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VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 
 
Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga 
säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov. 

 

 
1) Se till att strömkabeln är väl skyddad, och låt inte tunga föremål klämma eller vrida 
kabeln då detta kan leda till att kabeln skavs sönder. Detta kan i sin tur leda till en 
elektrisk stöt. Om du måste använda en förlängningssladd så försök att hålla denna så 
kort som möjligt. Man ska använda sunt förnuft när man handskas med elektriska 
apparater, och denna subbas är inget undantag. 
 
2) Placera enheten på en plats med god ventilation och se till att inga gardiner eller 
andra föremål placeras ovanpå eller nära subbasen då förstärkaren kan bli ganska 
varm och får den inte god ventilation kan den bli väldigt varm. Placera inga andra 
föremål på subbasen som t.ex. en vas då de låga frekvenser som denna subbas alstrar 
kan och kommer att flytta sådant som placeras ovanpå enheten, vilket kan resultera i 
utspilld vätska. Detta kan allvarligt skada enheten och även orsaka en elektrisk stöt. 
 
3) Om enheten behöver service ska du inte försöka laga den på egen hand. All service 
ska utföras av en serviceverkstad godkänd av Argon audio. Inuti kabinettet finns det 
delar med hög spänning som kan orsaka allvarlig skada. 
 
4) Om du märker att enheten inte fungerar som den ska eller om något luktar bränt, 
stäng genast av enheten, dra ur sladden ur väggkontakten och lämna in enheten för 
service hos närmsta serviceverkstad godkänd av Argon audio. 
 
5) Subbasar från Argon audio är gjorda för att drivas med växelström 240 V, 50/60Hz, 
vilket är standard i Europa. Försök inte att driva enheten med någon annan spänning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TILL KUNDEN 
 
Tack för att du har valt att köpa denna subbas från Argon audio. 
 
Vi har konstruerat denna produkt så att den ska vara extremt lätt att använda, men för 
att du ska få så mycket glädje som möjligt av produkten bör du ändå läsa 
instruktionerna noga. Se till att inte överbelasta högtalarna, vilket lätt kan hända om 
volymen är för hög. Om du märker att ljudet blir förvrängt, skruva då ner snarast 
möjligt eftersom permanenta skador som är kostsamma att laga kan uppstå vid 
överbelastning. Denna typ av skador täcks inte av garantin. Du kan läsa mer om det 
här på vår hemsida www.argonaudio.com. 
 
Anslutningar 
 

 

 

 
Anslutningar på baksidan av Sub8: 
  1) Högnivåingångar 
  2) Volymkontroll 
  3) Frekvensjusteringsreglage 
  4) Fasjusteringsreglage 
  5) Strömindikator 
  6) Nätströmbrytare På/Auto   
  7) Linjeingång 
  8) Linjeutgång 
  9) Högnivåutgångar 
10) Power switch  
11) Nätanslutning (Växelström 240 V, 50/60 Hz) 
12) Fuse housing (T1A/250V) Information om säkringsbyte 
 

 



 
SPECIFIKATIONER  
 
Förstärkareffekt: 80 watt 
Känslighet: 72 dB 
Ingångskänslighet: 110 mV 
Frekvensomfång: 40Hz–200 Hz + - 3dB 
Strömförsörjning: Växelström 240 V, 50/60 Hz 
 
 
TIPS 
 
Även om denna subbas är utrustad med högnivåingångar och högnivåutgångar så är 
dessa främst avsedda för äldre förstärkare eller receivrar som inte har någon särskild 
utgång för subbas. Om du har en sådan utgång så ansluter du subbasen genom att 
koppla förstärkarens/receiverns subbasutgång till någon av linjeingångarna på 
subbasen. Under vissa förutsättningar kan du märka att subbasen presterar bättre om 
du använder en kabel som har en kontakt ut från förstärkaren och två kontakter in i 
subbasen. Dessa kablar finns att köpa i varje välsorterad Hi-Fi-butik. Via 
linjeutgången kan du ansluta ännu en subbas om du skulle vilja göra det. Koppla helt 
enkelt ytterligare en kabel från linjeutgångarna till linjeingången eller linjeutgångarna 
på den andra subbasen. Om du använder en andra subbas rekommenderar vi att du 
placerar en på varsin sida av rummet, ungefär i linje med stereo/fronthögtalarna. Har 
du en CRT-TV bör du placera subbasen minst en meter ifrån denna. 
 
OBS! Även om denna subbas är utrustad med ett reglage för fasjustering så behöver 
du troligen inte justera detta. Skulle du ändå vilja det, testar du – med endast subbasen 
igång – att vrida reglaget till det läge där du får bäst bas, då basen alltså är i fas. 
Fabriksinställningen är korrekt i 99 % av fallen. Undvik att spela med endast 
subbasen alltför länge eftersom förstärkare och/eller högtalare kan ta skada. 
 
Har du ytterligare frågor, kontakta antingen din återförsäljare eller oss, på 
e-postadress 
info@argonaudio.com 
 
Tack än en gång för att du har valt en produkt från Argon audio. Vi är säkra på att du 
kommer att få stor glädje av den under många år framöver. 
 
      

 

 




