
Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.
Prosimo, pozorno preberite navodila za uporabo in pravilno uporabljajte ta izdelek.
Pred uporabo izdelka preberite poglavje »Pomembna varnostna navodila«.
Prosimo, da ta navodila skupaj z originalnim računom izdelka hranite na mestu, kjer jih lahko po 
potrebi uporabite.

Navodila za uporabo SLOVENŠČINA
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Vsebina

Avdio bonton
•	 Vaša prijetna glasba je lahko komu tudi nadležna, kar je odvisno od lokacije. Prosimo, 

uživajte v glasbi na primerni glasnosti, tako da ne motite sosedov.
•	 Zlasti pa morate vedeti, da se tudi glasba na nizki glasnosti ponoči brez težav širi po 

vaši okolici.  
Prosimo, da ste obzirni do svojih sosedov in jim pomagate ustvariti prijetno življenjsko 
okolje.

Preverjanje glavne enote in 
dodatkov ........................................  23

Pomembna varnostna  
navodila .........................................  24

Pomembna navodila za varnost .......  27
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Daljinski upravljalnik .........................  30

Vstavljanje baterij v daljinski 
upravljalnik....................................  32

Nastavitev nizkotonca ..................  33
Pritrditev nog ....................................  33
Mesto namestitve .............................  33

Priključitev nizkotonca.................  34
Tipična povezava ..............................  34
Povezava s priključki zvočnika .........  35

Osnovna uporaba (poslušanje 
zvoka) ............................................  36

Utišaj ................................................  36 
Samodejni vklop in izklop naprave  
(auto power) .....................................  37

Prilagoditev zvoka ........................  37
Prilagoditev glasnosti .......................  37
Prilagoditev LPF ...............................  38
Preklop polarnosti faze .....................  38
Preklop poudarka basa (BASS) .......  38

Nega in čiščenje ...........................  39

Ko pride do težave........................  39

Tehnični podatki ...........................  40

Garancija in oddelek za pomoč 
strankam........................................  41
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•	 Nizkotonec x1

Preverjanje glavne enote in dodatkov

•	 Navodila za uporabo x1

•	 Napajalni kabel x1 (str. 34, 35)

Za ZDA

Za Združeno kraljestvo

Za Evropo

•	 Daljinski upravljalnik x1

•	 Baterija za daljinski upravljalnik (velikost 
AAA) x2 (str. 32)

•	 Noga x4 (str. 33)
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POZOR
NEVARNOST 

ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE

POZOR: ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI 
ELEKTRIČNEGA UDARA, NE 

ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI 
ZADNJEGA DELA). NOTRI SE NE 
NAHAJAJO DELI, KI BI JIH LAHKO 

VZDRŽEVAL UPORABNIK. SERVISIRANJE 
PREPUSTITE KVALIFICIRANEMU 

SERVISNEM OSEBJU.

OPOZORILO
ČE ŽELITE ZMANJŠATI NEVARNOST 
POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, 
NAPRAVE NE IZPOSTAVLJAJTE DEŽJU 
ALI VLAGI.

• Razlaga grafičnih simbolov

Strela s simbolom puščice v 
enakostraničnem trikotniku je 
namenjena temu, da vas opozori na 
prisotnost neizoliranih nevarnosti v 
ohišju izdelka, ki lahko povzročijo 
tveganje električnega udara.

Klicaj znotraj enakostraničnega 
trikotnika je namenjen temu, da vas 
opozori na prisotnost pomembnih 
navodil za uporabo in vzdrževanje 
(servisiranje) v literaturi izdelka.

POZOR
ČE ŽELITE PREPREČITI ELEKTRIČNI 
UDAR USKLADITE ŠIROKO REZILO 
VTIKAČA S ŠIROKIM PRIKLJUČKOM IN GA 
POVSEM VSTAVITE.

Pomembna varnostna navodila

OPOZORILO

Ko pride do težave ali okvare...

 ■ Ko pride do ene od naslednjih težav, takoj prenehajte z uporabo izdelka, izklopite 
napajanje in odklopite vtikač iz vtičnice.
- Iz izdelka se širi nenavaden zvok ali vonj - Iz izdelka se kadi - Izdelek je padel ali 
je poškodovan
Če boste kljub težavi nadaljevali z uporabo izdelka, obstaja nevarnost požara ali 
električnega udara.

 ■ Sami ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte izdelka.
Obstaja nevarnost požara, električnega udara ali poškodbe.
Glede popravila, pregleda in prilagoditve stopite v stik z oddelkom za pomoč strankam. 
(str. 41)

Med uporabo...

 ■ Ne postavljajte vaz, cvetličnih lončkov, skodelic, ličil, kemikalij ali druge posode, 
ki vsebuje tekočino na ali v bližino izdelka.
Pri puščanju in tujih snoveh obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
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Napajalni kabel in kabel...

 ■ Izdelka ne uporabljajte z napajalno napetostjo, ki je zunaj navedb na glavni enoti.
Obstaja nevarnost požara, električnega udara ali okvare.

 ■ Vedno uporabljajte priloženi napajalni kabel.
Obstaja nevarnost požara ali nesreče.

 ■ Ne preobremenjujte električne vtičnice tako, da priklopite številne naprave.
Zaradi ustvarjene toplote obstaja nevarnost požara.

 ■ Ne poškodujte napajalnega kabla na naslednje načine.
- praskanje kabla - upogibanje kabla na silo - vrtenje kabla - delo na kablu  
- segrevanje kabla - vleka kabla - polaganje težkih predmetov na kabel
Zaradi poškodbe obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
Če je napajalni kabel poškodovan, kot na primer, ko je jedro izpostavljeno ali je kabel 
pretrgan, ga prosimo zamenjajte.

 ■ Če obstaja nevarnost strele, odklopite napajalni kabel iz vtičnice in se ne dotikajte 
vtikača.
Obstaja nevarnost požara, električnega udara ali okvare.

POZOR       

Med namestitvijo ali pri premikanju izdelka...

 ■ Izdelka ne postavljajte na naslednje lokacije.
- Nestabilne površine, nagnjene in nestabilne lokacije ter dvignjene lokacije

Obstaja nevarnost padca, okvare ali poškodbe.
-  Lokacije, izpostavljene mastnemu dimu ali pari, kot so kuhinjski pulti in bližina 

vlažilnikov
-  Lokacije, ki so dlje časa izpostavljene neposredni sončni svetlobi in v bližini 

grelnikov ali odprtega ognja
Obstaja nevarnost požara, deformacije, razbarvanja, nesreče ali okvare.

- Mesta, ki so neposredno izpostavljena hladnemu zraku
- Zelo mrzla mesta

Obstaja nevarnost električnega uhajanja ali izgorelosti, nesreč ali okvare zaradi 
kondenzacije.

 ■ Pri premikanju izdelka bodite pozorni na naslednja dejstva.
-  Ta izdelek je težek. Vedno odprite embalažo izdelka in izdelek naj nosita dve ali 

več oseb.
Obstaja nevarnost poškodb.

-  Izključite napajanje povezanih naprav in odklopite napajalni kabel, povezovalni 
kabel in kabel zvočnika.
Če izdelek premikate s povezanimi kabli, obstaja nevarnost požara ali električnega 
udara zaradi poškodbe kablov.

OPOZORILO
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Med namestitvijo ali pri premikanju izdelka... (Se nadaljuje)

 ■ Pred povezovanjem najprej izklopite napajanje vseh naprav, ki jih želite povezati.
 ■ Vsako napravo povežite v skladu z navodili za uporabo.
Če povežete naprave, ki so priključene na električno napajanje, obstaja nevarnost zelo 
glasnega hrupa in okvare.

Napajalni kabel in kabel...

 ■ Ne uporabljajte nestabilne ali zrahljane vtičnice.
Zaradi ustvarjene toplote obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
Prosite električarja, da zamenja vtičnico.

 ■ Vtiča ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
 ■ Ne dotikajte se zatičev vtikača.
Obstaja nevarnost električnega udara.

 ■ Vtikač povsem vstavite v vtičnico.
Zaradi ustvarjene toplote ali akumuliranega prahu obstaja nevarnost požara.

 ■ Napajalnega kabla ne postavljajte v bližino grelnikov. Vtikača in kabla ne 
uporabljajte, ko sta vroča.
Prevleka kabla se bo stopila, zaradi česar lahko pride do požara ali električnega udara.

 ■ Redno odstranjujte nakopičen prah z zatičev vtikača.
Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
Izključite napajalni kabel in ga obrišite s suho krpo.

Med uporabo...

 ■ Ne plezajte na izdelek in ne uporabljajte ga kot stopnico ali sedež.
Obstaja nevarnost poškodb zaradi padca ali poškodbe izdelka. Gospodinjstva z 
majhnimi otroki morajo biti še posebej previdna.

 ■ Z daljinskim upravljalnikom ne izvajajte naslednjih dejanj.
- Spuščanje daljinskega upravljalnika - Udarjanje po daljinskem upravljalniku 
- Preprečite stik daljinskega upravljalnika s tekočino - Odlaganje daljinskega 
upravljalnika na vlažno ali prašno mesto
V nasprotnem primeru se bo daljinski upravljalnik zlomil, prenehal bo delovati ali pa se 
bo zvišala poraba baterije.

 ■ Pred vklopom nastavite glasnost ojačevalnika in nizkotonca na najnižjo raven.
Glasen hrup se lahko nenadoma pojavi in povzroči tveganje za izgubo sluha ali 
poškoduje izdelek.

 ■ Ko izdelek pri visoki glasnosti proizvaja nenavadne zvoke, znižajte glasnost.
Če izdelek uporabljate na ta način ali če izdelek uporabljate dlje časa, ko je zvok 
popačen, se bo zvočnik pričel segrevati, zaradi česar lahko pride do požara.

POZOR       
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 ■Pomembna navodila za varnost
1) Preberite ta navodila.
2) Shranite ta navodila.
3) Upoštevajte vsa opozorila.
4) Upoštevajte vsa navodila.
5) Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6) Čistite samo s suho krpo.
7)  Ne blokirajte odprtin za prezračevanje. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8)  Ne nameščajte blizu virov toplote, kot so radiatorji, toplotni registri, štedilniki ali ostale 

naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
9)  Ne spreminjajte varnostnih lastnosti polariziranih ali ozemljenih vtikačev. Polarizirani vtikač 

ima dva priklopa, od katerih je eden širši od drugega. Ozemljeni vtikač ima dva priklopa 
in tretji ozemljeni vtič. Širši priklop ali tretji vtič sta namenjena zagotavljanju vaše varnosti. 
Če se priloženi vtikač ne prilega vaši vtičnici, se posvetujte z električarjem, ki naj zamenja 
zastarelo vtičnico.

10)  Poskrbite, da na električni kabel ne bo nihče stopal ali da ne bo priščipnjen še posebej pri 
vtikaču, vtikalni dozi in na mestu, kjer izstopi iz naprave.

11)  Uporabljajte le priključke/dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
12)  Uporabljajte le s stojalom s kolesci, stojalom, trinožnikom, okvirom ali mizico, ki 

jih priporoča proizvajalec ali ste jih kupili skupaj z izdelkom. Če uporabljate 
stojalo s kolesci, bodite pazljivi pri premikanju stojala in naprave, da zaradi padca 
ne pride do poškodbe.

13) Med nevihto z grmenjem ali med daljšim obdobjem neuporabe napravo odklopite z 
      napajanja.
14)  Servisiranje prepustite le usposobljenim serviserjem. Servisiranje je nujno v primerih, 

ko se naprava na kakršen koli način poškoduje, na primer pri poškodbi napajalnega 
kabla ali vtičnice ali kadar se po njej razlije tekočina, oziroma nanjo pade predmet, ko je 
izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje pravilno ali je padla.

Med nego in čiščenjem...

 ■ Odklopite napajanje in izvlecite vtikač iz vtičnice.
Obstaja nevarnost električnega udara ali poškodbe.

Ko izdelka dlje časa ne uporabljate...

 ■ Odklopite napajanje in izvlecite vtikač iz vtičnice.
Obstaja nevarnost požara.

POZOR       
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<Za stranke v Evropski uniji>

Baterije, akumulatorje ali opremo, ki vsebuje baterije ali akumulatorje, ki so označeni s 
prečrtanim smetnjakom, ne smete zavreči z gospodinjskimi odpadki.
Ta oznaka temelji na evropski direktivi 2006/66/ES za baterije in akumulatorje.
Zavrzite odpadne baterije, akumulatorje in opremo, ki te vsebuje, v za to namenjenih 
zbirališčih.
Odpadne baterije in akumulatorji imajo nevarni učinek na okolje in zdravje ljudi zaradi 
prisotnosti nevarnih snovi, predvsem težkih kovin, kot so kadmij, svinec ali živo srebro, 
kemijski simbol za element je naveden pod prečrtanim smetnjakom.
Ta učinek lahko odpravite z vašim sodelovanjem.

Cd
V skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES (za odpadno električno in elektronsko 
opremo=WEEE), tega izdelka, ki je označen s prečrtanim smetnjakom, ni dovoljeno odvreči 
skupaj z gospodinjskimi odpadki v državah članicah EU. 
WEEE: Odpadna električna in elektronska oprema 
Pri odstranjevanju tega izdelka v državi članici EU ga odvrzite pravilno v skladu z zakonodajo 
v tej državi, na primer tako, da ga vrnete distributerju. WEEE ima nevarne vplive na okolje 
in zdravje ljudi zaradi prisotnosti nevarnih snovi. Z vašim sodelovanjem lahko prispevate k 
zmanjšanju teh učinkov in izboljšate ponovno rabo/recikliranje/druge oblike predelave.
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Imena delov in funkcije

 ■Zadnja plošča

*  , ,  in  so 
namenjeni le za INPUT 2

* * *

*

 Nadzor glasnosti (str. 37)
Prilagodite glasnost.

 Nazor L.P.F (str. 38)
Prilagodi (odreže) visoko frekvenco. 
Območje prilagoditve: 30 Hz do 150 Hz

 Izbirno stikalo L.P.F (str. 38)
Vklopi in izklopi LPF.

 Vhodni priključek XLR
Povežite ta priključek, če je izhod 
nizkotonca ali linije na vašem AV 
ojačevalniku spojnik XLR.  
* Le za TD725SWMK2

 Vhodni priključek LINE (str. 34)
Povežite te priključke z izhodom 
nizkotonca ali izhodom linije na svojem 
AV ojačevalniku.

 Izhodni priključki LINE
Pretvori vhod signala v vhodni priključek 
XLR, vhodne priključke LINE ali vhodne 
priključke zvočnika v linijski nivo in 
ga izda. (To ni povezano z nadzorom 
glasnosti nizkotonca na tem izdelku.)

 Vhodni priključki zvočnika (str. 35)
Povežite te priključke z izhodom 
zvočnikov na AV ojačevalcu, če ni izhoda 
za nizkotonca.

 Izhodni priključki zvočnika (str. 35)
Izda vhodni signal v vhodne priključke 
zvočnika brez sprememb.

 Stikalo za vklop/izklop (POWER)  
(str. 36)
Vklopi in izklopi napravo.

 Stikalo za samodejni vklop/izklop 
(AUTO POWER) (str. 37)
Vključi ali izključi samodejni vklop oz. 
izklop.

 Vhodni priključek izmeničnega toka 
(AC IN) (str. 34, 35)
S priloženim napajalnim kablom se 
povežite z električno vtičnico.

Nasvet
Ko je povezan vhodni priključek zvočnika, 
funkcija samodejnega vklopa morda ne 
bo delovala.
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 ■Daljinski upravljalnik

 ■Sprednja plošča
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Indikator
 Indikator POWER (str. 36)
Sveti modro, ko je naprava vklopljena in 
rdeče, ko je v stanju pripravljenosti.

 Indikator INPUT (str. 36)
Vklopi se indikator za izbrane vhode.

 Indikator REVERSE (str. 38)
Izklopljeno, ko je nastavljeno na pozitivno 
fazo in vklopljeno, ko je nastavljeno na 
negativno fazo.

 Indikator BASS (str. 38)
Vklopljen med poudarkom basa in 
izklopljen, ko je poudarek basa izključen.

 Fotoreceptor daljinskega upravljalnika 
(str. 33)
Sprejema signale daljinskega 
upravljalnika.

 Indikator VOL (str. 37)
Ko je vključen, lahko prilagajate glasnost 
z gumboma UP/DOWN (gor/dol).

 Indikator LPF (str. 38)
Ko je vključen, lahko prilagajate LPF z 
gumboma UP/DOWN (gor/dol).

 Indikator stopnje VOL/LPF (str. 36)
Prikaže glasnost ali LPF.

Gumb

 Gumb POWER (str. 36)
Preklopi med vklopom in stanjem 
pripravljenosti.

 Gumb INPUT (str. 36)
Preklopi med INPUT 1 in INPUT 2.

 Gumb REVERSE (str. 38)
Preklopi med pozitivno in negativno fazo.

 Gumb BASS (str. 38)
Vklopi ali izklopi poudarek basa.

 Gumb VOL/LPF SEL (str. 38)
Preklopi med prilagajanjem glasnosti in 
LPF.

 Gumb DOWN (str. 38)
 Gumb UP (str. 37)

Prilagodi glasnost ali LPF.

 Gumb MUTE (str. 36)
Utiša zvok.

 Gumb DIMMER
Prilagodi svetlost kazalnikov. Svetlost se 
spremeni z vsakim pritiskom na gumb v 
naslednjem vrstnem redu:  
svetlo → normalno → temno → 
izključeno.
(Če je nastavljeno na izklop, ostane 
prižgan samo še indikator POWER.)
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Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

 Življenjska doba vključenih baterij je približno eno leto. Ko daljinski upravljalnik več ne deluje 
dobro, zamenjajte baterije z novimi baterijami.

1 Odprite zadnji pokrov na 
daljinskem upravljalniku 
tako, da pritisnete nanj in ga 
potegnete v smeri puščice.

2 V prostor za baterije vstavite 
dve bateriji, kot je prikazano.
Uporabite baterije velikost AAA.

3 Potisnite zadnji pokrovček 
v smeri puščice, da zaprete 
prostor za baterije.

 ■ Ne zamenjajte polarnosti baterij (pozitivna (+) in negativna (-) smer).
 ■  Ne mešajte novih in starih baterij.
 ■  Ne mešajte različnih vrst baterij.
 ■  Pri iztekanju iz baterije obrišite tekočino v predalčku za baterije in zamenjajte 
baterije z novimi baterijami.

POZOR       
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 ■Mesto namestitve
•	 Sprednjo ploščo namestite v smeri gledanja in poslušanja.
•	 Če namestite enoto gonilnika vzporedno s sobo, lahko pride do dušenja zvoka, ker se zvok 

odbija od sten. Priporočamo, da nizkotonec namestite pod kotom na vzporedne površine.

Nastavitev nizkotonca

 ■Pritrditev nog
Če bo nizkotonec postavljen na trdna tla, pritrdite na dno noge.

Enota gonilnika

Sprednja plošča
(Fotoreceptor 
daljinskega upravljalnika)

Nizkotonec

Noga x4

Nasvet
Pri opravljanju tega dela razgrnite 
mehko brisačo ali krpo, da ne 
opraskate nizkotonca ali tal.

Nasvet
Postavite nizkotonski zvočnik tako, da fotoreceptor daljinskega upravljalnika ni izpostavljen 
močni svetlobi, kot na primer neposredni sončni svetlobi. (Morda signal daljinskega 
upravljalnika ne bodo sprejet ali pa ahko pride do okvare.)
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Ko opravite vse povezave, se prepričajte, 
da je stikalo POWER nastavljeno na off 
(izključeno) in nato vstavite vtikač v 
vtičnico.

Z vtičnico
Napajalni kabel

AV ojačevalnik

Izhod sprednjega 
zvočnika (L)

Izhod sredinskega zvočnika

Izhod sprednjega 
zvočnika (R)

Izhod za 
surround (L)

Izhod za surround (R)

Kabel za zvočnike 
(na prodaj ločeno)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Priključitev nizkotonca

 ■Tipična povezava (ko ima AV ojačevalnik izhod za nizkotonca)
Primer povezave 5.1-kanalnega sistema 
Predvajalnik + AV ojačevalnik + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW je mogoče priključiti na enak način.)

* Kable, ki so naprodaj ločeno, lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu.

Če ima vaš AV ojačevalnik samo en izhodni kanal za nizkotonca, 
priključite kabel v kateri koli vhodni priključek ali uporabite razdelilni kabel 
(na prodaj ločeno) in priključite kabla na obeh vhodnih priključkih.

Povežite na 
kateri koli  
strani

Izhodni priključek za 
predvajalnik DVD ali drugo 
napravo

Kabel RCA (na prodaj ločeno)
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 ■Povezava s priključki zvočnika (ko AV ojačevalnik nima izhoda za 
nizkotonec)

Primer povezave 2.1-kanalnega sistema
Predvajalnik + AV ojačevalnik + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW je mogoče priključiti na enak način.)

AV ojačevalnik

Kabel za zvočnike 
(na prodaj ločeno)

Z vtičnico
Napajalni kabel

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Kable, ki so naprodaj ločeno, lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu.

Kabel za 
zvočnike
(na prodaj 
ločeno)

Kabel za 
zvočnike
(na prodaj 
ločeno)

Ko opravite vse povezave, se prepričajte, 
da je stikalo POWER nastavljeno na off 
(izključeno) in nato vstavite vtikač v 
vtičnico.

Nasvet
Glasnost (str. 37) in LPF (str. 38) je mogoče z vhodi neodvisno nastaviti.
Primer povezave:  Povežite izhod surround sistema z INPUT 1 

Povežite izhode vira sterea L/R z INPUT 2
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 ■Utišaj
Začasno lahko izklopite zvok 
nizkotonca.
Za vrnitev v normalno stanje 
ponovno pritisnite gumb MUTE.

Osnovna uporaba (poslušanje zvoka)

1 Vklopite napajanje.

2 Izberite želeni vhod.

3 Predvajajte vir zvoka.
 Če želite prilagoditi kakovost zvoka, si oglejte »Prilagoditev zvoka« (str. 37).

4 Ko zaključite s poslušanjem, 
vrnite napravo v stanje 
pripravljenosti.

Zadnja plošča
Stikalo POWER

Daljinski 
upravljalnik

Daljinski 
upravljalnik

Vklopi se indikator za 
izbrane vhode

Sveti modro

Utripa belo

(Indikator stopnje  
VOL/LPF)

 

Sprednja plošča
(INPUT)

ali

Daljinski 
upravljalnik

Sveti rdeče
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2 Predvajajte vir zvoka.
Nastavite glasnost ojačevalnika na raven, ki jo običajno poslušate.

3 Zvišajte glasnost nizkotonca 
in uravnotežite glasnost z 
zvočniki, ki jih uporabljate.
Glasnost lahko prav tako 
prilagodite z nadzorom 
glasnosti na zadnji plošči.

Prilagoditev zvoka

 ■Prilagoditev glasnosti

1 Nastavite glasnost na »-« 
(minimalna). Zadnja plošča

Nadzor glasnosti

Vključeno

Daljinski 
upravljalnik

Sprednja plošča
(VOL/LPF)

ali

Nasvet
•	 Ko je povezan vhodni priključek zvočnika, funkcija samodejnega vklopa morda ne 

bo delovala.
 V tem primeru z daljinskim upravljalnikom preklopite v stanje pripravljenosti.
•	 Pri uporabi nizkotonca pri zelo nizki glasnosti, nastavite stikalo AUTO POWER na 

off (izklop), da ne pride do okvare.

Zadnja plošča
Stikalo AUTO POWER

Vklop Stanje  
pripravljenosti

Sveti modro

10 minut
Ni vhodnega 

signala

Vhodni signal Sveti oranžno

 ■Samodejni vklop in izklop naprave (auto power)
Nizkotonec se lahko samodejno vklopi in izklopi tako, da zazna prisotnost vhodnega 
signala.
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 ■Preklop polarnosti faze

1 Preklopite polarnost, da 
izberete način, kjer bas zveni 
najbogatejše.

 ■Preklop poudarka basa (BASS)
Poudarek basa lahko vklopite ali 
izklopite.
Za vrnitev v normalno stanje 
ponovno pritisnite gumb BASS.

Daljinski 
upravljalnik

Pozitivna faza:  Izklopljeno  
 (privzeta nastavitev)

Negativna faza: Vključeno

ON: Vključeno
OFF:  Izklopljeno  

(privzeta nastavitev)

Sprednja plošča

Sprednja plošča

ali

Daljinski 
upravljalnik

ali

 ■Prilagoditev LPF
Ta funkcija odreže zvok s frekvenco, ki je višja od nastavljene frekvence.
Za CD-je in podobne materiale priporočamo prilagoditev LPF-ja z nizkotoncem in pri surround 
zvočnih virih, kot je na primer Blu-ray, priporočamo izklop izbirnika L.P.F in prilagoditev LPF-ja 
na predvajalniku ali AV ojačevalniku.

1 Vklopite izbirno stikalo L.P.F.

2 Nastavite LPF.
Glasnost lahko prilagodite 
z nadzorom L.P.F na 
zadnji plošči.

Če srednji-spodnji obseg ni zadosten, zvišajte frekvenco.
(Obseg: 30 Hz do 150 Hz)

Zadnja plošča
Izbirno stikalo L.P.F

Vključeno

Daljinski 
upravljalnik

Sprednja plošča
(VOL/LPF)

ali
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•	 Če je izdelek zelo umazan, ga nežno obrišite z mehko krpo, ki ste jo navlažili z razredčenim 
nevtralnim detergentom in na koncu zaključite s suho krpo.

•	 Ne uporabljajte razredčil, bencina ali drugih topil.  
(To lahko poškoduje apreturo ohišja nizkotonca.)

RazredčiloBencin

Nega in čiščenje

Ko pride do težave z delovanjem nizkotonca, izklopite stikalo POWER na zadnji strani in ga 
nato znova vklopite.

Ko pride do težave z delovanjem nizkotonca, izklopite stikalo POWER na zadnji strani in ga 
nato znova vklopite.

Vzroki težav
•	 Nizkotonec je poškodoval čezmerni šok, statična elektrika ali težava z napetostjo 

napajanja zaradi udara strele.
•	 Nizkotonec ste napačno upravljali.

 →Če se težava ponovi, se obrnite na oddelek za pomoč strankam. (str. 41)

Ko pride do težave

 ■  Pred čiščenjem nizkotonca vedno izklopite napravo in odklopite napajalni kabel iz 
vtičnice.
Obstaja nevarnost električnega udara ali poškodbe.

POZOR       
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TD725SWMK2 TD520SW

Nazivna moč 500 W (pri THD: 1%) 250 W (pri THD: 1%)
Skupno harmonično 
popačenje

0,05%
(pri 50 Hz, 1/2 nazivna izhodna moč)

Razmerje signal:šum 95 dB ali več
Odziv frekvence 
predvajanja

20 Hz do 150 Hz (-10 dB)
(NAČIN BASS, LPF 150 Hz)

25 Hz do 150 Hz (-10 dB)
(NAČIN BASS, LPF 150 Hz)

Vhod

LINE (stereo), 2 vhoda
Stopnja zvočnika, 1 vhod
XLR (stereo), 1 vhod 

* Pin številka 2 je HOT.

LINE (stereo), 2 vhoda
Stopnja zvočnika, 1 vhod

Vhodna občutljivost LINE 50 mVrms (100 Hz)

Vhodna impedanca

Med vhodoma LINE in XLR 
10 kΩ ali več

Med vhodom stopnje zvočnika 
3 kΩ

Med vhodom LINE 
10 kΩ ali več

Med vhodom stopnje zvočnika 
3 kΩ

Izhod LINE (stereo), 1 izhod in stopnja zvočnika, 1 izhod
Poraba energije 110 W 65 W
Napetost v stanju 
pripravljenosti 0,5 W ali manj

Dimenzije pogonske 
enote 25 cm × 2 20 cm × 2

Zunanje dimenzije 
(mm)

Š545×V500×G524
(Vključno z izboklinami)

Š459×V420×G444
(Vključno z izboklinami)

Teža (1 enote) Pribl. 51 kg Pribl. 37 kg

*  Specifikacije in izgled se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav 
izdelka.

Tehnični podatki
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 ■Oddelek za pomoč strankam za vprašanja glede uporabe, nege in popravila 
izdelka

Za Združeno kraljestvo: Fujitsu Ten (Europe) 
GmbH, Pisarna v Združenem kraljestvu

Za druge države: Obrnite se na  
prodajalca/distributerja v vaši državi.

Tel: +44 (0)20 7328 4499
Telefaks: +44 (0)20 7624 6384
mailto: info@eclipse-td.co.uk

Garancija in oddelek za pomoč strankam

 ■Garancija
Garancijski rok: Eno leto (dve leti za države 
EU) od dneva nakupa.
Tudi v času garancijskega roka boste 
morda morali plačati za storitve. Prosimo, 
da se posvetujete o podrobnostih.

 ■Minimalno obdobje hrambe 
bistvenih delov za popravilo

Bistveni deli za popravilo so deli, ki so 
potrebni, da se ohrani delovanje izdelka.
Minimalno obdobje hrambe bistvenih delov 
za popravilo za ta izdelek je osem let od 
konca proizvodnje.

 ■Popravila v garancijskem roku
Izdelek bo popravljen v skladu z določbami 
glede garancije.

 ■Popravila po poteku garancijskega 
roka

Če je mogoče usposobiti izdelek s 
popravilom, bo na vašo zahtevo popravljen 
proti plačilu.

Za dolgo življenjsko dobo preverite svojo zvočno opremo!

Ali ste opazili 
katerega od teh 
simptomov?

•	 Napajalni kabel ali vtikač je nenavadno vroč.
•	 Zaznavate vonj po zažganem.
•	 V napajalnem kablu je globoka zareza ali pa je 

deformiran.
•	 Druge težave ali okvare.

Prenehajte z uporabo izdelka

•	 Da bi preprečili okvaro izdelka ali nesredo, preklopite stikalo POWER na off (izklop), 
izvlecite vtikač iz vtičnice in zahtevajte pregled izdelka.  
Za pregled in popravilo izdelka uporabite stik, ki je naveden zgoraj.

Varnostni 
pregled
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