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1. NAMEN UPORABE
Upravljalni pult za zvočnike je namenjen razdelitvi izhodnega signala audio
ojačevalcev na različne zvočnike.
Izdelek je namenjen izključno priklopom na izhode zvočnikov audio ojačevalcev in
vhode pasivnih zvočnikov.
Napravo lahko uporabljate le v notranjih prostorih in nikoli na prostem. Izogibajte se
vsakemu stiku z vlago, na primer v kopalnicah in podobnih prostorih.
Kakršnakoli uporaba, ki se razlikuje od navedene lahko poškoduje izdelek. S takšno
uporabo lahko povzročite nevarnosti kot so kratek stik, požar, električni šok in
podobno.
Nobenega dela naprave ni dovoljeno spreminjati ali predelati. Ohišja ne odpirajte!
Vseskozi je potrebno upoštevati varnostne napotke!

2. VARNOSTNI NAPOTKI
V primeru škode zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo je garancija
nična! Ne prevzemamo nobene odgovornosti za posledično nastalo škodo!
Prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za materialno škodo in
telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali neskladja z
varnostnimi napotki! Tudi v teh primerih je garancija nična in neveljavna.
Klicaj v trikotniku označuje pomembne napotke v navodilih za uporabo.
•
•
•
•
•
•

Zaradi varnostnih razlogov spreminjanje ali predelava naprave ni dovoljena.
Upoštevajte tudi varnostne napotke in navodila za uporabo vseh priklopljenih
naprav. Natančno preberite njihova navodila za uporabo.
Izdelek ni igrača, zato ga je potrebno hraniti izven otroškega dosega.
Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam, močnim vibracijam ali visoki
vlagi.
Dolgotrajnejše poslušanje glasbe pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.
Če imate dodatna vprašanja, odgovorov nanje pa v teh navodilih ne najdete, se
prosimo obrnite na našo tehnično službo ali strokovnjaka.

3. OPIS FUNKCIJ
Upravljalni pult za zvočnike podaljša priklopne možnosti vašega ojačevalnika z
dodatnimi štirimi izhodi zvočnikov.
3

S preklopnim stikalom lahko priklopljene zvočnike preklopite posebej ali v skupinah.
Tehnologija preklopa zagotavlja, da impedančna vrednost na izhodu ojačevalca ne
pade pod imedanco zvočnika z najnižjo impedančno vrednostjo.

4. PRIKLOPI
Izhode zvočnikov audio ojačevalcev priklopite izključno v AMPLIFIER sponke
zvočnikov.
Pasivne zvočnike priklopite izključno v SPEAKER sponke zvočnikov, katerih
impedančna vrednost ni spodbijajoča od najmanjše impedance audio
ojačevalca.
Pri povezavah uporabite le visokokvalitetne kable. V primeru dvomov se
posvetujte s strokovnjakom.
Upoštevajte navodila za uporabo naprav ki jih želite priklopiti na
vhodne/izhodne preklope.
V primeru neskladja lahko poškodujete preklopni pult za zvočnike ali nanj
priklopljene naprave (ojačevalce, zvočnike).
Pred priklopom izklopite glavno stikalo ojačevalca. Priklopite ga šele po tem,
ko ste ponovno preverili pravilnost priklopov.
Enako storite tudi v primeru spreminjanja žic.
Preverite da žice, ki niso pravilno vstavljene v sponke, ne povzročajo
kratkega stika.
•

•
•

Pri priklopu zvočnikov upoštevajte oznake na sponkah zvočnikov:
+
= pozitivni priklop
‐
= negativni priklop
RIGHT = desni priklop
LEFT = levi priklop
Zvočnike priklopite v SPEAKER sponke zvočnikov.
Nato AMPLIFIER sponke zvočnikov priklopite v izhode zvočnikov na ojačevalcu.

5. DELOVANJE
Če delujeta oba para zvočnikov, se zvočniki preklapljajo zaporedno. To
pomeni, da morata biti v primeru položaja stikala 1+2 priklopljena oba para
zvočnikov, sicer pravilno delovanje (v tem položaju stikala) ni mogoče.
• Vklopite ojačevalec in izberite želeni glasbeni program.
• S preklopnim stikalom zvočnikov izberite želeni par zvočnikov.
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6. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Tehnično varnost preklopnega pulta za zvočnike preverjajte v rednih intervalih. Pri
tem bodite na primer pozorni na poškodbe na ohišju.
Naprava ne potrebuje posebnega vzdrževanja, razen občasnega čiščenja z mehko in
suho krpo.
Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelka upoštevajte spodnji varnostni napotek:
Pred čiščenjem preklopnega pulta za zvočnike je glavno stikalo
priklopljenega ojačevalca potrebno izklopiti.

7. OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE
Odsluženo napravo odstranite skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi v vaši občini.

8. TEHNIČNI PODATKI
Vhodi:
1 x stereo
Izhodi:
2 x stereo
Dimenzije (Š x V x G): 130 x 94 x 42 mm
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Speaka 2‐sistemski preklopni pult za zvočnike
Kat. št.: 35 07 29
Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.

‐ Garancija velja na območju Republike Slovenije.
‐ Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.
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