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Karton Kutu İçeriği

Kutuda aşağıdakiler yer almaktadır:
1 adet sünger tıkaç
1 adet aksesuar paketi
 4 adet kauçuk ayak
 4 adet M6 sivri uçlu ayak
 4 adet kilit somunu (10 mm’lik daireler arası)
1 adet kaide
1 adet aksesuar paketi
 1 adet Allen anahtarı
 4 adet M6x 35 mm’lik vida
 4 adet düz rondela
 4 adet sarsıntıya dayanıklı rondela

Çevresel Bilgi
Bu ürün, aşağıdakiler dahil olmak üzere, ama bunlarla sınırlı 
kalmayacak şekilde uluslararası yönetmeliklere uygundur:

 i.  Elektrikli ve elektronik donanımda tehlikeli maddelerin 
kısıtlanması (RoHS),

 ii.   Kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, yetkilendirme ve 
kısıtlanması (REACH)

 iii.  Atık haldeki elektrikli ve elektronik donanımın imha edilmesi 
(WEEE).

Bu ürünün uygun şekilde nasıl geri dönüşüm işlemine tabi 
tutulacağı veya imha edileceği konusunda bilgi almak için yerel 
atık imha yetkilinize danışınız. 

TÜRKÇE

Contents
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Hoparlör Kurulumu
Hoparlörler yalnızca zemine monte edilmek üzere tasarlanmıştır. 
Hoparlörlerin mümkün olduğunca temin edilen sivri uçlu ayakların 
yardımıyla zemin üzerinde sıkıca durduğundan emin olun. Buna ek 
olarak, uygun stabilite sağlamak için kaideyi yerleştirin. 

Açma işlemi sırasında kartonun üst kanadındaki diyagramları 
izleyerek kaideyi takabilirsiniz. Alternatif olarak, masa gibi uygun 
bir destek zeminini biz bezle kaplayıp kabinin tabanı zeminin 
üstüne gelecek hoparlörü üstüne koyarak ürün tamamen 
ambalajından çıkartıldıktan sonra da kaideyi takabilirsiniz. 
Kaideyi kabinin altındaki bağlantı delikleriyle hizalayın ve kaidenin 
altındaki okun ön tarafa gelmesini sağlayın. Temin edilen vidalar 
ve rondelalar yardımıyla kaideyi emniyetki hale getirin. Sarsıntıya 
dayanıklı rondelaları düz rondelalar ile vida başlarının arasına 
yerleştirin. Temin edilen Allen anahtarını kullanarak vidaları 
sıkıştırın.

Sivri uçlu ayaklar, halıyı delecek ve zemin yüzeyine yaslanacak 
şekilde tasarlanmıştır. Öncelikle, sivri uçlu ayaklar zemine 
yaslanırken somunlar hemen halının üstünde yükselecek şekilde 
kilit somunlarını sivri uçlu ayakların üstüne vidalayın. Sivri uçlu 
ayakları kaidedeki dişli insörtlerine tam olarak vidalayın. Zemine 
yerleştirildikten sonra kabin sallanırsa, kabin sallanmadan sabit 
durana kadar zemine temas etmeyen sivri uçlu ayakların vidalarını 
gevşetin. Son olarak, somunları kabine kilitleyin. Hoparlör 
konumlandırması optimize edildikten sonra sivri uçlu ayakları 
takmak ve ayarlamak daha uygun olabilir.

Eğer zeminde halı yoksa ve zemin yüzeyini çizmekten 
kaçınıyorsanız, sivri uçlu ayaklar ile zemin arasında ya koruyucu 
metal bir disk kullanın (örneğin metal para) ya da temin edilen 
kauçuk ayakları kullanabilirsiniz. Kauçuğu yerleştirin ve kabinin 
seviyesini sivri uçlu ayaklar ile aynı şekilde ayarlayın. 

2. Konumlandırma 
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Hoparlör Konumlandırma
İlk kurulumdan sonra hoparlörün ayarlanması, muhtelemen ses 
kalitesini artıracak olup genellikle faydalıdır. 

Müzik seti veya ev sinema sistemi kurulumunda, her bir 
hoparlörün yakın çevresinin benzer akustik özelliklere sahip 
olmasına özen gösterin. Örneğin, hoparlörlerden bir tanesi, çıplak 
duvara bitişik durumdayken diğeri mefruşata veya perdelere bitişik 
durumdaysa, hem genel ses kalitesinin hem de stereo imajının 
tehlikeye girmesi muhtemeldir. 

Konvansiyonel Stereo Sistemler
Öncelikle hoparlörler, üçüncü köşedeki dinleme alanı tarafından 
tamamlanan eşkenar üçgenin iki köşesinde 1,5 metre ile 3 metre 
aralığında konumlandırılmalıdır. Hoparlör, arkadaki duvardan 
yaklaşık 0,5 metre kadar uzakta olmalı ve yan duvarlardan da en 
az 0,5 metre uzakta olmalıdır. 

Ev Sineması Sistemi
Eğer hoparlörler, ev sineması sisteminde ön kanallar için 
kullanılacaksa, 2 kanallı ses için gerekli olandan daha yakın bir 
yere yerleştirilmelidir, çünkü surround kanallar imajı genişletme 
eğilimindedir. Ayrıca, hoparlörleri yaklaşık olarak 0,5 metre 
kadar ekranın yanına yerleştirmek, ses imajının görsel imaj 
ile aynı ölçekte olmasına yardımcı olur. Konvansiyonel stereo 
konumlandırmada olduğu gibi hoparlörler ideal olarak yan 
duvarlardan en az 0,5 metre uzakta olmalıdır. Eğer hoparlörünüzü 
arkasındaki duvara yaslamak isterseniz ve bu konumda bas ses 
aşırı vurgulanırsa, köpük tıpalarını kullanmak için bilgi edinmek 
üzere bu kılavuzda yer alan “İnce Ayar” bölümünü inceleyin. 

Kaçak manyetik alanlar
Hoparlörün sürücü üniteleri, kabin sınırlarının ötesine taşan kaçak 
manyetik alanlar yaratabilir. Manyetik hassasiyeti olan eşyalarınızı 
(CRT televizyon ve bilgisayar ekranları, bilgisayar diskleri, ses ve 
video kasetleri, kredi kartları ve benzeri eşyalar) hoparlörün en az 
0,5 metre uzağında bulundurmanızı tavsiye ederiz. LCD, OLED ve 
plazma ekranlar, manyetik alanlardan etkilenmezler. 

>0.5m
>0.5m

>0.5m

110° - 130°

~40°

5 adet Kanal 7 adet Kanal

1.5m - 3m
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Tüm bağlantılar, ses donanımı kapalı konumdayken yapılmalıdır.

Hoparlörün arkasıda bağlantılı 2 çift terminal bulunmaktadır. 
Konvansiyonel bağlantı için (sol üstte) terminal bağlantıları olduğu 
gibi bırakılmalıdır (teslimattaki gibi) ve sadece bir çift terminal 
amplifikatöre bağlanmalıdır. İki-kablolu veya iki-amplifikasyonlu 
bağlantı için (sağ üstte) terminal bağlantıları çıkarılmalı ve her iki 
terminal çifti de amplifikatöre veya bağımsız olarak amplifikatörlere 
bağlanmalıdır. İki-kablolu bağlantı, alçak seviyedeki ayrıntıların 
çözünürlüğünü arttırabilir. 

Hoparlördeki pozitif terminallerin (+ işaretli kırmızı renkli) 
amplifikatördeki pozitif çıkış terminallerine ve negatif terminallerin 
(- işaretli siyah renkli) amplifikatördeki negatif çıkış terminallerine 
bağlı olduğundan emin olun. Yanlış bağlantı durumu, kötü 
imgelemeye ve bas seslerde kayıp yaşanmasına yol açabilir. 

Kullanacağınız hoparlör kablosunu seçerken satıcınıza danışın.

3. Bağlantılar
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Eğer bas ses frekans ile eşit değil gibi duruyorsa, bu durum 
muhtemelen dinleme odanızın akustik özelliklerinin bir sonucudur. 
Hoparlörlerin konumunda veya dinleme pozisyonundaki ufak 
değişiklikler bile özellikle düşük frekanslarda sonik performans 
üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Eğer mümkünse dinleme 
pozisyonunuzu değiştirin veya hoparlörlerinizi başka bir duvarın 
yanına yerleştirin.

Eğer hiçbir alternatif mevcut değilse, temin edilmiş köpük 
tıpalarını kullanarak hoparlörünüzün düşük frekans performansını 
ayarlayabilirsiniz. Tıpalar iki parçalı olup bir dereceye kadar ince 
ayar yapmayı sağlar, dıştaki büyük çaplı parça izolasyon amaçlı 
kullanılabileceği gibi iki parçayı birlikte de kullanabilirsiniz. Dıştaki 
büyük çaplı köpüğün tek başına kullanımı, komple tıpa montajına 
göre bas seste daha düşük seviyede azalma sağlayacaktır. 

İnce ayar yapmadan önce, kurulumdaki tüm bağlantıların doğru 
yapıldığından ve bunların emniyetli olduğundan emin olun. 

Hoparlörleri duvardan uzaklaştırmak, genellikle bas ses 
seviyesini düşürecektir. Hoparlörlerin arkasındaki boşluk, ayrıca 
işitsel derinlik etkisi yaratmaya yardımcı olacaktır. Tam tersine 
hoparlörleri duvara yaklaştırmak, bas ses seviyesini artıracaktır. 
Eğer hoparlörleri duvardan uzaklaştırmaksızın bas ses seviyesini 
azaltmak isterseniz, köpük tıpaları yerleştirin veya daha düşük 
seviyede bas sesi azaltmak için giriş tüplerinde yer alan köpük 
halkaları yerleştirin. 

4. İnce Ayar
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Kabin yüzeyinin bakımını yapmak için çoğunlukla sadece 
tozunu almak yeterlidir. Eğer aerosol veya başka bir temizlik 
maddesi kullanmak isterseniz, temizlik maddesini bezin üstüne 
dökün, direkt olarak ürünün üstüne dökmeyin ve bazı temizlik 
malzemelerinin bazı yüzeylere zarar verebileceğini göz önüne 
alarak önce küçük bir alan üzerinde deneme yapın. Aşındırıcı 
veya asit, alkali ya da antibakteriyel maddeler içeren malzemeler 
kullanmaktan kaçının. Boya yüzeyindeki izler, seyreltilmiş 
parfümsüz sabun solüsyonu ile silinebilir. Kalan çizgi izlerini, tescilli 
bir cam temizleyici püskürtüp mikrofiber bezle hafifçe silerek 
giderebilirsiniz. Sürücü ünitelerinde kesinlikle temizlik malzemeleri 
kullanmayın ve zarara yol açabileceği için ünitelere dokunmaktan 
kaçının.

Gerçek ahşap kaplamalar, zaman içindeki renk değişimlerini 
en aza indirgemek için ultraviyole ışınlarına dayanıklı bir vernik 
ile işlenmiştir. Buna rağmen, tüm doğal malzemelerde olduğu 
gibi zaman içinde bir miktar renk değişimi gözlenebilir. Renk 
değişiklikleri, tüm kaplama yüzeylerinin eşit olarak ve aynı oranda 
güneş ışığına maruz bırakılmasıyla düzeltilebilir. Bu işlem çok 
zaman alabilir, ama bir ultraviyole lambanın dikkatli kullanımı 
ile de hızlandırılabilir. Ahşap kaplamaların çatlama olasılığını en 
aza indirmek için hoparlörleri, radyatörler ve sıcak havalandırma 
delikleri gibi direkt ısı kaynaklarından uzak tutun. 

Hoparlörün performansı, ilk kurulum sırasında aldatıcı şekilde 
değişiklik gösterebilir. Eğer hoparlör soğuk bir ortamda muhafaza 
edildiyse, sürücü ünitelerinin sönümlenme bileşenlerinin ve 
süspansiyon malzemelerinin mekanik özelliklerini tam olarak geri 
kazanması için biraz zaman geçmesi gerekecektir. Ayrıca, sürücü 
ünitesi süspansiyonu, ilk kullanım saatleri boyunca gevşeyecektir. 
Hoparlörün istenilen performansına ulaştırılması için geçecek 
süre, önceki depolama koşullarına ve nasıl kullanıldığına bağlı 
olarak değişkenlik gösterir. Kural olarak, sıcaklık etkilerinin stabilize 
olması için bir hafta zaman tanıyın ve mekanik parçaların istenilen 
tasarım özelliklerine erişmesi için ortalama 15 saatlik bir kullanım 
süresinin geçmesini bekleyin. 

5. Alıştırma 6. Sonraki Bakım


