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Takuu

Kaiuttimen takuu on kaksi (2) vuotta ostopäivästä lukien. Takuu 

kattaa valmistuksesta ja materiaaleista johtuvat viat, mutta ei 

virheellisestä käytöstä johtuvia vahinkoja. Yleisin virheellisestä 

käytöstä johtuva vika on liian suurista kuunteluvoimakkuuksista 

aiheutuva laajakaistaelementtien vaurioituminen. Jos 

kaiuttimen ääni alkaa säröytyä, on se merkki liian suuresta 

äänenvoimakkuudesta. Tällöin äänenvoimakkuutta on 

välittömästi pienennettävä. Takuu ei korvaa liian suurista 

äänenvoimakkuuksista aiheutuvia vahinkoja.

Kaiuttimen takalevyn, liitinpaneelin tai muun osan avaaminen 

tai irrottaminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

Tekniset tiedot

Toimintaperiaate Aktiivi, 1-tie refleksi, CSR-aallonohjain

Kotelomateriaali UPM Formi biokomposiitti

Kaiutinelementit  2 x 2,25" laajakaista 

Vahvistin D-luokka, 15W

Liitännät 3.5mm stereo, RCA in, RCA LINK out

Bluetooth 4.0

Virtaliitäntä            12-15V DC, optiona akku

Taajuusvaste 90-20 000 Hz,  -6dB

Mitat (k x l x s)/ Paino  168 x 110 x 140 mm / 1 kg 



2. Bluetooth SPLIT

Kaksi Miniaraa kytketään yhteen toistamaan Bluetooth- signaali stereona. 
Tällöin ensimmäinen Miniara toistaa oikean kanavan (R) ja toinen 
vasemman kanavan (L). Oikean puoleinen kaiutin asetetaan Bluetooth 
SPLIT-moodiin ja vasen kaiutin Bluetooth OFF-moodiin. Kaiuttimet liitetään 
toisiinsa RCA- johdolla kuvan osoittamalla tavalla.

(L)  (R)

Vasemman kaiuttimen LINK OUT-liittimestä voidaan kytkeä RCA-johto esim 
lisäbassoyksikölle (l. subwoofer).

3. Bluetooth MONO

Miniara toistaa sekä oikean kanavan (R) että vasemman kanavan (L) ja 
yhdistää nämä monosignaaliksi.

Aurelia Miniara käyttöopas

Kaiuttimen käyttöönotto ja liittäminen ohjelmalähteeseen

Pakkauksessa on seuraavat osat: 1 kpl Miniara kaiutin, 1 kpl virtalähde, 1 kpl 
3.5mm plug stereo-kaapeli, 1 kpl refleksiputken tulppa ja käyttöopas. 

Ensin liitetään virtalähde Miniaran virtaliittimeen. Jos kyseessä on akullinen 
versio (optio), alkaa Miniaran akku latautua. Miniaran virta-LED on 
kaksitoiminen. Ladattaessa akkua palaa LED punaisena kunnes akku on 
latautunut täyteen jolloin LED sammuu. Soitettaessa kaiutinta LED palaa 
sinisenä kun kaiutinta käytetään joko akun tai virtalähteen kanssa. 

Refleksiputken tulppaa suositellaan käytettäväksi voimakasbassoisen 
musiikin yhteydessä. Refleksiputken tulppausta suositellaan myös 
käytettäessä Miniaraa yhdessä subwooferin kanssa.

Miniaran toimintatilat ja kytkentätavat

1. Bluetooth OFF

Miniaraa käytetään tavallisena aktiivikaiuttimena, jolloin tulosignaali 
kytketään joko RCA-liittimeen tai 3.5mm jakkiin. Kaiuttimen Bluetooth-
yhteys on kytkettynä pois päältä.

LINK OUT- liittimestä voidaan kytkeä RCA-johto toiseen Miniaraan tai 
tarvittaessa esim ulkoiselle lisäbassoyksikölle (l. subwoofer).

Kuva 1. Linjatulo kytkettynä 
RCA-liittimeen (kiinteä viiva)
tai 3.5mm liittimeen (katkoviiva) LINK OUT- liittimestä voidaan kytkeä 

RCA-johto to iseen Miniaraan
tai tarvittaessa esim ulkoiselle 
lisäbassoyksikölle (l. subwoofer).


