 2.

 REVERSE hnappur (bls. 38)
Skiptir á milli jákvæðs og neikvæðs fasa.

 BASS hnappur (bls. 38)
kveikir og slekkur á bassaáherslu.

 VOL/LPF SEL valhnappur (bls. 38)
Skiptir á milli stillingar hljóðstyrks og LPF.

 DOWN hnappur (bls. 38)
 UP hnappur (bls. 37)

Stillir hljóðstyrk eða LPF.

 MUTE hnappur (bls. 36)
Slekkur á hljóðinu.

 DIMMER hnappurinn
Stillir birtustig vísanna. Birtustig breytist,  
í hvert skipti sem ýtt er á hnappinn,  
í eftirfarandi röð:  
bjart → eðlilegt → dimmt → slökkt.
(Þegar stillt er á slökkt, logar aðeins  
á pOWER vísinum.)
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Rafhlöðurnar settar í fjarstýringuna

 Líftími fyrir meðfylgjandi rafhlöðurnar er um eitt ár. Skiptið um rafhlöður þegar fjarstýringin 
hættir að virka vel.

1 Opnaðu hólfið aftan á 
fjarstýringunni með því að ýta 
á lokið og draga það í áttina 
sem örin vísar.

2 Setjið tvær rafhlöður í 
rafhlöðuhólfið eins og sýnt er.
notið AAA rafhlöður.

3 Ýtið lokinu í þá átt sem 
örin vísar til að loka 
rafhlöðuhólfinu.

 ■ Passið að snúa rafskautunum á rafhlöðunum rétt (jákvætt (+) og neikvætt (-)).
 ■  Ekki blanda nýjum og gömlum rafhlöður.
 ■  Ekki blanda mismunandi gerðum af rafhlöðum.
 ■  Ef rafhlaða hefur lekið þarf að þurrka vökvann úr rafhlöðuhólfinu og skipta um 
rafhlöður.

VARÚÐ    
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 ■Uppsetningarstaðsetning
•	 Snúið framhliðinni í þá átt sem hlustað og horft er úr.
•	 Ef þú beinir hátalaranum samsíða herberginu getur hljóðendurkast af veggjunum valdið því 

að hljóðið truflist. Við mælum með því að setja bassaboxið á skjön við samhliða fleti.

Bassaboxið sett upp

 ■Fæturnir festir
Festið fæturna á botninn ef bassaboxið verður látið standa á föstum gólffleti.

Hátalaraeining

Framhlið
(fjarstýringmóttakari)

Bassabox

Fætur x4

Ráðleggingar
Leggið mjúkt handklæði eða klút 
á gólfið svo bassaboxið eða gólfið 
rispist ekki þegar fæturnir eru  
festir á.

Ráðleggingar
Stillið bassaboxinu upp þannig að fjarstýringarmóttakarinn verði ekki fyrir mikilli birtu, eins 
og beinu sólarljósi. (Það getur valdið því að móttakarinn taki ekki á móti skipunum frá 
fjarstýringunni og getur bilað.)
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Þegar tengingu er lokið, staðfestið að 
slökkt sé á POWER rofanum, og stingið 
síðan rafmagnssnúrunni í samband við 
rafmagn.

Í rafmagnsinnstungu
Rafmagnssnúra

AV magnari

Framhátalaratengi 
(L)

Miðjuhátalaratengi

Framhátalaratengi 
(R)

Umlykjandi 
(surround) 
tengi (L)

Umlykjandi (surround) tengi (R)

Hátalarasnúra 
(seld sér)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Bassaboxið tengt

 ■Dæmigerð tenging (þegar AV magnari hefur bassaboxtengi)
Dæmi um tengingu á 5.1 rása kerfi 
Spilari + AV magnari + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW er hægt að tengja á sama hátt.)

* kapla sem seldir eru sér er hægt að kaupa frá söluaðila.

Ef AV magnarinn þinn hefur aðeins eina bassaúttengirás skal tengja 
snúruna við annaðhvort línuinntengið, eða nota kvísltengissnúru (seld 
sér) og tengja snúrurnar við bæði línuinntengin.

Tengið við 
hvora hlið

Við DVD spilara eða úttengi 
á öðru tæki

RCA snúra (seld sér)
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 ■Tengt við hátalara tenglana (þegar AV magnari hefur ekki bassaboxtengi)
Dæmi um tengingu á 2.1 rása kerfi
Spilari + AV magnari + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW er hægt að tengja á sama hátt.)

AV magnari

Hátalarasnúra 
(seld sér)

Í rafmagnsinnstungu
Rafmagnssnúra

TD712zMK2

TD725SWMK2

* kapla sem seldir eru sér er hægt að kaupa frá söluaðila.

Hátalara-
snúra
(seld sér)

Hátalara-
snúra
(seld sér)

Þegar tengingu er lokið, staðfestið að 
slökkt sé á POWER rofanum, og stingið 
síðan rafmagnssnúrunni í samband við 
rafmagn.

Ráðleggingar
Hljóðstyrkinn (bls. 37) og lághleypisíuna (LpF) (bls. 38) má stilla sjálfstætt með því að nota 
inntökin.
Dæmi um tengingu:  Tengið bassaboxtengi umlykjandi (surround) hljóðkerfis í INpUT 1 

Tengið hægra og vinstra (L/R) tengi hljómtækis við INpUT 2
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 ■Hljóðlaust
Þú getur slökkt tímabundið á 
hljóðinu frá bassaboxinu.
Ýtið aftur á MUTE hnappinn til að 
fara aftur í eðlilegt horf.

Grunnnotkun (að hlusta á hljóð)

1 Kveiktu á tækinu.

2 Veldu rétt inntak.

3 Spila hljóðupprunann.
 Til að stilla hljóðgæði, sjá „Hljóðið stillt“ (bls. 37).

4 Setjið tækið í biðstöðu þegar 
hlustun er hætt.

Afturspjald
pOWER rofi

Fjarstýring

Fjarstýring

Vísirinn fyrir valið inntak 
kviknar

Logar bláu

Blikkar hvítu

(VOL/LpF stillingar 
vísir)

 

Framhlið
(InPUT)

eða

Fjarstýring

Logar rauðu
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2 Spila hljóðupprunann.
Stilltu magnarahljóðstyrkinn á það stig sem þú hlustar venjulega á.

3 Auktu hljóðstyrk bassaboxins 
og stilltu hljóðstyrkinn í 
samræmi við hljóðstyrkinn á 
hátölurunum sem notaðir eru.
Þú getur einnig stillt 
hljóðstyrkinn með 
hljóðstyrkstillingunni á 
bakhliðinni.

Hljóðið stillt

 ■Stilling hljóðstyrks

1 Stilltu hljóðstyrkinn á „-“ 
(lágmark). Afturspjald

Stjórn hljóðstyrks

kveikt á

Fjarstýring

Framhlið
(VOL/LpF)

eða

Ráðleggingar
•	 Sjálfvirka aflvirknin virkar mögulega ekki þegar hátalarainntakstengið er tengt.
 Í þessum aðstæðum skal nota fjarstýringuna til að skipta yfir í biðstöðu.
•	 Þegar þú notar bassaboxið á mjög lágum hljóðstyrk, skaltu slökkva á AUTO 

pOWER rofanum til að koma í veg fyrir truflun.

Afturspjald
AUTO pOWER rofi

Afl á Biðstaða

Logar bláu

10 mínútur
Ekkert inntaksmerki

Inntaksmerki Logar 
appelsínugulu

 ■Kveikt og slökkt sjálfkrafa á aflinu (auto power)
Bassaboxið getur slökkt og kveikt sjálfkrafa á aflinu með því að skynja inntaksmerki.
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 ■Víxlun fasaskautunar

1 Víxlið pólun til að velja þá 
aðferð sem gefur ríkasta 
bassahljóðið.

 ■Skipting bassa áherslu (BASS)
Þú getur kveikt og slökkt á 
bassaáherslu.
Ýtið aftur á BASS hnappinn til að 
breyta aftur í eðlilegt horf.

Fjarstýring

Jákvæður fasi:  Slökkt 
       (sjálfgefin stilling)
neikvæður fasi: kveikt á

On: kveikt á
OFF:  Slökkt  

(sjálfgefin stilling)

Framhlið

Framhlið

eða

Fjarstýring

eða

 ■LPF stillt
Þessi aðgerð sker burt hljóð með hærri en valinni tíðni.
Fyrir geisladiska og áþekkt efni mælum við með því að stilla LpF með bassaboxinu, en fyrir 
umlykjandi (surround) hljóðuppruna eins og Blu-ray, mælum við með því að slökkva á L.p.F og 
stilla LPF á spilaranum eða AV magnara.

1 Kveiktu á L.P.F valrofanum.

2 Stillið LPF.
Þú getur einnig stillt 
hljóðstyrkinn með L.P.F 
stillingunni á bakhliðinni.

Stillið tíðnina hærri ef mið-lágsviðið er ófullnægjandi.
(Svið: 30 Hz til 150 Hz)

Afturspjald
L.p.F valrofi

kveikt á

Fjarstýring

Framhlið
(VOL/LpF)

eða
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•	 Þurrkið af tækinu með mjúkum klút með örlitlu þynntu hreinsiefni og þurrkið svo með þurrum 
klút ef tækið er sérstaklega óhreint.

•	 Notið ekki málningarþynni, bensín eða önnur leysiefni.  
(Þetta getur valdið skemmdum á áferð bassaboxins.)

ÞynnirBensín

Umhirða og þrif

Ef vandamál kemur upp með notkun bassaboxins, slökkvið á pOWER rofanum á afturhliðinni 
og kveikið svo aftur.

Ef vandamál kemur upp með notkun bassaboxins, slökkvið á pOWER rofanum á afturhliðinni 
og kveikið svo aftur.

Orsakir vandamála
•	 Bassaboxið hefur orðið fyrir áhrifum af of miklum straumi, stöðurafmagni, eða 

vandamálum með spennu aflgjafans vegna eldinga.
•	 Bassaboxið var notað rangt.

 →Vinsamlegast hafið samband við þjónustuver ef vandamálið heldur áfram. (bls. 41)

Ef vandamál kemur upp

 ■  Alltaf skal slökkva á tækinu og taka það úr sambandi áður en það er þrifið.
Hætta er á raflosti eða meiðslum.

VARÚÐ    
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TD725SWMK2 TD520SW

Skráð afköst 500 W (þegar heildar hljómtruflun 
(THD): 1%)

250 W (þegar heildar hljómtruflun 
(THD): 1%)

Heildar hljómtruflun 0,05%
(Við 50 Hz, 1/2 skráð afköst)

Hlutfall hávaða og 
merkis 95 dB eða hærra

Spilunartíðnisvar
20 Hz til 150 Hz (-10 dB)
(BASS MODE (BASSAHAMUR), 
LpF 150 Hz)

25 Hz til 150 Hz (-10 dB)
(BASS MODE (BASSAHAMUR), 
LpF 150 Hz)

Inntak

LINE (tvíóma), 2 inntök
Hátalarastyrkur, 1 inntak
XLR (tvíóma), 1 inntak 

* Pinni númer 2 er hefur 
jákvæða skautun (HOT).

LINE (tvíóma), 2 inntök
Hátalarastyrkur, 1 inntak

Inntaksnæmni LINE 50 mVrms (100 Hz)

Inntakssamviðnám

Á LInE og XLR inntaki 
10 kΩ eða hærri

Á hátalarastyrksinntaki 
3 kΩ

Á LInE inntaki 
10 kΩ eða hærri

Á hátalarastyrksinntaki 
3 kΩ

Útþáttur LINE (tvíóma), 1 úttengi og hátalarastyrkur, 1 úttengi
Orkunotkun 110 W 65 W
Biðstöðu orka 0,5 W eða minna
Mál hátalaraeiningar 25 cm × 2 20 cm × 2

Ytra Mál (mm) V545 × H500 × D524
(Að meðtöldum útskögunum)

V459 × H420 × D444
(Að meðtöldum útskögunum)

Þyngd (1 eining) U.þ.b. 51 kg U.þ.b. 37 kg

*  Upplýsingar og útlit geta breyst án fyrirvara vegna bóta á vöru.

Upplýsingar
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 ■Þjónustuver fyrir fyrirspurnir varðandi notkun, umönnun og viðgerðir á 
vörunni

Fyrir Bretland:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH,  
skrifstofa á Bretlandi 

Fyrir önnur lönd:  Vinsamlegast hafið samband 
við söluaðila/dreifingaraðili í þínu landi.

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

netfang: info@eclipse-td.co.uk

Ábyrgð og þjónusta

 ■Ábyrgð
Ábyrgðartími: Eitt ár (tvö ár í löndum ESB) 
frá kaupdegi.
Möguleiki er á rukkun, jafnvel á 
ábyrgðartíma. Vinsamlegast fáið 
ráðlegginar varðandi upplýsingarnar.

 ■Lágmarks varðveislutími fyrir 
afkastahluta fyrir viðgerð

Afkastahlutir fyrir viðgerð eru hlutir sem eru 
nauðsynlegir til að halda virkni vörunnar.
Lágmarks varðveislutími fyrir afkastahluta 
fyrir viðgerð fyrir þessa vöru er átta ár frá 
lokum framleiðslu.

 ■Viðgerðir á ábyrgðartíma
Gert verður við vöruna í samræmi við 
ábyrgðarákvæði.

 ■Viðgerðir eftir ábyrgðartíma
Ef hægt er að gera vöruna nothæfa með 
viðgerðum er gert við hana að þinni beiðni 
fyrir þóknun.

Athugaðu hljóðbúnaðinn þinn til að tryggja langlífi!

Hefur þú tekið 
eftir einhverju 
af þessum 
einkennum?

•	 Rafmagnssnúran er óvenjulega heit.
•	 Það er brunalykt.
•	 Það er djúpur skurður á rafmagnssnúrunni eða hún 

hefur afmyndast.
•	Önnur vandamál eða bilanir.

Hættu að nota vöruna

•	 Slökkvið á pOWER rofanum, takið úr sambandi við rafmagn og biðjum um að varan verði 
yfirfarin til að koma í veg fyrir að hún eyðileggist eða valdi slysi.  
Til að fá upplýsingar um líklega gjaldtöku fyrir yfirferð og viðgerða hafið samband eins og 
fram kemur að ofan.

Öryggisathugun
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