
Tack för att du har köpt denna produkt.
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och använd produkten enligt anvisningarna.
Innan du använder produkten, läs avsnittet ”Viktig säkerhetsinformation”.
Förvara bruksanvisningen tillsammans med produktens ursprungliga inköpskvitto på en 
lättåtkomlig plats ifall det kan komma att behövas.

Bruksanvisning SVENSKA
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Innehåll

Ljudnivåer
•	 Att du njuter av musik kan verka störande beroende på var du befinner dig. Var vänlig 

och spela musik med en volym som inte stör dina grannar.
•	 Tänk även på att musik på låg volym enkelt kan tränga igenom väggarna om natten.  

Respektera dina grannar och bidra till att skapa en bekväm boendemiljö.
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•	 Subwoofer x1

Kontrollera huvudenheten och tillbehören

•	 Bruksanvisning x1

•	 Strömkabel x1 (s. 34, 35)

För USA

För Storbritannien

För Europa

•	 Fjärrkontroll x1

•	 Batteri till fjärrkontroll (storlek AAA) x2  
(s. 32)

•	 Fot x4 (s. 33)
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OBS
RISK FÖR ELSTÖTAR

ÖPPNA INTE

OBS: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR 
ELEKTRISKA STÖTAR, AVLÄGSNA INTE 
HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS 

INGA DELAR ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA 
SERVICE PÅ INUTI. ÖVERLÅT SERVICE 

TILL KVALIFICERADE TEKNIKER.

VARNING
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND 
ELLER ELSTÖTAR, UTSÄTT INTE 
DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER 
FUKT.

• Förklaring av grafiska symboler

En blixtsymbol med pilspets, inom 
en liksidig triangel, är avsedd att 
varna dig för faran av oisolerade 
delar innanför produktens hölje 
som kan utgöra en risk för elektrisk 
stöt.

Ett utropstecken inom en 
liksidig triangel är avsedd att 
uppmärksamma dig om viktiga 
anvisningar kring användning 
och underhåll (service) i den 
dokumentation som medföljer 
produkten.

OBS
FÖR ATT FÖRHINDRA ELSTÖTAR, 
PASSA IN KONTAKTENS BREDA STIFT 
I DET BREDA HÅLET OCH KOPPLA IN 
KONTAKTEN HELA VÄGEN.

Viktig säkerhetsinformation

VARNING

Om det uppstår problem eller fel...

 ■ När något av följande problem uppstår, sluta genast använda produkten, slå av 
strömmen och koppla ut strömsladden ur eluttaget.
- Om produkten avger ett ovanligt ljud eller en ovanlig lukt - Om produkten avger 
rök - Om produkten faller i golvet eller skadas
Om du fortsätter att använda produkten när ett problem har uppstått föreligger det en 
risk för brand eller elektriska stötar.

 ■ Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera produkten själv.
Det föreligger en risk för brand, elektriska stötar eller personskador.
För reparation, inspektion och justering, kontakta kundservice. (s. 41)

Vid användning...

 ■ Ställ inte vaser, blomkrukor, koppar, smink, kemikalier eller andra behållare som 
innehåller vätskor på eller i närheten av produkten.
Det föreligger en risk för brand eller elektriska stötar till följd av läckage eller främmande 
ämnen.
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Stickkontakt och strömsladd...
 ■ Använd inte produkten med en annan matningsspänning än den som anges på 
huvudenheten.
Det föreligger en risk för brand, elektriska stötar eller fel.

 ■ Använd alltid den medföljande strömsladden.
Det föreligger en risk för brand eller olyckor.

 ■ Överbelasta inte eluttaget genom att koppla in flera enheter.
Det föreligger en risk för brand på grund av den värme som alstras.

 ■ Skada inte strömsladden på följande sätt:
- Genom att rispa sladden - Genom att med våld böja sladden - Genom att vrida 
sladden - Genom att bearbeta sladden - Genom att värma upp sladden  
- Genom att dra i sladden - Genom att ställa tunga föremål på sladden
Det föreligger en risk för brand eller elektriska stötar på grund av skador.
Byt ut strömsladden ifall den är skadad, då exempelvis de inre trådarna syns eller sladden 
har gått sönder.

 ■ Då det föreligger en risk för blixtnedslag, koppla ur strömsladden ur eluttaget och 
vidrör inte kontakten.
Det föreligger en risk för brand, elektriska stötar eller fel.

OBS         
Under installationen eller när du flyttar produkten...

 ■ Placera inte produkten på följande platser:
- Ostadiga plattformar, lutande och instabila platser, och upphöjda lägen

Det föreligger en risk för fall, fel eller skada.
-  Platser som utsätts för os eller ånga, såsom bänkskivor i köket eller i närheten 

av luftfuktare
-  Platser som utsätts för direkt solljus under en längre tid, eller i närheten av 

värmeelement eller öppen eld
Det föreligger en risk för eld, formförändring, missfärgning, olyckor eller fel.

- Platser som direkt utsätts för kall luft
- Extremt kalla platser

Det föreligger en risk för strömläckage eller kortslutning, olyckor eller fel till följd av 
kondens.

 ■ Var medveten om följande när du flyttar produkten.
-  Denna produkt är tung. Var alltid två när ni öppnar produktens förpackning och 

bär produkten. 
Det föreligger en risk för skador.

-  Slå av strömmen till de anslutna enheterna och koppla ur strömsladden, 
anslutningskablarna samt högtalarkablarna. 
Om produkten flyttas då kablarna inte har kopplats ur föreligger det en risk för brand 
eller elektriska stötar till följd av skador på kablarna.

VARNING
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Under installationen eller när du flyttar produkten... (Fortsättning)

 ■ Slå först av strömmen till alla enheter som ska anslutas till produkten innan du 
ansluter dem.

 ■ Anslut varje enhet i enlighet med bruksanvisningen.
Om du ansluter enheter då strömmen är påslagen finns det en risk att produkten 
plötsligt avger ett högt ljud eller att ett fel uppstår.

Stickkontakt och strömsladd...

 ■ Använd inte ett ostadigt eller löst eluttag.
Det föreligger en risk för brand eller elektriska stötar på grund av värmen som alstras.
Be en elektriker att byta ut vägguttaget.

 ■ Koppla inte in eller dra ur stickkontakten med våta händer.
 ■ Vidrör inte stickkontaktens stift.
Det föreligger en risk för elektriska stötar.

 ■ Koppla in stickkontakten hela vägen i eluttaget.
Det föreligger en risk för brand till följd av värmen som alstras, eller från ansamlat 
damm.

 ■ Placera inte strömsladden i närheten av värmeelement. Använd inte 
stickkontakten eller strömsladden ifall de är heta.
Kabelmanteln kan smälta och skapar en risk för brand eller elektriska stötar.

 ■ Avlägsna regelbundet ansamlat damm från stickkontaktens stift.
Det föreligger en risk för brand eller elektriska stötar.
Dra ur stickkontakten och torka av den med en torr trasa.

Vid användning...

 ■ Klättra inte på produkten och ställ dig inte eller sätt dig på den.
Det föreligger en risk för skador till följd av att produkten tippar över eller skadas. 
Hushåll med små barn bör iaktta särskild försiktighet.

 ■ Undvik att göra följande med fjärrkontrollen:
- Tappa fjärrkontrollen - Slå fjärrkontrollen - Blöta ner fjärrkontrollen  
- Placera fjärrkontrollen i en fuktig eller dammig miljö
Detta kan leda till att fjärrkontrollen går sönder, fungerar på fel sätt eller förkortar 
batteriernas livslängd.

 ■ Innan du slår på strömmen, ställ in volymen för förstärkaren och subwoofern på 
lägsta nivå.
Ett högt ljud kan plötsligt uppstå, vilket utgör en risk för hörselskador eller att produkten 
skadas.

 ■ Sänk volymen ifall produkten avger ovanliga ljud vid uppspelning på hög volym.
Om produkten används under detta förhållande, eller ifall produkten används under en 
längre tid då ljudet är förvrängt, kommer högtalaren att alstra värme, vilket skapar en 
risk för brand.

OBS         



27

 ■Viktigt ur säkerhetssynpunkt
1) Läs dessa anvisningar.
2) Spara dessa anvisningar.
3)  Beakta samtliga varningar.
4)  Följ alla anvisningar.
5)  Använd inte denna produkt i närheten av vatten.
6)  Rengör endast med en torr trasa.
7)  Blockera inte ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
8)  Installera inte produkten i närheten av värmekällor såsom element, ventilationsgaller, 

spisar eller andra föremål (inklusive förstärkare) som alstrar värme.
9)  Förstör inte den polariserade eller jordade kontaktens säkerhetsfunktion. En polariserad 

kontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad 
och ett tredje jordstift. Det breda bladet och det tredje stiftet tillhandahålls för din säkerhet. 
Om den medföljande kontakten inte passar ditt eluttag, ta kontakt med en elektriker för att 
byta ut det föråldrade eluttaget.

10)  Se till att det inte går att kliva på strömsladden eller att den blir klämd, speciellt vid 
kontakten, vid eluttag och vid platsen där den löper från produkten.

11) Använd endast tillbehör som har angetts av tillverkaren.
12)  Använd endast med rullbord, ställ, stativ, fäste eller bord som rekommenderas av 

tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. Ifall ett rullbord används, iaktta 
försiktighet när du flyttar rullbordet och produkten för att undvika skador till följd 
av att den tippar över.

13) Koppla ur produkten under åskväder eller då den inte används under en längre tid.
14)  Överlåt service till kvalificerade tekniker. Service krävs ifall produkten på något sätt har 

skadats, till exempel om strömsladden eller stickkontakten är trasig, vätska har spillts ut 
över den, ifall andra föremål har fallit därpå, om produkten har utsatts för regn eller fukt, 
om den inte fungerar som vanligt eller då den har tappats.

Vid underhåll och rengöring...

 ■ Slå av strömmen och koppla ut stickkontakten ur eluttaget.
Det föreligger en risk för elektriska stötar eller personskador.

När produkten inte används under en längre tid...

 ■ Slå av strömmen och koppla ut stickkontakten ur eluttaget.
Det föreligger en risk för brand.

OBS         
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<För kunder inom Europeiska unionen>

Batterierna, ackumulatorerna eller utrustning som innehåller batterier eller ackumulatorer, och 
har märkts med en överstruken hjulförsedd soptunna, får inte slängas bland hushållssoporna.
Denna märkning grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG för 
batterier och ackumulatorer.
Ta hand om förbrukade batterier, ackumulatorer och utrustning som innehåller dessa genom 
att kassera dem på avsedda uppsamlingsplatser.
Förbrukade batterier och ackumulatorer kan påverka miljön och människors hälsa på grund 
av förekomsten av farliga ämnen, i synnerhet tungmetaller som kadmium, bly och kvicksilver, 
vars kemiska beteckning är märkt genom en symbol under den överstrukna hjulförsedda 
soptunnan.
Du kan bidra till att motverka detta genom din samverkan.

Cd
I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG (om avfall som utgörs av 
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter = WEEE) får denna produkt, som är 
märkt med en överstruken hjulförsedd soptunna, inte slängas bland hushållssoporna i EU:s 
medlemsländer. 
WEEE: Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
Vid kassering av denna produkt i ett medlemsland av EU ska den tas om hand i enlighet 
med landets lagar, till exempel genom att returnera produkten till återförsäljaren. WEEE kan 
påverka miljön och människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen. Du kan bidra 
till att motverka dessa effekter, och att öka andelen återanvänt/återvunnet material, genom din 
samverkan.
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Delarnas namn och funktioner

 ■Bakre panel

*  , , , och  är 
endast för INPUT 2

* * *

*

 Volymratt (s. 37)
Justerar volymen.

 L.P.F-ratt (s. 38)
Justerar (utesluter) höga frekvenser. 
Justeringsintervall: 30 Hz till 150 Hz

 L.P.F-brytare (s. 38)
Slår av och på LPF.

 XLR-uttag
Använd detta uttag ifall 
subwooferutgången eller linjeutgången på 
din AV-förstärkare är en XLR-kontakt.  
* TD725SWMK2 endast

 LINE-ingångar (s. 34)
Anslut dessa kontakter till 
subwooferutgången eller linjeutgången på 
din AV-förstärkare.

 LINE-utgångar
Omvandlar insignalen till XLR-ingången, 
LINE-ingångarna eller högtalaringångarna 
till linjenivå och utmatar resultatet. (På 
denna produkt är detta inte kopplat till 
subwooferns volymratt.)

 Högtalaringångar (s. 35)
Anslut dessa kontakter till 
högtalarutgången på din AV-förstärkare 
ifall den inte har en subwooferutgång.

 Högtalarutgångar (s. 35)
Utmatar insignalen till högtalaringångarna 
utan modifiering.

 Strömbrytare (POWER) (s. 36)
Slår på och av strömmen.

 Automatisk strömbrytare (AUTO 
POWER) (s. 37)
Slår automatiskt på och av strömmen.

 
 
 
 
 

 AC IN-uttag (s. 34, 35)
Anslut till ett vanligt eluttag med den 
medföljande strömsladden.

Råd     
Den automatiska strömfunktionen kanske 
inte fungerar då högtalaringångarna 
används.
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 ■Fjärrkontroll

 ■Frontpanel
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Indikator

 POWER-indikator (s. 36)
Lyser blått då strömmen är påslagen, och 
rött när produkten är i standby-läge.

 INPUT-indikator (s. 36)
Indikatorn för vald ingång slås på.

 REVERSE-indikator (s. 38)
Avstängd då positiv fas är inställd och 
påslagen då negativ fas är inställd.

 BASS-indikator (s. 38)
Påslagen vid basförstärkning och 
frånslagen då basförstärkning är avstängt.

 Fotoreceptor för fjärrkontrollen (s. 33)
Tar emot signaler från fjärrkontrollen.

 VOL-indikator (s. 37)
När den är påslagen går det att justera 
volymen med UP/DOWN-knapparna.

 LPF-indikator (s. 38)
När den är påslagen går det att justera 
LPF med UP/DOWN-knapparna.

 VOL/LPF-nivåindikator (s. 36)
Visar volym eller LPF.

Knapp

 POWER-knapp (s. 36)
Växlar mellan påslaget läge och standby-
läge.

 INPUT-knapp (s. 36)
Växlar mellan INPUT 1 och INPUT 2.

 REVERSE-knapp (s. 38)
Växlar mellan positiv och negativ fas.

 BASS-knapp (s. 38)
Slår på och av basförstärkning.

 VOL/LPF SEL-knapp (s. 38)
Växlar mellan att justera volymen och 
LPF.

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

Justerar volymen eller LPF.

 MUTE-knapp (s. 36)
Stänger av ljudet.

 DIMMER-knapp
Justerar indikatorernas ljusstyrka. 
Ljusstyrkan ändras för varje knapptryck i 
följande ordning:  
ljust → normalt → mörkt → av.
(När ljusstyrkan stängs av förblir endast 
POWER-indikatorn påslagen.)
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Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

 Livslängden för de inkluderade batterierna är ungefär ett år. När fjärrkontrollens funktion har 
försämrats, byt ut batterierna mot nya.

1 Öppna fjärrkontrollens bakre 
lucka genom att trycka in 
luckan och skjuta den i pilens 
riktning.

2 Sätt i två batterier i 
batterifacket enligt 
anvisningarna.
Använd AAA-batterier.

3 Skjut den bakre luckan i 
pilens riktning för att stänga 
batterifacket.

 ■ Förväxla inte batteriernas poler (pluspol (+) och minuspol (-) på batteriet).
 ■  Blanda inte nya och gamla batterier.
 ■  Blanda inte olika typer av batterier.
 ■  Om ett batteri har läckt, torka upp vätskan i batterifacket och byt ut batterierna 
mot nya.

OBS         
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 ■ Installationsplats
•	 Positionera den främre panelen så att den syns och i den riktning som ljudet ska gå.
•	Om du placerar drivenheten parallellt med rummet kan ljuddämpning uppstå på grund av att 

ljudet studsar mot väggarna. Vi rekommenderar att subwoofern placeras i en vinkel som inte 
löper parallellt mot väggen.

Installera subwoofern

 ■Montera fötterna
Om subwoofern ska placeras direkt på golvet, montera fötterna undertill.

Drivenhet

Frontpanel
(Fotoreceptor för 
fjärrkontrollen)

Subwoofer

Fot x4

Råd     
När du genomför monteringen, 
placera en mjuk handduk eller trasa 
undertill så att det inte uppstår 
några repor på subwoofern eller 
golvet.

Råd     
Placera subwoofern så att fotoreceptorn för fjärrkontrollen inte utsätts för starkt ljus, såsom 
direkt solljus. (Information kanske då inte kan tas emot av fjärrkontrollen, eller så kan fel 
uppstå.)
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När du har genomfört alla anslutningar, 
kontrollera att strömbrytaren (POWER) 
är frånslagen och koppla sedan in 
strömsladden i eluttaget.

Till eluttaget
Strömsladd

AV-förstärkare

Främre 
högtalarutgång (L)

Centerhögtalarutgång

Främre 
högtalarutgång (R)

Surround-
utgång (L)

Surround-utgång (R)

Högtalarkabel 
(säljs separat)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Anslutning av subwoofer

 ■Typisk anslutning (ifall det finns en subwooferutgång på AV-förstärkaren)
Anslutningsexempel för 5.1-system 
Spelare + AV-förstärkare + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW går att ansluta på samma sätt.)

* Kablar som säljs separat går att köpa hos din lokala återförsäljare.

Om det bara finns en subwooferutgång på din AV-förstärkare, anslut 
antingen kabeln till en linjeingång, eller använd en delningskabel (säljs 
separat) och anslut kablarna till bägge linjeingångar.

Anslut till 
endera sidan

Till DVD-spelare eller annan 
enhets uttag

RCA-kabel (säljs separat)
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 ■Anslutning till högtalarutgångarna (ifall det inte finns någon 
subwooferutgång på AV-förstärkaren)

Anslutningsexempel för 2.1-system
Spelare + AV-förstärkare + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW går att ansluta på samma sätt.)

AV-förstärkare

Högtalarkabel 
(säljs separat)

Till eluttaget
Strömsladd

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Kablar som säljs separat går att köpa hos din lokala återförsäljare.

Högtalar- 
kabel
(säljs 
separat)

Högtalar- 
kabel
(säljs 
separat)

När du har genomfört alla anslutningar, 
kontrollera att strömbrytaren (POWER) 
är frånslagen och koppla sedan in 
strömsladden i eluttaget.

Råd     
Volymen (s. 37) och LPF (s. 38) kan ställas in separat med hjälp av ingångarna.
Anslutningsexempel:  Anslut ett surroundsystems subwooferutgång till INPUT 1 

Anslut en stereokällas L/R-utgångar till INPUT 2
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 ■Ljuddämpning
Du kan tillfälligt stänga av ljudet 
från subwoofern.
För att återgå till normalt, tryck på 
MUTE-knappen igen.

Grundläggande användning (lyssna på ljud)

1 Slå på strömmen.

2 Välj önskad ingång.

3 Spela upp ljudkällan.
 För att justera ljudkvaliteten, se ”Justera ljudet” (s. 37).

4 När du har lyssnat klart, ställ  
in strömläget på standby.

Bakre panel
Strömbrytare 

(POWER)

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Indikatorn för vald 
ingång slås på

Lyser blått

Blinkar vitt

(VOL/LPF-nivåindikator)
 

Frontpanel
(INPUT)

eller

Fjärrkontroll

Lyser rött
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2 Spela upp ljudkällan.
Ställ in förstärkarens volym på den nivå du vanligtvis använder.

3 Höj subwooferns volym och 
balansera volymen med de 
högtalare som används.
Det går även att justera 
volymen med volymratten på 
den bakre panelen.

Justera ljudet

 ■Justera volymen

1 Ställ in volymen på ”-” 
(minimum). Bakre panel

Volymratt

Påslagen

Fjärrkontroll

Frontpanel
(VOL/LPF)

eller

Råd     
•	 Den automatiska strömfunktionen kanske inte fungerar då högtalaringångarna 

används.
 Använd i så fall fjärrkontrollen för att växla till standby-läge.
•	Om du använder subwoofern för uppspelning på väldigt låg volym, slå av den 

AUTO POWER strömbrytaren för att förhindra felfunktion.

Bakre panel
AUTO POWER 

strömbrytare

Ström på Standby

Lyser blått

10 minuter
Ingen insignal

Insignal Lyser orange

 ■Slå av och på strömmen automatiskt (auto power)
Subwoofern har möjlighet att automatiskt slå av och på strömmen genom att 
detektera förekomsten av en insignal.
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 ■Växla faspolaritet

1 Växla polaritet för att välja det 
läge då basens ljud är som 
mest fylligt.

 ■Växla basförstärkning (BASS)
Du kan slå av och på 
basförstärkning.
För att återgå till normalt, tryck på 
BASS-knappen igen.

Fjärrkontroll

Positiv fas:  Avstängd  
(standardinställning)

Negativ fas: Påslagen

ON: Påslagen
OFF:  Avstängd  

(standardinställning)

Frontpanel

Frontpanel

eller

Fjärrkontroll

eller

 ■Justera LPF
Denna funktion utesluter ljud med en frekvens högre än den angivna.
För CD-skivor och liknande rekommenderar vi att du justerar LPF med subwoofern, och för 
surroundljudkällor, såsom Blu-ray-skivor, rekommenderar vi att du slår av LPF-brytaren och 
justerar LPF på spelaren eller AV-förstärkaren.

1 Slå på L.P.F-brytaren.

2 Ställ in LPF.
Det går även att justera 
volymen med L.P.F-ratten 
på den bakre panelen.

Ifall bas och mellanregister är otillräcklig, ställ in på en högre frekvens.
(Intervall: 30 Hz till 150 Hz)

Bakre panel
L.P.F-brytare

Påslagen

Fjärrkontroll

Frontpanel
(VOL/LPF)

eller
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•	 Ifall smutsen är ovanligt svår, torka varsamt bort den med en mjuk trasa fuktad med ett 
utspätt neutralt rengöringsmedel och torka sedan av med en torr trasa.

•	 Använd inte thinner, bensin eller andra lösningsmedel.  
(Detta kan skada subwooferhöljets finish.)

ThinnerBensin

Underhåll och rengöring

Om ett problem uppstår med subwooferns funktion, slå av strömbrytaren (POWER) på den 
bakre panelen och slå sedan på den igen.

Om ett problem uppstår med subwooferns funktion, slå av strömbrytaren (POWER) på den 
bakre panelen och slå sedan på den igen.

Felorsaker
•	 Subwoofern har utsatts av en kraftig stöt, statisk elektricitet eller lider av problem med 

matningsspänningen till följd av ett blixtnedslag.
•	 Subwoofern har använts på fel sätt.

 →Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst. (s. 41)

Om problem uppstår

 ■  Före rengöring av subwoofern, slå av strömmen och koppla ut stickkontakten ur 
eluttaget.
Det föreligger en risk för elektriska stötar eller personskador.

OBS         
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TD725SWMK2 TD520SW

Märkeffekt 500 W (när THD: 1%) 250 W (när THD: 1%)

Total harmonisk distorsion 0,05%
(vid 50 Hz, 1/2 märkeffekt)

Signal-brusförhållande 95 dB eller högre

Uppspelningsfrekvenssvar 20 Hz till 150 Hz (-10 dB)
(BASS-LÄGE, LPF 150 Hz)

25 Hz till 150 Hz (-10 dB)
(BASS-LÄGE, LPF 150 Hz)

Ingång

LINE (stereo), 2 ingångar
Högnivå, 1 ingång
XLR (stereo), 1 ingång 

* Stift nummer 2 är PLUSPOL   
  (HOT).

LINE (stereo), 2 ingångar
Högnivå, 1 ingång

Ingångskänslighet LINE 50 mVrms (100 Hz)

Ingångsimpedans

LINE- och XLR-ingång 
10 kΩ eller högre

Högnivåingång 
3 kΩ

LINE-ingång 
10 kΩ eller högre

Högnivåingång 
3 kΩ

Utgång LINE (stereo), 1 utgång och högnivå, 1 utgång
Energiförbrukning 110 W 65 W
Effektförbrukning i standby-
läge 0,5 W eller mindre

Drivenhetens dimensioner 25 cm × 2 20 cm × 2

Yttermått (mm) W545×H500×D524
(Inklusive utskjutande delar)

W459×H420×D444
(Inklusive utskjutande delar)

Vikt (1 enhet) Ca. 51 kg Ca. 37 kg
 
*  Specifikationer och utseende kan komma att förändras utan föregående meddelande till följd 

av produktförbättringar.

Specifikationer
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 ■Kundservice för frågor som rör användning, underhåll och reparation av 
produkten

För Storbritannien:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, 
Kontor för Storbritannien

För andra länder:  Kontakta återförsäljaren/
distributören i ditt land.

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

mailto: info@eclipse-td.co.uk

Garanti och kundservice

 ■Garanti
Garantiperiod: Ett år (två år för EU-länder) 
från inköpsdatum.
Även under garantiperioden kan du 
debiteras för service. Kontakta oss för 
närmare information.

 ■Kortaste lagringstid för 
funktionsdelar till reparationer

Funktionsdelar till reparationer är delar 
som krävs för att upprätthålla produktens 
prestanda.
Kortaste lagringsperiod för funktionsdelar till 
reparationer vad gäller denna produkt är åtta 
år från slutet av produktionen.

 ■Reparationer under garantitiden
Produkten repareras i enlighet med 
garantivillkoren.

 ■Reparationer efter att garantitiden 
har löpt ut

Om produkten genom reparationer går att 
använda igen kommer den, på din begäran, 
att repareras mot en avgift.

Kontrollera ljudutrustningen för en lång livslängd!

Har du märkt av 
något av följande 
symtom?

•	 Strömsladden eller kontakten är ovanligt het.
•	 Det luktar bränt.
•	 Det finns ett snitt i strömsladden, eller så har dess 

form förändrats.
•	 Andra problem eller fel.

Sluta använda produkten

•	 För att förhindra att produkten drabbas av ett funktionsfel eller orsakar en olycka, slå av 
strömbrytaren POWER, koppla ut stickkontakten ur eluttaget och begär en kontroll av 
produkten.  
För kontroll och reparation av produkten, se kontaktuppgifterna ovan.

Säkerhetskontroll



PM



090002-3648C700 (SE)
1701 (F)


	SVENSKA
	Försida
	Innehåll
	Kontrollera huvudenheten och tillbehören
	Viktig säkerhetsinformation
	Viktigt ur säkerhetssynpunkt

	Delarnas namn och funktioner
	Bakre panel
	Frontpanel
	Fjärrkontroll

	Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
	Installera subwoofern
	Montera fötterna
	Installationsplats

	Anslutning av subwoofer
	Typisk anslutning 
	Anslutning till högtalarutgångarna 

	Grundläggande användning (lyssna på ljud)
	Ljuddämpning
	Slå av och på strömmen automatiskt (auto power)

	Justera ljudet
	Justera volymen
	Justera LPF
	Växla faspolaritet
	Växla basförstärkning (BAS)

	Underhåll och rengöring
	Om problem uppstår
	Specifikationer
	Garanti och kundservice




