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Experimentujte!
Nastavte prvky na nejvyí úroveò basù
v poslechovém místì.

Blesk v rovnostranném
trojúhelníku oznaèuje
místa, kde je pod krytem
neizolovaná èást s
nebezpeèným napìtím,
které by mohlo být pøíèinou
úrazu elektrickým
proudem.

Varování:
Abyste zabránili nebezpeèí úrazu elektrickým proudem,
nikdy pøístroj neotevírejte. Uvnitø pøístroje nejsou ádné
souèásti, které byste mohli sami opravit.
Opravy svìøte kvalifikovanému servisu.
V pøípadì nutnosti pøed otevøením pøístroje vytáhnìte
vidlici síového pøívodu ze zásuvky.

Vykøièník
v rovnostranném
trojúhelníku upozoròuje
uivatele na dùleitou
operaci pøi obsluze
pøístroje a jeho údrbì.

BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ

1. Pozor: Vechny výstrané nápisy na pøístroji a varování
v návodu k obsluze musí být respektována.
2. Pøedtím, ne zaènete pøístroj uvádìt do provozu, pøeètìte
si vechny instrukce v návodu k obsluze a uschovejte jej
pro pøípadnou budoucí potøebu.
3. VAROVÁNÍ: Abyste vylouèili nebezpeèí vzniku poáru
nebo úrazu elektrickým proudem, chraòte pøístroj pøed
detìm a nadmìrným vlhkem. Pøístroj nikdy
nepouívejte bezprostøednì po jeho pøemístìní
z chladného prostøedí, kdy by mohla uvnitø zkondenzovat
vzduná vlhkost.
4. Pøístroj musí být umístìn tak, aby bylo ve vech
pøípadech zajitìno jeho dostateèné vìtrání.
5. Pøístroj neumisujte blízko zdrojù tepla, jako jsou
radiátory, topidla nebo dalí zaøízení, která jsou zdrojem
tepla.
6. Pøístroj neumisujte na pøímé slunce.
7. Pøístroj smí být pøipojen pouze k síovému napìtí, jeho
hodnoty se shodují s hodnotami na jeho títku.
Neupravujte vidlici síového pøívodu, jinak poruíte
bezpeènost pøístroje. Pøístroj je k síti pøipojen tøí ilovým
síovým pøívodem s ochranným vodièem, který je spojen
s dutinkou vidlice. Pokud by vidlice nela zasunout do
Vaí zásuvky, poraïte se s odborníkem.
8. Pokud nebudete pøístroj delí dobu pouívat, anebo
abyste jej ochránili pøed pøepìtím vznikajícím pøi bouøce,
vytáhnìte vidlici síového pøívodu ze síové zásuvky.

9. Pøi vytahování vidlice ze síové zásuvky vdy uchopte
vidlici  nikdy netahejte za pøívod. Zajistìte, aby nebyl
síový pøívod napnutý nebo skøípnutý, zvlátì
v blízkosti síové vidlice a v místì, kde vchází do
pøístroje.
10. Pøi pøipojování dalích zaøízení se vdy øiïte pokyny
v návodu k obsluze.
11. Dbejte na to, aby do pøístroje nevnikly ádné
pøedmìty nebo tekutiny.
12. V následujících pøípadech byste se mìli obrátit na
kvalifikovaný servis ke kontrole a pøípadné opravì
pøístroje:
Pokozený síový pøívod nebo jeho vidlice.
Do pøístroje vnikl cizí pøedmìt nebo natekla
nìjaká kapalina.
Pøístroj byl na deti.
Pøístroj nefunguje normálnì.
Pøístroj spadl nebo je pokozena jeho skøíòka.
13. Mìjte prosím na pamìti, e pøi pouívání pøístroje, a
ji samotného, nebo ve spojení se zesilovaèem,
dalími reproduktory nebo sluchátky, mùe dojít
k pokození vaeho sluchu.
Nikdy pøístroj neprovozujte po delí dobu s vysokou
hlasitostí nebo nepouívejte hlasitost, která zaène být
nepøíjemná.
Varování! V pásmu hlubokých basù lze velmi tìko
pøesnì odhadnout akustický tlak, s jeho kodlivými
úèinky musíte zvlá poèítat, abyste se vyvarovali
pokození sluchu.
Pøi pøípadné èásteèné ztrátì sluchu nebo pokud Vám
zaène zvonit v uích, obrate se na Vaeho lékaøe.
14. Varování: Síový pøívod by mìl být veden tak, aby
nebyl vystaven mechanickým vlivùm (napø. aby se po
nìm nelapalo). Obzvlátì dbejte na to, aby byl
chránìn v oblasti síové vidlice a vstupu do pøístroje.
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ÚVOD
Blahopøejeme Vám, e jste si vybrali právì Jamo D 6SUB.
Tento aktivní subwoofer  certifikovaný výrobek THX UltraTM  se velmi dobøe hodí k doplnìní HiFi systémù pro prostorový
zvuk.
D 6SUB se snadno vejde do jakékoliv místnosti a jeho vestavìné ovládací prvky umoòují nastavit reprodukci tak, aby byl
prostorový vjem precizní.
Abyste plnì vyuili jeho vlastnosti, je velmi dùleité, abyste si pøedem proèetli celý tento návod k obsluze. I v pøípadì, e se
Vám bude zdát jeho pøipojení snadné, doporuèujeme Vám, abyste si alespoò pøeèetli kapitolu NASTAVOVÁNÍ.

KONSTRUKCE
Skøíò D 6SUB je vyrobena z desek o tlouce 22 mm a pøední ozvuènice je z 30 mm ARC (antirezonanèního materiálu).
Unikátní technologie Jamo ARC je velmi tuhý sendviè, skládající se ze syntetického plátì vyplnìného rezonance tlumící
pìnou a masivních 25 mm desek. Tato konstrukce vede k extrémnímu zatlumení vekerých rezonancí ozvuènice a
perfektnímu usazení  basù pøi èinnosti subwooferu.
Subwoofer D 6SUB je vybaven mohutným MFB 15 reproduktorem (se zpìtnou vazbou odvozenou od pohybu membrány).
Reproduktor má dvojitý otevøený magnet a dlouhou ètyøvrstvou 2 kmitaèku z materiálu Kapton. Výsledkem je precizní
reproduktor s vysokým zdvihem membrány s lineárními výchylkami a ± 10 mm.
Obvody zpìtné vazby MFB umoòují soustavì s kompaktními rozmìry reprodukci velmi nízkých kmitoètù s excelentním
èasováním a velmi nízkým zkreslením. V kmitoètovém pásmu vyadovaném THX (30  80 Hz) je zkreslení akustického
signálu mení ne 1% pøi akustickém tlaku SPL 98 dB!
Subwoofer D 6SUB je vybaven zesilovaèem tøídy D s velmi vysokou úèinností 90%. To má za následek nízký pøíkon a
mnohem mení tepelné ztráty ne u konvenèních zesilovaèù. Pokud subwoofer není v èinnosti, obvody hlídající pøítomnost
vstupního signálu pøepnou subwoofer do reimu stand-by s pøíkonem mením ne 1 W. Proto není nutné subwoofer vypínat,
kromì pøípadu, kdy jej nebudete delí dobu pouívat.
Navíc lze subwoofer D 6SUB nastavit pro jakýkoliv poslechový prostor pomocí plynule nastavitelné fáze, hlasitosti a dìlicího
kmitoètu.

UMÍSTÌNÍ
Konstrukce subwooferu D 6SUB Vám umoòuje jej umístit na kterékoliv místo místnosti. Nejlepí autentické stereofonní
reprodukce dosáhnete pøi umístìní subwooferu do støedu mezi satelitní/pøední reproduktory. Nejlepí reprodukci má
subwoofer pøi umístìní blízko stìny. Jeho umístìním do rohu nebo blízkosti rohu místnosti se zdùrazní reprodukce basù. Viz
také kapitola NASTAVOVÁNÍ.

HROTY
Pøi postavení subwooferu na koberec nebo podobnou podlahovou
krytinu doporuèujeme pouít hroty z pøísluenství.
Toto zaruèí pevný kontakt pøístroje s podlokou.
Na tvrdých podlokách (napø. døevo nebo kámen) subwoofer
postavte na pryové noky z pøísluenství.
POZNÁMKA:
Pokud jsou na pøístroji namontovány hroty, nikdy jej
nepøemisujte posunováním po podlaze, jinak dojde
k pokození koberce i povrchu podlahy.

5

PØIPOJENÍ
Dále jsou popsány zpùsoby pøipojení subwooferu D 6SUB.
Pomocí pøiloeného nízkofrekvenèního kabelu pøipojte
subwoofer pøímo k linkovému výstupu pro subwoofer.
Sub
line out

Sub
line out

Poznámka:
Pokud máte k dispozici pouze stereofonní signál, mùete
výstupy levého a pravého kanálu ze zesilovaèe pøipojit ke
vstupùm pro levý a pravý kanál na subwooferu.

AMP

Pøipojení dalího subwooferu
K Jamo D 6SUB lze pøipojit dalí pøídavný subwoofer.
Pomocí nízkofrekvenèního kabelu pøipojte dalí
subwoofer do výstupu D 6SUB.

AMP

THX
Pokud je Jamo D 6SUB souèástí systému THX, prosím zachovejte následující pravidla.

Fáze

Dìlící
kmitoèet

Nastavte ovládací prvky na subwooferu podle obrázku.
Poznámka:
Ovládací prvky lze nastavit i podle Vaeho vkusu a
podle prostøedí, kde je D 6SUB umístìn.

Level

Ovládací panel D 6SUB

Level
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THX a THX Ultra jsou registrované obchodní znaèky Lucasfilm Ltd.

