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PREPÍNACÍ PULT 

Obj. �.: 35 07 29 

 

Tento praktický p�epínací pult Vám poslouží k rozší�ení ozvu�ení prostor� z jednoho páru 
stereofonních reproduktor� až na 2 páry u všech zesilova�� (nebo podobných p�ístroj�), které 
nejsou vybaveny pot�ebným množstvím p�ípojek (svorek) pro p�ipojení minimáln� 1 páru 
stereofonních reproduktor�. 

 
 

 Úvod a ú�el použití p�epínacího pultu 

Vážení zákazníci, 
d�kujeme Vám za Vaši d�v�ru a za nákup našeho p�epínacího pultu reproduktor�. P�ed jeho 
uvedením do provozu si prosím p�e�t�te následující pokyny. 

Tento p�ístroj m�že otvírat a opravovat pouze personál autorizovaného servisu! 

 
 
 



Tento výrobek slouží k p�epínání výstupních signál� ze zesilova�� na r�zné reproduktory, jedná 
se vlastn� o �adi� reproduktor�. 

K tomuto p�epínací pultu m�žete p�ipojit pouze výstupy ze zesilova�� a vstupy pasivních 
reproduktor� (k tomuto p�ístroji nelze p�ipojit reproduktory vybavené vlastním zesilova�em 
neboli takzvané aktivní reproduktory). 

 

Tento p�ístroj lze používat pouze v uzav�ených prostorách, používání p�ístroje ve venkovním 
prost�edí není dovoleno. Nevystavujte tento p�epínací pult vysoké vlhkosti a mokru (ve vlhkých 
místnostech, v žádném p�ípad� nepoužívejte tento p�ístroj nap�íklad v koupelnách). 

Jiný zp�sob používání tohoto p�ístroje (než pro výše uvedené ú�ely) není dovolen, nebo� by 
mohl být p�í�inou r�zných nebezpe�í (vzniku zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem atd.) 
nebo poškození samotného p�epínacího pultu �i k n�mu p�ipojených p�ístroj�. Ve vnit�ním 
zapojení p�epínacího pultu nesmíte v žádném p�ípad� provád�t zm�ny. V takovýchto p�ípadech 
zanikají jakékoliv nároky, které by vyplývaly ze záruky p�ístroje. 

Dodržujte bezpodmíne�n� bezpe�nostní p�edpisy. 

Bezpe�nostní p�edpisy 

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na 
záruku! Neru�íme za následné škody, které by z toho vyplynuly. 

• Z bezpe�nostních d�vod� a z d�vod� registrace (CE) nesmí být tento p�ístroj p�estavován a 
v jeho vnit�ním zapojení nesm�jí být provád�ny žádné zm�ny. 

• Dodržujte   bezpe�nostní   p�edpisy   výrobc�  k p�epínacímu  pultu   p�ipojených  p�ístroj� 
(zesilova�� a reproduktor�). P�e�t�te si p�íslušné návody k obsluze. 

• Tento p�ístroj není žádná d�tská hra�ka a nepat�í do rukou malých d�tí. 

• S p�ístrojem zacházejte šetrn� - nevystavujte jej ot�es�m, vibracím náraz�m a nenechte jej 
spadnout na podlahu  (toto by mohlo  zp�sobit jeho poškození).  Dále tento p�ístroj 
nevystavujte vysokým teplotám a st�íkající nebo kapající vod�. 

• Dodržujte i všechny další pokyny, které jsou uvedeny v p�íslušných kapitolách tohoto 
návodu k obsluze.    Neposlouchejte hudbu delší dobu s nadm�rn� vysokou hlasitostí - 
v tomto p�ípad� hrozí nebezpe�í poškození sluchu. 

• Pokud si nebudete v�d�t rady, jak tento p�ístroj používat a v tomto návodu k obsluze 
nenaleznete p�íslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka (nebo svého 
prodejce). 

 

 



Popis funkce p�epínacího pultu 

Tento p�epínací pult slouží k rozší�ení možností ozvu�ení prostoru více reproduktory pomocí 
jednoho zesilova�e. 
K p�ístroji p�ipojené reproduktory (jejich dvojice) m�žete pomocí p�íslušného p�epína�e na 
p�ední stran� p�ístroje zapínat jednotliv� nebo ve skupinách. 

Speciální technika zapojení zajiš�uje, že nedojde v žádném p�ípad� k p�etížení výstupu 
p�ipojeného zesilova�e nesprávnou impedancí. Tato impedance nikdy nepoklesne pod hodnotu 
k p�epínacímu pultu p�ipojeného reproduktoru s nejnižší impedancí. 

P�ipojení p�epínacího pultu 

Ke svorkám (na vstupy) p�epínacího pultu, které jsou ozna�eny jako 
„AMPLIFIER" (zesilova�), m�žete p�ipojit pouze reproduktorové výstupy 
zesilova�e (audio). 
Ke svorkám (na výstupy) p�epínacího pultu, které jsou ozna�eny jako „SPEAKER" 
(reproduktor), m�žete p�ipojit pouze pasivní (normální, neaktivní) reproduktory), 
jejichž impedance nebude menší než p�ípustná minimální impedance zesilova�e. 

K propojení použijte vhodné kabely pro reproduktory. Nebudete-li si v�d�t rady, jaké kabely 
máte použít nebo jak provést p�íslušná propojení, požádejte o radu zkušeného odborníka. 
P�e�t�te si p�íslušné návody k obsluze p�ístroj�, které p�ipojíte k p�epínacímu pultu. Nedodržíte-
li výše uvedené pokyny nebo pokyny uvedené v p�íslušných návodech k obsluze, m�žete 
zp�sobit poškození p�epínacího pultu nebo k n�mu p�ipojených p�ístroj� (zesilova�e nebo 
reproduktor�). 

P�ed provedením p�íslušných propojení vypn�te zesilova� (jeho hlavní sí�ový spína�). Zesilova� 
zapn�te až pro provedení všech pot�ebných propojení a po náležité kontrole t�chto propojení. 
Dejte prosím pozor na to, aby nemohlo dojít ke zkratování svorek pro p�ipojení reproduktor� 
(nap�íklad rozt�epenými lanky). 

•     P�i provád�ní p�ipojování reproduktor� dejte pozor na následující ozna�ení 
p�íslušných svorek: 

+=      Plus  - kladná polarita  (k této  svorce  p�ipojte  kabel  reproduktoru 
ozna�ený „+") 

 - =      Minus - záporná polarita (k této svorce p�ipojte kabel reproduktoru ozna�ený „-") 

RIGHT      =      Pravý reproduktor (stereofonní kanál) 

LEFT         =      Levý reproduktor (stereofonní kanál) 

• P�ipojte reproduktory vhodnými kabely ke svorkám „SPEAKER" na p�epínacím pultu. 

• P�ipojte  zesilova�  (jeho  výstup)  vhodným  kabelem  ke   svorkám  „AMPLIFIER"  na 
p�epínacím pultu. 

 

 

 



Obsluha p�epínacího pultu 

Páry (dvojice) reproduktor� jsou v p�ípad� použití obou pár� zapojeny do série. To 
znamená: P�epnete-li p�epína� na p�ední stran� p�ístroje do polohy „1 + 2", musejí 
být k p�ístroji p�ipojeny oba páry reproduktor�. Jinak v této poloze p�epína�e 
nebude p�ístroj správn� fungovat. 

• Zapn�te zesilova� a spus�te požadovaný program (nap�. reprodukci záznamu hudby). 

• Pomocí p�epína�e na p�ední stran� p�ístroje zvolte p�íslušné páry reproduktor�, které mají 
být zapnuty  (které jste  p�edtím p�ipojili k p�epínacímu pultu).  Poloha p�epína�e  „1" 
znamená 1. pár, poloha p�epína�e „2" znamená 2. pár a poloha p�epína�e „1 + 2" znamená 
propojení zvuku do obou pár� reproduktor�. 

Údržba a �išt�ní p�epínacího pultu 

• Kontrolujte pravideln� technickou bezpe�nost p�ístroje (zda nedošlo k poškození jeho krytu 
nebo k poškození propojovacích kabel�). 

• Jinak nevyžaduje tento p�epínací pult žádnou údržbu, pouze ob�asné vy�išt�ní m�kkým a 
suchým had�íkem. 

D�íve než za�nete p�epínací pult �istit nebo provád�t jeho údržbu, vypn�te k 
n�mu p�ipojený zesilova�. 

P�ípadná likvidace p�ístroje 

Pokud p�ístroj nebude fungovat, neexistuje-li již žádná možnost jeho opravy, musí být p�ístroj 
vy�azen (zlikvidován) podle platných zákonných p�edpis�. 

 
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka 
Karpatská 5, 81105, Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tla�i. Zmeny 
v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05 

 

Technické údaje 

Vstupy: 

Výstupy: 

Rozmery (š x h x v): 

 

1 x stereo 

2 x stereo 

130 x 94 x 42 mm 

 

  

  

 

 


