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Harman Kardon® HKTS 9/16 
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

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.

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

Kolmion sisällä oleva huutomerkki osoittaa, että pakkauksessa on erityisen 
tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen.

VAROITUS: Älä altista laitetta sateelle tai muulle kosteudelle, sillä ne saattavat aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun.

HKTS 9/16 Kotiteatterikaiutinjärjestelmän omistajan käyttöopas
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Johdanto
Kiitos, että olet hankkinut Harman Kardon® HKTS 9/16 -kaiutinjärjestelmän, jonka 
ansiosta sinulla on edessäsi vuosien kuuntelunautinto. HKTS 9/16 on yksilöllisesti suun-
niteltu, jotta se pystyisi tarjoamaan kaiken elokuvateatterin jännityksen ja kokemuksen 
olohuoneessasi.

Vaikka HKTS 9/16-järjestelmissä on erittäin hienostunut elektroniikka ja kaiuttimissa 
nykyaikaiset huippuosat, käyttöönotto ja käyttö on yksinkertaista. Värikoodattujen 
kaapeleiden ja liitäntöjen sekä yksinkertaisten ohjainten ansiosta HKTS 9/16-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 9/16 pystyy tarjoamaan. 

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

Kuvaus ja ominaisuudet
HKTS 9/16 on täydellinen kuusiosainen kotiteatterikaiutinjärjestelmä, joka sisältää 
seuraavat:

8-tuumainen, 200-wattinen-subwoofer •

Neljä samanlaista kaksiteistä videosuojattua satelliittikaiutinta ( • HKTS 16-satelliitti-
kaiuttimet hyödyntävät dual driver -teknologiaa) sijoitettaviksi eteen vasemmalle ja 
oikealle sekä taakse vasemmalle ja oikealle (surround-kaiuttimet)

Äänitäsmätty, videosuojattu, dual-driver-keskikaiutin •

Satelliittikaiutinten hyllyjalustat ja seinäkannakkeet sekä keskikaiuttimen  •
seinäkannake.

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

Kaikissa kaiutinkaapeleissa on käytetty värikoodijärjestelmää, jotta ne vastaisivat kulut-
tajaelektroniikkajärjestön (CEA®) standardeja. Värikoodijärjestelmä estää sekaantumisia 
kaiuttimia kytkettäessä, etenkin kun HKTS 9/16 -järjestelmää käytetään Harman Kardon 
-vastaanottimen kanssa.

Pakkauksen vakiovarustukseen kuuluu hyllyjalustat ja seinäkannakkeet satelliitti-
kaiuttimia varten, mutta tarvittaessa voit hankkia järjestel mään sopivat HTFS 2 
-lattiajalustat Harman  Kardon -kauppiaaltasi.

Harman Kardon keksi HiFi vastaanottimen viisikymmentä vuotta sitten. HKTS 9/16 on 
nykyaikaisine huippuominaisuuksineen ja vanhaa kunnioittavine piirisuunnitteluineen 
täydellinen lisä Harman Kardon -vastaanottimeen tai mihin tahansa kotiteatterijärjestel-
mään.

Yksi keskikaiutin

Yksi aktiivinen-subwoofer 

Neljä seinätelinettä satelliittikaiuttimille

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

Kolme kuuden metrin kaiutinjohtoa 
etusatelliittikaiutinten (punainen ja valkoinen) 
ja keskikaiuttimen (vihreä) kytkemiseksi.

Kaksi 12 metrin kaiutinjohtoa surround-
kaiutinten (harmaa ja sininen) kytkemiseksi 
vastaanottimeen.

Harman Kardon®  
HKTS 9/16

Pakkaukseen sisältyy

Neljä satelliittikaiutinta: vasen etukaiutin, oikea 
etukaiutin ja kaksi surround-kaiutinta taakse, kaikissa 
värikooditarrat (kuvassa kiinnitetty mukana toimitettaviin 
hyllyjalustoihin). (Kuvassa HKTS 9-satelliittikaiuttimet)
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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
HKTS 9/16-järjestelmissä käytetään kuluttajaelektroniikkajärjestön (CEA) luomaa 
kanavien värikoodijärjestelmää, jotta kotiteatterikaiutinjärjestelmän pystyttäminen 
olisi niin helppoa kuin mahdollista. Kiinnitä pakkaukseen kuuluvat väritarrat 
 satelliittikaiuttimien liittimien viereen alla olevan taulukon ohjeita noudattaen. 
Satelliittikaiuttimet ovat samanlaisia, joten voit vapaasti valita mitä käytät etu- ja mitä 
surround-kaiuttimina. (Keskikaiutin ja aktiivinen subwoofer on jo valmiiksi värikoodattu.)

Kaiutin Johdon värinauha

Vasen etukaiutin Valkoinen

Oikea etukaiutin Punainen

Keskikaiutin Vihreä

Vasen surround-kaiutin Sininen

Oikea surround-kaiutin Harmaa

Subwoofer Violetti

Etukaiuttimet
Sijoita etukaiuttimet niin, että niiden välinen 
etäisyys on yhtä suuri kuin niiden etäisyys 
kuuntelupaikkaan (paikkaan, jossa kuuntelija 
on käyttäessään HKTS 9/16:ta). Ne tulee asettaa 
suurin piirtein sille korkeudelle lattiasta kuin jolla 
kuuntelijan korvat ovat. Ne voidaan myös asettaa 
hieman kulmittain kuuntelijaa kohden.

Valkoinen Punainen

Keskikaiutin
Keskikaiutin tulee sijoittaa hieman etukaiutinten 
taakse (kauemmas kuuntelijasta). Sen 
keskikohdan tulee olla korkeintaan 55 cm 
etukaiutinten diskanttien ylä- tai alapuolella. 
Keskikaiutin kannattaa useimmiten sijoittaa 
television päälle kuvan mukaisesti.

0 – 2ft

Vihreä

Valkoinen Punainen

0 - 55cm

Subwoofer
Subwoofer tuottaa niin matalia taajuuksia, ettei 
niiden suuntaa yleensä pystytä havaitsemaan. 
Niinpä subwoofer voidaan sijoittaa melko vapaasti 
kuunteluhuoneeseen. Paras bassotoisto saadaan 
sijoittamalla subwoofer nurkkaan samalla seinälle 
kuin etukaiuttimet. Helpoimmin etsit subwooferin 
sijoituspaikan sijoittamalla sen kuuntelupaikkaan 
ja etsimällä huoneesta se kohta, jossa sen toisto 
kuulostaa parhaalta. Se on subwoofer paras 
sijoituspaikka.

Valkoinen Punainen

Violetti

Surround-kaiuttimet

Valkoinen PunainenVihreä

Sininen Harmaa

1,5 - 1,85 m

Sijoita surround-kaiuttimet jonkin verran kuuntelupaikan taakse. Niiden tulisi olla 
käännettynä toisiaan kohden ja jonkin verran kuuntelijan korvien yläpuolella. Jos tämä ei 
ole mahdollista, ne voidaan sijoittaa seinälle kuuntelupaikan taakse eteenpäin 
käännettynä. Surround-kaiuttimien toiston ei tulisi erottua muusta äänen 
toistojärjestelmästä. Kokeile  sijoituspaikoilla, kunnes surround-kaiuttimet toimivat vain 
etukaiuttimista kuuluvan ohjelmamateriaalin tukena ja luovat täydellisen 
 surround-tehosteen.

Satelliittikaiuttimet ja surround-kaiuttimet

Voit asentaa satelliittikaiuttimet myös seinälle 
pakkaukseen kuuluvia kannakkeita käyttäen.

Voit sijoitta satelliittikaiuttimet esimerkiksi  hyllylle.

Asennusvaihtoehdot
Seinäkiinnitys
Irrota ruuvi, jolla musta hyllyjalusta on kiinnitetty satelliittikaiuttimeen. Varastoi jalusta 
ja  kiinnitysruuvi huolella mahdollista tulevaa tarvetta varten.

Irrota Jalusta
15mm

M6-1.25P
Asennuslevy

Kiinnitä seinäkannakkeen asennuslevy sopivaan kohtaan.

Kaiutin kannattaa sijoittaa kohtaan, jossa asennusruuvit kiinnittyvät vankasti seinän 
tukirakenteeseen (ruuvit ovat lisävarusteita; koko #8). Jos se ei ole mahdollista, käytä 
tilanteeseen sopivia levyankkureita, jotka kestävät vähintään 11 kg painon. Asiakas 
vastaa itse hankkimiensa asennustarvikkeiden sopivuudesta ja käytöstä. Kaiuttimet pitää 
asentaa  tukevasti, jotta ne eivät irtoa seinästä missään tilanteessa. Tarvikkeita myydään 
esimerkiksi rautakaupoissa.

Noudata sivuilla 6-9 olevia kytkentäohjeita ja pujota asianmukainen kaiutinkaapeli ensin 
asennuslevyn alaosan aukosta ja sitten kannakkeen läpi kuvan osoittamalla tavalla.
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Kaiuttimen liittimiin

Liitinsuoja

Näkymä ylhäältä

Asennus-
levyltä 
tuleva 

kaiutin-
johto

Seinäkannakkeen yläosassa on kaksi aukkoa: pyöreä ruuvinreikä ja sen edessä oleva 
kaareva aukko. Pujota kaiutinjohto kaarevasta aukosta, älä ruuvinreiästä.

Kiinnitä kannake seinässä olevaan asennus levyyn kohdistamalla ensin levyssä oleva 
kieleke kannakkeen uraan ja painamalla sitten kannake naksahtaen kiinni levyyn.

Pujota kaiutinjohto liitinsuojan pyöreän reiän läpi ja kiinnitä johtimet kaiuttimen 
alaosassa oleviin kaiutinliittimiin. Huomioi napaisuus eli kytke johdot varmasti oikein 
päin (katso "Kaiuttimien kytkeminen").

Laita liitinsuoja paikoilleen kaiuttimen alaosaan siten, että se asettuu tiiviisti kaiuttimen 
pinnan tasoon peittäen liittimet. Suojan pyöreästä aukosta tulee näkyä kierteellä 
varustettu reikä. Kohdista seinäkannake liitinsuojan pyöreään aukkoon. 

Seinäkannake

Työnnä pakkaukseen kuuluva asennusruuvi seinakannakkeen ja liitinsuojan läpi ja ruuvaa 
se kiinni kaiuttimen pohjassa olevaan reikään. Kiristä ruuvi tiukasti, mutta silti siten, ettei 
se estä kaiuttimen suuntaamista.

Voit kääntää seinälle asennettua kaiutinta sivusuunnassa, mutta kannake ei mahdollista 
pystysuuntaista kääntämistä. Älä yritä väkisin kääntää kaiutinta, jotta kannatin tai seinä 
ei rikkoonnu. Takuu ei kata käyttövirheestä aiheutuvia vahinkoja.

Asennus

23mm
M6-1.25P

Kaiuttimien kytkeminen
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Ennen kaiutinkytkentöjen tekemistä viritinvahvistimen/
vahvistimen virta pitää katkaista. Suosittelemme jopa, että irrotat virtajohdon 
sähköverkosta. Älä kytke HKTS200SUB-järjestelmään verkkovirtaa, ennen kuin kaikki 
kaiuttimien johdot on kytketty.

Kaiuttimien ja vahvistimen kaiutinliitännöissä on sekä (+)- että (–)-napa. Harman 
Kardon on  perinteisesti noudattanut yleistä merkintätapaa, jossa punainen väri viittaa 
(+)-napaan ja musta väri (–)-napaan.

Uudemmissa Harman Kardon -viritinvahvistimissa värikoodaus noudattaa CEA-normia, 
joten kaikkien kaiuttimien (+)-napaa ei merkitä enää punaisella.

Näin on laita esimerkiksi vasemmassa surround-kaiuttimessa. HKTS 9/16-kaiuttimien 
 liittimien punaisesta ja mustasta väristä erotat positiivisen ja negatiivisen navan, mutta 
eri kanavat erottava värikoodaus on merkitty kaiutinkaapeleiden positiivisen johtimen 
 vaipassa olevalla värirenkaalla. Samaa värikoodausta noudattavat tarrat tulee kiinnittää 
neljään satelliittikaiuttimeen, jotta johdot tulee kytkettyä oikeisiin liittimiin. Noudata 
tarroja  kiinnittaessäsi sivulla 5 olevan taulukon ohjeita. Esimerkiksi keskikanavan (+)-
napaa merkitään vihreällä värillä ja subwooferin SUB-tuloa  violetilla. Värikoodauksen 
tarkoitus on varmistaa, että kaiuttimet tulee kytkettyä viritinvahvistimen/vahvistimen 
oikeisiin kanaviin.

Kaiutinkaapelin (+)-johto on merkitty raidalla sekä kaiutinkanavan osoittavalla 
värirenkaalla. Kaikki kaiuttimet pitää ehdottomasti kytkeä samalla periaatteella: 
kaiuttimen (+)-napa vahvistimen (+)-napaan ja (–)-napa (–)-napaan.

Monikanavaisissa surround-järjestelmissä  kaiuttimien oikea kytkeminen on vieläkin 
tärkeämpää, jotta ääni kuuluisi oikeasta  kaiuttimesta oikeaan aikaan ja oikealla teholla.

Kytke pakkaukseen kuuluvat kaiutinkaapelit satelliittikaiuttimien pohjassa oleviin 
liittimiin. Avaa liitin painamalla sen punaista tai mustaa lukituskielekettä, työnnä 
paljaaksi kuorittu  johtimen pää liittimen reikään ja vapauta kieleke. Nykäise varovasti 
kaapelia todetaksesi, että johtimet ovat kiinnittyneet kunnolla  liittimiin.
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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 8 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

Vastaanotin

Subwoofer

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 7.

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)

Vastaanotin

Subwoofer

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.

HUOM! Subwooferin herätejohtoa ei saa kytkeä vahvistimen infrapuna kauko-ohjaus 
liitäntään. Tämä voi johtaa toimintahäiriöön.

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. HKTS 90 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. HKTS 90 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

© 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.

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.

HKTS 9 Järjestelmä

Taajuusvaste 
45Hz – 20kHz (-6dB)

SAT-TS7 Satelliittikaiuttimet

Vahvistimen tehosuositus 
10 ~ 80 wattia

Impedanssi 
8 ohmia, nimellinen

Herkkyys  
86dB @ 1 wattia/1 metriä

Diskantti  
Yksi 1/2" (12mm) kalotti, videosuojattu

Keskiääninen  
Yksi 3" (75mm), videosuojattu

Mitat (K x L x S) 
167mm x 100mm x 92mm 
(6-5/8" x 3-5/16" x 3-5/8")

Paino 
0,6 kg (13.2 lb)

Cen-TS7 Keskikaiutin

Vahvistimen tehosuositus 
10 ~ 80 wattia

Impedanssi 
8 ohmia, nimellinen

Herkkyys  
86dB @ 1 wattia/1 metriä

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

Keskiääninen  
Kaksi 3" (75mm), videosuojattu

Mitat (K x L x S) 
102mm x 241mm x 92mm 
(4" x 9-1/2" x 3-5/8")

Paino 
1,0 kg (2.2 lb)

HKTS200SUB Subwoofer

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

Vahvistimen teho 
200 wattia RMS

Basso 
8" (200mm) bassokaiutin, suljettu kotelo

Ulkoisen herätteen tulojännite 
3 ~ 30 volttia AC/DC

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

Paino 
9,0 kg (19.8 lb)

HKTS 16 Järjestelmä

Taajuusvaste 
45Hz – 20kHz (-6dB)

SAT-TS11 Satelliittikaiuttimet

Vahvistimen tehosuositus 
10 ~ 120 wattia

Impedanssi 
8 ohmia, nimellinen

Herkkyys  
86dB @ 2,83V/1 metriä

Diskantti  
Yksi 1/2" (12mm) kalotti, videosuojattu

Keskiääninen  
Kaksi 3" (75mm), videosuojattu

Mitat (K x L x S) 
243mm x 100mm x 92mm 
(9-9/16" x 3-15/16" x 3-5/8")

Paino 
1,0 kg (2.2 lb)

Cen-TS11 Keskikaiutin

Vahvistimen tehosuositus 
10 ~ 120 wattia

Impedanssi 
8 ohmia, nimellinen

Herkkyys  
86dB @ 1 wattia/1 metriä

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

Keskiääninen  
Kaksi 3" (75mm), videosuojattu

Mitat (K x L x S) 
102mm x 241mm x 92mm 
(4" x 9-1/2" x 3-5/8")

Paino 
1,0 kg (2.2 lb)

HKTS200SUB Subwoofer

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

Vahvistimen teho 
200 wattia RMS

Basso 
8" (200mm) bassokaiutin, suljettu kotelo

Ulkoisen herätteen tulojännite 
3 ~ 30 volttia AC/DC

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

Paino 
9,0 kg (19.8 lb)
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