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Figure 1 (ASW608/ASW610)
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Figure 1 (ASW610XP)
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Figure 2 (ASW608/ASW610)
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Figure 2 (ASW610XP)
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Subwoofer

Figure 3 (ASW608/ASW610)
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Figure 8  (ASW608/ASW610)
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"esky
Návod k pouãití
Úvod
Váãen≥ zákazníku,

d>kujeme vám, ãe jste si vybral v≥robek firmy
Bowers & Wilkins. D_íve neã v≥robek rozbalíte a
nainstalujete, p_e#t>te si prosím pozorn> cel≥ tento
manuál. PomÅãe Vám optimalizovat v≥sledn≥ efekt.
Firma B&W udrãuje ve více neã 60ti zemích sít’
autorizovan≥ch distributorÅ, kte_í Vám pomohou
vy_e|it problém v p_ípad>, ãe Vám nemÅãe pomoci
Vá| prodejce.

Informace k ãivotnímu prost_edí
Produkty B&W jsou konstruovány tak,
aby byly zcela v souladu s
mezinárodními p_edpisy upravujícími

pouãití nebezpe#n≥ch materiálÅ v elektrick≥ch a
elektronick≥ch za_ízeních (RoHS) a aby umoã[ovaly
ekologickou likvidaci opot_eben≥ch elektrick≥ch a
elektronick≥ch za_ízení (WEEE). Symbol p_e|krtnuté
popelnice zna#í soulad s na_ízeními na
recyklovatelnost v≥robku #i moãnost jiného
zpracování, poãadovaného p_íslu|n≥mi p_edpisy. V
p_ípad> nejasností jak naloãit s v≥robky ur#en≥mi k
likvidaci se prosím obrat’te na místn> p_íslu|n≥
orgán státní správy, nebo na va|eho prodejce.

Obsah kartonu
Zkontrolujte p_íslu|enství:

1 napájecí kabel
1 balí#ek p_íslu|enství obsahující:

4 hroty se závitem M6
4 gumové noãi#ky se závitem M6
4 pojistné matice

Instalace
Tento subwoofer je ur#en jak pro pouãití v sestavách
domácího kina, tak i pro roz|í_ení rozsahu nízk≥ch
frekvencí v klasick≥ch dvoukanálov≥ch aplikacích. V
obou p_ípadech je v|ak pot_eba instalaci provést
promy|len>, aby byl v≥sledn≥ efekt co nejlep|í. K
tomu by vám m>l pomoci i tento manuál.

Aktivní subwoofer vyãaduje p_ipojení k elektrické síti,
proto je v zájmu va|í bezpe#nosti dÅleãité se dob_e
seznámit se v|emi bezpe#nostními pravidly a
dÅsledn> je dodrãovat. Uschovejte si prosím tento
manuál pro budoucí pouãití.

Ovládací prvky subwooferu a terminály pro
p_ipojení (obrázek 1) 

1. Indikátor stavu

2. P_epína# ON (zapnuto) / Auto / Stand-by

3. Regulace hlasitosti pro linkov≥ vstup

4. Regulace hlasitosti pro vstup reproduktorové
úrovn>

5. Frekvence dolnopropustného filtru

6. Zap. / vyp. dolnopropustného filtru 

7. P_epína# roz|í_ení basÅ

8. P_epína# ekvalizace

9. P_epína# oto#ení fáze

10. Vstup 12V spínání

11. Linkov≥ vstup (prav≥ a lev≥)

12. Vstup pro reproduktorovou úrove[

13. Vstup pro napájecí kabel

14. Uloãení externí pojistky

Aplikace
Primární funkcí subwooferu je reprodukce
separátního basového kanálu, do kterého AV
procesor posílá nízkofrekven#ní efekty (LFE). AV
procesor v|ak do subwooferu mÅãe posílat také #ást
nízk≥ch frekvencí z kteréhokoli jiného kanálu a k
signálÅm LFE ji p_imíchat. Obvykle se tak stane,
pokud v nastavení AV procesoru zadáte u n>kter≥ch
reprosoustav „small“, tedy ãe jsou maloobjemové a
nemají tak pln≥ rozsah basÅ.

V p_ípad> dvoukanálov≥ch systémÅ pak mÅãe b≥t
subwoofer pouãit k posílení a roz|í_ení basového
pásma, nap_íklad jsou-li hlavní reprosoustavy men|í a
jejich reprodukce basÅ je omezená. Dolnopropustn≥
filtr s regulovatelnou frekvencí umoã[uje
bezproblémové slad>ní subwooferu s reprosoustavami.

Umíst>ní a instalace subwooferu
Protoãe pro lidsk≥ sluch je obtíãné sm>rov>
lokalizovat zdroj nízk≥ch frekvencí, není obvykle
volba umíst>ní subwooferu aã tak kritická jako v
p_ípad> klasick≥ch, plnorozsahov≥ch reprosoustav.
Nicmén> nejlep|ího v≥sledku se v>t|inou dosáhne,
je-li subwoofer umíst>n mezi pravou a levou p_ední
reprosoustavou, nebo alespo[ blízko jedné z nich.
Pokud pouãíváte dva subwoofery, je nejlep|í umístit
jeden blízko levé a druh≥ blízko pravé
reprosoustavy. Umíst>ní subwooferu za poslechové
místo má obvykle za následek hor|í zobrazení basÅ,
je v|ak stále akceptovateln≥m kompromisem. 

Stejn> jako v p_ípad> klasick≥ch reprosoustav,
ovliv[uje reprodukci subwooferu v≥razn> také
akustika místnosti. Basy mohou b≥t zdÅrazn>né díky
rezonan#ním modÅm místnosti a odrazÅm od st>n
(#ím blíãe je reprosoustava zdi, tím více jsou basy
zdÅrazn>ny). V p_ípad> instalací se subwooferem je
sice moãno úrove[ basÅ doladit pomocí regulace
zesílení na subwooferu (zdÅraz[uje-li místnost nízké
frekvence, mÅãeme je na subwooferu ubrat),
nicmén> lépe je tyto rezonance zpÅsobující
frekven#ní nevyrovnanost odstranit. Snaãte se tedy
neumist’ovat subwoofer blízko rohÅ místnosti. Tato
doporu#ení v|ak nemusí platit vãdy, akustické
podmínky místností jsou velmi rÅznorodé a proto se
p_i hledání nejlep|ího místa pro instalaci subwooferu
vyplatí experimentovat a vyzkou|et rÅzné moãnosti.
Pro testování je dobré pouãít takovou nahrávku,
která obsahuje |iroké spektrum frekvencí. Basová
#ást této nahrávky by pak p_i poslechu nem>la b≥t
um>le zdÅrazn>na ani potla#ena. 
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Pokud má b≥t subwoofer umíst>n v n>jakém
omezeném prostoru (nap_. zabudován v nábytku),
musí tento prostor dovolovat volné proud>ní
vzduchu nutné pro chlazení p_ístroje. Umíst>ní
mÅãete konzultovat se sv≥m prodejcem. 

Subwoofer je navrãen pro umíst>ní p_ímo na podlahu.
Je velmi dÅleãité, aby na podlaze stál pevn> a proto
– je-li to alespo[ trochu moãné – pouãijte dodávané
hroty. Tyto hroty jsou navrãeny tak, aby pronikly
kobercem aã na pevn≥ povrch podlahy. Za|roubujte
hroty aã na doraz do otvorÅ se závity, které se
nacházejí na spodní st>n> subwooferu. MÅãe se stát,
ãe se subwoofer na hrotech kolébá. V takovém
p_ípad> povy|roubujte vãdy dva z hrotÅ, které na
podlahu nedosedají, dokud subwoofer nebude stát
pevn>. Pak op>t utáhn>te pojistné matice sm>rem k
základn> subwooferu. Nastavování hrotÅ je nejlépe
provád>t aã tehdy, kdyã je subwoofer postaven na
míst> kde bude hrát. 

Pokud nepouãíváte koberec a máte obavu z
po|kození povrchu podlahy, pouãijte mezi podlahu a
hrot n>jakou kovovou podloãku, nebo místo hrotÅ
pouãijte dodávané gumové noãi#ky. Tyto noãi#ky
pak na|roubujte do otvorÅ pro hroty.

Chcete-li, mÅãete demontovat m_íãku uchycenou na
p_ední stran> reprosoustavy. Dejte v|ak pozor, aby
jste se nedotkli membrány reproduktoru, mohlo by
dojít k jejímu po|kození. 

Pouãití více neã jednoho subwooferu
Pouãití více subwooferÅ v jedné instalaci vylep|uje
dojem z reprodukce v následujících bodech:

• Udrãuje separaci kanálÅ na nízk≥ch frekvencích.

• PrÅb>h basÅ v místnostech s velk≥mi
rezonancemi je vyrovnan>j|í.

• Umoã[uje v>t|í maximální zvukovou úrove[, coã
je dob_e vyuãitelné pro neomezenou reprodukci
speciálních efektÅ v aplikaci domácího kina. 

V p_ípad> pouãití dvou subwooferÅ ve
dvoukanálovém audio systému bude separace
kanálÅ nejlep|í, pokud kaãd≥ kanál bude vyuãívat
jeden subwoofer umíst>n≥ v blízkosti reprosoustavy.

Elektrické p_ipojení
Odpojte v|echny p_ístroje v systému od napájení,
dokud nebude signálové propojení zcela hotovo.
Zabráníte tak moãnému po|kození systému.
Subwoofer umoã[uje jak linkové p_ipojení pomocí
konektorÅ RCA Phono (poloãka 11 na obrázku 1.),
tak i propojení p_es reproduktorovou úrove[
(poloãka 12 na obrázku 1.). Následující instrukce
vám mohou b≥t vodítkem pro nalezení nejlep|ího
propojení ve va|í instalaci.

Aplikace: Domácí kino

Subwoofer p_ipojen≥ na AV procesor s odd>len≥mi
koncov≥mi zesilova#i: Obrázek 2.

Subwoofer p_ipojen≥ na AV procesor s
integrovan≥mi koncov≥mi zesilova#i:

• pomocí linkového vstupu: Obrázek 3

• p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 4

Upozorn>ní: V instalaci domácího kina je vãdy lep|í
p_ipojovat subwoofer p_es linkov≥ vstup.

Aplikace: 2-kanálové stereo

Subwoofer zapojen≥ na integrovan≥ zesilova#:

• pomocí linkového vstupu: Obrázek 5

• p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 6

Dva subwoofery zapojené na integrovan≥ zesilova#:

• pomocí linkového vstupu: Obrázek 7

• p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 8

Subwoofer zapojen≥ na p_edzesilova# / konc.
zesilova#:

• pomocí linkového vstupu: Obrázek 9

• p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 10

Dva subwoofery zapojené na p_edzesilova# / konc.
zesilova#:

• pomocí linkového vstupu: Obrázek 11

• p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 12

P_ed prvním poslechem
D_íve neã vá| systém s nov≥m subwooferem zapnete
a za#nete provád>t finální dolad>ní, rad>ji dvakrát
prov>_te v|echna propojení. Zkontrolujte p_edev|ím:

1. Zda je v po_ádku fáze. Pokud pouãíváte
propojení p_es reproduktorovou úrove[,
zkontrolujte zda je kladn≥ terminál u subwooferu
(ozna#en≥ #erven> a znaménkem +) p_ipojen ke
kladnému a negativní (ozna#en≥ #ern> a
znaménkem -) k negativnímu terminálu u
zesilova#e. Nesprávné zapojení by m>lo za
následek nep_ehledn≥ zvuk se |patn≥mi basy.

2. Zda není zam>n>n lev≥ a prav≥ kanál. P_i
zám>n> jednoho kanálu za druh≥ budete chybn>
vnímat rozmíst>ní nástrojÅ v hudební scén> a v
p_ípad> domácího kina nebude sm>r zvuku
korespondovat s d>ním na zobrazova#i. 

Zapínání a vypínání 
Subwoofery je nejlépe zapínat aã po tom, co byly
zapnuty v|echny ostatní p_ístroje v systému.
P_epína# On/Auto/Standby a indikátor stavu pracují
následovn>:

On (zapnuto): V tomto reãimu je subwoofer stále
aktivní a indikátor svítí zelen>.

Auto: Po p_epnutí do tohoto reãimu je subwoofer
aktivní a indikátor svítí zelen>. Pokud v|ak do
subwooferu není déle neã 5 minut p_ivád>n signál,
automaticky se vypne do pohotovostního reãimu a
indikátor za#ne svítit #erven>. Jakmile subwoofer na
svém vstupu detekuje p_íchozí signál, automaticky
se zapne a indikátor za#ne op>t svítit zelen>. Po
skon#ení signálu je subwoofer je|t> 5 minut aktivní a
vypne se op>t aã kdyã b>hem této doby neobdrãí
ãádn≥ signál.

Pouãíváte-li procesor, kter≥ má funkci automatického
nastavení pomocí mikrofonu, je dobré mít subwoofer
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po dobu nastavování p_epnut≥ trvale do zapnutého
stavu. Funkce automatického spínání by totiã b>hem
nastavování mohla d>lat procesoru problémy.

Standby: S p_epína#em v pozici Standby je
subwoofer vypnut≥ do pohotovostního stavu a
indikátor svítí #erven>. Pokud má vá| systém 12V
spínací v≥stup a subwoofer je k n>mu pomocí svého
12V vstupu (poloãka 10 na obrázku 1.) p_ipojen,
mÅãe systém subwoofer spínat. Je-li na tento vstup
p_ivedeno 12V, subwoofer se zapne a indikátor svítí
zelen>, 0V pak znamená vypnutí subwooferu,
p_i#emã indikátor za#ne svítit #erven>. 

Nastavení ovládacích prvkÅ subwooferu
Na zadním panelu je 7 ovlada#Å:

• Hlasitost pro linkov≥ vstup (poloãka 3 na obr. 1.)

• Hlasitost pro reproduktorovou úrove[ (poloãka 4
na obr. 1.)

• Frekvence dolnopropustného filtru (poloãka 5 na
obr. 1.)

• P_epína# dolnopropustného filtru (poloãka 6 na
obr. 1.)
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze p_i
pouãití linkového (LINE) vstupu. P_i pouãití
vstupu pro reproduktorovou úrove[ (SPEAKER
LEVEL) je filtr stále zapnut.

• P_epína# roz|í_ení basÅ (poloãka 7 na obr. 1.)

• P_epína# ekvalizace (poloãka 8 na obr. 1.)

• P_epína# fáze (poloãka 9 na obr. 1.)

Správné nastavení je závislé na za_ízeních
pouãívan≥ch v systému spole#n> se subwooferem a
také na zpÅsobu propojení. Pouãíváte-li více
stejn≥ch subwooferÅ v jednom systému, dbejte aby
nastavení u v|ech subwooferÅ bylo shodné.

Upozorn>ní: Regulace hlasitosti pro linkov≥ vstup a
pro vstup reproduktorové úrovn> pracují nezávisle,
kaãdá pro ur#it≥ vstup. Hlasitost u nepouãívaného
vstupu je nejlépe nastavit na „Min.“.

Nastavení pro domácí kino
Ovlada# hlasitosti „VOLUME“ (dle pouãívaného
vstupu – LINE nebo SPEAKER) nastavte zhruba na
pozici devíti hodin.

P_epína# dolnopropustného filtru „LOW-PASS
FILTER“ p_epn>te do pozice OUT.

P_epína# ekvalizace „EQ“ p_epn>te pro za#átek do
pozice A.

P_epína# fáze „PHASE“ p_epn>te pro za#átek do
pozice 0°.

Pokud je pouãito propojení p_es reproduktorovou
úrove[, nastavte ovlada# frekvence
dolnopropustného filtru „LOW-PASS FREQ“ na
hodnotu 140. Toto nastavení nemá v≥znam v
p_ípad> pouãití linkového propojení.

Pro více informací si p_e#t>te si kapitolu „Finální
dolad>ní“.

Tento subwoofer sice není THX® certifikovan≥m
produktem, je v|ak moãné jej s THX® za_ízením
pouãívat. Pokud pouãíváte THX® za_ízení, ujist>te se,
zda je funkce subwooferu v nastavení aktivována. To
zahrnuje v|echna nastavení filtrace a úrovn>
poãadované pro subwoofer ve v|ech modech. Pro
kalibraci úrovn> mÅãe b≥t pouãit testovací |umov≥
signál a ovlada#e pro nastavení úrovn> kanálÅ u
THX® za_ízení. Ve v|ech p_ípadech by nastavení
úrovní m>lo b≥t takové, aby |lo testovacím |umov≥m
signálem v míst> poslechu docílit 75dB SPL 
(C-váãeno). 

U ostatních procesorÅ nap_ed v nastavení
nakonfigurujte p_ední a surroundové reprosoustavy,
podle toho zda jsou „malé“ #i „velké“ a teprve
potom nastavte úrovn> kanálÅ. Pouãijte |umov≥
testovací signál a p_íslu|né ovládací prvky k
nastavení úrovn> jednotliv≥ch kanálÅ. Ovlada#
hlasitosti na subwooferu p_enastavte jen tehdy,
neposta#uje-li rozsah nastavení na procesoru k
docílení správné úrovn>. Na trhu jsou také cenov>
dostupné p_ístroje pro m>_ení úrovn> zvuku, které
lze pro kalibraci pouãít. Pro nastavení úrovní si
p_e#t>te také manuál od svého procesoru.

Nastavení pro dvoukanálové stereo 
Ovlada# hlasitosti VOLUME (dle pouãívaného vstupu
– LINE nebo SPEAKER) nastavte zhruba na pozici
„devíti hodin“.

P_epína# LOW-PASS FILTER p_epn>te do pozice IN.

P_epína# EQ p_epn>te pro za#átek do pozice A.

P_epína# PHASE p_epn>te pro za#átek do pozice 0°.

Ovlada# LOW-PASS FREQ (nastavení frekvence
dolnopropustného filtru) nastavte na hodnotu, která
odpovídá dolnímu konci frekven#ního rozsahu
satelitních reprosoustav, udávanému na poklesu -
6db. DÅleãité: firma B&W udává u sv≥ch reprosoustav
spodní frekvenci jak na poklesu -6db, tak i na -3db.
Pokud v|ak budete pouãívat reprosoustavy jiného
v≥robce, kter≥ udává dolní konec rozsahu jen na -
3db, m>lo by b≥t optimální nastavení n>kde mezi 0,6
aã 0,9 násobku uvedené hodnoty. 

Pro více informací si p_e#t>te si kapitolu „Finální
dolad>ní“.

Finální dolad>ní
Domácí kino

V systémech domácího kina je hlavní úlohou
subwooferu p_edev|ím reprodukce samostatného
basového kanálu (LFE), obsahujícího
nízkofrekven#ní efekty. Nízkopropustn≥ filtr (LOW-
PASS FILTER) je tedy lep|í vypnout (nebo nastavit
jeho frekvenci na maximum), protoãe LFE kanál není
t_eba filtrovat a pouãíváte-li jako satelity
maloobjemové reprosoustavy, lze je nakonfigurovat
jako „malé“ p_ímo na AV procesoru, kter≥ filtraci
obstará sám. Na subwooferu je v|ak t_eba správn>
nastavit fázi. Normáln> je fáze nastavena na 0°, je-li
ov|em subwoofer umíst>n daleko od ostatních
reprosoustav, nebo otá#í-li zesilova# pouãit≥ pro
ostatní reprosoustavy fázi signálu, mÅãe b≥t pro
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zvuk systému lep|í u subwooferu zvolit variantu
180°. Poslechn>te si ob> varianty a zvolte tu, p_i
které je zvuk na basech pln>j|í. Pokud je rozdíl
minimální, nechte p_epína# v pozici 0°.

Surroundové procesory obvykle pouãívají kalibra#ní
|umov≥ signál, kter≥ je ur#en pro relativní nastavení
hlasitosti v|ech reprosoustav na stejnou úrove[, coã
je v≥hodou oproti 2 kanálov≥m sestavám. Pro
zdÅrazn>ní basov≥ch efektÅ n>kter≥ch nahrávek
mÅãe b≥t lep|í zvolit pro subwoofer vy||í úrove[ neã
je kalibra#ní, naopak pro realisti#t>j|í nebo dlouh≥
poslech mÅãe b≥t p_íjemn>j|í úrove[ niã|í.

Dvoukanálové audio

Umíst>te subwoofer na pozici kde má hrát.
Optimální nastavení „PHASE“ a „LOW-PASS FREQ“
je závislé na dolní mezní frekvenci pouãit≥ch
satelitních reprosoustav. D_íve neã za#nete s
jemn≥m dolad’ováním je t_eba, aby bylo provedeno
základní nastavení popsané v≥|e v kapitole
„Nastavení pro dvoukanálové stereo“. Pro
dolad’ování si vyberte n>jakou nahrávku se stálou
basovou linkou.

Ponechte v|e v základním nastavení a nejprve
vyzkou|ejte zm>nu p_i p_epínání „PHASE“. Vyberte
variantu, p_i které je zvuk na basech pln>j|í.
Obvykle je lep|í základní nastavení na 0°, je-li v|ak
subwoofer umíst>n daleko od ostatních
reprosoustav, nebo otá#í-li zesilova# pouãit≥ pro
ostatní reprosoustavy fázi signálu, mÅãe b≥t lep|ím
_e|ením p_epnout na 180°.

Dále je t_eba doladit úrove[ hlasitosti subwooferu
ovlada#em ozna#en≥m „VOLUME“ (záleãí na
zpÅsobu propojení zda LINE #i SPEAKER) vÅ#i
satelitním reprosoustavám. Pouãijte více rÅzn≥ch
nahrávek, aby jste docílili optimálního zvuku.
Nastavení které nejvíce vyhovuje jedné nahrávce,
nemusí b≥t optimální pro nahrávku jinou.
Poslouchejte p_i reálné hlasitosti a nastavte
subwoofer tak, aby byl zvuk celého systému co
nejvíce vyváãen≥.

Na záv>r dolad’te frekvenci filtru ovlada#em „LOW-
PASS FREQ“ tak, aby byl p_echod mezi
subwooferem a satelitními reprosoustavami co
nejhlad|í.

Pro v|echny aplikace
P_epína# „BASS EXTENSION“ nabízí t_i moãnosti
roz|í_ení basÅ. Pozice 

A poskytuje nejv>t|í a pozice C nejmen|í roz|í_ení.
Pozice B je pak kompromisním nastavením. Je-li
systém pouãíván p_i velmi vysok≥ch hlasitostech,
nebo ve velké místnosti, lze omezením roz|í_ení
basÅ pomocí p_epnutí na B #i C zabránit tomu, aby
byl p_ekro#en limit #isté a nezkreslené reprodukce.
Proto je v mnoha situacích dobré zvolit p_epína#em
„BASS EXTENSION“ jinou variantu neãli A.

Pomocí p_epína#e EQ lze zm>nit také frekven#ní
prÅb>h basÅ u subwooferu. Basy které sly|íte jsou
kombinací zvuku subwooferu a efektÅ, zpÅsoben≥ch
akustikou místnosti. Je tedy t_eba zvolit nastavení v
závislosti na místnosti a umíst>ní subwooferu.

Nastavení na A poskytuje spí|e „su||í“ reprodukci a
je tak vhodné spí|e p_i umíst>ní subwooferu v rohu
místnosti, #i pro kompenzaci nízkofrekven#ních
rezonancí. Varianta B je vhodná p_i mén> rezonující
akustice, #i p_i umíst>ní subwooferu dále od rohÅ
místnosti.

Máte-li problém s nevyrovnan≥mi basy – n>které
tóny jsou v≥razn>j|í neã ostatní – jedná se s nejv>t|í
pravd>podobností o rezonance zpÅsobené
akustikou místnosti a je pak dobré experimentovat s
pozicí pro umíst>ní subwooferu. I malá zm>na
pozice subwooferu – t_eba jen 15 cm – mÅãe
znateln> ovlivnit zvuk. P_i pouãití více subwooferÅ v
místnosti s rezonující akustikou mohou basy pÅsobit
vyrovnan>j|ím dojmem, protoãe kaãd≥ ze
subwooferÅ mÅãe vybuzovat rezonance na jin≥ch
frekvencích. Pokud b>hem dolad’ování v≥razn>ji
zm>níte vzdálenost subwooferu od satelitních
reprosoustav, nezapome[te znovu vyzkou|et
nastavení p_epína#e PHASE. Také mÅãete znovu
zkontrolovat správnost nastavení úrovn> subwooferu
(za pouãití nastavování úrovn> kanálÅ u procesoru #i
pomocí ovlada#e VOLUME na zadním panelu
subwooferu). To v|ak provád>jte aã tehdy, jste-li si
jisti správn≥m nastavením fáze.

Údrãba
Povrch subwooferu obvykle vyãaduje jen ob#asné
set_ení prachu. Pokud chcete pouãít aerosolov≥ #í
jin≥ #istící prost_edek, demontujte nap_ed krycí
m_íãku jemn≥m tahem od ozvu#nice. Sprej naná|ejte
na ut>rku, nikoli p_ímo na ozvu#nici. "istící
prost_edek vãdy nejprve vyzkou|ejte na malé plo|e,
n>které #istící prost_edky by totiã mohly povrch
reprosoustavy po|kodit. Vyvarujte se produktÅ které
obsahují brusiva, kyseliny #i alkoholové, pop_.
antibakteriální sloãky. Ñádná #istidla nepouãívejte na
samotn≥ reproduktor. Látka pouãitá na krycí m_íãce
mÅãe b≥t #i|t>na klasick≥m kartá#em na |aty,
nap_ed je v|ak t_eba ji demontovat od ozvu#nice.
Nikdy se nedot≥kejte membrány reproduktoru,
mohlo by dojít k jejímu po|kození. P_ed kaãd≥m
#i|t>ním subwoofer vãdy rad>ji vypn>te.

Nikdy nepouãívejte subwoofer jako stolek. Je-li
p_ístroj v provozu, mohly by v>ci poloãené na jeho
kabinetu rezonovat. Je také riziko po|kození
povrchu subwooferu tekutinami (nap_. od sklenic #i
váz). 

Nebudete-li systém del|í dobu pouãívat, odpojte
subwoofer od napájecí sít>.
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