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Pakkauksen sisältö
Pääyksikkö ( Vasen / Oikea)
Kaukosäädin
Teline
Käyttöopas
AC-virtajohto (EU maissa)
AC-virtajohto (Iso-Britanniassa)
AUX-johto (RCA 3,5 mm:iin) (TV:n AUX out -lähtöliitännälle)
Kumijalat x 3
Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.

Tärkeitä turvaohjeita

VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA

VAROITUS: SÄHKÖISKURISKIN VÄHENTÄMISEKSI, ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA).
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. OTA YHTEYS VALTUUTETTUUN
HUOLTOLIIKKEESEEN.

Salaman symboli alaspäin osoittavalla nuolella tasakylkisen kolmion sisällä varoittaa käyttäjää
eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä tuotteen koteloinnin sisällä, joka voi aiheuttaa
sähköiskuja.
Käyttöohjeen lukeminen
• Tämän käyttöohjeen sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Ulkonäköä ja teknisiä tietoja voidaan osittain muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Maxell ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tulipalosta, maanjäristyksestä tai kolmansista
tahoista eikä myöskään vahingoista, jotka syntyvät tahallisesta tai tahattomasta väärästä käsittelystä
tai asiakkaan väärästä käytöstä.
• Maxellia ei voi pitää vastuussa vahingoista, jotka voivat syntyä käyttötavoista, joita ei ole annettu
tässä käyttöoppaassa.
• Maxellia ei voi pitää vastuussa vahingoista, jotka voivat syntyä käyttötavoista, joita ei ole annettu
tässä käyttöoppaassa.
• Maxellia ei voi pitää vastuussa vahingoista, jotka voivat syntyä tuotteessa esiintyvien
toimintahäiriöiden vuoksi sen käytön seurauksena yhdessä muiden laitteiden kanssa.
• Tätä Soundbar kaiutinjärjestelmää ei ole tarkoitettu käytettäväksi apuvälineissä ja laitteissa, jotka
voivat vaikuttaa ihmishenkeen mukaan lukien lääketieteelliset laitteet, ydinaseet, avaruus- ja
kuljetuslaitteistot. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi lisäksi apuvälineissä ja laitteistoissa
laitteistoissa, jotka vaativat korkealuokkaista luotettavuutta.
• Maxellia ei voi pitää vastuussa onnettomuuksista, jotka johtavat tapaturmaan tai kuolemaan tai
tulipaloista, jotka voivat syntyä tämän tuotteen väärinkäytöstä tai kun tätä tuotetta käytetään
kyseisten apuvälineiden ja varusteiden ohjausjärjestelmissä.
Varoitus!

Osoittaa kuoleman tai vakavan ruumiillisen vamman syntymisen mahdollisuutta jos laitetta
käsitellään väärin.
Varoitus!
Osoittaa ruumiillisten vammojen*1 tai ruumiillisten vahinkojen*2 syntymisen mahdollisuutta jos tätä
tuotetta käsitellään väärin.
*1: Vakavat ruumiilliset vammat merkitsevät näkökyvyn menettämistä, palovammoja, sähköiskuja,
luunmurtumia tai myrkytyksiä, joista seuraa komplikaatioita ja jotka vaativat sairaalahoitoa tai
pitkäaikaista lääkärinhoitoa.
*2: Ruumiilliset vammat merkitsevät loukkaantumista, palovammoja ja sähköiskua, jotka eivät vaadi
sairaalahoitoa tai pitkäaikaista lääkärinhoitoa.

Tämä kuvake osoittaa, että käyttäjän on toimittava varoen tätä tuotetta käsitellessä tulipalon,
räjähdyksen ja kuumenemisen ennaltaehkäisemiseksi. Kuvakkeen sisälle on kirjoitettu varoitus, jota
on noudatettava.

Tämä kuvake osoittaa käyttöön liittyvää rajoitusta tuotetta käsiteltäessä. Erityinen rajoitus on
kirjoitettu kuvakkeen sisälle tai sen lähelle.

Tämä kuvake tarkoittaa, että toimenpide on suoritettava ohjeissa annettujen määräysten
mukaisesti. Erityinen toimenpidettä koskeva määräys on kirjoitettu kuvakkeen sisälle tai sen lähelle.
Varoitus
Älä altista laitetta kosteudelle, sillä seurauksena voi olla sähköisku.
Varoitus
Paristoa (paristo tai paristopaketti) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle kuten auringonvalo, tulipalo
tai vastaava.

Tärkeitä turvaohjeita
Kielletyt toimenpiteet
Varoitus!
Älä korjaa, muuta tai pura. Siitä voi syntyä tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen. Yritys ei ole
vastuussa materiaalisesta vahingosta, joka on aiheutunut siihen tehdyistä korjauksista, muutoksista
tai purkamisesta. Lisäksi ei korvata mitään käyttäjän tekemää korjaustoimenpidettä, muutosta tai
purkamista vaikka se tapahtuisi takuuajan aikana.

Pidä kaukosäädintä pois lasten ulottuvilta.
Lapset voivat niellä pariston vahingossa, jonka seurauksena on tukehtuminen tai mahavaivat. Mikäli
näin pääsee syntymään, ota välittömästi yhteys lääkäriin

Älä käytä sateisessa tai lumisessa paikassa, veden äärellä tai kylpyhuoneessa. Se voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Älä käytä ukkosilmassa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä pidä Soundbar kaiutinjärjestelmän lähellä kukkamaljoja, vaaseja, kuppeja tai astioita, jotka
sisältävät lääkkeitä, kemikaaleja tai vettä.
Ne voivat mennä rikki ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun Soundbar kaiutinjärjestelmässä.

Älä työnnä laitteen aukkoihin mitään metalliesineitä tai helposti syttyviä esineitä.
Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä peitä tuuletusaukkoja.
Se voi kuumentua ja aiheuttaa tulipalon Asenna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Älä käytä väärää pistoketta tämän laitteen mukana toimitettujen kahden johdon kanssa.
Se voi vahingoittaa pistoketta ja/tai pistorasiaa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä pidä epävakaassa paikassa.
Tuote voi pudota ja vahingoittua.

Älä pidä sellaisessa paikassa jossa höyryä tai kosteutta syntyy.
Se voi aiheuttaa tulipalon tai onnettomuuden.

Älä säilytä sellaisessa paikassa johon suuntaa suora kylmä ilmavirtaus tai erittäin kylmässä paikassa.
Kastetta voi ilmestyä, joka aiheuttaa oikosulun tai palamisen.

Älä käytä laitetta kovalla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.
Se voi aiheuttaa korvien soimista ja vahingoittaa kuuloa.

Älä nosta äänenvoimakkuutta alussa liikaa.
Äkillinen kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa. Laita äänenvoimakkuus minimille ennen
laitteen käyttöä.

Älä asenna lämmönlähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmityslaitteiden ja uunien tai muiden
lämpöä tuottavien laitteiden (mukaan lukien vahvistimet) lähelle.
Laitteen pinta tai osat voivat vahingoittua ja aiheuttaa myös tulipalon. Älä säilytä kesäisin erityisesti
suljetussa autossa tai paikassa, jossa siihen kohdistuu suora auringonvalo tai lähellä uunia. Se voi
aiheuttaa paristonesteen vuotoa.

Älä käytä pölyisissä paikoissa, hiekkarannoilla ja hiekkamailla.
Hiekka voi päästä kaiuttimeen ja aiheuttaa palamista, tulipalon tai onnettomuuden.

Älä peitä tai kääri kankaaseen tai muuhun materiaaliin.
Lämpöä voi kehittyä ja kaiuttimessa voi syntyä muodonmuutoksia tai se voi syttyä palamaan.

Älä pidä sen lähellä katodiputkea.

Syntyneet läikät voivat olla sen merkkinä.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ulkoiseen laitteeseen liittämistä.
Liitä ulkoiseen laitteeseen vasta sitten kun olet huolellisesti lukenut tämän käyttöoppaan ja ulkoisen
laitteen käyttöohjeen. Liitä toiseen laitteeseen vasta sitten kun virta on pois päältä.

Älä laita pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta märin käsin.
Se voi aiheuttaa sähköiskun.

Aseta pistoke kokonaan ja tukevasti pistorasiaan.
Jos pistoketta ei ole asetettu kunnolla, sähköiskun tai pölyjäämien vuoksi tulipalo voi syttyä.

Sammuta virta korjaustöiden ajaksi tai jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan ja kytke pistoke irti
pistorasiasta.
Sen kuumeneminen voi aiheuttaa sähköiskun tai aineellisen vahingon.

Tärkeitä turvaohjeita
Turvallisuus
1 Lue nämä ohjeet.
2 Säilytä näitä ohjeita.
3 Ota kaikki varoitukset huomioon.
4 Noudata kaikkia ohjeita.
5 Käytä tuotetta vain sisätiloissa.
6 Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7 Suojaa virtajohto, ettei sen päällä kävellä tai ettei se jää puristuksiin etenkin pistokkeiden,
liittimien ja laitteesta tulevan osan kohdalla.
8 Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita.
9 Käytä vain TV:n valmistajan hyväksymän tai laitteen toimitussisältöön kuuluvan vaunun, jalustan
tai tason kanssa. Jos käytät vaunua, varo kaatamasta sitä vaunua/ Soudbar kaiutinjärjestelmää
siirtäessäsi.

10 ÄLÄ YRITÄ HUOLTAA TÄTÄ TUOTETTA
Huolto on tarpeen, jos Soundbar kaiutinjärjestelmä on vaurioitunut, esim. virtajohto tai pistoke on
vaurioitunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai sen päälle on pudonnut esineitä, laite on altistunut
sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai se on pudonnut
11 Tämä on II LUOKAN laite kaksinkertaisella eristyksellä, ilman suojaavaa maadoitusta.
12 Vaihtovirtapistoketta käytetään laitteen poiskytkemiseen ja sen on tästä syystä oltava aina
saatavilla.
13 Älä anna lasten työntää, vetää tai nousta television päälle, joka on liitetty tähän laitteeseen, sillä
se voi saadaa TV:n kaatumaan, joka johtaa tapaturmaan tai kuolemaan. Vakauden ja turvallisuuden
lisäämiseksi, kiinitä televisio käyttämällä tarkoituksenmukaista kaatumista estävää laitetta.

Osien tunnistaminen
Pääyksikkö
(Vasen) (Oikea)
1 Vasemmanpuoleinen kaiutin
2 Oikeanpuoleinen kaiutin
3. - Laita kaiutinyksikkö päälle tai kytke virta valmiustilaan.
4 LÄHDE
Valitse lähde.
5 LED osoittimet
6 VOL+/VOL- Säädä äänenvoimakkuutta.
7 Kaukosäätimen anturi
8 Teline
9 AUX -liitin
Vakio 3,5 mm audio sisääntuloliitin.
10 OPTICAL -liitin
Optinen tuloliitin
11 AC~Virtapistoke
Liitä virtajohto.

Osien tunnistaminen

Kaukosäädin
1. Laita yksikkö päälle tai pois päältä.
2 MUTE
Mykistää tai jatkaa pysäytettyä kappaletta.
3 VOL+/VOLÄänenvoimakkuuden säätö.

In Bluetooth-tilassa siirry edelliseen/seuraavaan äänitiedostoon.

Bluetooth-tilassa aloita tai keskeytä toisto.

4 Lähdenäppäimet
Vaihda suoraan AUX-, Optical- ja BT (Bluetooth)-tiloihin.

Paina ja pidä painettuna BT PAIR-painiketta Bluetooth -paritustavan aktivoimiseksi BT-tilassa.

5 EQ -näppäimet
Valitse ennalta asetettu ääniefekti: flat, movie, music.

Aloittaminen
Kaukosäätimen valmistaminen
Toimitetun kaukosäätimen avulla yksikköä voidaan käyttää etäkäytöllä.

Vaikka kaukosäädintä käytetään määrätyn käyttöalueen sisällä (6 m), kaukosäätimen käyttö voi olla
mahdotonta jos yksikön ja kaukosäätimen välillä on esteitä.

Jos kaukosäädintä käytetään lähellä muita tuotteita, jotka saavat aikaan infrapunasäteitä, tai jos
muita infrapunasäteitä käyttäviä kaukosäätimiä käytetään yksikön lähellä, kaukosäätimen käytössä
voi syntyä toimintahäiriöitä. Toisaalta myös muiden tuotteiden toiminnassa voi syntyä häiriöitä.

Ennen ensimmäistä käyttöä:
Yksikköön on esiasennettu litiumparisto CR2025. Irrota suojus kaukosäätimen pariston
aktivoimiseksi.

Aloittaminen
Kaukosäätimen paristojen vaihto
(A): Paina vasemmalla oleva kieleke alas.
(B): Vedä paristolokero ulos ja ota vanha paristo pois.
(C): Aseta uusi CR2025 paristo paristolokeroon noudattamalla oikeaa napaisuutta (+/-) osoitetulla
tavalla.
(D): Aseta lokero takaisin aukkoon.
Paristoja koskevat varotoimet
• Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan (yli kuukauteen), ota paristo siitä pois estääksesi
vuotojen syntymistä.
• Jos paristoissa esiintyy vuotoja, pyyhi syntyneet vuodot pois paristolokeron sisältä ja vaihda paristot.
• Käytä vain määrättyjä paristoja.
• Älä kuumenna tai pura paristoja.
• Älä koskaan heitä niitä tuleen tai veteen.
• Älä kuljeta tai säilytä paristoja muiden metalliesineiden yhteydessä. Tämä estää paristoissa syntyviä
oikosulkuja, vuotoja tai niiden räjähtämistä.
• Älä koskaan lataa paristoa uudelleen, ellei kyseessä ole ladattava paristo.
Asemointi ja asennus
Yksikköä voidaan käyttää joko yksittäisenä Soundbar kaiutinjärjestelmänä tai 2 kappaleesta
koostuvana tornikaiuttimena.
Kaksi valintaa näytetään alla
Valinta - A
Valinta - B
Telineen asennus (jos käytetään valintaa-A)
Pääyksikkö (Vasen)
Pääyksikkö (Oikea)
Teline (Vasen)
Teline (Oikea)
• Vaakasuora asennus

Aloittaminen
Kumijalkojen asennus (jos käytetään valintaa-B)
Voit lisätä yksikön korkeutta.
Huomautus: Varmista, että pinta on puhdas ennen kumijalkojen kiinnittämistä yksikön pohjaan.
1. Käännä yksikkö ylösalaisin.
2. Irrota pohjapaperi kumijaloista.
3. Kiinnitä kumijalat yksikön pohjaan alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla.
Liitännät
Käytä AUX-liitintä
A. Käytä 3,5 mm - 3,5 audiokaapelia liittääksesi media-soittimen kuulokeliittimen kaiuttimessa olevaan
AUX -liittimeen.
B. KäytäRCA 3,5mm:n audiokaapelia (sisältyy) liittääksesi TV:n audiolähtöliitännän AUX -liitäntään
kaiuttimessa.
Käytä OPTICAL -liitintä
C. IrrotaOPTICAL liittimen korkki ja liitä sitten OPTICAL-kaapeli TV:n OPTICAL -ulostuloliittimeen ja
sitten OPTICAL -liittimen kaiuttimeen.
Liitäntä virtalähteeseen
Varoitus:
Tuotteen vaurioitumisriski!
Varmista, että vaihtovirtajännite vastaa jännitettä, joka on merkitty
kaiuttimen taakse tai sivuun.
Liitä vaihtovirtajohto:
- tässä yksikössä olevaan vaihtovirtaliittimeen.
- seinäpistorasiaan. (Iso-Britanniassa 3-nastainen pistoke 3-aukkoiseen pistorasiaan tai
Eurooppalainen 2-nastainen pistoke 2-aukkoiseen
pistorasiaan)

Liitäntä

Liitäntä Bluetooth-laitteeseen
Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta tämän kaiuttimen kautta.

Parita Bluetooth-yhteensopivat laitteet
Kun liität ensimmäistä kertaa laitteen tähän kaiuttimeen, laitteet on paritettava Bluetooth laitteen
kautta.
Huomautus:
- Tämän kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen käyttöetäisyys on noin 8 metriä.
- Ennen Bluetooth-laitteen liitäntää tähän yksikköön, tutustu laitteisiin kuuluviin Bluetoothominaisuuksiin.
-Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Tämän yksikön ja Bluetooth-laitteen välissä esiintyvä este voi vähentää käyttöalaa.

- Pidä tämä soitin loitolla sähkölaitteesta, joka voi aiheuttaa interferenssin.
1 Laita kaiutin PÄÄLLE ja paina näppäintä SOURCE toistuvasti kaiuttimessa Bluetooth-tavan
valitsemiseksi. Sininen osoitin vilkkuu hitaasti.
2 Järjestelmä on paritustavassa.
- Vaihtoehtoisesti voit painaa ja pitää kauko-ohjaimessa olevaa BT PAIR -näppäintä painettuna
kauko-ohjauksen hakemiseksi. Sininen osoitin vilkkuu.
3 Aktivoi Bluetooth laite ja valitse hakutila. “MXSP-TS1000” ilmestyy Bluetooth -laitteen listalle.
4 Valitse parituslistalta "MXSP-BT3100". Sininen osoitin syttyy palamaan kiinteästi parituksen
ajaksi.
- Bluetooth -toiminnon kytkemiseksi pois päältä, vaihda yksikössä toiseen toimintoon tai kytke
toiminto pois päältä Bluetooth -laitteestasi. Sininen osoitin vilkkuu hitaasti.

Vinkkejä:
1 Syötä salasana "0000" tarvittaessa..

2 Jos yhteys on olemassa, paina ja pidä painettuna kauosäätimen näppäintä BT PAIR aktivoidaksesi
paritustavan uudelleen, yhteys katkeaa. Sininen osoitin vilkkuu hitaasti.
3 Jos mikään muu Bluetooth-laite ei paritu tämän soittimen kanssa kahdessa minuutissa, kaiutin
palaa edelliseen yhteyteen.
4 Kaiutin kytkeytyy lisäksi pois päältä kun laite siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle.
5 Jos haluat liittää laitteesi uudelleen tähän kaiuttimeen, aseta se toiminta-alueen sisälle.
6 Jos laite siirretään toiminta-alueen ulkopuolelle kun se tuodaan takaisin tarkista, jos se on yhä
yhdistettynä kaiuttimeen.
7 Jos yhteys menetetään, LED-osoitin palaa jatkuvana, noudata edellä annettuja ohjeita
suorittaaksesi laitteen parituksen uudelleen.

Yhteys

Musiikin kuuntelu Bluetooth-laitteesta

-Jos yhdistetty Bluetooth-laite tukee Advanced Audio Distribution profiilia (A2DP) , voit kuunnella
laitteeseen tallennettua musiikkia kaiuttimen kautta.

Jos laite tukee myös Audio Video Remote Control (AVRCP) profiilia voit käyttää kaiuttimen
kaukosäädintä laitteeseen tallennetun musiikin soittoon.
1. Parita laitteesi kaiuttimen kanssa.
2. Aloita musiikin toisto laitteesi kautta (jos se tukee A2DP:tä).
3. Käytä toimitettua kaukosäädintä soiton ohjaamiseen (jos se tukee AVRCP:tä).
- Musiikin soittamiseksi/keskeyttämiseksi, paina kaukosäätimessä olevaa näppäintä.
- Siirtyäksesi sueraavaan raitaan, paina kaukosäätimessä olevia painikkeita.

Yleinen toiminta
Standby/ON

Kun liität kaiuttimen ensimmäistä kertaa verkkovirtapistokkeeseen, kaiutin on Standby-tilassa
- paina kaiuttimessa tai kaukosäätimessä olevaa näppäintä kytkeäksesi kaiuttimen päälle.
- paina kaukosäätimessä tai kaiuttimessa olevaa olevaa painiketta uudelleen kytkeäksesi kaiuttimen
takaisin STANDBY -tilaan. Tilan merkkivalo syttyy palamaan punaisena.
- kytke irti verkkovirtapistoke pistorasiasta jos haluat sammuttaa kaiuttimen kokonaan.
- Kun paikalla ei ole äänisignaalin tuloa tai AUX -signaali on liian matala, Auto-OFF -toiminto
aktivoidaan. Jos tilanne esiintyy 15 minuutin ajan, Soundbar kaiutinjärjestelmä vaihtaa standbytilaan automaattisesti.

Äänen mykistäminen

Paina kaukosäätimen MUTE -näppäintä äänen mykistämistä varten. Paina tätä näppäintä uudelleen
tai paina yksikössä tai kaukosäätimessä olevia VOL+ / VOL -näppäimiä jatkaaksesi normaalia
kuuntelua. Yksikössä oleva osoitinvalo vilkkuu musiikin jatkamiseksi.

Tilojen valinta
Paina yksikössä olevaa näppäintä SOURCE toistuvasti tai paina kaukosäätimessä olevia näppäimiä
AUX, OPTICAL, BT/PAIR halutun tilan valitsemiseksi.
- AUX -tilassa: tilan osoitinvalo syttyy palamaan vihreänä.
- OPTICAL -tilassa: tilan osoitinvalo syttyy palamaan oranssina.
- Bluetooth -tilassa: tilan osoitinvalo syttyy palamaan sinisenä.

Yleinen käyttö

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla yksikössä tai kaukosäätimessä olevia näppäimiä VOL+ / VOL-.
Äänenvoimakkuuden säädön aikana tilan osoitin vilkkuu nopeasti.
Kun äänenvoimakkuuden taso saavuttaa maksimitason, jos painat VOL+ näppäintä uudelleen, tilan
osoitin vilkkuu kerran. Kun äänenvoimakkuuden taso saavuttaa minimitason, jos painat VOLnäppäintä uudelleen, tilan osoitin vilkkuu kerran.

Ennalta asetetu ääniefektin valinta
Musiikin soiton aikana, paina kaukosäätimen näppäintä FLAT, MOVIE tai MUSIC haluamasi
esiasetetun taajuuskorjaimen asettamiseksi: MOVIE (suositellaan elokuvien katseluun), MUSIC
(suositellaan musiikin kuuntelemiseen), FLAT (EQ-tila pois päältä).
Vinkki: Jos Soundbar kaiutinjärjestelmästä ei kuulu ääntä ja osoittimen valo vilkkuu nopeasti
varmista, että lähdesoittimen digitaalinen audioasetus (esim. DVD-soitin, peli, TV) on asetettu PCMulostuloon.

Vianetsintä
Takuun voimassaolon kannalta älä koskaan yritä korjata järjestelmää itse. Jos tämän yksikön
käytössä esiintyy ongelmia, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoapua. Takuu
mitätöityy jos kaiutin avataan.
Oire
Mahdollinen syy Kokeile tätä
Ääntä ei kuulu.

Ääni häviää
äkillisesti

Ääntä ei kuulu,
kaiutin on liitetty
vaihtovirtatoimintaa
n, mutta ääntä ei
tule.

Kaiutinta ei
liitetty
päällä olevaan
vaihtovirtaan
Auto-off toiminto
kytkeytynyt
Ei kykene
kytkemään autoon
-toimintoa
Kaiuttimen
virtajohto
on vioittunut tai
kytketty väärin.
Väärät kytkennät

Ääntä ei kuulu.
Kaiutin
käynnistyy

Vialliset johdot
ja
liitännät

Melua tai kohinaa
kuuluu ulostulossa.

Vialliset johdot
ja
liitännät
Melua kuuluu
lähdelaitteesta

• Tarkista, että kaiuttimet on liitetty ja että piiri on päällä.

• Lisää lähteen äänenvoimakkuutta esim. TV, mp3 -soitin
jne. ja säädä yksikön ääni uudelleen auto-on -toiminnon
kytkemistä varten.
• Mitään edellä osoitettuja äänioireita ei näy.
• Lisää lähteen tulosignaalin äänenvoimakkuutta.

• Kiinnitä virtajohdon molemmat päät uudelleen.
• Vaihda hyvälaatuiseen virtajohtoon.
• Tarkasta uudelleen sisäänmeno/ulostulokaapelin
liitäntä.
• Kytke signaalikaapelit irti ja aseta ne sitten takaisin
• Varmista, että kaapelit on kiinnitetty kunnolla.
• Vaihda epäilyttävä kaapeli hyvälaatuiseen kaapeliin.
• Kytke signaalikaapelit irti ja aseta ne sitten takaisin
• Varmista, että kaapelit on kiinnitetty kunnolla.
• Vaihda epäilyttävä kaapeli hyvälaatuiseen kaapeliin.
• Kytke kaiuttimiin liitetyt laitteet irti yksi kerrallaan. Jos
melu häviää, ongelma liittyy lähteeseen tai
liitäntäkaapeliin.
• Kytke irti tai mykistä muut kanavat ongelman
ratkaisemiseksi.

Kohina, joka
lisääntyy tai
vähenee
kun yli yksi
lähteistä syöttää
Soundbar
kaiutinjärjestelmää
samanaikaisesti

Sisäinen
interferenssi
Viallinen kaapeli
lähdevarusteen
ja yksikön välillä

• Vaihda epäilyttävä kaapeli hyvälaatuiseen kaapeliin.

Kaukosäädin
ei toimi

Pariston teho
loppunut/alhain
en teho

• Irrota kaukosäätimen pohjassa
oleva läpinäkyvä kalvo.
• Aseta/vaihda kaukosäätimen
CR2025 paristo. (ks. P.8)

Soundbar ei
vastaa kaukosäätimelle

Ei
signaalia/alhaine
n signaali
kaukosäätimen
ja yksikön välillä

• Pienennä kaukosäätimen ja yksikön välistä etäisyyttä.

Yksikkö vastaa
mutta
ääntä ei kuulu

• Ennen minkä tahansa toimintopainikkeen painallusta,
valitse oikea lähde.

• Suuntaa kaukosäädin suoraan yksikön etupaneelissa
olevaa anturia kohti.

• Katso oire vianetsinnästä [Ääni puuttuu].

Tekniset tiedot

Soundbar kaiutinjärjestelmä

Tehonsyöttö........................................................................................................AC 220-240V ~ 50/60Hz
Ulostuloteho 25W x 2 ..........................................................................................................20Wrms x 2
Virrankulutus ................................................................................................................................... 30W
Taajuusvaste................................................................................................................... 40Hz - 20000Hz
Harmoninen kokonaissärö............................................................................................... 1 %(1kHz, 1W)
Kaiuttimien impedanssi......................................................................................................................8 Ω
Äänentulo herkkyys(AUX).............................................................................................................700mV

Mitat:
Vaakasuora asennus (P x L x K)..................................................................................... 60 x 904 x 60mm
Telineen asennus (P x L x K) .......................................................................................... 60 x 60 x467mm
Telineen halkaisija.................................................................................................................... Ø128mm
Kaukosäädin
Etäisyys...............................................................................................................................................6m
Kulma................................................................................................................................................. 60°

