
R1000T4
Multimedia Speaker

Features

Specifications

Active bookshelf speaker system with 24W total power output

100% MDF wooden enclosures

4 inch bass driver and 1/2 inch silk diaphragm tweeter driver

Master volume and super bass controls on active speaker

Versatile connectors for easier cable replacement / extensions

Total power output                                                                            :RMS 12W × 2 (DRC ON)

Signal to noise ratio                                                                          : ≥85 dBA

Amplifier distortion                                                                            :≤0.5%

Input sensitivity                                                                                 : PC: 700mV ± 50mV

                                                                                                           AUX: 550mV ± 50mV

Frequency response                                                                         : 75Hz ~ 18KHz (+/-9dB)

Bass driver                                                                                        : 4 inch (116mm)

Treble driver                                                                                      : ½ inch (13mm)

Package Info

358 x 264 x 276 mm(LxWxH), 5.1kg (gross weight)

546 x 376 x 302 mm(LxWxH), 11.4kg (gross weight)
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6923520264063

6923520264056

Inner Carton

Master Carton

PCS/CTN

Color Options EAN code

Black

Brown

ENCLOSURE

Switching  Power  Supply



 

Εγχειρίδιο χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 



 

          θμαντικζσ οδθγίεσ αςφάλειασ 

Για τθ μείωςθ του κινδφνου πυρκαγιάσ ι θλεκτροπλθξίασ μθν αφινετε 

το προϊόν εκτεκειμζνο ςτθν βροχι ι ςτθν υγραςία.  

Αυτι θ ςιμανςθ μασ προειδοποιεί ότι μζςα ςτο προϊόν 

υπάρχουν εξαρτιματα τα οποία δεν είναι μονωμζνα και ζχουν 

υψθλζσ τάςεισ και μποροφν να προκαλζςουν θλεκτροςόκ. 

 

Για τθν μείωςθ του κινδφνου ενόσ θλεκτροςόκ μθν 

αφαιρείτε τα προςτατευτικά καλφμματα του 

θχείου. Σα θλεκτρονικά μζρθ δεν πρζπει να    

επιςκευαςτοφν από τον χρθςτι παρά μόνο από εξειδικευμζνο 

προςωπικό.          

   

Tο καυμαςτικό ειδοποιεί τον χριςτθ για τθν παρουςία 

ςθμαντικϊν οδθγιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ ςτισ οδθγίεσ 

που ςυνοδεφουν το προϊόν. 

 

1. Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ 

2. Μθν χάςετε τισ οδθγίεσ χριςθσ 

3. Προςζξτε όλεσ τισ προειδοποιιςεισ 

4. Ακολουκιςτε όλεσ τισ οδθγίεσ 

5. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κοντά ςε νερό 

6. Κακαρίςτε το με ζνα ςτεγνό και μαλακό πανί 

7. Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν κοντά ςε νερό, μθν βάλετε το προϊόν 

μζςα ςε κάποιο υγρό και προςζξτε μθν πζςει οτιδιποτε υγρό πάνω 

ςτο προϊόν  

8. Μθν αφινετε πράγματα πάνω ςτο προϊόν τα οποία περιζχουν νερό 

θ οποιοδιποτε άλλο υγρό. 



 

9. Μθν μπλοκάρετε οποιοδιποτε ςθμείο εξαεριςμοφ ζχει το προϊόν. 

Παρακαλοφμε αφινετε αρκετό χϊρο γφρω από τα θχεία για καλφτερο 

εξαεριςμό ( Η απόςταςθ κα πρζπει να είναι πάνω από 5 εκατοςτά). 

Εγκαταςτιςτε το προϊόν ςυμφωνά με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Μθν τοποκετείτε το προϊόν κοντά ςε ηζςτθ και μθν τοποκετείτε 

αντικείμενα κοντά ςτο προϊόν τα οποία παράγουν υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ όπωσ ςόμπεσ, κερμάςτρεσ , καλοριφζρ κ.α. 

Μθν παραβλζψετε τον ςκοπό  αςφαλείασ του μονωμζνου καλωδίου 

υπάρχει για τθν δικι ςασ αςφάλεια. ε περίπτωςθ που το καλϊδιο 

ρεφματοσ δεν ταιριάηει ςε κάποια πρίηα ςυμβουλευτείτε κάποιον 

θλεκτρολόγο να ςασ τθν αλλάξει. 

10. Προςτατζψτε το καλϊδιο ρεφματοσ και όλεσ τισ εξόδουσ 

του προϊόντοσ από  ηθμίεσ  

11. Χρθςιμοποιείτε μόνο εξαρτιματα τα οποία ζχουν εγκρικεί 

από τον καταςκευαςτι. 

12.  Αποςυνδζςτε το προϊόν ςε περίπτωςθ που υπάρχουν 

κεραυνοί λόγο κακοκαιρίασ. 

13. Απευκυνκείτε μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό ςε 

περίπτωςθ υπάρχει κάποια βλάβθ ςτο προϊόν ςασ και ςε περιπτϊςεισ 

που το προϊόν ςασ ιταν εκτεκειμζνο ςτθν βροχι ι ζχει πζςει κάποιο 

υγρό που μπορεί να του προκαλζςει οποιαδιποτε βλάβθ. 

14. Σο κφριο βφςμα χρθςιμοποιείται ωσ ςυςκευι αποςφνδεςθσ, 

θ διάταξθ αποςφνδεςθσ πρζπει να παραμείνει λειτουργικι. 

15. Μζγιςτθ  κερμοκραςία λειτουργίασ 45 C – 117 F 

16. Μθν χρθςιμοποιείτε ιςχυρά χθμικά για να κακαρίςετε το 

προϊόν ι διαλυτικά. Χρθςιμοποιιςτε ουδζτερα κακαριςτικά ι νερό. 

    

 

ωςτι απόρριψθ αυτοφ του προϊόντοσ. Η ςιμανςθ αυτι 

δθλϊνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται με άλλα 

οικιακά απόβλθτα ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ. Για να αποτρζψετε 



 

βλάβθ ςτο περιβάλλον ι τθν ανκρϊπινθ υγεία από τθν ανεξζλεγκτθ 

διάκεςθ αποβλιτων, ανακυκλϊςτε υπεφκυνα για τθν προϊκθςθ και 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Για να επιςτρζψετε τθ 

χρθςιμοποιοφμενθ ςυςκευι ςασ, παρακαλοφμε ςτθ χριςθ των 

ςυςτθμάτων επιςτροφισ και ςυλλογισ ι του λιανοπωλθτι όπου 

αγοράςτθκε το προϊόν. Η οπουδιποτε μποροφν να πάρουν αυτό το 

προϊόν για αςφαλι  περιβαλλοντικι ανακφκλωςθ. 

 

Χρθςιμοποιιςτε μόνο καρότςι, τρίποδο, κάποια βάςθ, 

bracket ι κάποιο τραπζηι που εγκρίνετε από τον 

καταςκευαςτι ι πωλείτε με το προϊόν. Όταν 

χρθςιμοποιιςετε κάποιο καρότςι κατά τθν μεταφορά προςζξτε να μθν 

ςασ αναποδογυρίςει και ςε ςασ πζςει κάτω το θχείο. 

 

   Αυτό το προϊόν είναι προϊόν κλάςθσ ΙΙ ι  διπλισ μονωμζνθσ 

θλεκτρικισ ςυςκευισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Σι περιζχει θ ςυςκευαςία 

 

1. 1x Ενεργό θχείο 

2. 1x Πακθτικό θχείο  

3. 1x Καλϊδιο ςφνδεςθσ θχείων 

4. 1x 3.5mm ςε RCA καλϊδιο ςφνδεςθσ 

5. 1x RCA ςε RCA καλϊδιο ςφνδεςθσ 

6. 1x Εγχειρίδιο χριςθσ 

 

 

 

      Εγχειρίδιο  

         Χριςθσ 

 

 

 

 

 

 

 

Καλϊδιο ςφνδεςθσ θχείων 

 

                      3,5mm – RCA 

 

          RCA – RCA 

 

 

 

 

 



 

         Πίςω όψθ 

  

 

1. Ρυκμιςτισ μπάςου 

2. Κεντρικόσ ζλεγχοσ ζνταςθσ 

3. Είςοδοσ 

4. Διακόπτθσ τροφοδοςίασ 

5. Καλϊδιο ρεφματοσ 

6. Καλϊδιο ςφνδεςθσ μεταξφ του 

πρωτεφον θχείου με το δευτερεφον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Εγκατάςταςθ 

 

 

  

 

 

 

 

1.  Αυτό το προϊόν ζχει ςχεδιαςτεί για να χρθςιμοποιείται ςε ράφια ι ςε 

υπολογιςτζσ. Παρακαλϊ αφιςτε τουλάχιςτον 1,5 μζτρα μεταξφ των 

δφο θχείων. Για καλφτερα αποτελζςματα, κρατιςτε μια απόςταςθ 1 

μζτρου ι πιο μακριά από τα θχεία κατά τθν ακρόαςθ. 

2. υνδζςτε το κφριο θχείο και το δευτερεφον θχείο χρθςιμοποιϊντασ το 

καλϊδιο ςφνδεςθσ θχείων, ςφμφωνα με το διάγραμμα, βεβαιωκείτε 

ότι  ςυνδζονται με τθ ςωςτι πολικότθτα. 

3. Μπορείτε να αλλάξετε ι να μεγεκφνετε το αρχικό καλϊδιο του θχείου, 

κακϊσ θ ποιότθτα των καλωδίων των θχείων μπορεί να επθρεάςει τθ 

ςυνολικι ποιότθτα ιχου, ςυνιςτοφμε να χρθςιμοποιιςετε καλϊδια 

χαλκοφ (OFC) υψθλισ ποιότθτασ χωρίσ οξυγόνο. 

4. Ενεργοποιιςτε το πάτθμα του διακόπτθ τροφοδοςίασ. 

θμείωςθ: για να αποφφγετε τουσ ενοχλθτικοφσ ιχουσ  όταν 

ενεργοποιείτε το ςφςτθμα θχείων ςασ, ενεργοποιείτε πάντα πρϊτα τθν 

πθγι ιχου. 

I. Γυρίςτε αργά το κφριο θχείο ςε ζνα άνετο επίπεδο και 

απολαφςτε τθ μουςικι 



 

II. υμβουλι: υνιςτάτε να ρυκμίςετε τθν ζνταςθ τθσ ςυςκευισ 

ιχου 50-90% ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ για βζλτιςτθ 

ποιότθτα ιχου. 

III. Μπορεί να χρειαςτεί να ρυκμίςετε τον ζλεγχο μπάςων για να 

ζχετε καλφτερθ απόλαυςθ ςτον ιχο. 

 

 

 

           Χαρακτθριςτικά 

   υνολικι ιςχφσ εξόδου: RMS 12W x2 (DRC ON) 

   Λόγοσ ςιματοσ προσ κόρυβο: ≥ 85 dBA 

               Παραμόρφωςθ ενιςχυτι: ≤ 0,5% 

  Ευαιςκθςία ειςόδου: PC: 700 mV ± 50 mV 

  AUX: 550 mV ± 50 mV 

  Σφποσ ειςόδου: PC/AUX 

  Απόκριςθ ςυχνότθτασ: 75 Hz ~ 18 KHz (+/-9dB) 

  Mονάδα τουίτερ: Φ13mm τουίτερ 

  Μονάδα μπάςων: 4 ίντςεσ (116 mm) 

  Διάςταςθ: 148 mm (W) × 233 mm (H) × 198 mm (D) 

  Κακαρό βάροσ: περίπου 4,2 κιλά 

  Μικτό βάροσ: περίπου 5,1 κιλά 

 

Για τθν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ παρακαλοφμε επιςκεφτείτε το site      

www.dot-media.gr 


