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Subwoofer 800

Audiodesign

Bedienungsanleitung, Operating instructions, Mode d‘emploi,Istruzioni per l‘uso, Instrucciones de manejo, 
Gebruiksaanwijzing, Betjeningsvejledning, Käyttöohje, Bruksanvisning
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Subwoofer

AudioLink

Line In

Speaker
Out

Power Mode

Left

Center

Right

Left Right Left Right

23
0V

~5
0/

60
Hz

Left
Phase

Equalizer

Crossover
Frequency

Bass
Intensity

180°

-3dB

+6dB
50Hz

250Hz
min

max

0°

Subw Right

Rear

Front

OFF ON Auto Manu.

Front Rear
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Subwoofer

	 	Ton-Eingänge vom Dolby Digital-Decoder (Vorverstärker)
	 	Audio inputs from the Dolby Digital Decoder (pre-amplifier)
	 	Entrées son du décodeur Dolby Digital (préamplificateur)
	 	Ingressi audio del decoder Dolby Digital (preamplificatore)
	 	Entradas de sonido del descodificador Dolby Digital (preamplificador)
	 	geluidsingangen van de Dolby Digital-decoder (voorversterker)
	 	Audio-indgange til Dolby Digital Decoder (forforstærker)
	 	Dolby digital –dekooderin (esivahvistin) äänisisääntulot
	 	Ljudingångar hos Dolby Digital avkodaren (förförstärkare)
	 	Buchse Audio Link für Loewe TV/Audio-Geräte
	 	Audio Link socket for Loewe TV/Audio sets
	 	Douille Audio Link pour téléviseurs/audio Loewe
	 	Presa Audio Link degli apparecchi TV/Audio Loewe
	 	Toma Audio Link para aparatos Loewe
	 	Audio Link-aansluiting voor Loewe-tv/audio-toestellen
	 	Audio Link-stik til Loewe tv/audio-apparater
	 	Audio Link -liitäntä Loewe-televisioille/audio
	 	Audio Link uttag för Loewe TV/Audio-apparater
	 	Phasen-Umschalter
	 	Phase switch
	 	Inverseur de phase
	 	Commutatore di fasi
	 	Conmutador de fase
	 	Faseomschakelaar
	 	Faseomskifter
	 	Vaihekytkin
	 	Fasomkopplare
	 	Drehknopf für Equalizer
	 	Rotary knob for equalizer
	 	Bouton rotatif pour l‘égaliseur
	 	Pomello per equalizzatore
	 	Mando giratorio para equalizador
	 	Draaiknop voor equaliser
	 	Drejeknap til equalizer
	 	Taajuuskorjaimen säätönuppi
	 	Vridreglage för equalizer
	 	Drehknopf für Subwoofer Grenzfrequenz
	 	Knob for subwoofer crossover frequency
	 	Régulateur pour fréquence seuil de subwoofer
	 	Regolatori della frequenza critica Subwoofer
	 	Regulador para la frecuencia límite del Subwoofer
	 	Regelaar voor subwoofergrensfrequentie
	 	Regulator til subwoofer-grænsefrekvens
	 	Subwooferin rajataajuuden säädin
	 	Reglage för subwoofer gränsfrekvens

	 	Drehknopf für Bass-Intensität
	 	Knob for bass intensity
	 	Réglage de l’intensité des basses
	 	Regolatore intensità bassi
	 	Regulador de intensidad de graves
	 	regelaar voor basintensiteit
	 	Controller til basstyrke
	 	Basson tehonsäädin
	 	Kontroller för basintensitet
	 	Anschluss-Klemmen für Lautsprecher (Front / Center / Rear)
	 	Terminals for connecting speakers (Front / Center / Rear)
	 	Bornes de raccordement pour haut-parleurs (Front / Center / Rear)
	 	Morsetti per il collegamento di altoparlanti (Front / Center / Rear)
	 	Terminales de conexión para altavoces (Front / Center / Rear)
	 	aansluitklemmen voor sprekers (Front / Center / Rear)
	 	Klemmer til tilslutning af højttalere (Front / Center / Rear)
	 	Kaiutinliitännät lisäkaiuttimille (Front / Center / Rear)
	 	Plintar för anslutning av högtalare (Front / Center / Rear)
	 	Netzkabel
	 	Mains cable
	 	Câble de réseau
	 	Cavo di rete
	 	Cable de alimentación de red
	 	Netsnoer
	 	Strømforsyningskabel
	 	Verkkovirtajohto
	 	Strömkabel
	 	Netz Ein-/Ausschalter
	 	Power ON/OFF switch
	 	Interrupteur marche/arrêt
	 	Interruttore on/off
	 	Interruptor de encendido/apagado
	 	Aan-/uitschakelaar
	 	Tænd/sluk-knap
	 	Virtakatkaisin
	 	TILL/FRÅN brytare
	 	Schalter Betriebsart Automatik / Manuell
	 	Automatic / Manual mode switch
	 	Commutateur mode automatique / manuel
	 	Selettore modalità automatica / manuale
	 	Interruptor modo operativo automático / manual
	 	Schakelaar bedrijfsmodus automatisch / manueel
	 	Kontakt driftstype Automatik / Manuel
	 	Käyttökytkin automaattikäyttö / manuaalinen käyttö
	 	Reglage funktionsläge automatisk/Manuell
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Qualifi Pty Ltd 
24 Lionel Road 
Mt.Waverley VIC 3149 Australia 
Tel +61-03-8542 1111 
Fax +61-03-9543 3677 
E-mail:  info@qualifi.com.au

   
Loewe Opta Benelux NV/SA 
Uilenbaan 84 
2160 Wommelgem, België 
Tel +32 - 3 - 2 70 99 30 
Fax +32 - 3 - 2 71 01 08 
E-mail: ccc@loewe.be

  
Telion AG 
Rütistrasse 26 
8952 Schlieren, Schweiz 
Tel +41 - 44 732 15 11 
Fax +41 - 44 732 15 02 
E-mail: infoKD@telion.ch

 
Guangdong MG Audio Develop-
ment Co.Ltd 
No.8 Jinghu Rd. Xinhua St. Huadu 
Reg. GZ, PRC  
Tel +86-(0)20-22675666  
Fax +86-(0)20-22675777 
E-mail: service@loewe-mg.com 

Xiamen Tenote Investment Co. Ltd 
26F 3# Xinglin Bay Operation 
Center, 
No.478 xinglinwan Avenue, 
Jimei District, Xiamen, Fujian, PRC 
Tel +86-400 088 1566 
E-mail: service@loewe-tnt.com

  
Hadjikyriakos & Sons Ltd. 
121 Prodromos Str., P.O Box 
21587 
1511 Nicosia, Cyprus 
Tel +357 - 22 87 21 11 
Fax +357 - 22 66 33 91 
E-mail:  savvas@hadjikyriakos.

com.cy

  
BaSys CS s.r.o. 
Sodomkova 1478/8 
10200 Praha 10 - Hostivar,  
Česká republika  
Tel +420 234 706 700 
Fax +420 234 706 701 
E-mail: office@basys.cz

   
Loewe Technologies GmbH, 
Customer Care Center 
Industriestraße 11 
96317 Kronach, Deutschland 
Tel +49 9261 99-500 
Fax +49 9261 99-515 
E-mail: ccc@loewe.de

  
EET Europarts 
Loewe Denmark  
Bregnerødvej 133 D 
3460 Birkerød, Denmark 
Tel +45 - 82 19 19 
E-mail: info@eeteuroparts.dk

  
Gaplasa S.A. 
Conde de Torroja, 25 
28022 Madrid, España 
Tel +34 - 917 48 29 60 
Fax +34 - 913 29 16 75 
E-mail: loewe@maygap.com

  
Loewe France SAS 
Rue du Dépôt,  
13 Parc de l l‘Europe, BP 10010 
67014 Strasbourg Cédex, France 
Tel +33 - 3- 88 79 72 50 
Fax +33 - 3- 88 79 72 59 
E-mail: loewe.france@loewe-fr.
com

  
EET Europarts 
Loewe Finland 
Metsänneidonkuja 12 
02130 Espoo, Finland 
Tel +358 9 47 850 900  
www.eeteuroparts.fi

   
Loewe UK Limited 
1st Floor, 237A Kensington High 
St 
London 
W8 6SA, UK 
Tel +44 - (0) 207 368 1100 
Fax +44 - (0) 207 368 1101 
E-mail: enquiries@loewe-uk.com

   
Issagogiki Emboriki Ellados S.A.
321 Mesogion Av. 
152 31 Chalandri-Athens, Hellas 
Tel +30 - 210 672 12 00 
Fax +30 - 210 674 02 04 
E-mail:  christina_argyropoulou@

isembel.gr

  
Plug&Play Ltd. 
Bednjanska 8, 10000 Zagreb 
Hrvatska (Kroatia) 
Tel +385 1 4929 683 
Fax +385 1 4929 682 
E-mail: info@loewe.hr

  
Loewe Italiana S.r.L. 
Via Monte Baldo, 14/P – 14/N
37069  Dossobuono di Villafranca 

di Verona
Tel +39 - 045 82 51 690 
Fax +39 - 045 82 51 622 
E-mail: info@loewe.it

  
Clear electronic entertainment Ltd 
13 Noah Mozes St. 
Agish Ravad Building 
Tel Aviv 67442, Israel 
Tel +972 - 3 - 6091100 
Fax +972 - 3 - 6092200 
E-mail: info@loewe.co.il

  
Nonplus Ultra Home Automation 
Pvt Ltd
First Floor, No. 615, Second Main 
Road
Indiranagar Stage I, Indiranagar
Bangalore 560038
India
Tel +91 80 41114599
E-mail: jimmy@nplusultra.in

  
Pars Royal Taramesh 
LOEWE Gallery 
#3 Shariati St. Opp. Soheil St. 
P.O Box 1914965537 
Tehran, Iran    
Tel + 98 21-22391661 
E-Mail: info@tarameshgroup.com

JOR   
ACCU-TECH Solutions Co. 
1-Kharija Al-Ashja‘i Street 
Jabal Al-Weibdeh 
P.O.Box 9668 Amman 11191, 
Jordan  
Tel: +962-6-465-9985 
Fax: +962-6-465-0119 
E-Mail: info@accutech-solutions.
net

Service

  
LOEWE Show Room 
Olaya Street, Near Kingdom 
Center 
RIYADH, SAUDI ARABIA 
P.O Box 92831 Riyadh 11663 
Tel +966-11-4640927 
Fax +966-11-4640759 
E-mail: hkkurkjian@gmail.com

   
Kpartners, SIA 
A.Čaka iela 80 
Rīga, LV-1011, Latvia 
Tel +3 71 - 67 29 29 59 
Fax +3 71 - 67 31 05 68 
E-mail: evgenii.bebnev@loewe.lv

  
A Cappella Ltd. 
Ausros Vartu 5, Pasazo skg. 
01129 Vilnius, Lithuania 
Tel +370 - 52 12 22 96 
Fax +370 - 52 62 66 81 
E-mail: info@loewe.lt

  
EET Europarts AS
Olaf Helsetsvei 6 (Vekstsenteret)
0694 Oslo, Norge 
Tel +47 - 22919500 
E-mail: salg@eeteuroparts.no

  
Gaplasa S.A. 
Rua Professor Henrique de Barros 
Edifício Sagres, 2º. C 
2685-338 Prior Velho, Portugal 
Tel +351 - 21 942 78 30 
Fax +351 - 21 940  00 78 
E-mail: geral.loewe@mayro.pt

  
3LOGIC Sp.z o.o. 
ul. Zakopiańska 153 
30-435 Kraków 
Tel +48 - 12 640 20 00 
Fax +48 - 12 640 20 01 
www.3logic.pl

  
V2 Indonesia 
5th Intiland tower 
Jl. Jenderal Sudirman 32 
Jakarta 10220, INDONESIA 
Tel +62-21 57853547 
E-mail: service@v2indonesia.com

  
I Control SAL 
Gemmaizeh, Rmeil.  
Building 328 1st Floor Beirut, 
Lebanon 
Tel +961 1 446777 / 1 587446 
Fax +961 1 582446 
E-mail: info@icontrol-leb.com

  
Service Center Loewe 
Aptekarsky per.4 podjezd 5A 
105005 Moscow, Russia 
Tel +7 - 499 940 42 32 ( ext. 454 ) 
Fax +7 - 495 730 78 01 
E-mail: service@loewe-cis.ru

  
EET Europarts AB 
Loewe Sweden 
Box 4124 
SE-131 04, Nacka, Sverige 
Tel +46 - 8 507 510 00 
E-mail: Kundservice@eeteuro-
parts.se 

  
Atlas Care Centre 
11 changi south street 3 
#03-01 builders centre 
Singapore 486122 
Tel +65  - 6745 2028 
Fax +65 - 6546 7861 
E-mail: service@atlas-sv.com

  
ENKAY GROUP 
SERVISPLUS MUSTERI HIZMETLERI 
Alemdag Cad. Site Yolu No:18 
Umraniye, Istanbul, TÜRKIYE 
Tel 444 4 784 
E-mail: info@servisplus.com.tr

  
Volco Enterprise Close Corporation
Unit 8
7 on Mastiff (Road)
Longlake Ext 1, Lingbro Business 
Park
2165 Johannesburg
Tel +27 11 608 1228
Fax +27 11 608 1740
E-mail: v63@mweb.co.za

© by Loewe Technologies 01.09.15
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Hartelijk welkom

Wij danken u
dat u voor een Loewe-product heeft gekozen. Wij zijn blij u tot onze klanten te 
mogen rekenen.
De naam Loewe staat voor producten die zowel in technisch opzicht als qua design 
en gebruiksvriendelijkheid aan zeer hoge eisen voldoen. Dat geldt zowel voor tv 
als voor dvd, video, audio en accessoires.
Techniek en design zijn echter geen doel op zich, maar een middel om onze klanten 
een optimaal kijk- en luisterplezier te verschaffen.
Daarom hebben we bij het design afgezien van voorbijgaande modetrends. U 
heeft zich tenslotte een hoogwaardig toestel aangeschaft, waar u liefst niet te 
vlug op uitgekeken bent.

De Loewe-subwoofer 800 is afgestemd op Loewe tv-toestellen (vanaf chassis L27xx/
SL1xx/SL2xx) en op Loewe-luidsprekersystemen.

Loewe tv-toestellen (vanaf chassis L27xx/SL1xx/SL2xx) met ingebouwde digitale 
meerkanalenaudiodecoder sturen de geluidssignalen via een Audiolink-kabel of 
een Digital Audiolink-kabel naar de subwoofer. De Loewe-subwoofer 800 schakelt 
zich dan automatisch samen met het Loewe tv-toestel in en uit.

De geluidsinstellingen kunt u gemakkelijk uitvoeren via de menu’s van het Loewe 
tv-toestel.

U kunt de Loewe-subwoofer 800 ook met een externe audiobron gebruiken. In 
dat geval gaan de Loewe-systeemvoordelen (bijv. automatisch in-/uitschakelen) 
verloren. De bediening gebeurt dan via uw decoder (bijv. AV-receiver).

Inhoud van de levering
Loewe Subwoofer 800, Bestelnr. 68206x00 / 30
• Loewe Subwoofer 800
• Cable Audiolink / 6m / Audiolink 5.1  (alleen variant 00)
• Converter Digital Audiolink / Audiolink  (alleen variant 30)
• Netwerkkabel   (alleen variant 30)
• 1 klittenband
• 2 flexibele buffers
• Electronic Cover
• Gebruiksaanwijzing

Accessoires
Converter Digital Audiolink / Audiolink Bestelnr. 71600080
Cable Audiolink / 1.5m / Audiolink 5.1  Bestelnr. 89952001
Cable Audiolink / 10m / Audiolink 5.1 Bestelnr. 89952003
Textielslang, zwart (1,8 m) Bestelnr. 31947004
Textielslang, zilver (1,8 m) Bestelnr. 31947005

Veiligheidsvoorschriften
Met het oog op uw eigen veiligheid en om schade aan uw installatie te voorko-
men, is het van belang dat u de onderstaande veiligheidsinstructies leest en in 
acht neemt:

• Uw Individual Sound-luidsprekersysteem is uitsluitend bestemd voor de 
weergave van geluidssignalen. 

• U dient uw installatie (Individual Sound-luidsprekersysteem, tv-toestel en 
eventuele andere aangesloten componenten) beslist uit te schakelen alvorens 
andere apparatuur of luidsprekers aan te sluiten of te verwijderen.

• Laat het Individual Sound Lautsprecher-systeem nooit onbewaakt achter 
terwijl het ingeschakeld is. Schakel de netschakelaar bij langere afwezigheid 
uit of trek de stekker uit het stopcontact.

Bescherm uw Individual Sound-luidsprekersysteem tegen ...

• water, vocht, regen, druip- en spatwater of dauw
• schokken en mechanische belasting
• magnetische en elektrische velden
• hogere elektrische vermogens dan aangegeven
• kou, hitte, direct zonlicht en grote temperatuurschommelingen
• stof
• ventilatiebelemmerende afdekkingen – met name aan de achterkant
• ingrepen aan de binnenkant van het apparaat

Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen of brandende 
kaarsen op het apparaat.
Kaarsen of andere open vlammen moeten te allen tijde uit de 
buurt van het apparaat gehouden worden om de verspreiding 
van brand te voorkomen.

Uw Individual Sound-luidsprekersysteem werd uitsluitend gebouwd voor privé-
gebruik in een huiselijke kring. De garantie is beperkt tot dit reglementaire gebruik.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN UIT TE 
SLUITEN, MAG U DE AFDEKKING VAN DE VERSTERKER NOOIT VERWIJDEREN. IN 
HET APPARAAT ZITTEN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN 
WORDEN ONDERHOUDEN.  ALLE REPARATIES DIENEN DOOR BEVOEGDE LOEWE-
REPARATEURS UITGEVOERD TE WORDEN.

Als u uw Individual Sound-luidsprekersysteem vanuit een koude omgeving 
overbrengt naar een warme omgeving, wacht dan in verband met mogelijke 
condensvorming nog ca. een uur met het inschakelen van het toestel. Schakel het 
pas in wanneer het de kamertemperatuur heeft bereikt. Zo voorkomt u ernstige 
schade aan de componenten.
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Installatie

Reinigen
Reinig uw Individual Sound-luidsprekersysteem uitsluitend met een lichtjes 
bevochtigde, zachte en schone doek (gebruik geen bijtende of schurende reini-
gingsmiddelen).

Individual Sound-luidsprekersysteem 
installeren
Basisinformatie

Let op: HET ALUMINIUM OPPERVLAK VAN DE LOEWE SUBWOOFER 800 IS 
ZEER GEVOELIG VOOR KRASSEN EN SCHOKKEN. VERMIJD IEDER CONTACT MET 
SCHERPKANTIGE VOORWERPEN. PLAATS GEEN VAZEN, KAARSEN OF ANDERE 
VOORWERPEN OP DE SUBWOOFER.

• Plaats de subwoofer, de staande luidsprekers en de satellietluidsprekers met 
hun staander op een stabiele, vlakke ondergrond.

• Plaats de subwoofer en de luidsprekers niet in de buurt van warmtebronnen 
of in direct zonlicht.

• Bij opstelling tegen een wand, in een kast of gesloten boekenrek: houd rondom 
de subwoofer ca. 10 cm vrij zodat de lucht er ongehinderd omheen kan circuleren 
en er zich geen warmte of geluidsdruk kan opstapelen.

• Trek bij onweer de netstekker uit het stopcontact. Overspanningen door 
blikseminslag kunnen het toestel zowel via de antenne-installatie als via het 
stroomnet beschadigen.

• Ook als u langere tijd afwezig bent, mag u de netstekker niet in het stopcontact 
laten zitten.

• De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat te allen 
tijde van het net kan worden losgekoppeld.

• Leg de luidsprekerkabels en het netsnoer zo dat ze niet beschadigd kunnen 
raken. Het netsnoer mag niet worden geknikt of over scherpe randen worden 
gelegd, er mag niet op worden gestaan en het mag niet worden blootgesteld 
aan chemicaliën; dat laatste geldt voor de volledig installatie. Een netsnoer met 
beschadigde isolatie kan stroomschokken veroorzaken en is brandgevaarlijk. 
Daarom moet een dergelijk beschadigd snoer door gekwalificeerd onderhouds-
personeel worden vervangen alvorens het toestel opnieuw mag worden gebruikt.

• Als u de netstekker uit het stopcontact trekt, doe dat dan niet door aan de kabel 
te trekken. Anders kan het snoer in de netstekker beschadigd raken en kan er 
kortsluiting ontstaan wanneer de stekker weer in het stopcontact wordt gestoken.

• De luidsprekers genereren magnetische strooivelden, die werkzaam zijn in de 
omgeving van de behuizing. Wij raden u aan een minimumafstand van > 0,5m 
in acht te nemen ten opzichte van magnetisch gevoelige voorwerpen/toestellen, 
zoals bijv. CRT-TV-toestellen, magnetische gegevensdragers enz.

Subwoofer
De subwoofer kunt u op een willekeurige plaats op de grond plaatsen. Wij bevelen 
het voorste gedeelte van de kamer aan, maar wel zo, dat de bassen vrij naar opzij 
en naar beneden kunnen afstralen.

 

Let op: de luchttoevoer op de achterkant van de subwoofer mag in geen geval 
worden belemmerd. Houd voldoende afstand (> 10 cm) tot de vloer en de wand.

Monteer de beide meegeleverde flexibele buffers aan de onderkant van de achter-
zijde van de subwoofer, zodat de luchttoevoer bij een onopzettelijke verschuiven 
tegen de muur, niet kan worden onderbroken.

20 mm 20 mm
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Installatie

Voorstel voor opstelling

Front
links

Front
rechts

Rear
links

Rear
rechts

Loewe tv-toestel

Loewe Subwoofer 800
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Aansluiten

AudioLink

Line In

Speaker
Out

Power Mode

Left

Center

Right

Left Right Left Right

23
0V

~5
0/

60
Hz

Left
Phase

Equalizer

Crossover
Frequency

Bass
Intensity

180°

-3dB

+6dB
50Hz

250Hz
min

max

0°

Subw Right

Rear

Front

OFF ON Auto Manu.

Front Rear

➠ Het tv-toestel moet uitgerust zijn met een Digital Audiolink-ingang.

Verwijder de afdekking op de achterkant van de subwoofer, om de instelelementen 
en interfaces bereikbaar te maken.

Monteer de Converter Digital Audiolink / Audiolink (inbegrepen bij de levering 
van de Loewe Subwoofer 525, bestelnr. 68206B30) op de 25-polige Audiolink 2  
-poort van de subwoofer. Verbind de Digital Audiolink-poort van het tv-toestel 
met behulp van de netwerkkabel (CAT5E) met de poort van de Converter Digital 
Audiolink / Audiolink.

Bekabeling Loewe tv-toestel (SL2xx) – Loewe Subwoofer 800

Loewe Subwoofer 800

Converter Digital Audiolink / Audiolink

Netwerkkabel

Loewe tv-toestel (SL2xx)

Netsnoer



 - 10

D
eu

ts
ch

 
En

gl
is

h 
Fr

an
ça

is
 

It
al

ia
no

 
Es

pa
ño

l 
N

ed
er

la
nd

s 

➠ Het tv-toestel moet met een digitale meerkanalenaudiodecoder uitgerust 
zijn. Als het niet standaard is uitgerust met een dergelijke module, dient u 
zich te wenden tot uw dealer voor een passende Loewe-uitbreidingsset.

Verwijder de afdekking op de achterkant van de subwoofer, om de instelelementen 
en interfaces bereikbaar te maken.

Bevestig de Audiolink-kabel met de 25-polige stekker aan het tv-toestel en aan 
de subwoofer.

Bekabeling Loewe tv-toestel (vanaf L27xx/SL1xx) – Loewe Subwoofer 800

Aansluiten

AudioLink

Line In

Speaker
Out

Power Mode

Left

Center

Right

Left Right Left Right

23
0V

~5
0/

60
Hz

Left
Phase

Equalizer

Crossover
Frequency

Bass
Intensity

180°

-3dB

+6dB
50Hz

250Hz
min

max

0°

Subw Right

Rear

Front

OFF ON Auto Manu.

Front Rear

Audiolink-kabel

Loewe Subwoofer 800

Loewe tv-toestel
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Aansluiten

De luidsprekers op de subwoofer aansluiten
Sluit de luidsprekerkabel aan op de luidspreker zoals beschreven in de installatie-
handleiding. Eén van beide draden van de luidsprekerkabel is zoals gebruikelijk 
gemarkeerd met een zwart lijntje. Verbind deze zwart gemarkeerde draad met de 
zwarte schroefklem van de subwoofer  (aansluitschema zie afbeelding rechts) 
en de zwarte klem van de luidspreker. 
Draai daarvoor de schroefsluiting van de betreffende klem op de subwoofer onge-
veer 5 slagen naar links (in tegenwijzerzin). Steek het draaduiteinde in de schroef-
klem (opzij rechtsboven) en draai de schroefklem naar rechts (in wijzerzin) dicht.
De niet gemarkeerde draden verbindt u met de rode klemdraadhouders.

Kabels leggen
Leid alle kabels naar beneden door de gleuf in de behuizing van de subwoofer. 
Bundel de kabels met de bijgeleverde klittenband.
Met een als accessoire verkrijgbare textielslang kunt u de kabels netjes uit de 
subwoofer naar buiten leiden.
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De subwoofer op het stroomnet aansluiten
Steek de netstekker van de subwoofer in een stopcontact van 230 V AC.
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Loewe Subwoofer 800
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Inbedrijfstelling en instelling

Alvorens u van start gaat met de ingebruikname en bediening, dient u na te gaan 
of alle kabels correct werden aangesloten.

Subwoofer in-/uitschakelen
Met de Power-schakelaar  schakelt u de voeding (netspanning 230V/50Hz) 
voor de Loewe Subwoofer 800 in de stand ON in. Om de subwoofer volledig uit 
te schakelen, zet u de schakelaar in de stand OFF.

Automatische of manuele modus
Wanneer de subwoofer werd aangesloten zoals beschreven op pagina 8  en de 
Mode-schakelaar  in de stand Auto staat, hoeft u de subwoofer niet meer 
afzonderlijk in en uit te schakelen. Nadat de subwoofer voor de eerste keer werd 
ingeschakeld, wordt hij altijd samen met het Loewe-tv-toestel automatisch in- en 
uitgeschakeld.
Wanneer de subwoofer in combinatie met andere toestellen dan de Loewe Flat-TV 
wordt gebruikt, moet de Mode-schakelaar  in de stand  Manu. worden gezet. 
De subwoofer moet dan manueel met de Power-schakelaar  in-/uitgeschakeld 
worden.

Instellingen op het Loewe-tv-toestel
Meld de nieuwe apparaten aan zoals beschreven in de handleiding van uw 
Loewe-tv-toestel onder “Gebruik van extra apparatuur“.

Equalizer instellen
Met de draaiknop Equalizer  heeft u de mogelijkheid de laagste frequenties 
(20 Hz - 50 Hz) voor de basweergave te verhogen of te verlagen.

• Als de subwoofer vlak bij de hoek van de kamer staat, de draaiknop Equalizer 
meer richting de min draaien.

• Als de subwoorfer vlak bij een wand staat; de draaiknop Equalizer meer in de 
middelste stand draaien.

• Als de subwoofer vrij in de kamer staat; de draaiknop Equalizer meer richting 
de max draaien.

Faseomschakelaar
Met de faseschakelaar Phase  heeft u de mogelijkheid de basweergave te verbe-
teren. Deze instelling kunt u echter in combinatie met een Loewe Flat Screen (vanaf 
Chassis L27xx/SL1xx/SL2xx met digitale meerkanalenaudiodecoder) gemakkelijk 
met de afstandsbediening via het TV-menu in de geluidscomponenten-asssistent 
instellen (zie de gebruiksaanwijzing onder „Luidsprekersysteem instellen“). De 
faseschakelaar is bedoeld voor systemen, waarbij geen instelling via het televi-
sietoestel mogelijk is.

Wij raden u aan als volgt te werk te gaan:

• Start bijv. een DVD-weergave en selecteer een titel met basgedeelten.
• Laat de faseomschakelaar door een tweede persoon bedienen terwijl u op uw 

plaats zit en luistert.
• Bepaal zelf welke schakelaarstand in uw geval de betere basweergave oplevert.

Basintensiteit
Met de regelaar Bass-Intensity  kunt u het basisvolume van de bas naar uw 
eigen wensen instellen.

Grensfrequentie instellen
Met de regelaar Crossover Frequency  hebt u de mogelijkheid de grensfrequen-
tie voor de basweergave in te stellen tussen 50 Hz en 250 Hz, naargelang van de 
aangesloten luidsprekers. Voor Loewe Audio-systemem moet de regelaar op 250 
Hz worden ingesteld, aangezien de grensfrequentie in de Loewe-audiobronnen 
(tv-toestel) wordt ingesteld.

Afdekking van de subwoofer
Nadat u de instellingen onder “Inbedrijfstelling en instelling“ hebt uitgevoerd, 
brengt u de afdekking opnieuw aan op de achterkant van de subwoofer.
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Technische gegevens

Subwoofer
 Afmetingen subwoofer in cm (B x H x D) 43 x 34,5 x 43
 Gewicht Subwoofer in kg 27
 Digitale eindtrappen    6 kanalen
 Principe 1-wegsbas, actief 250 mm; 2-wegsbas passief 250 mm
 Netspanning 220 – 240 Volt; 50/60 Hz
 Maximale krachtontneming 900 Watt
 Nominale krachtontneming 170 Watt
 Krachtontneming in stand-by 0 Watt
 Basintensiteit  ±12 dB
 Transmissiebereik subwoofer 300W 27 Hz – 300 Hz - 6dB
 Transmissiebereik kanalen 5 x 100  W 5 Hz – 50 kHz - 3dB
 Faseschakelaar ja
 Netschakelaar ja
 Modusschakelaar ja
 Systeemlink Audiolink 25-pol D-Sub
 Line In RCA-ingang 6x: FL, Center, FR, RL, Subw, RR

Afvalverwijdering
Doos en ander verpakkingsmateriaal
U hebt gekozen voor een technisch hoogwaardig en duurzaam product. Voor het 
als afval verwerken van de verpakking betaalden wij een afvalverwerkingsbijdrage, 
zoals voorgeschreven door de nationale wetgeving. Desondanks adviseren wij u 
de originele doos en het overige verpakkingsmateriaal goed te bewaren, zodat u 
de apparatuur indien nodig optimaal beschermd kunt transporteren.

Het toestel
Let op: De EU-richtlijn 2002/96/EG regelt de correcte terug-
name, behandeling en verwerking van gebruikte elektronische 
toestellen.
Oude elektronische toestellen moeten dan ook afzonderlijk als 
afval worden verwerkt. Gelieve dit toestel bij het gewone huisvuil 
te zetten! U kunt afgedankte toestellen gratis afgeven op speciaal 
daarvoor ingerichte terugnameplaatsen, of in een speciaalzaak, 
wanneer u een gelijkaardig nieuw toestel koopt. Verdere bijzon-
derheden over de terugname (ook voor niet-EUlanden) vindt u 
bij uw plaatselijke overheid.
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