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Johdanto
Kiitos, että olet hankkinut Harman Kardon® HKTS30SAT-2-kaiutinparin, jonka ansiosta 
sinulla on edessäsi vuosien kuuntelunautinto. Vaikka HKTS30SAT-2-kaiuttimet ovat 
täynnä huippuluokan komponentteja, ne on helppo asentaa. Värikoodatut kaapelit 
tekevät HKTS30SAT-2-kaiuttimista helppokäyttöiset.

Jotta saisit suurimman mahdollisen nautinnon uudesta kaiutinjärjestelmän, suosittelem-
me käyttämään muutaman minuutin tämän käyttöoppaan lukemiseen. Näin varmistat, 
että vastaanottimeen ja vahvistimeen tekemäsi liitännät ovat oikeat

Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, sen asennuksesta tai toiminnasta, ota yhteyttä 
jälleenmyyjään, joka on paras paikallinen tiedonlähde.

Kuvaus ja ominaisuudet
HKTS30SAT-2 on pari SAT-satelliittikaiuttimia, joissa on seuraavat ominaisuudet:

Kaksi 3" (75 mm) videosuojattua keskiäänikaiutinta •

Yksi 3/4" (19 mm) videosuojattu diskanttikaiutin •

Suljettu kotelo •

Irrotettava jalusta •

Seinäkiinnike •

Värikoodatut kaapelit •

Kaikissa kaiutinkaapeleissa on käytetty värikoodijärjestelmää, jotta ne vastaisivat kulutta-
jaelektroniikkajärjestön (CEA) standardeja. Värikoodijärjestelmä vähentää sekaannuksen 
vaaraa kaiuttimia liitettäessä, erityisesti silloin, kun niitä liitetään Harman Kardon 
-vastaanottimeen.

Valinnaiset HTFS 3/E -lattiatuet voidaan hankkia erikseen Harman Kardon 
-jälleenmyyjältä. 

Kaksi SAT-TS30-satelliittikaiutinta

Kaksi seinäkiinnikettä

Kaksi metallista pysäytyslevyä ja ruuvit 

Kaksi 10 metrin (32,8 jalan) 
(ruskea ja beesi nauhat)

Harman Kardon®  
HKTS30SAT-2

Pakkaukseen sisältyy
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Kaiutinten sijoittaminen 
5.1-kanavaisen järjestelmän laajentaminen 7.1-kanavaiseksi 
järjestelmäksi 
Surround-takakaiuttimet tulee asentaa takaseinälle, heti kuuntelijoiden taakse, 0,9-1,8 
m päähän toisistaan 1,5-1,8 m lattiasta.

Oikea surround-takakaiutin

0.9m - 1.8m

1.5m - 1.8m

Vasen surround-takakaiutin

Keskikaiutin

Jos alkuperäiset surround-kaiuttimet 
ovat kuuntelijoiden takana, siirrä ne 

kuuntelijoiden sivuille

Vasen etukaiutin

Vasen surround-
kaiutin

Oikea surround-
kaiutin

Oikea surround-
takakaiutin

Vasen surround-
takakaiutin

Oikea etukaiutin

Subwoofer

TV

HUOMAUTUS: Jos alkuperäiset surround-kaiuttimet ovat kuuntelijoiden takana, siirrä ne 
kuuntelijoiden sivuille.

HKTS 30 -kaiutinjärjestelmän laajentaminen:
HKTS30SAT-2 -kaiuttimet on suunniteltu laajentamaan HKTS30-kaiutinjärjestelmän 
5.1-kanavaisesta 7.1-kanavaiseksi järjestelmäksi. Voit kytkeä HKTS30SAT-2-kaiuttimet 
vastaanottimen tai vahvistimen vasempaan surround-takakaiutinliitäntään ja oikeaan 
surround-takakaiutinliitäntään.

HKTS 20 -kaiutinjärjestelmän laajentaminen:
HKTS30SAT-2 -kaiuttimet on suunniteltu laajentamaan HKTS20-kaiutinjärjestelmän 
5.1-kanavaisesta 7.1-kanavaiseksi järjestelmäksi korvaamalla vanhan vasemman 
ja oikean etukaiuttimen. Voit kytkeä vasemman ja oikean HKTS20-etukaiuttimen 
vastaanottimen tai vahvistimen vasempaan surround-takakaiutinliitäntään ja oikeaan 
surround-takakaiutinliitäntään.

Kiinnitysvaihtoehdot HKTS30SAT-2

Asettaminen hyllylle
Voit asettaa HKTS30SAT-2 ja keskikaiuttimen 
hyllyille. Satelliittikaiuttimissa on jalustat 
hyllylle asettamista varten. Halutessasi voit myös 
irrottaa jalustat.

Irrota satelliittikaiuttimen jalusta kuvan 
mukaisesti vetämällä sitä suoraan ulos 
kaiuttimesta. Paineen kohdistaminen tasaisesti 
jalustan molemmille puolin saa sen liukumaan 
pois pehmeästi.

Seinäkiinnitys: 
Satelliittikaiuttimet
TÄRKEÄÄ: Lue kappale Kaiutinliitännät sivulta 5 
ennen HKTS30SAT-2 kiinnittämistä seinälle. 
Kaiutinten johdot on työnnettävä seinäreikien 
läpi ja ne on liitettävä kaiuttimiin samalla, kun 
kaiuttimia asennetaan seinälle.

HUOMAUTUS: Jos käytät omia kaiutinjohtoja, ne eivät 
saa olla paksumpia kuin näiden kaiutinten kanssa toimitetut johdot. 
Paksumpi johto estää seinätelineen liukumista kaiuttimeen.

Määritä kaiutinten paikka (katso 1. Kaiutinten sijoittaminen vierestä).

Irrota kaiutinten jalustat, kuten on kuvattu yllä olevassa kohdassa 2. 
Asettaminen hyllylle.

Pura seinätelineen kannatin liu’uttamalla sen kaksi osaa erilleen, kuten on osoitettu 3. 
kuvassa.

Kiinnitä seinätelineen seinäosa seinään työvälineillä, jotka soveltuvat seinän 4. 
rakenteisiin ja materiaaleihin. Suosittelemme ensin ankkuroimaan telineen sen 
avaimenreiästä ja sitten kiinnittämään sen toisella ankkurilla yläreiän kautta, kuten 
on osoitettu kuvassa. Huomioi, että HKTS30SAT-2 painavat 1,5 kg. Varmista, että 
käytät varustusta, joka kestää sen painon.

Yläreikä

Avaimenreikä

Alareikä

 

Kohdista painetta tasaisesti 
jalustan molemmille puolille

Nosta jalustaa suoraan 
ulos kaiuttimesta

Vedä osia
erilleen
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HUOMAUTUS: Jos kaiutinjohto viedään seinän läpi, se voidaan tuoda ulos suoraan 
telineen sijainnin takaa ja työntää seinätelineen seinäosan alareiän läpi, kuten on 
osoitettu kuvassa. Näin johtoa ei jää yhtään näkyviin, kun asennus on valmis.

Työnnä johto  
alareiän läpi

Tuo johto ulos tästä

Jos kaiutinjohtoa ei viedä seinän läpi, työnnä se seinätelineen seinäosan läpi, kuten 5. 
on osoitettu kuvassa.

Pujota kaiutinjohto seinätelineen kaiutinosan läpi, kuten on osoitettu kuvassa.6. 

Vie johto sisään tästä

Tuo johto ulos tästä

Jos et vielä ole irrottanut kaiuttimen jalustaa, irrota se nyt vetämällä sitä suoraan ulos 7. 
kaiuttimesta, kuten on osoitettu kuvassa. Paineen kohdistaminen tasaisesti jalustan 
molemmille puolin saa sen liukumaan pois pehmeästi.

Kohdista painetta tasaisesti 
jalustan molemmille puolille

Nosta jalustaa suoraan 
ulos kaiuttimesta

 

VAROTOIMI: Ennen kaiutinliitäntöjen tekemistä varmista, että vastaanotin tai 
vahvistin on kytketty POIS PÄÄLTÄ. Suosittelemme myös, että sen virtajohto on 
irrotettu seinäpistorasiasta.

Liitä kaiutinjohto kaiuttimen liittimiin kuvan mukaisesti:8. 

Avaa liitäntäaukko painamalla liittimen päätä alaspäin. •
Liitä johdon paljas pää kokonaan aukkoon. •
Päästä ote liittimen päästä, jotta johto kiinnittyy tiukasti. •

Liitä johdin, jossa on värinauha, kaiuttimen punaiseen ( + )-liittimeen ja liitä toinen 
johdin kaiuttimen mustaan ( – )-liittimeen.

+ –

Avaa aukko painamalla 
päätä alas

Liitä johdon paljas pää 
avoimeen aukkoon

Päästä ote päästä, jotta johto 
kiinnittyy tiukasti

TÄRKEÄÄ: Varmista, että ( + ) ja ( – )-johdot eivät kosketa toisiaan, eivätkä toista 
liitintä. Toisiinsa koskevat johdot voivat aiheuttaa oikosulun, joka voi vaurioittaa 
vastaanotinta tai vahvistinta.

Liu’uta seinätelineen kaiutinosa kaiuttimeen, kuten on osoitettu kuvassa. Sovita 9. 
telineessä olevat urat kaiuttimen kiskoihin ja kohdista painetta tasaisesti telineen 
molemmille puolille, niin että se liukuu suoraan kaiuttimen.

Paina teline kokonaan kaiuttimeen, kunnes se napsahtaa paikalleen. •
Vedä kaikki löysät kaiutinjohdot takaisin telineen läpi, kun liu’utat telinettä  •
kaiuttimeen.

Sovita telineen urat 
kaiuttimen kiskoihin

Paina alas tasaisesti telineen molemmilta puolilta

Liu’uta kaiutin telineen seinäosaan, kuten on osoitettu kuvassa. Vedä kaikki löysät 10. 
kaiutinjohdot takaisin telineen seinäosan läpi.

Liu’uta kaiutin 
seinäkannattimeen

Sovita metallinen pysäytyslevy seinäkiinnikkeen alaosassa olevaan loveen siten, että 11. 
pehmike on kiinnikettä kohden, ja kiinnitä se tukeen kahdella mukana toimitetulla 
ruuvilla. Tämä kiinnitys estää kaiutinta irtoamasta seinäkiinnikkeestä ja pitää 
kaiuttimet paikoillaan, kun sitä käännetään seinäkiinnikkeessä.

Mukana toimitetut ruuvit

Pysäytyslevy
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Kaiutinliitännät 
VAROTOIMI: Ennen kaiutinliitäntöjen tekemistä varmista, että vastaanotin tai vahvistin 
on kytketty POIS PÄÄLTÄ. Suosittelemme myös, että sen virtajohto on irrotettu 
pistorasiasta.

Värikoodijärjestelmä
HKTS30SAT-2-järjestelmissä käytetään kuluttajaelektroniikkajärjestön (CEA) luomaa 
kanavien värikoodijärjestelmää, jotta kotiteatterikaiutinjärjestelmän pystyttäminen olisi 
niin helppoa kuin mahdollista. HKTS30SAT-2-järjestelmiin sisältyvät kaiutinjohdot, joista 
kunkin päässä on värinauhat.

Kaiutin Johdon värinauha

Vasen surround-takakaiutin Ruskea

Oikea surround-takakaiutin Kellanruskea

Kaiuttimissa ja vastaanottimissa/vahvistimissa on vastaavat ( + ) ja ( – )-liittimet. 
Useimmat elektroniikkavalmistajat, mukaan lukien Harman Kardon, käyttävät punaista 
ilmaisemaan ( + )-liitintä ja mustaa ilmaisemaan ( – )-liitintä. Uudemmat Harman 
Kardon -vastaanottimet noudattavat kuluttajaelektroniikkajärjestön (CEA) standardeja, ja 
sen vuoksi niissä on muita värejä ilmaisemassa ( + )-liitintä joidenkin kaiutinten kohdalla. 

Kaikissa järjestelmääsi sisältyvissä johtimissa on värinauhat ( + )-johtimen molemmissa 
päissä, ja subwooferin kaapelissa on violetit liittimet. Kummassakin päässä olevan 
värinauhan lisäksi kunkin kaiutinjohdon ( + )-liittimessä on eristeeseen muovatut kaaret 
tunnistamisen helpottamiseksi, kun taas ( – )-liittimessä ei ole kaaria.

On erittäin tärkeää liittää kukin kaiutin samalla tavoin: Kaiuttimen ( + ) 
vastaanottimen tai vahvistimen ( + )-liittimeen ja kaiuttimen ( – ) vastaanottimen 
tai vahvistimen ( – )-liittimeen. Jos yksi tai useampi kaiutinjohto liitetään väärin, 
seurauksena on ohut ääni, heikko basso ja huono stereokuva. Monikanavaisten surround-
äänijärjestelmien takia on erittäin tärkeää kytkeä kaikki kaiuttimet oikein, jotta saadaan 
aikaan asianmukainen tilantuntu ja jotta ääni suuntautuu kaiuttimista oikein.

Liitä kaiutinjohto ja keskikaiuttimiin painamalla päätteen päätä alaspäin liitäntäaukon 
avaamiseksi, työnnä johdon paljas pää kokonaan aukkoon ja päästä ote liittimestä, 
jotta johto kiinnittyy tiukasti. Liitä johdin, jossa on värinauha, kaiuttimen punaiseen 
( + )-liittimeen ja liitä toinen johdin kaiuttimen mustaan ( – )-liittimeen, kuten on 
osoitettu kuvassa.

+ –

Avaa aukko painamalla 
päätä alas

Liitä johdon paljas pää 
avoimeen aukkoon

Päästä ote päästä, jotta johto 
kiinnittyy tiukasti

TÄRKEÄÄ: Varmista, että ( + ) ja ( – )-johdot eivät kosketa toisiaan, eivätkä toista liitintä. 
Toisiinsa koskevat johdot voivat aiheuttaa oikosulun, joka voi vaurioittaa vastaanotinta tai 
vahvistinta.

HKTS30SAT-2 liittäminen mukana toimitettuihin 
seinätelineisiin 
Noudata kohdissa Seinäkiinnitys, sivulta 3.

HKTS30SAT-2 liittäminen mukana toimitettuihin 
jalustoihin

Irrota kaiuttimen jalusta (katso 1. Asettaminen hyllylle sivulta 3).

Sujauta kaiutinjohto kaiuttimen jalustimessa olevan aukon 2. 
läpi.

Kytke kaiuttimen kaapeli viereisen Värikoodausjärjestelmä-3. 
kappaleen ohjeiden mukaisesti.

Kiinnitä kaiuttimen jalusta uudelleen, kuten on osoitettu 4. 
kuvassa.
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Vastaanotin

Surround-
takakaiutin

Vasemman surround-
takakaiuttimen kaapeli

(Ruskeat raidat)

Oikean surround-
takakaiuttimen kaapeli
(Kellanruskeat raidat)

Vasen surround-takakaiutin Oikea surround-takakaiutin
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Vianmääritys

Jos mistään kaiuttimesta ei kuulu ääntä:

Tarkista, että vastaanotin/vahvistin on kytketty päälle ja että lähde toistaa. •

Varmista, että kaikki johdot ja liitännät vastaanottimen/vahvistimen ja kaiutinten  •
välillä on liitetty oikein.

Varmista, että mikään kaiutinjohdoista ei ole rispaantunut, katkennut, eikä  •
rikkoutunut.

Tarkista vastaanottimen/vahvistimen oikea toiminta. •

Jos jostakin kaiuttimesta ei kuulu ääntä:

Tarkista, että tasapainon hallintaa vastaanottimessa/vahvistimessa ei ole asetettu  •
kokonaan yhdelle kanavalle.

Tarkista vastaanottimen/vahvistimen kaiutinten asetuskäytännöt sen  •
varmistamiseksi, että kyseessä oleva kaiutin on käytössä ja että sen 
äänenvoimakkuustasoa ei ole säädetty liian alhaiseksi.

Varmista, että kaikki johdot ja liitännät vastaanottimen/vahvistimen ja kaiuttimen  •
välillä on liitetty oikein.

Varmista, että kaiutinjohto ei ole rispaantunut, katkennut, eikä rikkoutunut. •

Jos surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä:

Tarkista vastaanottimen/vahvistimen kaiutinten asetuskäytännöt sen  •
varmistamiseksi, että surround-kaiuttimet ovat käytössä ja että niiden 
äänenvoimakkuustasoa ei ole säädetty liian alhaiseksi.

Varmista, että kaikki johdot ja liitännät vastaanottimen/vahvistimen ja surround- •
kaiutinten välillä on liitetty oikein.

Varmista, että kaiutinjohto ei ole rispaantunut, katkennut, eikä rikkoutunut. •

Tarkista vastaanottimen/prosessorin ja sen surround-ääniominaisuuksien oikea  •
toiminta.

Varmista, että elokuva tai TV-ohjelma, jota katsot, on nauhoitettu surround- •
äänitilassa. Jos niin ei ole, tarkista, onko vastaanottimessa/vahvistimessa toista 
surround-äänitilaa, jota voisit käyttää.

Tarkista DVD-soittimen toiminta ja DVD-levyn kansi sen varmistamiseksi, että  •
DVD:ssä on haluttu Dolby Digital- tai DTS® surround-äänitila ja että olet valinnut 
kyseisen tilan oikein sekä DVD-soittimen valikosta että levyn valikosta.

Jos järjestelmä toistaa alhaisilla äänenvoimakkuuksilla, mutta sammuu, kun 
äänenvoimakkuutta lisätään:

Varmista, että kaikki johdot ja liitännät vastaanottimen/vahvistimen ja kaiutinten  •
välillä on liitetty oikein.

Varmista, että mikään kaiutinjohdoista ei ole rispaantunut, katkennut, eikä  •
rikkoutunut.

Jos käytät useampaa kuin yhtä paria pääkaiuttimia, varmista, että et käytä  •
järjestelmää alle vastaanottimen/vahvistimen minimi-impedanssivaatimusten.
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Tekniset tiedot

SAT-TS30-satelliitit 

Suositeltu teho 
10 ~ 120 wattia

Impedanssi 
8 ohmia, nimellinen

Herkkyys 
86dB @ 2.83V/1 metriä

Diskantti 
Yksi 3/4" (19 mm) kalotti, videosuojattu

Keskiääninen 
Kaksi 3" (75 mm), videosuojattu

Mitat – jalustat mukaan lukien (K x L x S) 
299 mm x 110 mm x 88 mm 
(11-25/32" x 4-11/32" x 3-15/32")

Paino 
1,50 kg (3,3 lb)

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ominaisuuksia, teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Harman Kardon on Harman International Industries, Incorporatedin tavaramerkki, joka 
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Designed to Entertain on Harman 
International Industries, Incorporatedin tavaramerkki.

CEA on Consumer Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki.

Dolby ja Pro Logic ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

DTS on Digital Theater Systems, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Harman Consumer Group, Inc. 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 
516.255.4545 (Vain Yhdysvallat)

www.harmankardon.com

Valmistettu Kiinassa

Osanumero: 950-0289-001
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