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SSPPLLOOŠŠNNII  OOPPIISS  
Primeren je za 3 sistemske stoječe omarice z 20 cm basi, ki 
priskrbijo naravnost čudovite nizke tone. Priporoča se za 50 
litrske omarice bogate z nizkimi basi do 35 Hz pri bas refleks cevi 
ca. 10 cm. Priložena nizko in srednjetonca pa poskrbite za ostalo 
popolno glasbo. Model je trisistemski, priporoča se za ohišje 50 l 
in je sestavljen iz zvočnika SpeaKa 12-14, SpeaKa 75-9 in 
SpeaKa Ht 60-80. Tehnični podatki: Moč sinus/glasba 100/120 W 
$ Impedanca 8 Ohm $ Zvočni tlak 87 dB $ Kompletu je priložena 
kretnica, kabel, terminal za priklop, vijaki, 50 mm bas refleksna 
cev in vata. 
 
NNAAMMEENNSSKKOOSSTT  
Komplet služi za pretvarjanje električnih izhodnih signalov avdio-
ojačevalnikov v slišne zvočne valove in je dovoljen le za 
priključitev na izhode zvočnikov avdio-ojačevalnikov. Vgraditi ga 
morate v ustrezno ohišje. Komplet lahko uporabljate le v zaprtih 
prostorih in ne na prostem. Obvezno se izogibajte stiku z vlago, 
npr. v kopalnicah in drugih prostorih.  
 
OPOZORILNI UKREPI 
• iz varnostnih razlogov vgrajevanje in spreminjanje naprave 

ni dovoljeno. 
• če ugotovite, da varna uporaba naprave ni več možna, je ne 

uporabljajte več. Varna uporaba naprave ni več možna v 
naslednjih primerih: 

- če naprava ne deluje več 
- če so na napravi vidne poškodbe 
- če ste napravo dalj časa skladiščili v neugodnih pogojih 
- če je bila naprava pri transportu izpostavljena težkim 

obremenitvam 
• naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim 

vibracijam ali visoki vlažnosti 
 
VARNOSTNA NAVODILA  
Pred uporabo aparata preberite kompletna navodila. Če nastopi 
škoda zaradi neupoštevanja navodil, vam ne bomo upoštevali 
garancije. Ne prevzemamo odgovornosti za namerno 
povzročeno škodo na napravi, ali škodo, ki nastane na tujem 
premoženju zaradi napačne uporabe naprave. 
- Zaradi varnostnih in (CE) licenčnih razlogov je prepovedana 

kakršnakoli predelava ali dopolnitev naprave; 
- Hranite napravo izven dosega otrok in je ne uporabljajte v 

njihovi prisotnosti. 
- Nikoli ne polivajte tekočin po elektronski opremi, ker lahko 

pride do požara; v primeru, da do razlitja vseeno pride, 
odstranite baterijo, izključite napravo iz kakršnegakoli vira 
napajanja in se posvetujte s strokovnjakom. 

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, 
močnim vibracijam ali vlagi. 

- Izogibajte se močnim mehaničnim udarcem. 
- Posvetujte se s strokovnjakom, če se soočate s problemi 

nastavitve funkcij, s problemi varnosti ali povezav. 
- Ne puščajte embalaže nenadzorovano ležati okrog, ker 

lahko postane nevarna igrača vašemu otroku. 
- Upoštevajte varnostna navodila tudi pri drugih napravah, s 

katerimi je naprava povezana. 
- Pri uporabi v komercialne namene morate upoštevati 

ustrezna pravila za preprečevanje nesreč. 
 

UUPPOORRAABBAA  
Da zagotovite pravilno uporabo, pred uporabo obvezno 
preberite navodila in se seznanite z varnostnimi navodili! 
 
NAPOTKI GLEDE OHIŠJA 
Ohišje bi moralo biti izdelano iz 19 mm MDF ali iverne plošče. Ta 
material se lahko enostavno obdeluje in ima dobre lastnosti za 
vgradnjo zvočnikov. Pri montaži delov ohišja in zvočnika pazite, 
da zlepite tako, da ne pride do prepuščanja zraka. Ohišje 
ohlapno in popolnoma napolnite s priloženo izolacijsko vato.  
Glejte sliko v originalnih navodilih, str. 6: ta predlog za izdelavo 
ohišja ima notranji volumen ca. 50 l. 
 
FREKVENČNA KRETNICA 
Frekvenčna kretnica bi morala biti pritrjena znotraj na hrbtni steni 
ali na dnu. 
Glejte sliko v originalnih navodilih, str. 7 (vezalni načrt za 
kretnico) 
Sestavni deli kretnice: 
L1 1,5 mH / 1 mm (feritna tuljava) 
L2 0,39 mH / 0,7 mm (zračna tuljavica) 
C1 3 µF / 100 V (Elko, bipolar) 
C2 5,8 µF / 100 V (MKT kondenzator) 
 
PPRRIIKKLLJJUUČČIITTEEVV  
Pri priključitvi zvočnika bodite pozorni, da ne stisnete 
priključnega kabla ali ga poškodujete z ostrimi robovi. Priključitev 
lahko opravite le na primerne izhode zvočnikov avdio naprav. 
Prepričajte se, da se v tehničnih podatkih navedene vrednosti za 
impedanco in obremenljivost ujemajo s podatki priključenega 
ojačevalnika. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb 
zvočnika ali ojačevalnika. Naprava, na katero boste priključili 
zvočnike, mora biti med postopkom priključitve izključena.  
Izolirajte kable zvočnika v razdalji ca. 1 cm in dobro prepletite 
pletenico. Priključite zvočnik na ojačevalnik. Glejte sliko v 
originalnih navodilih, str. 8. 
 
NNEEGGAA  IINN  OOSSKKRRBBAA  
Zunanjost zvočnika čistite le z mehko, suho krpo ali čopičem. V 
nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali 
kemičnih raztopin, da ne poškodujete ohišja. Ne dotikajte se 
občutljive membrane.  
 
TTEEHHNNIIČČNNII  PPOODDAATTKKII  
Impedanca   8 ohm 
Obremenljivost (RMS/ glasba)  100 / 120 W 
 
Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija 
zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je 
dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali 
posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne 
izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne 
cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma 
preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, 

samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, 
potenciometri, vtiči itd. 

• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k 
aparatu 

• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi 

malomarnega ravnanja 



• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali 
zaradi uporabe napačnih varovalk. 

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, 
akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, 
da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete 
v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam 
je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo 
v gospodinjske odpadke. 
 
Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, 
baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v 
reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga 
zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, 
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so 
izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na 
naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 
Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen 
tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven 
garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom 
drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. 
k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. 


