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SOUNDSTICKS
®

 WIRELESS

1.  Lue nämä ohjeet.
2.  Säilytä nämä ohjeet.
3.  Huomioi kaikki varoitukset.
4.  Noudata kaikkia ohjeita.
5.  Älä käytä laitetta veden lähellä.
6.  Puhdista vain kuivalla liinalla.
7.  Älä peitä ilmanvaihtokanavia. Asenna valmistajan ohjeiden 

mukaisesti.
8.  Älä asenna laitteita lämmönlähteiden, kuten patterin, 

lämmönvaraajan, hellan tai muiden lämpöä tuottavien 
laitteiden (mukaan luettuna vahvistimet), lähelle.

9.  Älä ohita polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen tarjoamaa  
suojausta. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi piikkiä,  
joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on  
kaksi piikkiä ja maadoitushaara. Leveä piikki tai haara on  
käyttäjän turvallisuutta varten. Jos mukana oleva pistoke  
ei sovi pistorasiaan, vaihdata vanhentunut pistorasia.

10.  Suojaa virtajohtoa päälle astumiselta tai puristumiselta 
erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen kohdalla sekä 
paikassa, jossa johto lähtee laitteesta.

11.  Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita ja 
lisävarusteita.

12.  Käytä laitteen kanssa vain sellaista kärryä, telinettä, 
kolmijalkaa, pidikettä tai pöytää, jonka valmistajan on 
hyväksynyt tai myynyt laitteen kanssa käytettäväksi. Kun 
käytössä on kärry, siirrä sitä ja laitetta varoen, jotta niiden 
mahdollisesta kaatumisesta ei aiheutuisi henkilövahinkoa.

13.  Poista laitteen pistoke pistorasiasta ukkosella tai jos laite 
on pitkään käyttämättä.

14.  Jätä kaikki huoltotoimenpiteet valtuutetun huoltoteknikon 
tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on vahingoittunut 
jollakin tavalla, sen sisään on joutunut roiskeita tai esineitä, 
se on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi 
normaalisti tai se on pudonnut.

VAROITUS

SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA

VAROITUS: TULIPALO- JA 
SÄHKÖISKURISKIN VÄHENTÄMISEKSI 
LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE 
TAI KOSTEUDELLE.

NUOLELLA VARUSTETTU 
SALAMASYMBOLI 
TASASIVUISEN 
KOLMION SISÄLLÄ 
VAROITTAA KÄYTTÄJÄÄ 
LAITTEEN KOTELON 
SISÄLLÄ OLEVASTA 
ERISTÄMÄTTÖMÄSTÄ 
”VAARALLISESTA 
JÄNNITTEESTÄ”, 
JOKA SAATTAA OLLA 
TARPEEKSI SUURI 
AIHEUTTAMAAN 
SÄHKÖISKUVAARAN.

HUUTOMERKKI 
TASASIVUISEN 
KOLMION SISÄLLÄ 
KERTOO KÄYTTÄJÄLLE, 
ETTÄ TUOTTEEN 
DOKUMENTAATIO 
SISÄLTÄÄ TÄRKEITÄ 
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-
OHJEITA.

15.  Laitteen päälle ei saa tippua tai roiskua vettä, eikä sen 
päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä astioita,  
kuten maljakoita.

16.  Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla virtajohdon 
pistoke pistorasiasta.

17.  Virtajohdon verkkovirtapistoke pysyy käyttövalmiina.
18.  Paristoja tai akkuja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten 

auringonpaisteelle tai tulelle.
19.  Laitteen päälle ei saa asettaa avotulilähteitä, kuten palavia 

kynttilöitä.
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Tekniset tiedot*

Järjestelmän 
Taajuusalue: 44 Hz - 20 kHz 
Virrankulutus:  4 W valmiustilassa,  

enintään 65 W

Bassokaiuttimen  
Muunnin (1): 6"  
Kaiutinvahvistimen lähtöteho: 20 W RMS  
Mitat (L × K): 232 × 258 mm 
Paino: 2,2 kg

Satelliitin  
Muuntimet (4):  1" täysi määrä  

kanavaa kohden
Vahvistettu lähtöteho:  10 W RMS kanavaa 

kohden
Mitat (L × K): 51 × 254 mm
Paino: 0,7 kg

Vianmääritys

Vika Mahdollinen syy Ratkaisu

SoundSticks-kaiutinjärjestelmästä  
ei kuulu ääntä.

Bassokaiutin ei saa virtaa.

Verkkolaitetta ei ehkä ole kytketty oikein.

Ääntä ei ole tai äänenvoimakkuus on 
liian pieni.

Varmista, että virtajohto on kytketty jännitteelliseen virtalähteeseen ja 
kaiuttimeen oikein. Huomautus: Kun kaiuttimeen kytketään virta, sen 
merkkivalon pitäisi palaa.

Kytke liitin niin, että nuolikuvake on ylöspäin ja kaiutinta kohden.

Poista mykistys tai lisää äänenvoimakkuutta koskettamalla 
äänenvoimakkuussatelliitin pluspainiketta (+).

Huomautus: Jos miinuspainiketta (–) kosketetaan, äänenvoimakkuus 
vähenee. Jos plus (+)- ja miinus (–) -painikkeita kosketetaan samaan 
aikaan, järjestelmä mykistyy.

SOUNDSTICKS
®

 WIRELESS

*Näitä teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilmoittamatta.

R L

Vaihe 1. Aseta yksittäiset 
SoundSticks-satelliitit 
näytön/tietokoneen viereen.

Aseta bassokaiutin 
haluamaasi paikkaan, 
mutta pidä mielessä, että 
paras tulos saadaan, kun se 
sijoitetaan työpöydän alle.

Vaihe 2. Kytke 
satelliittikaapelit 
bassokaiuttimen 
kaksoiskaapeliin. 
Kytke myös tulokaapeli 
bassokaiuttimen 
tuloliitäntään.

Vaihe 3. Kytke 
SoundSticksin tulokaapeli 
tietokoneeseen tai 
muuhun äänilaitteeseen.

Vaihe 4. Kytke virtajohto 
verkkolaitteeseen.
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Pika-aloitusopas
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www.harmankardon.com
Vika Mahdollinen syy Ratkaisu

Ääntä ei kuulu bassokaiuttimesta vaan 
vain satelliiteista.

Ääntä ei kuulu satelliiteista vaan vain 
bassokaiuttimesta.

Ylätaajuudet kuulostavat latteilta.

Bluetooth-laitteesta ei kuulu ääntä.

Bassokaiuttimen äänenvoimakkuus on 
asetettu minimiin.

Satelliitteja ei ole kytketty 
bassokaiuttimeen.

Satelliitteja ei ole sijoitettu oikein.

Laitteita ei ole yhdistetty pariliitoksen 
kautta.

Käännä bassokaiuttimen äänenvoimakkuussäädintä myötäpäivään, 
kunnes äänenvoimakkuus on sopivalla tasolla.

Tarkista satelliittien ja bassokaiuttimen väliset kytkennät.

Sijoita kaiuttimet ja kallista niitä kuuntelijaa kohden. Satelliittien ääni on 
pitkälti riippuvainen suunnasta neljän elementin lineaarirakenteen vuoksi.

Yhdistä laite SoundSticks Wireless -laitteeseen pariliitoksen kautta. 
Bluetooth-merkkivalo syttyy, kun pariliitos on muodostettu.

Tämän tuotteen mukana on tarkoitus toimittaa luettelossa mainittu suoraan kytkettävä virtayksikkö, jossa on merkintä ”Class 2” (Luokka 2) ja jonka lähtöteho on 
vähintään 16 V DC / 1,5 A.

*Pariliitoksen kautta yhdistetyn Bluetooth-laitteen ääni sekoittuu yhdistetyn audiolaitteen ääneen. Jos haluat kuunnella vain yhtä laitetta, pysäytä toisto toisessa laitteessa.

Vaihe 5. Kytke verkkolaite 
bassokaiuttimeen.

Vaihe 6. Kytke virtajohto 
pistorasiaan.

Vaihe 7. Paina 
bassokaiuttimen 
äänenvoimakkuusnuppia/
virtapainiketta. Virta on 
kytketty, kun merkkivalo 
palaa. Tasapainota 
bassokaiuttimen 
äänenvoimakkuus 
satelliittien kanssa 
käyttämällä 
bassokaiuttimen 
äänenvoimakkuusnuppia.

Bluetooth
LED 

Vaihe 9. Säädä 
äänenvoimakkuutta 
koskettamalla plus- tai 
miinuspainikkeita. Mykistä 
ääni koskettamalla 
plus- ja miinuspainiketta 
samanaikaisesti. Poista 
mykistys koskettamalla 
jompaakumpaa painiketta.

Vaihe 8. Käynnistä 
SoundSticks Wireless.  
(Se siirtyy automaattisesti 
pariliitostilaan.) 
Aseta Bluetooth-laite 
pariliitostilaan. Valitse 
laitteen pariliitosluettelosta 
”SoundSticks Wireless”. 
Käyttökoodi (tarvittaessa) 
on 0000. Kun pariliitos on 
muodostettu, SoundSticks 
Wirelessin Bluetooth-
merkkivalo syttyy.
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Valmistettu Kiinassa 

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.
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