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SUBWOOFER SISTEM 
Artikel: CN-SP21A  NAVODILA ZA UPORABO v1.0 
 
Vsebina pakiranja 

� Leseno ohisje subwoofer   1 kom  
� Leseni satelitski zvočniki   2 kom  
� Signalni vhodni kabel    1 kom  
� Navodila za uporabo    1 kom  
� Linijska kontrola     1 kom   
� Garancija      1 kom  

 
Navodila za namestitev 

1. Povežite subwoofer in satelitske zvočnike s kablom. 
2. Vstavite signalni kabel v izhodni priključek računalnika ali drugega izvora in nato 

povežite signalni izhod v linijski kontroli. 
3. Vključite napajalni priključek. 
4. Priključite slušalko v linijsko kontrolo, nato lahko uživate v glasbi. 
5. Nastavite vse kontrolne gumbe na minimum in nato vključite gumb za vklop. 
6. Nastavite gumb za nastavitev jakosti zvoka na željen nivo. 
7. Nastavite gumb za bas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Značilnosti  
• Vgrajen OCL ojačevalec, oblikovan za sub-woofer in satelitske zvočnike s 3 izhodnimi 

kanali. 
• Zmogljiv in odličen transformator, ki zagotavlja transformiranje moči in močan izhodni 

zvok. 
• Združljiv s katerokoli drugo opremo, kot so računalnik, videorekorder, CD predvajalnik, 

TV sprejemnik ... 
• Neodvisen žični kontroler. 
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SPECIFIKACIJA 
 
* Poraba energije: ≥30W  
* Izhodna moč: 12W +6W*2(RMS) 
* PMPO: 1800W 
* Zvočniki:     

� Subwoofer: 4" 
� Satelitski zvočnik: 2*2.5" 

* Upor: 4/8 (OHM) 
* Frekvenčna odzivnost:  

� Sub-woofer ojačevalec: 20Hz-150Hz 
� Satelitski ojačevalec: 80Hz-20KHz 

* Signalni vhodni signal: stereo priključek za slušalke  
* S/N razmerje: ≥60 dB 
* Separacija: ≥ 50 dB 
* Velikost: 

� Sub-woofer:  Š150 * G283 * V220 mm 
� Satelitski zvočniki:  Š131 * G122 * V105 mm 

* Velikost linijske kontrole: Φ76 * V43mm 
* Teža: 3.65 kg 
 
Opozorila 
Ne postavljajte sistema v vlažne prostore, izogibajte se dežju in drugim tekočinam in tresljajem. 
Ne odpirajte katerega koli dela kompleta, da bi odpravili napako, to lahko stori le 
pooblaščeni serviser.  
V primeru okvare kontaktirajte pooblaščenega serviserja. 
Zvočnike takoj izključite, če so prišči v stik z vodo ali drugo tekočino. 
Ko zvočni sistem ne deluje, ga izključite in izključite tudi napajalni kabel iz električnega omrežja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indikator delovanja     
2. Vključeno / izključeno; gumb za nastavitev jakosti zvoka 
3. Gumb za nastavitev jakosti basov             
4. Vhodni signal                            
5. Izhod za slušalke 

 
 

 


