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VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

NIET OPENEN
Let op: om het risico van een elektrische schok te vermijden, mag u de deksel (of de achterzijde) van
het apparaat niet openen.

WAARSCHUWING:

Stel het apparaat niet bloot aan regen
of vocht zodat u het gevaar van een
elektrische schok of brand voorkomt.
* Opmerking: dit product is alleen bestemd voor gebruik binnen.
Het symbool van de bliksemflits met pijlkop in een gelijkzijdige
driehoek dient ervoor om de gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen in
het product dat mogelijk zo hoog is dat een persoon een elektrische
schok kan krijgen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de
gebruiker te wijzen op belangrijke instructies in de documentatie met
betrekking tot bediening en onderhoud van het apparaat.

In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die de gebruiker zou moeten onderhouden.
Onderhoud of reparatie dient te worden uitgevoerd door een bekwaam technicus.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1. De gebruikershandleiding bewaren
De handleiding moet bewaard worden en bij de hand gehouden zodat er gemakkelijk bepaalde
informatie opgezocht kan worden.
2. Het apparaat schoonmaken
Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het schoonmaken van het apparaat.
* Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of chemicaliën voor het schoonmaken want daarmee
beschadigt u de afwerkingslaag.
* Gebruik alleen een zachte, vochtige doek.
3. Accessoires
Gebruik de accessoires die in de verpakking zijn bijgesloten. Schade die is veroorzaakt door niet
aanbevolen of niet geleverde accessoires valt niet onder de garantie.
4. Plaatsing
* Plaats dit apparaat niet in de buurt van water.
* Zorg dat er niets in de behuizing van de subwoofer valt via de ventilator, aangezien dit kan leiden
tot een fatale elektrische schok of brand.
* Plaats het apparaat ver genoeg van andere apparatuur vandaan, voor een goede
warmteafvoer.
* Plaats het apparaat op een stevige ondergrond en buiten het bereik van kinderen zodat er geen
schade aan het apparaat ontstaat en het gevaar van letsel bij personen wordt vermeden.
5. Onderhoud
Probeer niet de bovenzijde of achterzijde van de behuizing te verwijderen in verband met het
risico op een schok of schade aan de IC. Alle onderhoud en reparaties dienen te worden
uitgevoerd door een bekwaam technicus.
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PAKLIJST
1 Afstandsbediening

1 stuk

2 Subwoofer-luidspreker

1 stuk

3 Centrale luidspreker

1 stuk

4 Luidspreker vóór (Front)

2 stuks

5 Surround-luidspreker

2 stuks

6 Gebruikershandleiding

1 stuk

7 Luidsprekerverbindingskabel

1 rol van 30 meter

8 Batterij (type AAA)

2 stuks

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS
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DE AFSTANDSBEDIENING
Aan/Uit (Power) : Hiermee schakelt u het
apparaat in of zet het in stand-by.

92/80(

Mute : Hiermee schakelt u het geluid uit
of in.
Vol-, Vol+ : Hiermee regelt u het
volumeniveau.
BESCHRIJVING VAN HET FRONTPANEEL
VAN DE SUBWOOFER
1. Hoofdvolumeknop / Voedingsindicatie 8. Mute / Indicator
(Master vol.)
9. Sensor voor de afstandsbediening
Met deze knop stelt u het volume van het
systeem in. Wanneer het apparaat voeding
krijgt, is het licht van de indicator rood.
2. Surround-volume (Surround)
Met deze knop stelt u het volume in van de
surround-luidsprekers.
3. Subwoofer-volume (Woofer)
Met deze knop stelt u het volume in van de
subwoofer-luidspreker.
4. Volume centrale luidspreker (Center)
Met deze knop stelt u het volume in van de
centrale luidspreker.
5. Stand-by
Hiermee wordt het systeem ingeschakeld
of in stand-by gezet. Wanneer de indicator
van de hoofdvolumeknop rood is, staat het
systeem in stand-by. Wanneer de indicator
groen is, is het systeem operatief.
6. AC-3 / Indicator
Wanneer u deze knop indrukt, selecteert u
de invoermode AC-3 (5.1). De indicator licht
dan op.
7. Stereo / Indicator
Wanneer u deze knop indrukt selecteert u
de invoermode Stereo. De indicator licht
dan op.
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BESCHRIJVING VAN DE ACHTERZIJDE
VAN DE SUBWOOFER
AC-3 (5.1) ingang 1
1. Ingang FRONT R/L
Ingangsbussen van het systeem voor het
kanaal vóór.
2. Ingang SURROUND R/L
Ingangsbussen van het systeem voor het surround-kanaal.
3. Ingang CEN
Ingangsbus voor het centrale kanaal.
4. Ingang SUB
Ingangsbus voor het subwoofer-kanaal.
AC-3 (5.1) ingang 2
5. 9-pins DIN ingangsbus
2-kanaalsinvoer
6. 2-kanaalsinvoer (R/L)
Uitgang
7. FRONT -R (+/-)
Uitgangsbussen kanaal rechtsvoor.
8. FRONT -L (+/-)
Uitgangsbussen kanaal linksvoor.
9. Surround -R (+/-)
Uitgangsbussen rechter surround-kanaal.
10. Surround -L (+/-)
Uitgangsbussen linker surround-kanaal.
11. CEN (+/-)
Uitgangsbus voor het centrale kanaal.
Voeding (Power)
12. Hiermee schakelt u het systeem in en uit.
Zekering (Fuse)
13. Hier bevindt zich een gemakkelijk te
vervangen externe zekering die het apparaat
beschermt tegen instabiele spanning of stroom.
AC-IN
14. Voedingskabel wisselstroom.
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AANSLUITINGEN
* U dient het volume altijd omlaag te zetten en de voeding van alle apparaten uit te schakelen voordat
u een apparaat aansluit op een ander, zodat er geen defect optreedt en/of de luidsprekers of
andere apparaten niet beschadigd raken.
Aansluiting van de subwoofer-luidspreker SR, centrale luidspreker CEN, de
luidsprekers vóór FR en FL, en de surround-luidsprekers SR en SL.

1. Sluit de luidspreker FR aan op de veerklemmen van de uitgang Front-R van de subwoofer de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve
pool.
2. Sluit de luidspreker FL aan op de veerklemmen van de uitgang Front-L van de subwoofer de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve
pool.
3. Sluit de luidspreker SR aan op de veerklemmen van de uitgang Surround-R van de subwoofer
- de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve
pool.
4. Sluit de luidspreker SL aan op de veerklemmen van de uitgang Surround-L van de subwoofer
- de gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve
pool.
5. Sluit de luidspreker CEN aan op de veerklemmen van de uitgang CEN van de subwoofer - de
gestripte draad op de rode positieve pool en de niet-gestripte draad op de zwarte negatieve pool.
Aansluiting van de subwoofer op de audiobron

Op CD, VCD, TV,
Cassettespeler

Op DVD
Op 5.1-kanaalsgeluidskaart
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De ingangsbussen AC-3 (5.1) ingang 1 op de subwoofer worden gebruikt voor aansluiting
van een 5.1-kanaalsapparaat met surround-, centrale, subwoofer- en vóóruitgangen, zoals een
DVD-speler.
De ingangsbus AC-3 (5.1) ingang 2 op de subwoofer wordt gebruikt voor aansluiting van een
5.1-kanaalsapparaat met een 9-pins din-uitgangsstekker, zoals een geluidskaart van een computer.
De ingangsbussen voor 2-kanaalsinvoer op de subwoofer worden gebruikt voor aansluiting van
een 2-kanaals apparaat, zoals een tv of een cd-, vcd-, dvd-, of cassettespeler (2kanaalsinvoer met 6-kanaalsuitvoer en surround-geluidseffect).

BEDIENING
1. Druk het lipje van de wipschakelaar (Power) (met een witte punt) voor de voeding omlaag aan
de achterzijde van de subwoofer zodat het systeem wordt ingeschakeld. Het systeem staat dan
in stand-by en het licht van de indicator bij de hoofdvolumeknop op het frontpaneel is rood.
2. Druk eenmaal op de toets Aan/Uit (Power) op de afstandsbediening of op de knop Stand-by
op het frontpaneel van de subwoofer zodat het systeem in werking wordt gesteld. Het licht van
de indicator bij de hoofdvolumeknop wordt groen.
3. Druk op de toets AC-3 of Stereo om de juiste audio-invoermode te selecteren; het bijbehorende
indicatielampje wordt groen.
4. Draai de volgende knoppen op het frontpaneel van de subwoofer met de klok mee naar het
gewenste volumeniveau:
a) Center (Centraal)
b) Woofer
c) Surround
d) Master vol. (Hoofdvolume)
Of druk op de toetsen Volume omhoog en Volume omlaag op de afstandsbediening om het
volumeniveau van het systeem in te stellen:
a) Druk op de toets Volume omhoog; vervolgens draait de hoofdvolumeknop Master vol. op het
frontpaneel van de subwoofer met de klok mee en gaat het volumeniveau van het systeem
omhoog.
b) Druk op de toets Volume omlaag; vervolgens draait de hoofdvolumeknop Master vol. op het
frontpaneel van de subwoofer tegen de klok in en gaat het volumeniveau van het systeem
omlaag.
5. Druk eenmaal op de toets Mute op de afstandsbediening zodat het volume van het systeem
wordt uitgeschakeld; het mute-indicatielampje op het frontpaneel van de subwoofer wordt groen.
Als u nogmaals op de toets Mute drukt, wordt het volume weer ingeschakeld en gaat het muteindicatielampje uit.
* Wanneer u het systeem gedurende langere tijd niet gebruikt, bevelen wij aan dat
u de wipschakelaar voor de voeding aan de achterzijde van de subwoofer uitschakelt
en de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact haalt.
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PLAATSING VAN DE BATTERIJEN
(AAA Type)

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Wisselstroom
* Zorg voor een juiste voeding en raak de voedingskabel en de stekker nooit met natte handen
aan wanneer u de stekker in het stopcontact stopt of eruit haalt.
* Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar voor de voeding uit (OFF) staat voordat u de voedingskabel
aansluit op het elektriciteitsnet zodat het systeem niet wordt beschadigd.
* Een beschadigde voedingskabel kan gemakkelijk oorzaak zijn van een elektrische schok of
brand. Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel.
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SPECIFICATIES
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