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A doboz tartalma:

HTM72 S2
1 Habszivacs dugó
4 Öntapadós gumi alátét

HTM71 S2
2 Habszivacs dugó
4 Öntapadós gumi alátét

Környezetvédelmi tájékoztató
A termék megfelel a nemzetközi előírásoknak, ideértve, de nem 
kizárólagosan a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő használatának korlátozását előíró 

 i.  RoHS irányelvet (Restriction of Hazardous Substances), 
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló

 ii.   REACH irányelvet (Registration, Evaluation, Authorisation and 
restriction of CHemicals, valamint az elektromos és 

 iii.   elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE előírást 
(Waste Electrical and Electronic Equipment).

A termék megfelelő leselejtezéséről vagy újrahasznosításáról további 
információkat a helyi hulladékkezelőtől vagy hatóságtól kérhet.

HTM71 S2HTM72 S2

MAGYAR
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Hangsugárzó installáció
Amennyiben projektort használ akusztikailag áteresztő képernyővel, 
helyezze a hangsugárzót a képernyő közepe mögé. Egyéb 
lehetőségek a közvetlenül a képernyő felé vagy alá helyezés, 
amelyik közelebb van a fülmagassághoz. Állítsa a hangsugárzó 
elejét a képernyő elejével egy vonalba. A hangsugárzót legjobban 
úgy használhatja, ha egy stabil polcra vagy fali tartóra szereli fel, 
vagy egy stabil tartóállványra helyezi. Ha a hangsugárzót egy 
polcra vagy médiaállványba helyezi egyéb AV készülékekkel együtt, 
ragassza fel a 4 öntapadós gumi alátétet a hangsugárzó aljára. Ezek 
bizonyos fokig szigetelést biztosítanak a rázkódás ellen. 

Szórt mágneses tér
A hangsugárzóba épített hangszórók által keltett mágneses tér 
túlnyúlhat a hangdoboz oldalfalain is. Javasoljuk, hogy a mágneses 
térre érzékeny eszközöket (képcsöves televíziók és monitorok, 
audió és video kazetták, bankkártyák stb.) legalább 0,5 méter 
távolságra helyezze a hangsugárzóktól. Az LCD, OLED és plazma 
képmegjelenítőkre a mágneses tér nincs hatással.

2. Elhelyezés 

0.5m – 1m 0.5m – 1m
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Bizonyosodjon meg arról, hogy a hangsugárzó pozitív terminálja 
(+ jellel jelölt és piros színű) az erősítő pozitív kimenetéhez 
csatlakozik, valamint a hangsugárzó negatív terminálja (- jellel jelölt 
és fekete színű) az erősítő negatív pontjához csatlakozik. Fordított 
csatlakozás esetén a hangkép zavaros és a mélyhang hiányos lesz. 
A zörgések elkerülésének érdekében mindig szorosan húzza meg 
a csatlakozókat.

Hangsugárzó kábel kiválasztásához kérje szakkereskedője 
segítségét. 

Minden csatlakoztatást a készülékek kikapcsolt állapotában 
végezzen. 

Két pár terminál található a hangsugárzón, ezáltal kettős 
kábelezésre is alkalmas. Hagyományos bekötésnél (fent balra) a 
csatlakozókat összekötő lemezeket a helyükön maradnak (gyári 
állapot) és egy pár aljzat csatlakozik az erősítőhöz. Kettős kábelezés 
esetén (fent jobbra) az összekötőlemezeket el kell távolítani és a 
terminálokat páronként kell függetlenül az erősítőhöz csatlakoztatni. 
A kettős kábelezés jobb felbontást és jobb alacsony frekvenciás 
hangzást biztosít.

3. Csatlakoztatások

HTM71 S2

HTM72 S2
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A finomhangolás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy 
minden csatlakozás megfelelő és biztonságos.

Amennyiben a hangdobozokat a falaktól távolabbra helyezzük el, 
a mélyhangok hangereje csökkenhet. A hangdoboz mögötti tér a 
hangkép mélységét növeli. Általánosságban, ha a hangdobozokat 
a falhoz közel helyezzük a mélyfrekvenciák hangerejének 
erősödésével számolhatunk. Ha nem tudja vagy szeretné a fal mellől 
elvenni a hangdobozokat, de szeretné csökkenteni a mélyhangok 
hangerejét, akkor a szivacsdugót, ha a mélyhangok keménységét 
csökkentené, akkor használja a mellékelt szivacsgyűrűt (fenti ábra). 

Előfordulhat, hogy a mélyfrekvenciás átvitelben egyenetlenséget 
tapasztal, ezt a meghallgató helyiség különböző sajátrezonanciái 
okozhatják. Már a hangsugárzó pozíciójának, vagy a hallgatási pont 
helyzetének legkisebb változtatása is jelentős hatással lehet ezekre 
a rezonanciákra illetve a kapott hangra. Amennyiben nem elégedett 
az eredménnyel próbálja megváltoztatni a hallgatási pozícióját vagy 
a hangsugárzókat áthelyezni egy másik fal mellé.

Ha nincs más alternatíva, beállíthatja a mélyfrekvenciás átvitelt 
a mellékelt kétrészes szivacsdugó segítségével. A dugó két 
részre szedhető, a külső nagyobb átmérőjű szivacsgyűrűvel 
finomhangolást végezhet vagy a teljes dugóval izolációt. Csak a 
külső gyűrű kevesebb mélyhang csillapítást biztosít, mint a teljes 
dugó.

4. Finomhangolás
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A termék felülete időnként portalanítást igényel. Amennyiben 
aeroszolos vagy más tisztítószert kíván erre használni, először 
óvatosan távolítsa el az előlapot a termékről. A tisztítószert a 
tisztításra használt ruhára tegye, ne fújja közvetlenül a hangfalra. 
Először egy kisebb, nem látható területen próbálja ki a tisztítószert, 
megbizonyosodva, hogy nem okoz sérülést. Kerülje a súrolószerek, 
bármilyen savas vagy lúgos, illetve antibakteriális hatóanyagok 
használatát. Ne használjon semmilyen tisztítószert a hangszórók 
tisztításához. Az előlap tisztítása textilkefével történjen, miután 
eltávolította a dobozról a rácsot. Igyekezzen elkerülni a mozgó 
alkatrészek, különösen a magas hangszórók megérintését, mert az 
kárt okozhat.

Amikor a Bowers & Wilkins hangdobozokat valódi válogatott 
fa furnérral burkolják, egy ultraviola sugárzásnak ellenálló 
lakkbevonattal látják el azokat, minimalizálva a burkolat színének 
időbeli elváltozását. Mindazonáltal, mint az összes természetes 
anyagnál számolni kell a faburkolat (furnér) néhány árnyalatbeli 
változásával. Ez a folyamat lassítható, ha a hangdoboz előlapja a 
hangdobozon van, vagy árnyékos helyre helyeztük el a hangfalakat. 
Ha azonban a különbségek adódnak a színárnyalatokban (pld. 
oldalfal és a hangszórórács alatti terület), segíthetünk azzal, hogy a 
hangdobozokat egyenletes napfénynek tesszük ki mindenhol addig, 
amíg a színkülönbségek kiegyenlítődnek. Ez a folyamat napokig, 
de akár hetekig is eltarthat. Az érés folyamatát felgyorsíthatjuk UV 
lámpa óvatos használatával is. Abból a célból, hogy megőrizzük 
a hangdoboz burkolatának épségét tartsuk távol a közvetlen 
hősugárzástól vagy meleg levegős ventillátoroktól.

A hangsugárzók hangminősége a kezdeti használat során 
jelentősen változik. Amennyiben a hangsugárzót hideg helyen 
tárolták, a mechanikai alkatrészeknek, illetve a hangszóróban 
lévő csillapító folyadéknak időre van szüksége, hogy a megfelelő 
mechanikai jellemzőit visszanyerje. Ez az időszükséglet függ az 
üzembe helyezést megelőző tárolási feltételektől, és a használat 
módjától. Általában a hőmérsékleti jellemzők maximum egy hét alatt 
stabilizálódnak, a mechanikai jellemzők kb. 15 óra átlagos használat 
után érik el optimális értékeiket. 

5. Bejáratás 6. Ápolás 
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