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SUB-WOOFER Sistem 

Artikel: CN-SP21B  Navodila za uporabo verzija 1.0 
 

Kompozicija 
� Leseno ohišje za sub-woofer   1 kom 

� Leseni satelitski zvočniki   2 kom 

� Signalni vhodni kabel    1 kom 

� Navodila za uporabo    1 kom 

 

Navodila za namestitev 
1. Povežite sub-woofer in satelitske zvočnike s kablom. 

2. Vključite signalni kabel v izhodni priključek računalnika ali drugega zvočnega izvora in 

nato povežite signalni vhodni priključek na sub-wooferju, rdeče – rdeče, belo – belo. 

3. Na koncu priključite še napajalnik. 

4. Nastavite vse gumbe na minimum in nato vključite sistem s pomočjo gumba za 

priključitev (Power). 

5. Nastavite jakost zvoka na željen nivo. Obrnite gumb v smeri urinega kazalca za 

povečanje jakosti zvoka in v nasprotni smeri urinega kazalca za zmanjšanje jakosti 

zvoka. 

6. Nastavite jakost basov na željen nivo. 

7. Nastavite »Tone« gumb na željen zvok. 
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ZNAČILNOSTI 
� Vgrajen OCL ojačevalec, krožno oblikovan za sub-woofer in satelitske zvočnike s tremi 

kanalskimi izhodi. 

� Zmogljiv transformator za zagotovitev učinkovitosti izhodnega signala. 

� Združljiv z drugimi zvočnimi napravami kot so računalniki, video snemalniki in predvajalniki, 

CD predvajalniki, TV sprejemniki ... 

� Magnetno zaščiteni, lahko se uporabljajo v bližini LCD računalniških zaslonov ter TV zaslonov 

brez motenj. 

 

SPECIFIKACIJA 
* Izhodna moč: 5W +1.6W * 2 

* Zvočniki:     

� Sub-woofer: 4" 

� Satelitski zvočniki: 2.5" 

* Upor: 8 (OHM) 

* Frekvenca:  

� Sub-woofer ojačevalec: 30Hz-116Hz 

� Satelitski ojačevalec: 100Hz-20KHz 

* Vhodni priključek: RCA vtičnica 

* S/N razmerje: ≥70 dB 

* Separacija: ≥ 18 dB 

* Velikost: 

� Sub-woofer:  Š 160 * D 198 * V 161 mm 

� Satelitski zvočniki:  Š 95 * D 106 * V 105 mm 

* Teža: 3.2 kg 
 
OPOZORILO 

� Zvočnikov ne postavite v vlažen prostor ali na visoko temperaturo, zaščitite jih pred 
vlago in dežjem ter jih ne izpostavljajte prahu in vibracijam. 

� Da bi se izognili nezgodam ob delovanju, ne odpirajte zadnjega pokrova, ne popravljajte 
zvočnikov sami, vedno se obrnite na pooblaščen servis. 

� Za vsako popravilo se obrnite na pooblaščen servis. 
� V primeru, da zvočniki pridejo v stik z vodo ali drugimi tekočinami, nemudoma izključite 

zvočnike iz napajanja. 
� Ko sistem dalj časa ne deluje, izključite zvočnike iz napajanja.  

 
 
 
 
 
 

 


