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Harman Kardon® HKTS 60 
Typografiset käytännöt
Olemme käyttäneet tiettyjä käytäntöjä, jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä opasta:

 –  (ympyrän sisällä oleva numero) – Ilmaisee takapaneelin säädintä tai liitäntää HKTS200SUB-subwooferin kuvassa

Esimerkki (tummennettu) – Ilmaisee säätimen tai takapaneelin liitännän nimeä HKTS200SUB-subwooferissa

ESIMERKKI (OCR-tyyppi, optinen merkintunnistus) – Ilmaisee säätimen tai kytkimen asetusta HKTS200SUB-subwooferissa

Tärkeät turvallisuusohjeet
Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa:

1. Lue nämä ohjeet

2. Säilytä nämä ohjeet

3. Huomioi kaikki varoitukset

4. Seuraa kaikkia ohjeita

5. Älä käytä laitetta veden lähellä

6. Puhdista vain kuivalla liinalla

7. Älä peitä ilmanvaihtokanavia. Asenna  valmistajan ohjeiden mukaisesti.

8. Älä asenna veden tai lämmönlähteiden, kuten pattereiden, lämmittimien, hellojen tai 
muiden laitteiden, lähellä.

9. Älä unohda polarisoidun tai maadoitetun  pistokkeen tarkoitusta. Polarisoidulla 
pistokkeella on kaksi piikkiä, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on 
kaksi piikkiä ja kolmas maadoitushaara. Leveä piikki tai haara on sinun turvallisuutesi 
vuoksi. Jos mukana  olevat pistokkeet eivät sovi pistorasiaasi , kysy sähkömieheltä 
korvaavaa pistoketta. 

10. Suojaa virtajohtoa sen päälle astumiselta tai puristumiselta, erityisesti pistokkeiden, 
jatkojohtojen ja kohdalla sekä kohdalla, josta johto eroaa laitteesta. 

11. Käytä vain valmistajan spesifioimia liitteitä/lisävarusteita.

12. Käytä ainoastaan valmistajan  määrittelemää tai laitteen mukana 
myytävää kärryä, jalustaa, kilmijalkaa, kannatinta tai pöytää. Käytettäessä 
kärryä, ole varovainen liikuttaessasi kärry/laiteyhdistelmää välttyäksesi 
kaatumisesta seuraavilta onnettomuuksilta.

13. Ota tämän laitteen pistoke pois pistorasiasta ukkosilmalla ja kun sitä ei käytetä pitkään 
aikaan.

14. Viittaa kaikki huolto koulutetuille  huoltohenkilöille. Huoltoa tarvitaan, kun laite on 
vahingoittunut millä tavalla tahansa, kuten  virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, päälle 
on kaatunut nestettä tai muita tavaroita, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei 
toimi normaalisti, tai se on pudotettu.

15. Älä altista tätä laitetta pisaroinnille tai loiskeille ja varmista, ettei mitään nesteillä 
täytettyä astiaa, kuten vaaseja, ole asetettu  laitteen päälle.

16. Kytkeäksesi tämän laitteen täysin  
verkkovirrasta, irroita virtalähdejohdon  pistoke pistorasiasta.

17. Virtalähdejohdon verkkovirtapistoke voi pysyä valmiiksi käytettävänä.

18. Älä altista paristoja tai akkuja auringonpaisteelle, tulelle tai muulle kuumuudelle.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Harman Consumer Group, Inc. 
8500 Balboa Blvd. 
Northridge, CA 91329 
USA

valmistajana ja sen EU-alueen edustaja

Harman Consumer Group International 
2, route de Tours 
72500 Chateau du Loir 
France

vakuuttavat yksinomaan omalla vastuulla, että alla mainittu 
tuote on tässä mainittujen direktiivien ja normien mukainen.

Laitetyyppi: HKTS60BQ/230

Tämän vakuutuksen tarkoittamat direktiivit: 
2004/108/EY – EMC-direktiivi ja lisäykset. 
1999/5/EY – R&TTE-direktiivi ja lisäykset. 
2006/95/EY – Pienjännitedirektiivi ja lisäykset. 
2005/32/EY – Direktiivi energiaa käyttävistä tuotteista ja 
lisäykset.

Tässä tarkoitetut normit: 
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 
EN 55020:2007 
EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 
EN 60065:2002+A11:2008 
EN 60825-1:2007 
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) 
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)

VAROITUS

Kolmion sisällä oleva salamatunnus osoittaa, 
että laitteen sisällä on eristämättömiä 
Kohtia, joiden suuri jännite saattaa aiheuttaa 
vaarallisen sähKöisKun.

varoitus: älä altista laitetta sateelle tai muulle 
Kosteudelle, sillä ne saattavat aiheuttaa 
tulipalon tai sähKöisKun.

Kolmion sisällä oleva huutomerKKi osoittaa, että 
paKKauKsessa on erityisen tärKeitä Käyttö- tai 
huolto-ohjeita Kohteeseen liittyen.

sähköiskun vaara äLä  
avaa koTELoa

huomioi laitteessa olevat varoitusmerKinnät.

Laurent Rault
Harman Consumer Group, Inc.
Château du Loir, France 10/09
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Johdanto
Kiitos, että olet hankkinut Harman Kardon® HKTS 60 -kaiutinjärjestelmän, jonka ansiosta 
sinulla on edessäsi vuosien kuuntelunautinto. HKTS 60 on yksilöllisesti suunniteltu, jotta 
se pystyisi tarjoamaan kaiken elokuvateatterin jännityksen ja kokemuksen olohuonees-
sasi.

Vaikka HKTS60-järjestelmissä on erittäin hienostunut elektroniikka ja kaiuttimissa nykyai-
kaiset huippuosat, käyttöönotto ja käyttö on yksinkertaista. Värikoodattujen kaapeleiden 
ja liitäntöjen sekä yksinkertaisten ohjainten ansiosta HKTS 60-järjestelmiä on helppo 
käyttää.

Jotta saisit suurimman mahdollisen nautinnon uudesta kotiteatterikaiutinjärjestelmäs-
täsi, suosittelemme käyttämään muutaman minuutin tämän käyttöoppaan lukemiseen. 
Näin varmistat, että vastaanottimeen (tai esivahvistimeen/prosessoriin), vahvistimeen ja 
muihin laitteisiin tekemäsi liitännät ovat oikeat. Lisäksi muutaman minuutin panostami-
sella eri säätimien toimintojen opiskeluun saat hyödyn irti kaikesta tehosta ja hienoista 
ominaisuuksista, joita HKTS 60 pystyy tarjoamaan. 

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

Kuvaus ja ominaisuudet
HKTS 60 on täydellinen kuusiosainen kotiteatterikaiutinjärjestelmä, joka sisältää seuraa-
vat:

8-tuumainen, 200-wattinen-subwoofer •

Neljä samanlaista kaksiteistä videosuojattua dual driver -teknologiaa käyttävää  •
satelliittikaiutinta sijoitettaviksi eteen vasemmalle ja oikealle sekä taakse vasemmalle 
ja oikealle (surround-kaiuttimet)

Äänitäsmätty, videosuojattu, dual-driver-keskikaiutin •

Irrotettavat jalustat ja seinätelineiden kannattimet satelliittikaiuttimille ja seinäteli- •
neen kannatin keskikaiuttimelle

Kaikki kaapelit, jotka tarvitset kaikkien kaiutinten liittämiseen vastaanottimeen tai  •
esivahvistimeen/prosessoriin ja vahvistimeen.

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.

HKTS200SUB-subwooferissa on erityinen LFE-tulo. Se yksinkertaistaa liitäntää vastaan-
ottimiin ja esivahvistimiin/prosessoreihin, joissa on nimenomaiset matalan taajuuden 
signaaleja kuljettavat lähdöt. Muita käteviä seikkoja ovat tasonsäätö, vaihekytkin 
bassovasteen hienosäätämistä varten omaan kuunteluympäristöösi ja -makuusi sopivaksi 
sekä tehokas automatiikka, joka aistii äänisignaalin läsnäolon ja vaihtaa subwooferin 
automaattisesti valmiustilasta aktiiviseen tilaan.

Satelliitti- ja keskikaiuttimiin sisältyvät seinätelineiden kannattimet ja satelliittikaiut-
timiin sisältyvät lisäksi hyllykannattimet. Valinnaisia HKFS3-lattiatelineitä on saatavilla 
erikseen Harman Kardon -jälleenmyyjältä.

Harman Kardon keksi HiFi vastaanottimen viisikymmentä vuotta sitten. HKTS 60 on nyky-
aikaisine huippuominaisuuksineen ja vanhaa kunnioittavine piirisuunnitteluineen täydel-
linen lisä Harman Kardon -vastaanottimeen tai mihin tahansa kotiteatterijärjestelmään.

Neljä satelliittikaiutinta sijoitettaviksi eteen vasemmalle ja oikealle sekä taakse vasem-
malle ja oikealle

    
Yksi keskikaiutin

Yksi aktiivinen-subwoofer 

            

Neljä seinätelinettä satelliittikaiuttimille

Yksi seinäteline keskikaiuttimelle Neljä metallista pysäytyslevyä ja ruuvit 
(satelliittikaiuttimien seinätelineille)

Yksi LFE- ja heräte yhdistelmäkaapeli 
subwooferiin liittämistä varten  
(LFE-kaapelissa on violetit liittimet)

Yksi 4 metrin (13,1 jalan) kaiutinkaapeli 
keskikaiuttimelle (vihreät nauhat)

Kaksi 5 metrin (16,4 jalan) kaiutinkaapelia 
etusatelliittikaiuttimille  
(punaiset ja valkoiset nauhat)

Kaksi 10   (32,8 jalan) kaiutinkaapelia 
takasatelliittikaiuttimille  
(harmaat ja siniset nauhat)

Harman Kardon® HKTS 60 Pakkaukseen sisältyy
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HKTS200SUB-järjestelmän takapaneelin liitännät

subwooferin tasonsäätö: .	 Säädä tällä ohjaimella HKTS200SUB:n äänenvoimakkuutta. 
Lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä myötäpäivään; vähennä äänenvoimakkuutta 
kääntämällä vastapäivään.

Bassotehostuksen kytkin: 1.	 Aseta tämä kytkin ON-asentoon HKTS200SUB:n matalan 
taajuuden suoritustehon parantamiseksi. Aseta tämä kytkin OFF-asentoon 
normaalia matalan taajuuden suoritustehoa varten.

vaihekytkin: vaihekytkin2.	  2 määrittää, liikkuuko HKTS200SUB:n mäntämäinen liike 
sisään ja ulos tahdissa satelliittikaiutinten kanssa. Mikäli subwooferia käytetään 
epätahdissa satelliittikaiutinten kanssa, subwooferin tuottamat ääniaallot voivat 
kumoutua, jolloin basson suorituskyky ja äänen teho pienenevät. Tämä ilmiö riippuu 
osittain kaiutinten sijoittelusta toisiinsa nähden huoneessa. Useimmissa tapauksissa 
vaihekytkin 2 on hyvä jättää NORMAL-asentoon. Kokeilusta ei kuitenkaan 
ole haittaa, ja vaihekytkin 2 voidaan asettaa asentoon, jossa bassotoisto on 
voimakkain.

virran päälläolotilan kytkin: 3.	 AUTO-asentoon asetettuna ja virtakytkimen 7	

ollessa ON-asennossa HKTS200SUB kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se saa 
äänisignaalin, ja se siirtyy valmiustilaan, kun se ei ole vastaanottanut äänisignaalia 
noin 15 minuuttiin. Kun tämä kytkin on asetettuna ON-asentoon, HKTS200SUB on 
päällä riippumatta siitä, vastaanottaako se äänisignaalia vai ei. 
LED-merkkivalo HKTS200SUB:n yläpaneelissa ilmaisee, onko subwoofer päällä vai 
valmiustilassa:

Kun LED-merkkivalo palaa valkoisena, HKTS200SUB on päällä. •
Kun LED-merkkivalo ei pala, HKTS200SUB on valmiustilassa. •

Kun päävirtakytkin 7 on asetettuna OFF-asentoon, LED-merkkivalo ei pala virran 
päälläolotilan kytkimen 3 asetuksesta riippumatta.

ulkoisen herätteen tulo: 4.	 Liitä ulkoisen herätteen tulo toisen komponentin yhteensopi-
vaan herätelähtöön mukana toimitetun LFE- heräte yhdistelmäkaapelin minipistok-
keella. Aina, kun laite havaitsee 3–30 V:n (AC tai DC) herätesignaalin, HKTS200SUB:n 
vahvistin kytkeytyy päälle. HKTS200SUB:n vahvistin kytkeytyy pois päältä sen jälkeen, 
kun herätesignaali on vaimennut. (Näin käy silloinkin, kun virran päälläolotilan 
kytkin 3 on AUTO-asennossa.)

Linjatason LFE-tuloliitin: 5.	 Liitä linjatason LFE-tulo vastaanottimen tai esivahvistimen/
prosessorin vastaavaan subwooferin lähtöön mukana toimitetun LFE- heräte 
yhdistelmäkaapelin (violetilla) LFE-liittimellä. Tämä tulo ohittaa HKTS200SUB:n 
sisäisen jakosuotimen, joten sitä tulee käyttää vain sellaisen subwoofer-lähdön 
kanssa, joka on alipäästösuodatettu. Jos vastaanottimessa tai esivahvistimessa/
prosessorissa ei ole dedikoitua subwoofer-lähtöä, joka on alipäästösuodatettu, sinun 
tulisi käyttää sen sijaan HKTS200SUB:n linjatason v/o-tuloliitintä 6.  

Linjatason v/o-tuloliitin: 6.	 Käytä näitä liittimiä, jos vastaanottimessa tai 
esivahvistimessa/prosessorissa ei ole digitaalisen surround-äänen dekoodausta tai 
subwoofer-lähtöä, joka on alipäästösuodatettu.

Jos vastaanottimessa tai esivahvistimessa/prosessorissa on erillinen subwoofer- •
lähtö, liitä se mukana toimitetun LFE- ja heräte yhdistelmäkaapelin (violetilla) LFE-
liittimellä jompaankumpaan HKTS200SUB:n linjatason v/o-tuloliittimeen.

Jos vastaanottimessa tai esivahvistimessa/prosessorissa ei ole erillistä subwoofer- •
lähtöä, käytä kahta Y-adapteria (eivät sisälly toimitukseen). Liitä adapterin 
yksöispää laitteen esivahvistimen kyseisen kanavan lähtöön. Liitä toinen adapterin 
kaksoispäistä vahvistimen kyseisen kanavan päätuloon ja liitä sen toinen kaksoispää 
HKTS200SUB:n toiseen linjatason v/o-tuloliittimeen. Toista sama toiselle 
Y-adapterille, esivahvistimen kanavalle, vahvistimen päätulolle ja HKTS200SUB:n 
linjatason v/o-tuloliittimelle.

virtakytkin:7.	  Kytke HKTS200SUB:n virta päälle asettamalla tämä kytkin ON-asentoon. 
Sen jälkeen subwoofer on joko päällä tai valmiustilassa, riippuen virran 
päälläolotilan kytkimen 3 asetuksesta.

virtajohto (ei irrotettavissa): 8.	 Kun olet tehnyt ja varmistanut kaikki tässä käyttöoppaassa 
kuvatut subwoofer- ja kaiutinliitännät, kytke tämä virtajohto jännitteelliseen, 
kytkeytymätöntä tyyppiä olevaan sähköpistorasiaan HKTS200SUB:n toimintaa varten. 
ÄLÄ liitä tätä virtajohtoa lisäpistorasiaan, jollaisia joissakin audiokomponenteissa on.
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Kaiutinten sijoittaminen
Värikoodijärjestelmä
HKTS60-järjestelmissä käytetään kuluttajaelektroniikkajärjestön (CEA) luomaa kanavien 
värikoodijärjestelmää, jotta kotiteatterikaiutinjärjestelmän pystyttäminen olisi niin 
helppoa kuin mahdollista. HKTS 60-järjestelmiin sisältyvät kaiutinjohdot, joista kunkin 
päässä on värinauhat.

Kaiutin Johdon värinauha

Vasen etukaiutin Valkoinen

Oikea etukaiutin Punainen

Keskikaiutin Vihreä

Vasen surround-kaiutin Sininen

Oikea surround-kaiutin Harmaa

Subwoofer Violetti

Etukaiutinten sijoittaminen

Etukaiutinten tulee olla saman etäisyyden päässä 
toisistaan kuin ne ovat kuunteluetäisyydestä. 
Ne tulee asettaa suurin piirtein sille korkeudelle 
lattiasta kuin jolla kuuntelijan korvat ovat. 
Ne voidaan myös asettaa hieman kulmittain 
kuuntelijaa kohden.

Vasen 
etukaiutin

Oikea 
etukaiutin

Keskikaiuttimen sijoittaminen

Keskikaiutin tulee sijoittaa hieman etukaiutinten 
taakse (kauemmas kuuntelijasta). Sen 
keskikohdan tulee olla korkeintaan 61cm 
etukaiutinten diskanttien ylä- tai alapuolella. Jos 
sinulla on kuvaputkitelevisio, keskikaiutin saattaa 
olla kätevä asettaa television päälle.

0 – 2ft

Keskikaiutin

Vasen  
etukaiutin

Oikea  
etukaiutin

0 - 61cm

Subwooferin sijoittaminen

Koska korvamme eivät kuule suunnattua ääntä 
matalilla taajuuksilla, joilla subwoofer toimii, sen 
suorituskyky on hyvä mistä tahansa sijainnista 
huoneessa. Paras basson toisto kuuluu kuitenkin 
todennäköisesti silloin, kun subwoofer on asetettu 
sen seinän nurkkaan, jolla etukaiuttimet ovat. 
Voit kokeilla subwooferin sijoittelua asettamalla 
sen väliaikaisesti kuunteluasentoon ja toistamalla 
musiikkia vahvalla bassosisällöllä. Siirrä sitä eri 
paikkoihin huoneessa järjestelmän toistaessa 
ja kuuntele, kunnes löydät paikan, jossa basson 
suorituskyky on paras. Sijoita subwoofer siihen 
paikkaan.

Vasen  
etukaiutin

Oikea  
etukaiutin

Subwoofer

Surround-kaiutinten sijoittaminen

Vasen  
surround-kaiutin 

Oikea  
surround-kaiuttin 

1.5m - 1.8m

Vasen  
etukaiutin

Oikea  
etukaiutin

Subwoofer

Vasen  
surround-kaiutin  

Oikea  
surround-kaiuttin  

Kaksi surround-kaiutinta tulee sijoittaa hieman kuuntelukohdan taakse vastakkain 
toisiaan ja mieluiten 1,5–1,8 metrin korkeudelle lattiasta. Vaihtoehtoinen paikka niille on 
seinällä kuuntelukohdan takana etupuoli huoneeseen päin. Surround-kaiutinten ei tulisi 
korostaa toisiaan niiden toistaessa. Kokeile niiden sijoittamista, kunnes surround-kaiutti-
met täydentävät etukaiuttimista ja keskikaiuttimesta kuuluvaa ohjelmamateriaalia.

Kiinnitysvaihtoehdot satelliittikaiuttimille ja 
keskikaiuttimelle

Asettaminen hyllylle
Voit asettaa satelliittikaiuttimet 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 7 
ennen satelliittikaiutinten 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 rakenteisiin 4. 
ja materiaaleihin. Suosittelemme ensin ankkuroimaan telineen sen avaimenreiästä 
ja sitten kiinnittämään sen toisella ankkurilla yläreiän kautta, kuten on osoitettu 
kuvassa. Huomioi, että satelliittikaiuttimet painavat 1,55 kg. Varmista, että käytät 
varustusta, joka kestää sen painon.

Yläreikä

Avaimenreikä

Alareikä

 

Kohdista painetta tasaisesti 
jalustan molemmille puolille

Nosta jalustaa suoraan 
ulos kaiuttimesta

Keskikaiutin

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 on 5. 
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.a) 
Liitä johdon paljas pää kokonaan aukkoon.b) 
Päästä ote liittimen päästä, jotta johto kiinnittyy tiukasti.c) 

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

+ –

A.  Avaa aukko painamalla 
päätä alas

B.  Liitä johdon paljas pää 
avoimeen aukkoon

C.  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 telineen pohjassa olevaan syvennykseen siten, että 11. 
pehmike on telineeseen päin, ja kiinnitä se telineeseen kahdella mukana toimitetulla 
ruuvilla. Tämä estää kaiutinta irtoamasta telineestä ja pitää kaiuttimen paikallaan, 
kun käännät telinettä.

Mukana toimitetut ruuvit

Pysäytyslevy
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Seinäkiinnitys: Keskikaiutin
Määritä kaiuttimen paikka (katso 1. Kaiutinten sijoittaminen sivulta 5).

Kiinnitä keskikaiuttimen seinäteline seinään työvälineillä, jotka soveltuvat seinän 2. 
rakenteisiin ja materiaaleihin. Kiinnitä ankkurit reikien läpi, kuten on osoitettu 
kuvassa.

Kiinnitä teline seinään 
näistä rei’istä

huoMauTus: Keskikaiutin painaa 1,5 kg. Varmista, että käytät varustusta, joka kestää 
sen painon.

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

Liitä kaiutinjohdot kaiuttimen liittimiin. Avaa liitäntäaukko painamalla liittimen 3. 
päätä alaspäin, liitä 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.

+ –

A.  Avaa aukko painamalla 
päätä alas

B.  Liitä johdon paljas pää 
avoimeen aukkoon

C.  Päästä ote liittimen 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.

Kiinnitä keskikaiutin kahdella mukana toimitetulla ruuvilla seinätelineeseen, kuten 4. 
on osoitettu kuvassa.

Mukana toimitetut ruuvit

Seinätelineen 
kannatin

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

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. 
Katso taulukkoa kohdasta Värikoodijärjestelmä sivulta 5.

Kaikissa järjestelmääsi sisältyvissä johtimissa on värinauhat (+)-johtimen molemmissa 
päissä, ja subwooferin kaapelissa on violetit liittimet, jotka vastaavat HKTS200SUB:n 
LFE-jakkia. Tämä järjestelmä auttaa varmistamaan, että kukin kaiutin on liitettynä 
vastaanottimen tai vahvistimen oikeisiin liittimiin. Kummassakin päässä olevan 
värinauhan lisäksi kunkin kaiutinjohdon (+)-liittimessä on eristeeseen muovatut kaaret 
tunnistamisen helpottamiseksi.

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 
yhteydessä järjestelmän kaikkien kaiutinten liittäminen oikein on erittäin tärkeää, jotta 
saadaan oikea ääniympäristö ja ohjelmamateriaalin suuntaus.

Liitä kaiutinjohto satelliitti- 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.

+ –

A.  Avaa aukko painamalla 
päätä alas

B.  Liitä johdon paljas pää 
avoimeen aukkoon

C.  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. 

Satelliittikaiutinten liittäminen mukana 
toimitettuihin seinätelineisiin 
Noudata kohdissa Seinäkiinnitys: Satelliittikaiuttimet sivulla 5 ja 
Seinäkiinnitys: Keskikaiutin, sen vieressä, olevia ohjeita.

Satelliittikaiutinten liittäminen mukana toimitettuihin jalustoihin

Irrota kaiuttimen jalusta (katso 1. Asettaminen hyllylle sivulta 5).

Sujauta kaiutinjohto kaiuttimen jalustimessa olevan aukon 2. 
läpi.

Liitä kaiutinjohto kuten yllä on kuvattu.3. 

Kiinnitä kaiuttimen jalusta uudelleen, kuten on osoitettu 4. 
kuvassa.
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Käytä tätä asennusmenetelmää sellaisille vastaanottimille ja esivahvistimille/
prosessoreille, joissa on dedikoitu subwoofer-lähtö ja alipäästösuodatus (kutsutaan myös 
bassonhallinnaksi). Jos dedikoidussa subwoofer-lähdössä ei ole alipäästösuodatusta, 
noudata kohdassa Subwooferin liittäminen vastaanottimeen tai esivahvistimeen/
prosessoriin, jossa on linjalähdöt sivulla 9 olevia ohjeita.

Liitä HKTS200SUB:n linjatason LFE-tulojakki 5 mukana toimitetun LFE- ja  heräte 
yhdistelmäkaapelin (violetilla) LFE-liittimellä vastaanottimen tai esivahvistimen/
prosessorin dedikoituun subwoofer-lähtöön (tai LFE-lähtöön).

Liitä kumpikin satelliittikaiutin sekä keskikaiutin vastaanottimen tai vahvistimen 
vastaaviin kaiutinliittimiin.

Määritä vastaanottimen tai esivahvistimen/prosessorin asetusvalikossa asetukseksi 
Subwoofer ON ja aseta vasemman ja oikean etukaiuttimen sekä keskikaiuttimen ja 
surround-kaiutinten asetukseksi Small. Kun olet tehnyt ja varmistanut kaikki liitännät, 
liitä HKTS200SUB:n virtajohto 8 toimivaan seinäpistorasiaan.

Subwooferin liittäminen vastaanottimeen tai esivahvistimeen/prosessoriin, jossa on dedikoitu subwoofer-lähtö

Vasen etukaiutin

Vastaanotin

Vasen surround-kaiutin Oikea surround-kaiutin

Subwoofer

Keskikaiutin Oikea etukaiutin

Vasemman etukaiuttimen
johto

(Valkoiset nauhat)

LFE/Heráte
 (Violetit päät)

Oikean surround-kaiuttimen
johto

(Harmaat nauhat)

Vasemman surround-kaiuttimen
johto

(Siniset nauhat)

Keskikaiuttimen
johto

(Vihreät nauhat)

Oikean etukaiuttimen
johto

(Punaiset nauhat)
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Käytä tätä asennusmenetelmää sellaisille vastaanottimille tai esivahvistimille/
prosessoreille, joissa ei ole dedikoitua subwoofer-lähtöä, mutta joissa on 
esivahvistintason (äänenvoimakkuushallitut) linjalähdöt. Jos vastaanottimessa tai 
esivahvistimessa/prosessorissa on dedikoitu subwoofer-lähtö ja alipäästösuodatus, katso 
Subwooferin liittäminen vastaanottimeen tai esivahvistimeen/prosessoriin dedikoidulla 
Subwoofer-lähdöllä sivulta 8.

Jos olet liittämässä vastaanottimeen, jossa on vasen ja oikea linjalähtö, joita ei ole 
liitetty vahvistimen tuloihin, liitä mukana toimitetun LFE- ja heräte yhdistelmäkaapelin 
(violetti) LFE-liitin toiseen mainituista lähdöistä ja HKTS200SUB:n jompaankumpaan 
linjatason v/o-tuloliittimeen 6. Liitä toisella RCA-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) 
vastaanottimen tai esivahvistimen toinen linjalähtö HKTS200SUB:n toiseen linjatason 
v/o-tuloliittimeen 6.

Jos liität vastaanottimeen tai esivahvistimeen/prosessoriin, jossa on vasen ja oikea 
linjalähtö, jotka on liitetty vahvistimen etupuolen vasempaan ja oikeaan tuloon, liitä 
Y-adaptereiden (eivät sisälly toimitukseen) yksöispäät vastaanottimen tai prosessorin 
vasempaan ja oikeaan linjalähtöön. Liitä Y-adapterin toinen kaksoispää HKTS200SUB:n 
linjatason v/o-tuloliittimeen 6 ja liitä toinen kaksoispää vahvistimen etupuolen 
vasempaan ja oikeaan tuloon.

Liitä kumpikin satelliittikaiutin sekä keskikaiutin vastaanottimen tai vahvistimen 
vastaaviin kaiutinliittimiin.

Määritä vastaanottimen tai esivahvistimen/prosessorin asetusvalikossa asetukseksi 
Subwoofer ON ja aseta vasemman ja oikean etukaiuttimen sekä keskikaiuttimen ja 
surround-kaiutinten asetukseksi Small.

Kun olet tehnyt ja varmistanut kaikki liitännät, liitä HKTS200SUB:n virtajohto 8 
toimivaan seinäpistorasiaan.

Subwooferin liittäminen vastaanottimeen tai esivahvistimeen/prosessoriin, jossa on linjalähdöt

RCA-kaapeli
(Ei sisälly toimitukseen)
(Punaiset ja valkoiset päät)

Vasen etukaiutin

Vastaanotin

Vasen surround-kaiutin Oikea surround-kaiutin

Subwoofer

Keskikaiutin Oikea etukaiutin

Vasemman etukaiuttimen
johto

(Valkoiset nauhat)

Oikean surround-kaiuttimen
johto

(Harmaat nauhat)

Vasemman surround-kaiuttimen
johto

(Siniset nauhat)

Keskikaiuttimen
johto

(Vihreät nauhat)

Oikean etukaiuttimen
johto

(Punaiset nauhat)
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Jos esivahvistimessa/prosessorissa tai muussa audio-/videokomponentissa on heräte 
liitäntä, joka toimittaa virtaa 3–30 V (AC tai DC), liitä se HKTS200SUB:n ulkoisen 
herätteen tuloliittimeen 4. Jos komponentin laukaisimen jänniteliitännässä 
on 3,5 mm:n minijakki, voit tehdä liitännän mukana toimitetulla LFE-/heräte 
yhdistelmäkaapelilla.

Herätekaapelin kytkentä

Vastaanotin

Subwoofer

Heräte 
kaapeli  
(Mustat päät)
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VianmääritysKäyttö

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 keskikaiuttimesta ei kuulu ääntä:

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

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

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

Jos vastaanottimesi toimii Dolby® Pro Logic® -tilassa, varmista, että keskikaiutinta  •
ei ole asetettu Phantom-tilaan.

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 subwoofer-kaiuttimesta ei kuulu ääntä:

Tarkista, että subwooferin  • virtajohto 8 on kytketty toimivaan seinäpistorasiaan.

Tarkista, että subwooferin  • virtakytkin 7 on ON-asennossa.

Tarkista, että  • subwooferin tason säädintä  ei ole säädeetty minimum alas 
(kokonaan vastapäivään).

Tarkista ääniliitäntä vastaanottimen/prosessorin ja subwooferin välillä. •

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

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.

Subwooferin kytkeminen päälle ja pois päältä
Aseta HKTS200SUB:n virtakytkin 7 ON-asentoon.

Jos  • virran päälläolotilan kytkin 3 on asetettu AUTO-tilaan, HKTS200SUB 
kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se saa äänisignaalin ja se siirtyy valmiustilaan, 
jos se ei ole vastaanottanut äänisignaalia 15 minuuttiin. HKTS200 SUB:n LED-
merkkivalo palaa valkoisena, kun subwoofer on kytkettynä päälle, ja se ei pala, kun 
subwoofer on valmiustilassa.

Jos  • virran päälläolotilan kytkin 3 on asetettu ON-asentoon, HKTS200SUB on 
päällä kaiken aikaa. HKTS200 SUB:n LED-merkkivalo palaa valkoisena.

Jos  • ulkoisen herätteen tuloliitin 4 on liitetty HKTS200SUB kytkeytyy päälle aina, 
kun heräte on havaittavissa, ja se kytkeytyy pois, kun heräte on vaimennut virran 
päälläolotilan kytkimen 3 asennosta riippumatta.

Jos aiot olla poissa kotoa pidemmän aikaa tai jos et aio käyttää subwooferia pidempään 
aikaan, käännä virtakytkin 7 OFF-asentoon.

Subwooferin säädöt: Äänenvoimakkuus
Aseta HKTS200SUB:n äänenvoimakkuus subwooferin tason säätimellä . Lisää 
subwooferin äänenvoimakkuutta kääntämällä nappulaa myötäpäivään; vähennä 
subwooferin äänenvoimakkuutta kääntämällä nappulaa vastapäivään.

Subwooferin säädöt: Vaihe
vaihekytkin 2 määrittää, liikkuuko HKTS200SUB:n mäntämäinen liike sisään ja 
ulos tahdissa satelliittikaiutinten kanssa. Mikäli subwooferia käytetään epätahdissa 
satelliittikaiutinten kanssa, subwooferin tuottamat ääniaallot voivat kumoutua, jolloin 
basson suorituskyky ja äänen teho pienenevät. Tämä ilmiö riippuu osittain kaiutinten 
sijoittelusta toisiinsa nähden huoneessa.

Useimmissa tapauksissa vaihekytkin 2 on hyvä jättää NORMAL-asentoon, 
mutta vaihekytkimelle 2 ei ole ehdotonta oikeaa asetusta. Kun HKTS200SUB on 
vaiheistettu oikein satelliittikaiutinten kanssa, ääni on kirkkaampi ja sen tehokkuus 
on suurin. Rummut ja muut lyömäsoittimet, piano ja näppäillyt kielet kuulostavat 
luonnollisemmilta. Paras tapa vaihekytkimen 2 asettamiseen on kuunnella tuttua 
musiikkia ja asettaa kytkin asentoon, jossa rumpujen ja muiden lyömäsoitinten teho on 
suurin.

Subwooferin säädöt: Bassotehostus
Kun basson tehostuskytkin 1 on asetettuna ON-asentoon, se parantaa matalien 
taajuuksien tehoa ja näin ollen saa aikaan tehokkaamman basson, mikä saattaa olla 
hyväksi elokuvia katsottaessa ja musiikkia kuunneltaessa. Ohjaimella kokeilu ei aiheuta 
mitään vahinkoja – ohjaimen asettaminen OFF-asentoon palauttaa normaalin 
matalataajuustehon.
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Tekniset tiedot

HKTS60-järjestelmä

Taajuusvaste 
45Hz – 20kHz (-6dB)

SAT-TS60-satelliitit Cen-TS60 HKTS200SUB-subwoofer

Suositeltu teho 
20 ~ 150 wattia

Suositeltu teho 
20 ~ 150 wattia

Tuloluokitus: 
AC 100–120V, 50/60 Hz, 200W tai 
AC 220–240V, 50/60 Hz, 200W

Impedanssi 
8 ohmia, nimellinen

Impedanssi 
8 ohmia, nimellinen

Vahvistimen teho 
200 wattia RMS

Herkkyys 
83dB @ 2.83V/1 metriä

Herkkyys 
83dB @ 2.83V/1 metriä

Basso 
8" bassokaiutin, suljett kotelo

Diskantti 
Yksi 25 mm (1") CMMD Lite kalotti, 
videosuojattu

Diskantti 
Yksi 25 mm (1") CMMD Lite kalotti, 
videosuojattu

Ulkoisen herätteen tulojännite 
3 ~ 30 volttia AC/DC

Keskiääninen 
Kaksi 75 mm (3") litteä kaiutinkalvo, 
videosuojattu

Keskiääninen 
Kaksi 75 mm (3") litteä kaiutinkalvo, 
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")

Mitat (K x L x S) 
110 mm x 272 mm x 88 mm 
(4-11/32" x 10-11/32" x 3-15/32")

Mitat (K x L x S) 
353 mm x 267 mm x 267 mm 
(8-1/2" x 13-29/32" x 10-1/2")

Paino 
1,55 kg (3,4 lb)

Paino 
1,5 kg (3,3 lb)

Bruttopaino 
9 kg (19,8 lb)

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

www.harmankardon.com

Valmistettu Kiinassa

© 2009 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.

Dolby ja Pro Logic ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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

Part No. 444024-001

0176CSK - HK HKTS60BQ-230 v2 press.indd   12 13/11/09   11:33:01




