SUBWOOFER ATIVO

SP-DWF10

INSTRUÇÕES

Para Uso do Cliente:
Escreva abaixo o Nº do Modelo e o
Nº de Série localizados na parte
posterior, embaixo ou no lado do
gabinete. Conserve estas informações
para futura referência.
Nº do Modelo
Nº de Série

LVT1145-010A
[J]

n Precauções para instalação

Agradecemos por você ter adquirido o alto-falante JVC.
Antes de começar a utilizá-lo, leia com atenção as instruções para
obter o melhor desempenho possível. Se tiver alguma dúvida, consulte
seu revendedor JVC.

l

Advertências, Avisos e Outros

l

CUIDADO

l

RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO
NÃO ABRA

l

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA
(OU TAMPA TRASEIRA), NÃO HÁ PARTES QUE
POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO
NO INTERIOR. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PARA OBTER SERVIÇOS COM PESSOAL QUALIFICADO.

l

O símbolo de um raio com uma ponta de seta dentro de
um triângulo eqüilátero é um aviso ao usuário quanto à
presença de “tensão perigosa” não isolada dentro da caixa
do produto, podendo esta ser suficiente para constituir
risco de choque elétrico.
O ponto de exclamação dentro de um triângulo eqüilátero
é um alerta ao usuário quanto à presença de instruções
importantes de operação e manutenção (assistência
técnica) na literatura que acompanha o equipamento.

ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE
INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO
EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU
UMIDADE.

l

n Precauções para Uso Diário

Para reduzir o risco de choques elétricos, incêndio, etc:
1. Não tire parafusos, tampas ou o gabinete.
2. Não exponha este equipamento à chuva ou umidade.

l

n Aviso  Interruptor de ALIMENTAÇÃO

Este aparelho é equipado com o interruptor de ALIMENTAÇÃO
para minimizar o consumo de energia para uma utilização
segura. Portanto,
1 Antes de fazer os ajustes iniciais, efetue todas as conexões
necessárias, ligue a tomada de alimentação na tomada da
parede e depois coloque o interruptor de ALIMENTAÇÃO
em ON [ ].
2 Quando não em uso, ponha o interruptor de
ALIMENTAÇÃO em OFF [ ], desligando a linha de
alimentação.

l

l
l

l

Para conservar a boa aparência do equipamento
Limpe com um pano macio e seco caso o gabinete ou o
painel fique sujo.
Se estiverem muito sujos, limpe com um pano com uma
pequena quantidade de água ou detergente neutro. Depois
passe um pano seco.
Para melhorar o campo de som
Se os alto-falantes estiverem de frente para uma parede
sólida ou uma porta de vidro, etc., recomenda-se guarnecer
a parede com materiais que absorvam o som, como por
exemplo, cortinas grossas, para evitar reflexos e ondas
imóveis.

n Verificação dos Acessórios Fornecidos

Verifique se você tem os seguintes acessórios fornecidos.
O número entre parênteses indica a quantidade daquela peça.
l
Cabo de áudio monoaural (1)
Se o item mencionado acima estiver faltando, entre em contato
com seu revendedor imediatamente.

n Avisos

l

Para evitar deformações ou a descoloração do gabinete,
não instale o equipamento em locais onde fique exposto à
luz solar direta e evite a instalação perto de saídas de arcondicionado.
As vibrações do alto-falante podem causar chiados.
Coloque o equipamento o mais distante possível do
equipamento de reprodução.
Leve em consideração a ocorrência de terremotos ou outros
choques físicos ao escolher o local de instalação e fixe o
equipamento completamente.
A recepção do sintonizador pode tornar-se ruidosa ou
apresentar sibilação se este equipamento estiver instalado
perto. Neste caso, deixe uma distância maior entre o
sintonizador e este equipamento ou utilize uma antena
externa para uma melhor recepção do sintonizador sem
interferência deste equipamento.
Este equipamento é blindado magneticamente para evitar
distorções de cor nos televisores. Entretanto, caso não seja
instalado adequadamente, isso poderá ocorrer. Portanto,
preste atenção nas seguintes instruções ao instalar o
equipamento.
– Ao colocá-lo perto de um televisor, desligue o principal
interruptor de energia deste último ou desligue-o da
tomada antes de sua instalação.
Depois espere pelo menos 30 minutos antes de ligar
novamente o principal interruptor de alimentação do
televisor.
Alguns televisores ainda podem ser afetados, mesmo se as
instruções acima tenham sido seguidas. Se isto acontecer,
afaste este equipamento do televisor.
Quando a tela do televisor tremer, movimente este
equipamento afastando-o da TV até encontrar uma posição
onde a tela não trema, estabelecendo-o então nesse lugar.

Não bloqueie as aberturas ou os orifícios de ventilação. (Se
as aberturas ou os orifícios de ventilação forem bloqueados
por um jornal, pano, etc., talvez não seja possível a saída
do calor).
Não coloque nenhuma fonte de chama, tal como velas
acesas, sobre o equipamento.
Ao descartar as baterias, dever-se-á considerar os
problemas ambientais e deverão ser rigorosamente
obedecidas as normas ou leis locais que regem o descarte
de tais baterias.
Não exponha este equipamento à chuva, umidade,
gotejamento ou derramamento de líquidos e não apóie
sobre ele nenhum objeto cheio de líquido, como por
exemplo, vasos.
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Conexões
Antes de conectar este equipamento ao amplificador (ou
receptor), observe as seguintes instruções cuidadosamente.
l
Desligue o amplificador.
l
Faça todas as conexões antes de ligar este equipamento
na tomada.

CUIDADO
• NÃO conecte este equipamento às tomadas REC OUT de
seu amplificador. Isso poderá danificar seu subwoofer.

Operações

Operação Automática do Equipamento de Acordo com os
Sinais de EntradaAUTO POWER ON/STANDBY

Ativação da AlimentaçãoPOWER
Para ativar a alimentação.
Pressione o interruptor de ALIMENTAÇÃO para a posição [ ]
ON.
• A luz de alimentação verde acende.

Para desligar a alimentação.
Pressione o interruptor de ALIMENTAÇÃO para a posição [
OFF.
• A luz indicadora de alimentação apaga.
• Isto desligará o condutor da linha de alimentação.

Para ativar AUTO POWER ON/STANDBY.
Pressione a chave AUTO POWER ON/STANDBY colocando-a
na posição [ ] ON.
• Se não entrar nenhum som em 5 a 10 minutos, o
equipamento entrará no modo standby (prontidão). A luz
vermelha indicadora de alimentação acenderá.
• Se detectar sinais de entrada, o equipamento começará a
funcionar. A luz de alimentação verde acenderá.
Para cancelar AUTO POWER ON/STANDBY.
Pressione a chave AUTO POWER ON/STANDBY para colocála na posição [ ] CANCEL.

]

LEMBRETE
Se o nível do volume do amplificador estiver tão baixo ou os
sinais de entrada estiverem tão fracos que este
equipamento não detecte nenhum som, o Auto Power On/
Standby poderá não funcionar corretamente.
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Informações Adicionais
Desenho do alto-falante

Para obter o melhor som possível de seu equipamento:
— Coloque um subwoofer onde você quiser, uma vez que o
som grave é onidirecional. Normalmente
coloque-o à sua frente.
— Coloque todos os alto-falantes principais na mesma
distância da posição de escuta.
— Certifique-se de colocar o subwoofer ativo à direita da TV.
Se você puser o subwoofer ativo à esquerda da TV, guarde
uma distância suficiente entre eles para evitar que
apareçam interferências na tela da TV.

Alto-falante
dianteiro
esquerdo

Alto-falante
central

Alto-falante
dianteiro
direito

Subwoofer

Posição de Escuta
Alto-falante
circundante esquerdo

Alto-falante
circundante direito

Diagnóstico e Solução de Problemas
Utilize este quadro para ajudá-lo a solucionar problemas operacionais diários. Se houver algum problema que você não consiga
resolver, entre em contato com seu revendedor.
O equipamento não liga.
• Ele está ligado na tomada?
– Conecte o cabo de alimentação de CA firmemente na tomada.
A função de Alimentação Automática/Prontidão não funciona corretamente.
• Os sinais estão fracos demais ou o nível do volume está demasiadamente baixo.
– Isto não significa mau funcionamento. Se isto acontecer, cancele a função Auto Power On/Standby.
Não se ouve nenhum som.
• As conexões estão incorretas ou frouxas.
– Verifique as conexões. Caso estejam erradas, corrija-as. (Consulte a página 3.)
• Os sinais de áudio através do amplificador estão extremamente fracos.
– Aumente o nível do volume no amplificador.
Os sons flutuam (ficam altos ou baixos de repente).
• O circuito protetor embutido está funcionando.
– Abaixe o nível do volume e depois desligue e ligue novamente o equipamento.
De repente não sai nenhum som. – a luz verde de alimentação ainda está acesa.
• O volume da fonte de reprodução está alto demais.
– Abaixe o volume da fonte de reprodução, desligue e ligue novamente a fonte, depois ajuste o volume adequadamente na
fonte.

Especificações
Tipo : Subwoofer Ativo
Tipo de reflexo de graves
(tipo blindado magneticamente)
Alto-falante : cone de 16,0 cm x 1 (6-5/16")
Faixa de Freqüência : 32 Hz ~ 200 Hz
Impedância : 4 W
Terminais de entrada : INPUT (NÍVEL-BAIXO)
Requisitos de alimentação : 00, 60 Hz
Alimentação de saída do : 100 W (45 Hz, 4 W, 10 % THD)
amplificador embutido
Capacidade de Manuseio de Energia : 25 W
Dimensões
(L x A x P) : 185 mm x 374 mm x 345 mm
(7-5/16" x 14-3/4" x 13-5/8")
Peso : 8,86 kg
(19,6 libras)
Acessórios : cabo de áudio monoaural (x 1)
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