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SOUNDSTICKS
®

 WIRELESS

1.  Læs disse instruktioner.
2.  Gem disse instruktioner.
3.  Ret dig efter alle advarsler.
4.  Følg alle instruktioner.
5.  Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
6.  Rengør kun enheden med en tør klud.
7.  Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Monter i henhold 

til producentens instruktioner.
8.  Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder 

som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre 
apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.

9.  Omgå ikke sikkerheden ved brug af et ikke-jordforbundet 
eller ikke-polariseret stik. Et ikke-jordforbundet stik har 
to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et ikke-
polariseret stik har to ben og et tredje jordben. Det brede 
ben eller det tredje ben er til for din sikkerhed. Hvis det 
leverede stik ikke passer til stikkontakten, skal du tilkalde 
en elektriker for at få den gamle stikkontakt udskiftet.

10.  Beskyt nedledningen mod at blive trådt på eller klemt, 
navnlig ved stikdåser, forlængerledninger, samt ved det 
sted, hvor ledningen kommer ud af apparatet.

11.  Anvend kun tilbehør/ekstraudstyr, der er godkendt af 
producenten.

12.  Anvend kun på vogne, stativer, beslag eller borde angivet 
af producenten, eller solgt sammen med apparatet. Når 
der anvendes en vogn, skal der udvises forsigtighed ved 
kørsel med vogn/apparat, så det ikke vælter.

13.  Træk stikket til apparatet ud under tordenvejr, eller hvis 
apparatet er ubenyttet i længere perioder.

14.  Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. 
Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget på 
nogen måde, spildt væske på, eller der er faldet genstande 
ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller 
fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBN IKKE

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE 
RISIKOEN FOR BRAND ELLER 
ELEKTRISK STØD MÅ DETTE APPARAT 
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER 
FUGT.

LYNSYMBOLET MED 
PILEHOVEDET I EN 
LIGESIDET TREKANT 
ADVARER BRUGEREN 
OM TILSTEDEVÆRELSEN 
AF UISOLERET 
"FARLIG SPÆNDING" I 
PRODUKTET, DER KAN 
VÆRE KRAFTIG NOK 
TIL AT GIVE PERSONER 
ELEKTRISK STØD.

UDRÅBSTEGNET INDE I 
EN LIGESIDET TREKANT 
GØR BRUGEREN 
OPMÆRKSOM PÅ 
TILSTEDEVÆRELSEN AF 
VIGTIGE BETJENINGS- 
OG VEDLIGEHOLDEL-
SESVEDJLEDNINGER  
I DET MATERIALE, 
DER FØLGER MED 
PRODUKTET.

15.  Dette apparat må ikke udsættes for dryppende væsker eller 
sprøjt, og sørg for, at ingen genstande fyldt med væske, 
f.eks. vaser, anbringes på apparatet.

16.  Hvis apparatet fuldstændig skal frakobles fra lysnettet, tages 
netledningens stik ud af AC-stikkontakten.

17.  Netstikket skal være let at komme til.
18.  Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, 

ild eller lignende.
19.  Undlad at anbringe åben ild som f.eks. tændte stearinlys på 

apparatet.
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Specifikationer*

System 
Frekvensområde: 44 Hz - 20 kHz 
Strømforbrug:  4 W tomgang,  

 65 W maks.

Subwoofer 
Transducer (1): 6" woofer 
Forstærkers udgangseffekt: 20 W RMS  
Dimensioner (B x H):  232 mm x 258 mm 
Vægt: 2,2 kg

Satellit 
Transducere (4): 1" fuldtone pr. kanal
Forstærkers udgangseffekt:  10 W RMS  

pr. kanal
Dimensioner (B x H):  51 mm x 254 mm
Vægt: 0,7 kg

Fejlfinding

Symptom Muligt problem Løsning

Ingen lyd fra SoundSticks-
højttalersystem.

Subwooferen er ikke tilsluttet strøm.

Strømforsyningsstikket er ikke isat 
korrekt.

Ingen eller lav lydstyrke.

Sørg for, at strømforsyningen er sluttet til en strømførende strømkilde 
og er korrekt tilsluttet til subwoofer. Bemærk: Når subwooferen er tændt, 
skal tænd/sluklampen lyse.

Sæt stikket med pil opad i subwooferen.

Tryk på lydstyrkeknappen "Up" ( +) på lydstyrke-satellitten for at slå 
lyden til og/eller øge systemets lydstyrkeniveau.

Bemærk: Hvis du trykker på knappen "Down" ( -), nedsættes systemets 
lydstyrke. Hvis du trykker på begge lydstyrkeknapper, ( +) og ( -), samtidigt, 
afbrydes lyden i systemet.

SOUNDSTICKS
®

 WIRELESS

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.
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Trin 1. Placer individuelle 
SoundSticks (satellitter) 
ved siden af skærm/
computer.

Placer subwooferen som 
ønsket, men placering 
under skrivebordet giver 
bedste ydelse.

Trin 2. Forbind satellit-
kabler med dobbelt 
subwooferkabel. Tilslut 
også indgangskabel til 
stikket til indgangskabel 
på subwooferen.

Trin 3. Indsæt SoundSticks 
indgangkabel i 
computeren eller en  
anden lydenhed.

Trin 4. Sæt netledningen  
i strømforsyningen.
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Nem opsætningsvejledning
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www.harmankardon.com
Symptom Muligt problem Løsning

Ingen lyd fra subwooferen,  
kun satellitter.

Ingen lyd fra satellitter  
kun subwoofer.

Høje frekvenser lyder kedelige.

Ingen lyd fra Bluetooth-enhed.

Subwooferlydstyrkeknappen  
indstillet til minimum.

Satellitter ikke tilsluttet  
til subwoofer.

Satellitter ikke anbragt korrekt.

Enhed ikke sammenkoblet.

Drej subwooferlydstyrkeknappen med uret, indtil den relative lydstyrke 
er passende.

Kontroller forbindelsen mellem satellitter og subwoofer.

Placer og vip (i vinkel) højttalerne mod lytteren. Lyden fra satellitterne er 
meget retningsbestemt pga. linear-array-designet med fire elementer.

Sammenkobl enheden med de trådløse Soundsticks. Bluetooth-lampen 
lyser, når sammenkoblingen er fuldført.

Dette produkt er beregnet til at modtage strøm gennem et direkte stik, der er strømforsyningsmærket "Klasse 2" og udgangklassificeret 16 V DC min. 1,5 A.

* Lyd fra en sammenkoblet Bluetooth-enhed blandes med lyden fra en tilsluttet lydenhed. For kun at lytte til en enhed stoppes afspilning på den anden enhed.

Trin 5. Tilslut 
strømforsyningen  
til subwooferen.

Trin 6. Sæt netledningen  
i vægstikket.

Trin 7. Tryk på 
subwooferens 
lydstyrkeknap/tænd/sluk-
knap. Enheden er tændt, 
når lampen er tændt. Brug 
subwooferens lydstyrkeknap 
til at afstemme subwooferens 
lydstyrke med satellitternes.

Bluetooth
LED 

Trin 9. Juster lydstyrken 
ved at trykke på knapperne 
+ eller -. Hvis du trykker 
på begge knapper, +  
og - , afbrydes lyden.  
Når enheden er lydløs,  
slås lyden til ved at trykke 
på en af knapperne.

Trin 8. Tænd de trådløse 
Soundsticks. (Enhed 
vil automatisk gå i 
parringstilstand). Sæt den 
Bluetooth-aktiverede enhed 
i parringstilstand. Vælg 
"Trådløse Soundsticks" 
på enhedens parringsliste. 
Adgangskoden (hvis 
påkrævet) er 0000. Når 
parringen er fuldført, lyser 
Bluetooth-lysdioden på de 
trådløse Soundsticks.
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