
Takk for at du kjøpte dette produktet.
Vennligst les denne bruksanvisningen nøye og bruk produktet på riktig måte.
Les seksjonen ”Viktige sikkerhetsinstruksjoner” før du bruker produktet.
Vennligst ta vare på denne bruksanvisningen sammen med den opprinnelige produktkvitteringen 
på et sted hvor du kan finne den igjen som referanse hvis det er nødvendig.

Bruksanvisning NORSK
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Innhold

Lydetikett
•	Musikken du nyter kan, avhengig av sted, være til bry for andre. Spar naboene dine for 

ubehag ved å nyte musikken ved et passende lydnivå.
•	 Vær spesielt oppmerksom på at selv musikk med lav lydstyrke lett kan bevege seg 

gjennom omgivelsene om natten.  
Vennligst ta hensyn til naboene dine og bidra til å skape et behagelig bomiljø.
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•	 Subwoofer x1

Kontrollere hovedenheten og tilbehøret

•	 Bruksanvisning x1

•	 Strømkabel x1 (S.34, 35)

For USA

For Storbritannia

For Europa

•	 Fjernkontroll x1

•	 Batteri til fjernkontroll (størrelse AAA) x2 
(S.32)

•	 Fot x4 (S.33)
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FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT

MÅ IKKE ÅPNES

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN 
FOR ELEKTRISK STØT, MÅ DU IKKE 

TA AV DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). 
DET ER INGEN DELER PÅ INNSIDEN 
SOM KAN BETJENES AV BRUKER. 

OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT 
SERVICEPERSONELL.

ADVARSEL
FOR Å REDUSERE FAREN FOR 
BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ 
IKKE DETTE APPARATET UTSETTES 
FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

• Forklaring av grafiske symboler

Lynsymbolet med pilhode i 
en likesidet trekant gjør deg 
oppmerksom på uisolert farlig 
spenning inne i produktets kabinett 
som potensielt er sterk nok til å gi 
elektrisk støt.

Utropstegnet i en likesidet trekant 
skal gjøre deg oppmerksom på 
viktige anvisninger for bruk og 
vedlikehold (service) i trykksakene 
som følger med apparatet.

FORSIKTIG
TILPASS DET BREDE BLADET PÅ 
STØPSLET MED DEN BREDE SLISSEN 
OG SETT STØPSLET HELT INN.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

Hvis det oppstår et problem eller en feil...

 ■ Hvis et av følgende problemer oppstår, må du umiddelbart avslutte bruken av 
produktet, slå av strømmen og trekke ut støpselet fra stikkontakten.
- Produktet frembringer uvanlig støy eller lukt - Det kommer røyk fra produktet 
- Produktet faller eller blir skadet
Hvis du fortsetter å bruke produktet når det har inntruffet et problem, kan det oppstå 
brann eller elektrisk støt.

 ■ Ikke reparer, demonter eller endre produktet på egen hånd.
Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller personskade.
Kontakt kundeservice for reparasjoner, inspeksjoner og justeringer. (S.41)

Under bruk...

 ■ Ikke plasser vaser, blomsterpotter, kopper, sminke, kjemikalier eller andre 
beholdere som inneholder væske på eller i nærheten av produktet.
Lekkasjer og fremmedlegemer kan forårsake brann eller elektrisk støt.



25

Støpsel og kabel...

 ■ Ikke bruk produktet med strømspenning høyere eller lavere enn det som vises på 
hovedenheten.
Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt.

 ■ Bruk alltid den medfølgende strømkabelen.
Det kan oppstå brann eller ulykker.

 ■ Ikke overbelast strømuttaket ved å koble til mange enheter.
Det er fare for brann på grunn av varmen som utvikles.

 ■ Ikke skad strømkabelen på følgende måter.
- Risping av kabelen - Bøye kabelen med makt - Vri kabelen  
- Arbeide på kabelen - Oppvarming av kabelen - Trekke i kabelen  
- Plassere tunge gjenstander på kabelen
Det kan oppstå brann eller elektrisk støt på grunn av skader.
Hvis strømledningen er skadet, for eksempel når kjernen er blottlagt eller kabelen er 
ødelagt, må du erstatte den.

 ■ Når det er fare for lyn, må du trekke ut støpselet fra stikkontakten og ikke berøre 
støpslet.
Det kan oppstå brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt.

FORSIKTIG
Ved konfigurering eller når du flytter produktet...

 ■ Ikke plasser produktet på følgende type steder.
- Ustabile plattformer, skrå og ustabile steder og forhøyede steder

Produktet kan falle, få funksjonsfeil eller bli skadet.
-  Steder utsatt for fet røyk eller damp, som kjøkkenbenkeplater og nær luftfuktere
-  Steder som er utsatt for direkte sollys over lengre tid og i nærheten av ovner 

eller åpne flammer
Det er fare for brann, deformasjon, misfarging, ulykker eller funksjonsfeil.

- Steder som er direkte utsatt for kald luft
- Svært kalde steder

Det er fare for krypestrøm eller kortslutning, ulykker eller funksjonsfeil på grunn av 
kondens.

 ■ Vær oppmerksom på følgende punkter når du flytter produktet.
-  Dette produktet er tungt. Du må alltid få hjelp fra to eller flere personer når du 
  åpner emballasjen og bærer produktet.

Det kan oppstå skader.
-  Slå av strømmen til de tilkoblede enhetene og koble fra strømkabelen, 
  tilkoblingskablene og høyttalerkablene.

Hvis du flytter produktet mens kablene er koblet til, kan kablene bli skadet og det kan 
oppstå brann eller elektrisk støt.

ADVARSEL
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Ved konfigurering eller når du flytter produktet... (fortsettelse)

 ■ Slå først av strømmen til alle enhetene som skal kobles til produktet før du foretar 
tilkoblinger.

 ■ Koble til hver enhet i henhold til bruksanvisningen.
Hvis du kobler til enheter mens strømmen er slått på, kan produktet plutselig gi fra seg 
høye lyder og det kan oppstå funksjonssvikt.

Støpsel og kabel...

 ■ Ikke bruk en ustabil eller løs stikkontakt.
Det kan utvikles varme, som kan forårsake brann eller elektriske støt.
Be en elektriker om å skifte ut stikkontakten.

 ■ Ikke koble til eller fra strømkabelen med våte hender.
 ■ Ikke berør pinnene i støpslet.
Dette kan gi elektrisk støt.

 ■ Sett støpslet helt inn i stikkontakten.
Det kan oppstå brann på grunn av varmen som utvikles eller fra oppsamlet støv.

 ■ Ikke plasser strømledningen nær varmeovner. Ikke bruk støpslet og kabelen når 
de er varme.
Det kan oppstå brann eller elektrisk støt som følge av at kabelens beskyttelseskappe 
smelter.

 ■ Fjern med jevne mellomrom støv som har samlet seg på støpselpinnene.
Det kan oppstå brann eller elektrisk støt.
Trekk ut støpslet og tørk det av med en tørr klut.

Under bruk...

 ■ Du må ikke klatre på produktet eller bruke det som trappetrinn eller sete.
Produktet kan velte eller bli skadet, noe som kan forårsake personskader. Husholdninger 
med små barn bør være spesielt forsiktige.

 ■ Ikke gjør følgende med fjernkontrollen.
- Slippe fjernkontrollen - Slå fjernkontrollen - Gjøre fjernkontrollen våt 
- Plassere fjernkontrollen på fuktige eller støvete steder
Disse handlingene vil føre til at fjernkontrollen går i stykker, får funksjonsfeil, eller øker 
sitt batteriforbruk.

 ■ Før du slår på strømmen, stiller du lydstyrken på forsterkeren og subwooferen på 
laveste nivå.
Det kan oppstå plutselige høye lyder, som kan forårsake hørselstap eller skade på produktet.

 ■ Senk lydstyrken hvis produktet gir fra seg uvanlig lyder under avspilling ved høy 
lydstyrke.
Hvis produktet blir brukt i denne tilstanden eller produktet brukes over en lengre periode 
når lyden er forvrengt, utvikles det varme i høyttaleren, som kan forårsake brann.

FORSIKTIG
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 ■Viktige sikkerhetspunkter
1)  Les disse instruksjonene.
2)  Behold disse instruksjonene.
3)  Følg alle advarsler.
4)  Følg alle instruksjoner.
5)  Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
6)  Rengjør kun med tørr klut.
7)   Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens 

instruksjoner.
8)  Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, ovner eller andre 

apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9)   Ikke opphev sikkerhetsformålet med det polariserte eller jordete støpslet. Et polarisert 

støpsel har to blader der det ene er bredere enn det andre. En jordet kontakt har to blader 
og et jordingsben. Det brede bladet og den tredje benet skal ivareta din sikkerhet. Hvis 
det medfølgende støpslet ikke passer i stikkontakten, kan du kontakte en elektriker for 
utskifting av den foreldede stikkontakten.

10)   Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt i nærheten av støpsler, 
stikkontakter og punktet der den kommer ut av apparatet.

11)  Bruk bare vedlegg/tilbehør angitt av produsenten.
12)  Bruk kun vogner, stativer, trebente stativer, braketter eller bord som er angitt av 

produsenten eller solgt sammen med apparatet. Når du bruker en vogn, må du 
være forsiktig når du flytter vognen/apparatet for å unngå at den velter og 

forårsaker personskade.
13)  Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke skal brukes over lengre tid.
14)   Alt servicearbeid skal henvises til kvalifisert servicepersonell. Det er nødvendig med 

servicearbeid når apparatet har blitt skadet, som for eksempel hvis strømforsyningen eller 
støpslet er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt i apparatet, apparatet 
har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har blitt mistet i gulvet.

Ved vedlikehold og rengjøring...

 ■ Slå av strømmen og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Det kan oppstå elektrisk støt eller personskade.

Når du ikke bruker produktet over en lengre periode...

 ■ Slå av strømmen og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
Det kan oppstå brann.

FORSIKTIG
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<For kunder i Den europeiske union>

Batteriene, akkumulatorene eller utstyr som omfatter batterier eller akkumulatorer som er 
merket med en overstrøket papirkurv, må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
Dette merket er basert på EU-direktiv 2006/66/EF for batterier og akkumulatorer.
For å avhende brukte batterier, akkumulatorer eller utstyr som omfatter dette, kan du ta dem 
med til spesielle innhentingsanlegg.
Brukte batterier og akkumulatorer utgjør en potensiell fare for miljøet og personhelse som 
følge av spesielt farlige stoffer, særlig tungmetaller som kadmium, bly eller kvikksølv. Det 
kjemiske symbolet for et element er angitt under den overstrøkede papirkurven.
Du kan bidra til å eliminere denne effekten ved å overholde disse reglene.

Cd
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF (for elektrisk avfall og elektronisk utstyr=WEEE), må 
dette produktet, som er merket med en overstrøket papirkurv, ikke kastes sammen med 
husholdningsavfall i EU-medlemsland. 
WEEE: Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr 
Når du kaster dette produktet i et EU-land, må du kaste det på riktig måte i henhold til 
lovgivningen i landet, for eksempel ved å returnere det til distributøren. WEEE har potensielle 
konsekvenser for miljøet og personlig helse som følge av tilstedeværelsen av farlige stoffer. 
Ved å overholde disse reglene kan du bidra til å eliminere disse virkningene og forbedre 
gjenbruk/resirkulering/andre former for gjenvinning.
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Delenes navn og funksjoner

 ■Bakre panel

*  , ,  og  er kun for 
INPUT 2

* * *

*

 Lydstyrkejustering (S.37)
Justerer lydstyrken.

 L.P.F-kontroll (S.38)
Justerer (fjerner) høypassfrekvensen. 
Justeringsområde: 30 Hz til 150 Hz

 L.P.F-bryter (S.38)
Slår LPF på og av.

 XLR-inngang
Koble til denne inngangen hvis 
subwooferutgangen eller linjeutgangen på 
AV-forsterkeren er en XLR-kontakt.  
* Kun TD725SWMK2

 LINE-innganger (S.34)
Koble disse terminalene til 
subwooferutgangen eller linjeutgangen på 
AV-forsterkeren.

 LINE-utganger
Konverterer signalet som blir sendt til 
XLR-inngangen, LINE-inngangene eller 
høyttalerinngangene til et linjenivå og sender 
det ut. (Dette er ikke knyttet til subwooferens 
volumkontroll på dette produktet.)

 Høyttalerinnganger (S.35)
Koble disse inngangene til 
høyttalerutgangen på AV-forsterkeren hvis 
den ikke har en subwoofer-utgang.

 Høyttalerutganger (S.35)
Sender ut inngangssignalet til 
høyttalerinngangene uten modifikasjoner.

 POWER-bryter (S.36)
Slår strømmen på og av.

 AUTO POWER-bryter (S.37)
Slår automatisk strømmen på og av.

 AC IN-terminal (S.34, 35)
Koble til en vekselstrømskontakt i 
husholdningen med den medfølgende 
strømkabelen.

Råd
Den automatiske strømfunksjonen 
fungerer kanskje ikke når 
høyttalerinngangen er tilkoblet.
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 ■Fjernkontroll

 ■Frontpanel
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Indikator

 POWER-indikator (S.36)
Lyser blått når strømmen er på og rødt 
når produktet er i standby-modus.

 INPUT-indikator (S.36)
Indikatoren for den valgte inngangen 
lyser.

 REVERSE-indikator (S.38)
Indikatoren er slukket når positiv fase er 
valgt, og den lyser når negativ fase er 
valgt.

 BASS-indikator (S.38)
Lyser under bassforsterking og er slukket 
når bassforsterking er av.

 Fjernkontrollmottaker (S.33)
Mottar signaler fra fjernkontrollen.

 VOL-indikator (S.37)
Når denne indikatoren lyser, kan du 
justere lydstyrken med 
UP/DOWN-knappene.

 LPF-indikator (S.38)
Når denne indikatoren lyser, kan du 
justere LPF med UP/DOWN-knappene.

 VOL/LPF-nivåindikator (S.36)
Viser lydstyrken eller LPF.

Knapp

 POWER-knapp (S.36)
Veksler mellom strøm på og standby.

 INPUT-knapp (S.36)
Veksler mellom INPUT 1 og INPUT 2.

 REVERSE-knapp (S.38)
Veksler mellom positiv og negativ fase.

 BASS-knapp (S.38)
Slår bassforsterking på og av.

 VOL/LPF SEL-knapp (S.38)
Veksler mellom justering av lydstyrken og 
LPF.

 DOWN-knapp (S.38)
 UP-knapp (S.37)

Justerer lydstyrken eller LPF.

 MUTE-knapp (S.36)
Demper lyden.

 DIMMER-knapp
Justerer indikatorenes lysstyrke. 
Lysstyrken endres for hver gang du 
trykker på knappen i følgende rekkefølge:  
lys → normal → mørk → slukket.
(Når lysstyrken er slukket, er det bare 
POWER-indikatoren som vil fortsette å 
lyse.)
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Sette inn batterier i fjernkontrollen

 De medfølgende batterienes levetid er omtrent ett år. Når fjernkontrollen ikke lenger fungerer 
godt, må du bytte ut batteriene med nye batterier.

1  Åpne batteridekselet på 
fjernkontrollens bakside ved å 
trykke ned på det og trekke det 
i pilens retning.

2  Sett inn to batterier i 
batterirommet som vist.
Bruk batterier med størrelse AAA.

3  Skyv batteridekselet i 
pilens retning for å lukke 
batterirommet.

 ■ Ikke bland sammen polariteten på batteriene (positiv (+) og negativ (-) retning).
 ■  Ikke bland sammen nye og gamle batterier.
 ■  Ikke bland sammen ulike batterityper.
 ■  Hvis et batteri har lekket, tørker du opp væsken i batterirommet og setter inn nye 
batterier.

FORSIKTIG



33

 ■ Installasjonssted
•	 Plasser frontpanelet i syns- og lytteretningen.
•	 Hvis du plasserer driverenheten parallelt med rommet, kan lyd som reflekteres av veggene 

forårsake lydnøytralisering. Vi anbefaler at du plasserer subwooferen i vinkel mot parallelle 
flater.

Konfigurere subwooferen

 ■Feste føttene
Hvis subwooferen skal plasseres på et solid underlag, fester du føttene på undersiden av 
kabinettet.

Driverenhet

Frontpanel
(fjernkontrollmottaker)

Subwoofer

Fot x4

Råd
Når du utfører dette arbeidet, 
må du legge ut et mykt håndkle 
eller klut slik at du ikke riper opp 
subwooferen eller gulvet.

Råd
Plasser subwooferen slik at fjernkontrollmottakeren ikke utsettes for sterkt lys, for 
eksempel direkte sollys. (fjernkontrollkommandoer blir ikke mottatt eller det kan ha oppstått 
en feil.)
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Når du er ferdig med alle tilkoblinger, 
kontrollerer du at POWER-bryteren er av, 
og setter støpslet i stikkontakten.

Til stikkontakt
Strømkabel

AV-forsterker

Fremre 
høyttalerutgang (L)

Senterhøyttalerutgang

Fremre 
høyttalerutgang (R)

Surround-utgang (L)

Surround-utgang (R)

Høyttalerkabel 
(selges separat)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Koble til subwooferen

 ■Typisk tilkobling (når AV-forsterkeren har en subwoofer-utgang)
Eksempel på tilkobling med et 5.1-kanalsystem 
Spiller + AV-forsterker + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW kan kobles til på samme måte).

* Kabler som selges separat kan kjøpes hos din lokale forhandler.

Hvis AV-forsterkeren kun har én subwooferutgang, kobler du kabelen 
til en av linjeinngangene. Du kan også bruke en splitterkabel (selges 
separat) til å koble kablene til begge linjeinnganger.

Koble til en av 
inngangene

Til utgangene på en 
DVD-spiller eller en 
annen enhet

RCA-kabel (selges separat)



35

 ■Tilkobling til høyttalerterminalene (når AV-forsterkeren ikke har en 
subwooferutgang)

Eksempel på tilkobling med et 2.1-kanalsystem
Spiller + AV-forsterker + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW kan kobles til på samme måte).

AV-forsterker

Høyttalerkabel 
(selges separat)

Til stikkontakt
Strømkabel

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Kabler som selges separat kan kjøpes hos din lokale forhandler.

Høytta-
lerkabel
(selges 
separat)

Høytta-
lerkabel
(selges 
separat)

Når du er ferdig med alle tilkoblinger, 
kontrollerer du at POWER-bryteren er av, 
og setter støpslet i stikkontakten.

Råd
Du kan justere lydstyrken (S.37) og LPF (S.38) separat ved hjelp av inngangene.
Eksempel på tilkobling:  Koble en subwoofer-utgang på et surround-system til INPUT 1 

 Koble L/R-utgangene på en stereokilde til INPUT 2
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 ■Lyddemping
Du kan midlertidig slå av lyden på 
subwooferen.
Trykk på MUTE-knappen en 
gang til for å gjenopprette vanlig 
lydstyrke.

Grunnleggende bruk (lytting)

1  Slå på strømmen.

2  Velg ønsket inngang.

3  Spill av lydkilden.
 Se ”Justering av lyd” for å justere lydkvaliteten (S.37).

4  Sett strømmen på standby 
når du er ferdig med å lytte.

Bakre panel
POWER-bryter

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Indikatoren for den valgte 
inngangen tennes

Lyser blått

Blinker hvitt

(VOL/LPF-nivåindikator)
 

Frontpanel
(INPUT)

eller

Fjernkontroll

Lyser rødt
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2  Spill av lydkilden.
Sett forsterkerens lydstyrke på det nivået du vanligvis lytter på.

3  Øk subwooferens  
lydstyrke og tilpass  
lydstyrken til høyttalerne  
som brukes.
Du kan også justere 
lydstyrken med 
lydstyrkekontrollen på 
bakpanelet.

Justering av lyd

 ■Justering av lydstyrken

1  Still inn lydstyrken på ”-” 
(minimum). Bakre panel

Lydstyrkekontroll

Slått på

Fjernkontroll

Frontpanel
(VOL/LPF)

eller

Råd
•	 Den automatiske strømfunksjonen fungerer kanskje ikke når høyttalerinngangen 

er tilkoblet.
 I denne situasjonen kan du bruke fjernkontrollen til å gå til standby.
•	 Når du bruker høyttaleren ved svært lav lydstyrke, slår du AUTO POWER-bryteren 

av for å forhindre funksjonsfeil.

Bakre panel
AUTO POWER-bryter

Strøm på Standby

Lyser blått

10 minutter
Ingen 

inngangssignal

Inngangssignal Lyser oransje

 ■Slå strømmen automatisk av og på (auto power)
Subwooferen kan automatisk slå strømmen av og på ved å detektere et 
inngangssignal.
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 ■Bytte fasepolaritet

1  Bytt polariteten for  
å velge metoden der  
bassen er mest fyldig.

 ■Slå bassforsterking på eller av (BASS)
Du kan slå bassforsterking på og 
av.
Trykk på BASS-knappen en 
gang til for å gjenopprette vanlig 
lydstyrke.

Fjernkontroll

Positiv fase:  Slukket  
(standardinnstilling)

Negativ fase: Lyser

ON: Lyser
OFF:  Slukket  

(standardinnstilling)

Frontpanel

Frontpanel

eller

Fjernkontroll

eller

 ■Justering av LPF
Denne funksjonen fjerner lyd med en frekvens høyere enn den innstilte frekvensen.
For CD-er og lignende materialer, anbefaler vi å justere LPF med subwooferen. For surround-
lydkilder som Blu-rays, anbefaler vi å slå av L.P.F-bryteren og justere LPF på spilleren eller AV-
forsterkeren.

1  Slå på L.P.F-bryteren.

2 Still inn LPF.
Du kan også justere 
lydstyrken med 
L.P.F-kontrollen på 
det bakre panelet.

Hvis midt-lav-området ikke er tilstrekkelig, kan du stille inn en høyere frekvens.
(Område: 30 Hz til 150 Hz)

Bakre panel
L.P.F-bryter

Lyser

Fjernkontroll

Frontpanel
(VOL/LPF)

eller
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•	 Hvis det er spesielt mye smuss, kan du forsiktig tørke det av med en myk klut fuktet med et 
fortynnet, nøytralt vaskemiddel, og deretter avslutte med en tørr klut.

•	 Ikke bruk fortynner, bensin eller andre løsemidler.  
(Dette kan skade overflatebehandlingen på kabinettet.)

TynnerBensin

Vedlikehold og rengjøring

Hvis det oppstår et problem med subwooferens funksjon, slår du av og på POWER-bryteren 
på bakpanelet.

Hvis det oppstår et problem med subwooferens funksjon, slår du av og på POWER-bryteren 
på bakpanelet.

Årsaker til problemer
•	 Subwooferen har blitt rammet av et voldsomt støt, statisk elektrisitet eller andre 

spenningsproblemer på grunn av lynnedslag.
•	 Subwooferen ble brukt feil.

 →Ta kontakt med kundeservice hvis problemet vedvarer. (S.41)

Hvis det oppstår et problem

 ■  Før du rengjør subwooferen, må du alltid slå av strømmen og trekke ut støpselet fra 
stikkontakten.
Det kan oppstå elektrisk støt eller personskade.

FORSIKTIG
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TD725SWMK2 TD520SW

Nominell effekt 500 W (når THD: 1%) 250 W (når THD: 1%)
Total harmonisk 
forvrengning

0,05%
(ved 50 Hz, 1/2 nominell effekt)

Signal-/støyforhold 95 dB eller høyere
Frekvensrespons for 
avspilling

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

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

Innganger

LINE (stereo), 2 innganger
Høyttalernivå, 1 inngang
XLR (stereo), 1 inngang 

* Pin-nummer 2 er under 
spenning.

LINE (stereo), 2 innganger
Høyttalernivå, 1 inngang

Inngangsfølsomhet LINE 50 mVrms (100 Hz)

Inngangsimpedans

LINE- og XLR-innganger 
10 kΩ eller høyere

Høyttalernivåinnganger 
3 kΩ

LINE-innganger 
10 kΩ eller høyere

Høyttalernivåinnganger 
3 kΩ

Utganger LINE (stereo), 1 utgang og høyttalernivå, 1 utgang
Strømforbruk 110 W 65 W
Strømforbruk i standby 0,5 W eller mindre
Basselementets 
dimensjoner 25 cm × 2 20 cm × 2

Ytre mål (mm) B545×H500×D524
(Med utstikk)

B459×H420×D444
(Med utstikk)

Vekt (1 enhet) Ca. 51 kg Ca. 37 kg

*  Spesifikasjonene og utseendet kan endres uten forvarsel som ledd i produktforbedringer.

Spesifikasjoner
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 ■Kundeservice for henvendelser knyttet til bruk, vedlikehold og reparasjon 
av produktet

I Storbritannia:  Fujitsu Ten (Europe) 
GmbH, Kontor for Storbritannia

I andre land:  Ta kontakt med  
forhandleren/distributøren i ditt land.

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

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

Garanti og kundeservice

 ■Garanti
Garantiperiode: Ett år (to år for EU-land) fra 
kjøpsdatoen.
Merk at du også i garantiperioden kan bli 
belastet for tjenester. Vennligst sett deg inn 
i detaljene rundt dette.

 ■Minste lagerholdingstid for 
ytelsesdeler til reparasjon

Ytelsesdeler til reparasjon er deler som er 
nødvendig for å opprettholde produktets 
ytelse.
Minste lagerholdingstid for ytelsesdeler til 
reparasjon for dette produktet er åtte år fra 
produksjonsslutt.

 ■Reparasjoner i garantiperioden
Produktet vil bli reparert i henhold til 
garantibestemmelsene.

 ■Reparasjoner etter at 
garantiperioden har utløpt

Hvis reparasjonen kan gjøre produktet 
anvendelig, vil det bli reparert på forespørsel 
mot en avgift.

Kontroller lydutstyret for å sikre lang levetid!

Har du sett 
noen av disse 
symptomene?

•	 Strømkabelen eller støpslet er uvanlig varmt.
•	 Det lukter brent.
•	 Det er et dypt kutt i strømkabelen eller den har blitt 

deformert.
•	 Andre problemer eller en feil.

Stopp bruken av produktet

•	 For å hindre funksjonsfeil eller at det oppstår en ulykke, skrur du POWER-bryteren av og 
trekker støpslet ut av stikkontakten. Bestill deretter en kontroll av produktet.  
Se kontaktinformasjonen ovenfor for informasjon om sannsynlige kostnader for inspeksjon 
og reparasjon.

Sikkerhetskontroll
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