
Obrigado por ter adquirido este produto.
Leia cuidadosamente este manual de instruções e use o produto corretamente.
Antes de utilizar o produto, leia a secção “Instruções de Segurança Importantes”.
Guarde este manual de instruções juntamente com o recibo de compra original do produto num 
lugar onde possa ser consultado quando necessário.

Manual de Instruções PORTUGUÊS
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•	 Subwoofer x1

Verificar a unidade principal e acessórios

•	Manual de instruções x1

•	 Cabo de alimentação x1 (P.34, 35)

Para os EUA

Para o Reino Unido

Para a Europa

•	 Comando x1

•	 Pilha para o comando (tamanho AAA) 
x2 (P.32)

•	 Pé x4 (P.33)
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ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE 

ELÉTRICO
NÃO ABRA

ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE 
CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A 

TAMPA (NEM A PARTE DE TRÁS). NÃO HÁ 
PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR 

NO INTERIOR. RECORRA AOS SERVIÇOS 
DE PESSOAL QUALIFICADO.

AVISO
PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO 
OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO 
EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA 
OU HUMIDADE.

• Explicação dos Símbolos Gráficos

O relâmpago com a seta dentro 
de um triângulo equilátero destina-
se a alertar para a presença de 
corrente perigosa não isolada no 
interior do produto, que pode ser de 
magnitude suficiente para constituir 
um risco de choque elétrico.

O ponto de exclamação dentro de 
um triângulo equilátero destina-
se a alertar para a presença 
de importantes instruções de 
funcionamento e manutenção 
(assistência) na literatura que 
acompanha o aparelho.

ATENÇÃO
PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, 
FAÇA COINCIDIR O PERNO LARGO DA 
FICHA COM A RANHURA LARGA DA 
TOMADA E INSIRA COMPLETAMENTE.

Instruções de Segurança Importantes

AVISO
Quando houver um problema ou avaria...

 ■ Quando um dos seguintes problemas ocorrer, pare imediatamente de usar o 
produto, desligue a alimentação e desconecte a ficha da tomada elétrica.
- O produto emite um ruído ou cheiro anormal - O produto produz fumo  
- O produto sofreu uma queda ou está danificado
Se continuar a utilizar o produto quando existir um problema, existe um risco de 
incêndio ou de choque elétrico.

 ■ Não tente reparar, desmontar nem modificar o produto por si mesmo.
Existe risco de incêndio, choque elétrico ou lesões.
Para reparação, inspeção e ajuste, contacte o serviço ao cliente. (P.41)

Durante o uso...

 ■ Não coloque vasos, jarras, copos, cosméticos, produtos químicos ou outros 
recipientes que contenham líquidos sobre ou perto do produto.
Há risco de incêndio ou de choque elétrico devido a fugas e substâncias estranhas.



25

Ficha e cabo de alimentação...

 ■ Não use o produto com uma tensão de alimentação diferente da apresentada na 
unidade principal.
Existe risco de incêndio, choque elétrico ou avaria.

 ■ Use sempre o cabo de alimentação incluído.
Existe um risco de incêndio ou acidentes.

 ■ Não sobrecarregue a tomada elétrica ligando muitos dispositivos.
Existe um risco de incêndio devido ao calor gerado.

 ■ Não danifique o cabo de alimentação nas seguintes formas.
- Raspar o cabo - Dobrar à força o cabo - Torcer o cabo  
- Trabalhar sobre o cabo - Aquecer o cabo - Puxar pelo cabo  
- Colocar objetos pesados sobre o cabo
Existe risco de incêndio ou de choque elétrico devido a avaria.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, como quando o núcleo estiver exposto ou o 
cabo estiver quebrado, substitua-o.

 ■ Quando houver risco de trovoada, desligue a ficha da tomada elétrica e não toque 
na ficha.
Existe risco de incêndio, choque elétrico ou avaria.

ATENÇÃO
Durante a instalação ou ao deslocar o produto...

 ■ Não coloque o produto nos seguintes tipos de locais.
- Plataformas frágeis, locais inclinados e instáveis e locais elevados

Existe o risco de quedas, avaria ou lesões.
-  Locais expostos a fumos oleosos ou vapores, tais como bancadas de cozinha e 

perto de humidificadores
-  Locais expostos à luz solar direta durante longos períodos e perto de 

aquecedores ou de chamas expostas
Existe risco de incêndio, deformação, descoloração, acidentes ou avaria.

- Locais diretamente expostos ao ar frio
- Locais extremamente frios

Há um risco de fuga ou falha elétrica, acidentes ou avaria devido à condensação.
 ■ Preste atenção aos seguintes pontos ao deslocar o produto.
-  Este produto é pesado. Abra a embalagem do produto e transporte-o sempre 

com duas ou mais pessoas.
Existe o risco de lesões.

-  Desligue a energia para os dispositivos ligados e desligue o cabo de 
alimentação, cabos de ligação e cabos de altifalante.
Se o produto for deslocado com os cabos a ele conectados, existe um risco de 
incêndio ou choque elétrico devido a cabos danificados.

AVISO
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Durante a instalação ou ao deslocar o produto... (Continuação)
 ■ Primeiro desligue a alimentação de todos os dispositivos a conectar ao produto 
antes de fazer as conexões.

 ■ Conecte cada dispositivo de acordo com o manual de instruções.
Se conectar dispositivos com a energia ligada, existe o risco de o produto poder 
produzir repentinamente um forte ruído e funcionar mal.

Ficha e cabo de alimentação...
 ■ Não use uma tomada elétrica instável ou solta.
Existe risco de incêndio ou de choque elétrico devido ao calor gerado.
Peça a um eletricista que substitua a tomada elétrica.

 ■ Não ligue nem desligue a ficha de alimentação com as mãos molhadas.
 ■ Não toque nos pernos da ficha de alimentação.
Existe risco de choque elétrico.

 ■ Introduza completamente a ficha de alimentação na tomada elétrica.
Existe um risco de incêndio devido ao calor gerado ou ao pó acumulado.

 ■ Não coloque o cabo de alimentação perto de aquecedores. Não use a ficha e o 
cabo de alimentação quando estiverem quentes.
O revestimento do cabo irá derreter causando um risco de incêndio ou de choque 
elétrico.

 ■ Remova regularmente o pó acumulado sobre os pernos da ficha de alimentação.
Existe um risco de incêndio ou de choque elétrico.
Desligue a ficha de alimentação e limpe-a com um pano seco.

Durante o uso...
 ■ Não suba no produto nem o use como um degrau ou um assento.
Existe o risco de lesões devido à queda do produto ou a este ficar danificado. As famílias 
com crianças pequenas devem ter um cuidado particular.

 ■ Não execute as seguintes ações com o comando.
- Deixar cair o comando - Bater no comando - Molhar o comando - Colocar o 
comando em locais húmidos ou poeirentos
Essas ações provocarão quebra, mau funcionamento ou aumento do consumo das pilhas 
do comando.

 ■ Antes de ligar a alimentação, ajuste o volume do amplificador e do subwoofer para o 
nível mínimo.
Um ruído alto pode ser emitido repentinamente trazendo o risco de perda de audição ou 
danos ao produto.

 ■ Quando o produto emitir sons incomuns durante a reprodução em volumes 
elevados, baixe o volume.
Se o produto for usado neste estado ou se o produto for usado durante um longo período 
de tempo com o som distorcido, o altifalante irá gerar calor causando risco de incêndio.

ATENÇÃO
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 ■ Itens importantes para a segurança
1) Leia estas instruções.
2) Guarde estas instruções.
3) Observe todas as advertências.
4) Siga todas as instruções.
5) Não utilize este aparelho perto de água.
6) Limpe apenas com um pano seco.
7)  Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do 

fabricante.
8)  Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, saídas de ar quente, fornos ou 

outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
9)  Não anule a segurança da ficha polarizada ou do tipo terra. Uma ficha polarizada tem 

dois pernos com um mais largo que o outro. Uma ficha com terra possui dois pernos e um 
terceiro perno para terra. O perno mais largo ou o terceiro perno são fornecidos para sua 
segurança. Se a ficha fornecida não se adaptar à sua tomada, consulte um eletricista para 
substituição da tomada obsoleta.

10)  Proteja o fio da alimentação de pisadelas ou apertões, especialmente perto da ficha, 
recetáculos de conveniência, e no ponto em que ele sai do aparelho.

11) Utilize apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
12)  Use somente com o carrinho, suporte, tripé, consola ou mesa especificados pelo 

fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando é usado um carrinho, tome 
cuidado ao mover o conjunto de carrinho/aparelho para evitar lesões provocadas 
por este tombar.

13) Desconecte o aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado durante longos   
 períodos.
14)  Solicite qualquer tipo de reparação a pessoal qualificado. É necessária manutenção 

quando o aparelho for danificado de qualquer forma, como quando o cabo ou a ficha de 
alimentação estiverem danificados, tiver caído líquido ou objetos para dentro do aparelho, 
o aparelho tiver sido exposto a chuva ou humidade, este não funcionar normalmente ou 
tiver sofrido uma queda.

Durante o cuidado e a limpeza...

 ■ Desligue a alimentação e retire a ficha da tomada elétrica.
Existe risco de choque elétrico ou de lesões.

Quando não utilizar o produto por um longo período...

 ■ Desligue a alimentação e retire a ficha da tomada elétrica.
Existe risco de incêndio.

ATENÇÃO
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<Para os clientes na União Europeia>

As pilhas, acumuladores ou equipamentos dotados de baterias ou acumuladores que 
são rotulados com um contentor de lixo de rodas barrado com uma cruz, não podem ser 
descartados com o lixo doméstico.
Esta marca é baseada na Diretiva Europeia 2006/66/CE para baterias e acumuladores.
Para a eliminação de resíduos de pilhas, acumuladores ou equipamentos que os incorporam, 
leve-os para os pontos de recolha designados.
Pilhas e acumuladores usados têm um efeito potencial sobre o ambiente e a saúde humana, 
como resultado da presença de substâncias perigosas, particularmente metais pesados como 
o cádmio, chumbo ou mercúrio, o símbolo químico para um elemento que é indicado por baixo 
de um contentor de lixo barrado com uma cruz.
Pode contribuir para eliminar este efeito com a sua colaboração.

Cd
De acordo com a diretiva europeia 2002/96/CE (para resíduos de equipamento elétrico e 
eletrónico = REEE), este produto, que é rotulado com um contentor de lixo de rodas barrado 
com uma cruz, não pode ser descartado com o lixo doméstico nos estados-membros da UE. 
REEE: Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico 
Ao descartar este produto num estado-membro da UE, descarte adequadamente de acordo 
com a legislação desse estado, por exemplo, devolvendo-o ao distribuidor. Os REEE 
têm efeitos potenciais sobre o ambiente e a saúde humana em resultado da presença de 
substâncias perigosas. Poderá contribuir para eliminar esses efeitos e melhorar a reutilização/
reciclagem/outras formas de recuperação com a sua cooperação.
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Nomes e funções das peças

 ■Painel traseiro

*  , ,  e  são 
apenas para INPUT 2

* * *

*

 Controlo de volume (P.37)
Ajusta o volume.

 Controlo L.P.F (P.38)
Ajusta (corta) a frequência passa-alta. 
Faixa de ajuste: 30 Hz a 150 Hz

 Interruptor de seleção de L.P.F (P.38)
Liga e desliga o LPF (filtro passa-baixos).

 Terminal de entrada XLR
Conecte este terminal se a saída do 
subwoofer ou saída de linha no seu 
amplificador AV for um conector XLR.  
* TD725SWMK2 apenas

 Terminais de entrada LINE (P.34)
Ligue estes terminais à saída de 
subwoofer ou saída de linha do seu 
amplificador AV.

 Terminais de saída LINE
Converte o sinal de entrada para o 
terminal de entrada XLR, terminais de 
entrada LINE, ou terminais de entrada de 
altifalante para o nível de linha e debita-o. 
(Isto não está ligado ao controlo de 
volume do subwoofer neste produto.)

 Terminais de entrada de altifalante 
(P.35)
Ligue estes terminais à saída do 
altifalante do seu amplificador AV se ele 
não tiver uma saída de subwoofer.

 Terminais de saída de altifalante (P.35)
Emite o sinal de entrada para os 
terminais de entrada de altifalante sem 
modificações.

 Interruptor de ligação (POWER) (P.36)
Liga e desliga a alimentação.

 Interruptor de ligação automática 
(AUTO POWER) (P.37)
Liga e desliga a alimentação automática.

 Terminal AC IN (P.34, 35)
Ligue a uma tomada elétrica CA com o 
cabo de alimentação incluído.

Conselho
A função de alimentação automática 
pode não funcionar quando o terminal de 
entrada de altifalante estiver ligado.
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 ■Comando

 ■Painel frontal
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Indicador

 Indicador POWER (P.36)
Iluminado em azul quando a alimentação 
estiver ligada e em vermelho quando no 
estado de espera.

 Indicador INPUT (P.36)
O indicador para a entrada selecionada 
acende.

 Indicador REVERSE (P.38)
Desligado quando definido para a fase 
positiva e ligado quando definido para a 
fase negativa.

 Indicador BASS (P.38)
Ligado durante ênfase de graves e 
desligado quando o ênfase de graves 
estiver desligado.

 Fotorrecetor do comando (P.33)
Recebe sinais do comando.

 Indicador VOL (P.37)
Quando ligado, é possível ajustar o 
volume com os botões UP/DOWN (cima/
baixo).

 Indicador LPF (P.38)
Quando ligado, é possível ajustar o LPF 
com os botões UP/DOWN (cima/baixo).

 Indicador de nível VOL/LPF (P.36)
Mostra o volume ou o LPF.

Botão

 Botão POWER (P.36)
Alterna entre ligado e o estado de espera.

 Botão INPUT (P.36)
Alterna entre INPUT 1 e INPUT 2.

 Botão REVERSE (P.38)
Alterna entre a fase positiva e negativa.

 Botão BASS (P.38)
Liga e desliga o ênfase de graves.

 Botão VOL/LPF SEL (P.38)
Alterna entre o ajuste do volume e do 
LPF.

 Botão DOWN (P.38)
 Botão UP (P.37)

Ajusta o volume ou o LPF.

 Botão MUTE (P.36)
Silencia o som.

 Botão DIMMER
Ajusta a luminosidade dos indicadores. 
A luminosidade muda cada vez que 
pressiona o botão na seguinte ordem:  
brilhante → normal → escura → 
desligada.
(Quando desligado, apenas o indicador 
POWER permanece aceso.)
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Inserir as pilhas no comando

 A vida útil das pilhas incluídas é de aproximadamente um ano. Quando o comando não 
funcionar bem, substitua as pilhas por pilhas novas.

1 Abra a tampa posterior do 
comando, pressionando-a e 
puxando na direção da seta.

2 Coloque duas pilhas no 
compartimento de pilhas, 
conforme indicado.
Use pilhas de tamanho AAA.

3 Empurre a tampa traseira na 
direção da seta para fechar o 
compartimento de pilhas.

 ■ Não confunda a polaridade das pilhas (direções do positivo (+) e do negativo (-)).
 ■  Não misture pilhas novas e usadas.
 ■  Não misture diferentes tipos de pilhas.
 ■  Se uma pilha tiver vazado, limpe o líquido no compartimento de pilhas e substitua 
as pilhas por pilhas novas.

ATENÇÃO
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 ■Local de instalação
•	 Posicione o painel frontal na direção de visualização e audição.
•	 Se posicionar a unidade principal paralela às paredes da sala, poderá ocorrer cancelamento 

de som devido à reflexão do som nas paredes. Recomendamos colocar o subwoofer em 
um ângulo em relação às superfícies paralelas.

Instalar o subwoofer

 ■Colocar os pés
Se o subwoofer for colocado num piso sólido, instale os pés no seu fundo.

Unidade 
principal

Painel frontal
(Fotorrecetor 
do comando)

Subwoofer

Pé x4

Conselho
Ao realizar este trabalho, estenda uma 
toalha ou pano macio para que não 
arranhar o subwoofer ou o pavimento.

Conselho
Coloque o subwoofer de forma que o fotorrecetor do comando não fique exposto a luz 
forte, como a luz solar direta. (As operações do comando podem não ser recebidas ou 
pode haver falhas de funcionamento.)
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Depois de concluir todas as ligações, 
confirme que o interruptor POWER está 
desligado e, em seguida, ligue a ficha à 
tomada elétrica.

Para a tomada elétrica
Cabo de energia

Amplificador de  
AV

Saída do altifalante 
frontal (L)

Saída do altifalante central

Saída do altifalante 
frontal (R)

Saída de som 
surround (L)

Saída de som surround (R)

Cabo de 
altifalante 
(vendido 
separadamente)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Conectar o subwoofer

 ■Conexão típica (quando o amplificador AV tem uma saída de subwoofer)
Exemplo de ligação do sistema de canais 5.1 
Leitor + amplificador AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(O TD510MK2 + TD520SW podem ser ligados da mesma maneira).

* Os cabos que são vendidos separadamente podem ser adquiridos no revendedor local.

Se o seu amplificador de AV tiver apenas um canal de saída subwoofer, conecte o cabo 
a qualquer um dos terminais de linha de entrada, ou use um cabo divisor (vendido 
separadamente) e conecte os cabos aos dois terminais de linha de entrada.

Conecte 
ambos os 
lados

Para leitor de DVD ou 
outro terminal de saída do 
dispositivo

Cabo RCA (vendido 
separadamente)
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 ■Ligação com os terminais de altifalante (quando o amplificador AV não tem 
saída de subwoofer)

Exemplo de ligação do sistema de canais 2.1
Leitor + amplificador AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(O TD510MK2 + TD520SW podem ser ligados da mesma maneira).

Amplificador 
de AV

Cabo de 
altifalante 
(vendido 
separadamente)

Para a tomada elétrica
Cabo de energia

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Os cabos que são vendidos separadamente podem ser adquiridos no revendedor local.

Cabo de 
altifalante
(vendido 
separa-
damente)

Cabo de 
altifalante
(vendido 
separa-
damente)

Depois de concluir todas as ligações, 
confirme que o interruptor POWER está 
desligado e, em seguida, ligue a ficha à 
tomada elétrica.

Conselho
O volume (P.37) e o LPF (P.38) podem ser ajustados de forma independente, utilizando as entradas.
Exemplo de conexão:  Ligue uma saída de subwoofer do sistema surround à INPUT 1 

Ligue saídas L/R de uma fonte estéreo à INPUT 2
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 ■Silêncio
É possível desligar 
temporariamente o áudio do 
subwoofer.
Para voltar ao normal, pressione 
novamente o botão MUTE.

Utilização básica (ouvir áudio)

1 Ligue a alimentação.

2 Selecione a entrada desejada.

3 Reproduzir a fonte de áudio.
 Para ajustar a qualidade de áudio, consulte “Ajustar o áudio” (P.37).

4 Quando terminar de ouvir, 
ajuste a alimentação para o 
estado de espera.

Painel traseiro
Interruptor 

POWER

Comando

Comando

O indicador para a entrada 
selecionada acende

Iluminado em azul

Pisca em branco

(Indicador de nível de 
VOL/LPF)

 

Painel frontal
(INPUT)

ou

Comando

Iluminado em 
vermelho
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2 Reproduzir a fonte de áudio.
Ajuste o volume do amplificador no nível a que normalmente ouve.

3 Aumente o volume do 
subwoofer e equilibre o 
volume com os altifalantes  
que são usados.
Também poderá ajustar o 
volume com o controlo de 
volume no painel traseiro.

Ajustar o áudio

 ■Ajustar o volume

1 Ajuste o volume em “-” 
(mínimo). Painel traseiro

Controlo de volume

Ligado

Comando

Painel frontal
(VOL/LPF)

ou

Conselho
•	 A função de alimentação automática pode não funcionar quando o terminal de 

entrada de altifalante estiver ligado.
 Nesta situação, usar o comando para mudar para o modo de espera.
•	Quando utilizar o subwoofer em volumes extremamente baixos, desligue o 

interruptor AUTO POWER para evitar mau funcionamento.

Painel traseiro
Interruptor AUTO 

POWER

Ligar Espera

Iluminado em  
azul

10 minutos
Nenhum sinal de 

entrada

Sinal de 
entrada 

Iluminado em 
laranja

 ■Ligar e desligar automaticamente a alimentação (auto power)
O subwoofer é capaz de ligar e desligar automaticamente detetando a presença do 
sinal de entrada.
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 ■Comutação da polaridade de fase

1 Mude a polaridade para 
selecionar o método em  
que os sons graves têm  
um som mais rico.

 ■Comutar o ênfase de graves (BASS)
É possível ligar e desligar o 
ênfase dos graves.
Para voltar ao normal, pressione 
novamente o botão BASS.

Comando

Fase positiva:  Desligado  
(configuração padrão)

Fase negativa: Ligado

ON: Ligado
OFF:  Desligado 

 (configuração padrão)

Painel frontal

Painel frontal

ou

Comando

ou

 ■Ajustar o LPF
Esta função corta o áudio com uma frequência superior à frequência definida.
Para CDs e materiais semelhantes, recomenda-se ajustar o LPF com o subwoofer, e para 
fontes de áudio surround, tais como Blu-rays, recomenda-se desligar o interruptor de seleção 
L.P.F e ajustar o LPF no leitor ou amplificador AV.

1 Ligue o interruptor de seleção 
L.P.F.

2 Defina o LPF.
Também poderá ajustar 
o volume com o controlo 
L.P.F no painel traseiro.

Se a gama média-baixa é insuficiente, defina a frequência mais elevada.
(Gama: 30 Hz a 150 Hz)

Painel traseiro
Interruptor de seleção 

L.P.F.

Ligado

Comando

Painel frontal
(VOL/LPF)

ou
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•	 Se a sujidade for particularmente elevada, limpe-a suavemente com um pano macio 
humedecido com um detergente neutro diluído, e depois termine com um pano seco.

•	 Não use diluente, benzina ou outros solventes.  
(Isso poderá danificar o acabamento da caixa do subwoofer.)

DiluenteBenzina

Cuidados e limpeza

Quando ocorrer um problema com o funcionamento do subwoofer, desligue o interruptor 
POWER no painel traseiro, e depois ligue-o novamente.

Quando ocorrer um problema com o funcionamento do subwoofer, desligue o interruptor 
POWER no painel traseiro, e depois ligue-o novamente.

Causas dos problemas
•	O subwoofer foi afetado por um choque excessivo, eletricidade estática, ou um 

problema de tensão de alimentação causado por raios.
•	O subwoofer foi incorretamente operado.

 →Se o problema persistir, contacte o serviço ao cliente. (P.41)

Quando ocorrer um problema

 ■  Antes de limpar o subwoofer, desligue sempre a alimentação e desconecte a ficha 
da tomada elétrica.
Existe risco de choque elétrico ou de lesões.

ATENÇÃO
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TD725SWMK2 TD520SW

Saída nominal 500 W (quando THD: 1%) 250 W (quando THD: 1%)
Distorção harmónica 
total

0,05%
(a 50 Hz, 1/2 da potência nominal)

Relação sinal-ruído 95 dB ou mais
Resposta de 
frequência de 
reprodução

20 Hz a 150 Hz (-10 dB)
(MODO BASS, LPF 150 Hz)

25 Hz a 150 Hz (-10 dB)
(MODO BASS, LPF 150 Hz)

Entrada

LINE (estéreo), 2 entradas
Nível de altifalante, 1 entrada
XLR (estéreo), 1 entrada 

* Número PIN 2 é HOT.

LINE (estéreo), 2 entradas
Nível de altifalante, 1 entrada

Sensibilidade de 
entrada LINE 50 mVrms (100 Hz)

impedância de entrada

Durante a entrada LINE e XLR 
10 kΩ ou superior

Durante a entrada de nível de 
altifalante 
3 kΩ

Durante a entrada LINE 
10 kΩ ou superior

Durante a entrada de nível de 
altifalante 
3 kΩ

Saída LINE (estéreo), 1 saída e nível de altifalante, 1 saída
Consumo de energia 110 W 65 W
Energia em espera 0,5 W ou menos
Dimensões da unidade 
central 25 cm × 2 20 cm × 2

Dimensões externas 
(mm)

L545 × A500 × P524
(incluindo saliências)

L459 × A420 × P444
(incluindo saliências)

Peso (1 unidade) Aprox. 51 kg Aprox. 37 kg

*  As especificações e a aparência podem ser alteradas sem aviso prévio devido a melhorias 
do produto.

Especificações
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 ■Assistência ao cliente para consultas relacionadas com a utilização, 
cuidado e reparação do produto

Para o Reino Unido:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, 
Escritório do Reino Unido

Para outros países:  Contacte o revendedor/
distribuidor do seu país.

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

email: info@eclipse-td.co.uk

Garantia e serviço ao cliente

 ■Garantia
Período de garantia: Um ano (dois anos 
para países da UE) a partir da data da 
compra.
Mesmo durante o período de garantia, 
poderão ser cobradas taxas pelos serviços. 
Solicite informações sobre os detalhes.

 ■Período mínimo de retenção 
de peças de desempenho para 
reparação

As peças de desempenho para reparação 
são peças necessárias para manter o 
desempenho do produto.
O período mínimo de retenção de peças de 
desempenho para reparação deste produto 
é de oito anos a partir do fim da produção.

 ■Reparações durante o período de 
garantia

O produto será reparado de acordo com as 
condições da garantia.

 ■Reparações após terminado o 
período de garantia

Se o produto puder ficar utilizável através de 
reparação, ele será reparado a seu pedido e 
contra o pagamento de uma taxa.

Verifique o seu equipamento de áudio para uma longa vida útil!

Notou algum 
destes sintomas?

•	O cabo de alimentação ou a ficha estão 
invulgarmente quentes.

•	 Há um cheiro de queimado.
•	 Há um corte profundo no cabo de alimentação ou 

este está deformado.
•	Outros problemas ou uma avaria.

Pare de usar o produto

•	 Para evitar que o produto funcione mal ou provoque um acidente, desligue o interruptor 
POWER, desconecte a ficha da tomada elétrica e solicite uma inspeção do produto.  
Sobre a taxa provável para inspecionar e reparar o produto, contacte conforme indicado 
acima.

Verificação de 
segurança



MEMORANDO
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