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Turvaohjeet

Graafisten symbolien selitykset

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan sala-
man tarkoitus on varoittaa käyttäjää lait-
teen sisällä olevasta”vaarallisesta”jän-
nitteestä.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huu-
tomerkin tarkoitus on huomauttaa käyttä-
jää käyttöohjeiden tärkeydestä laitetta käy-
tettäessä.

VAROITUS
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran pienentämiseksi,

älä altista tätä laiteta sateelle tai kosteudelle.

1.Lue ohjeet:lue kaikki turva- ja käyttöohjeet ennen
laitteen käyttöönottoa.

2.Säilytä ohjeet:säilytä turva- ja käyttöohjeet tule-
vaa tarvetta varten.

3.Huomioi varoitukset:huomioi kaikki laitteeseen
merkityt ja käyttöohjeessa olevat varoitukset.

4.Noudata ohjeita:noudata kaikkia käyttöä koske-
via ohjeita.

5.Lisälaitteet:käytä ainoastaan laitteen valmistajan
suosittamia lisälaitteita. Muut lisälaitteet voivat ai-
heuttaa vaaran.

6.Vesi ja kosteus:älä käytä laitetta veden läheisyy-
dessä (esim. kylpyamme, kosteat kellaritilat jne.).

7.Vaunut ja telineet:käytä ainoastaan valmistajan
suosittamaa vaunua tai telinettä.

7a.Laite- ja vaunuyhdistelmää on siirret-
tävä varovasti. Nopeat pysähdykset,
tarpeeton voima ja epätasaiset pinnat
voivat aiheuttaa kaatumisen.

8.Tuuletus:huomioi tuuletus asentaessasi laitetta.
Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, paksun maton
tms. päälle, joka saattaa peittää sen tuuletusaukot.

9.Kuumuus: sijoita laite etäälle kuumuutta synnyt-
tävistä laitteista, kuten lämpöpatterit, liedet, vahvis-
timet jne.

10.Virtalähteet:liitä laite ainoastaan näissä käyttö-
ohjeissa mainitun tyyppiseen virtalähteeseen.

11.Maadoitus tai polarisointi: älä poista laitteen
maadoitusta tai polarisointia.

12.Verkkojohdon suojeleminen: verkkojohdot on
sijoitettava siten, että niiden päällä ei kävellä eikä
aseteta raskaita esineitä.

13.Puhdistaminen: irrota verkkojohto pistorasiasta
ennen puhdistusta. Älä käytä nestemäisiä puhdis-
tusaineita tai aerosoleja. Käytä ainoastaan kosteaa
liinaa puhdistamiseen.

14.Voimalinjat:ulkoantenni on sijoitettava mah-
dollisimman etäälle voimalinjoista.

15.Ellei laitetta käytetä:irrota verkkojohto pisto-
rasiasta ellet käytä laitetta pitkään aikaan.

16.Esineet ja nesteet:estä vieraita esineitä putoa-
masta ja nesteitä valumasta laitteen tuuletusauk-
koihin.

17.Huoltoa vaativat vahingot: toimita laite huol-
toon, kun:
A.Verkkojohto on vahingoittunut.
B:Laitteen sisälle on pudonnut vieras esine.
C.Laite on ollut alttiina sateelle.
D.Laite ei toimi normaalisti.
E.Laite on pudonnut tai sen kotelo on vahin-

goittunut.

18.Huoltaminen
Käyttäjä ei saa huoltaa laitetta muulla kuin näissä
ohjeissa mainitulla tavalla. Kaikki muut huoltotoi-
menpiteet on jätettävä valtuutetun huoltohenkilös-
tön tehtäväksi.

VAROITUS: sähköiskun vaaran välttämiseksi, älä
poista koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään
käyttäjän huollettavissa olevia osia.Ainoastaan val-
tuutetun ammattimiehen on luvallista huoltaa laitetta.

VAROITUS!
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Tekniset tiedot ja pakkauksen sisältö

Nörteille

Malli:    BOSS-8

Taajuusvaste:   35Hz-250Hz (-10dB)

Jakotaajuus:   50Hz-150Hz (12dB/OCT)

Vaihe-säädin :  0° & 180°

Päävirta:   AC 115V~50Hz / 230V~60Hz

Ulostulo teho:   80W/4Ω THD 0.5%

Signaali-kohinasuhde:  88dB

Pakkauksen sisältö:
  

8" ACTIVE SUBWOOFER
BOSS-8

BOSS-8 AKTIIVIBASSO (1) KÄYTTÖOHJE (1) VIRTAKAAPELI (1)
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Aktiivibasson säätimet/liitännät

1. Linjasisääntulo
Kytke vahvistimen/laitteen SUBWOOFER OUT / PRE-OUT-liitäntä tähän. Liitäntä tulkitsee automaattisesti vasemman ja oikean 
kanavantiedot (kts. kuva 1).

2. Linjaulostulo
Kytke toinen aktiivibasso käyttäen sen linja sisäänmenoa. Kts. kuva 2.

3. Aktiivibasson voimakkuus
Sovita aktiivibasson äänenvoimakkuus vastaamaan muiden kaiuttimiesi äänen tasoa.

4. L.P.F. (Alataajuussuodin)
Voit asettaa korkeiden äänien leikkauspisteen. Käännettäessä myötäpäivään, leikataan korkeista taajuuksista yli 150Hz taajuusalueet pois. 
Vastapäivään käännettäessä, leikataan yli 50Hz taajuusalueet pois.
 
5. Vaihe-säädin
Kääntää aktiivibasson ulostulon polarisaatiota, jotta se vastaa pääkaiuttimiasi.

6. High Level-sisääntulo
Jos vahvistimessasi ei ole erillistä SUBWOOFER-linjalähtöä voit  kytkeä kaiuttimet ja aktiivibasson käyttäen High Level-sisääntuloa 
(vahvistimesta aktiivibassoon). Kts. kuva 3.

7. Virtakytkin
Kytke aktiivibasson virta päälle/pois.

8. Virran sisääntulo
Kytke aktiivibasson mukana tullut virtakaapeli tähän.

9. AC-jännitteen valitsin
Jännitteen valinta (230V/115V). Suomi ~230V/50Hz

Takapaneeli

MODEL: BOSS-8

WWW.MADBOY-AUDIO.COM

SERIAL NO.:



Aktiivibasson kytkeminen
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MODEL: BOSS-8

WWW.MADBOY-AUDIO.COM

SERIAL NO.:

Välttääksesi mahdolliset kaiutin/laitteisto vauriot, käytä laitteiston/kaiuttimien 
kytkemiseen ainoastaan niihin tarkoittettuja kaapeleita/liitäntöjä (linjatasoinen (RCA)  
tai high-level sisääntulo). 

VAHVISTIN

Kuva 1

LINJA SISÄÄN

KESKIKAIUTIN

DVD-SUBWOOFER-ULOSTULO

DVD-ULOSTULO

VAHVISTIN LINJA 
SISÄÄNMENO

Toiselle aktiivi-
bassolle.

Vahvistimen
kaiutinlähdöistä.

Kuva 2 Kuva 3




