TP200

Brugervejledning

TP TUBE

TILSLUTNINGER
230V

Kassen indeholder:
1 x TP200 højttaler
1 x Netledning 230V (2m)
1 x Bordstand
1 x Brugervejledning

AUX
Alle lydkilder der bruger Mini jack 3.5 udgang.
RCA/linie/phono, kan bruges med adapter.
Alm forstærker kan også bruges med en adapter.
Toslink S/PDIF

((
(

(( (
Bluetooth

TV - Forstærkere - CD afspillere AppleTV - Playstation og mange
flere.... med optisk udgang.
BT forbindelser:
iPhone/iPod/iPad
Android phones/tablets
Windows Phone/tablets
PC, Mac/Macbook
....Og andre kilder der kan parres og
afspille via Bluetooth.

USB
USB fra PC/Mac
”USB on-the-go”
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Alle kabler der tilsluttes elektriske apparater må ikke være længere end 3 meter
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  AUX/Line - Grønt lys

Tilslut din afspiller med Mini Jack.
For at afspille via Mini Jack 3.5 indgangen, skal du blot vælge AUX-kilden
(grønt lys) med knappen SOURCE.

Bluetooth - Blåt lys

+ Øger volume
- Sænker volume
SOURCE - tænder og vælger indgang/kilde.
Med et enkelt kort tryk skiftes kilde - den valgte kilde vises med en
farve (Holdes knappen inde, aktiveres standby).
Tænd fra standby - den seneste brugte kilde vælges automatisk.
Hvis der ikke er lyd på den valgte kilde blinker SOURCE knappen langsomt (ca 2 gange/sek).

AUX		
Bluetooth
Toslink
USB		
Standby

-

Reset til fabriksindstillinger –
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For at afspille via BT, skal din afspiller parres med TP200.
For at gøre dette, skal du blot vælge BT-kilden via Source-knappen og
derefter finde- og vælge TP200+(serienummer) i din Bluetooth menu på
afspilleren(se dennes manual)
Din enhed er nu parret med TP200 - Dette vises ved at det blå lys lyser
konstant.
Du er nu klar til afspilning fra din Bluetooth enhed (læs dennes manual)

Toslink/SPDIF - Hvidt lys

Grøn
Blå
Hvid
Lilla
Rød

Tilslut din kilde med optisk kabel.
For at afspille via TOSLINK S/PDIF ingangen, skal du blot vælge Toslinkkilden (Hvidt lys) med knappen SOURCE.
Ved brug af optisk indgang ifbm TV(soundbar), foreslår vi at bruge
fjernbetjening(tilbehør TPR1)
Sæt udstyrets digitale udgang til PCM for at undgå lyd konflikter(læs udstyrs manual).
+

1 - Afmonter strøm(230V).
2 - Tryk- og hold alle 3 knapper(+/-/Source) inde.
3 - Imens de 3 knapper holdes inde, tilsluttes strømmen
igen(230V).
4 - Slip knapperne.
Alle Bluetooth indstillinger og andre funktioner er nu tilbagestillet
til fabriksindstillinger.

USB - Lilla lys

Tilslut din kilde med USB kabel.
For at afspille via USB ingangen, skal du blot vælge USB-kilden (Lilla lys)
med knappen SOURCE.
Afspilning af lyd via USB (se computerens/afspillerens manual)
Justerings-muligheder via USB - se ”Funktioner & Muligheder”
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FUNKTIONER & MULIGHEDER

JUSTERING & OPDATERING

Front - Med forskellige farver er det muligt at give TP200 dit helt

Software til justering /Opdatering hentes på vores website:
www.tptube.dk/kundeservice/download/

eget udtryk.
Fronten kan afmonteres og skiftes til anden farve (tilbehør).
(Leveres altid med Sort front).

Vægbeslag - Med OP201 (tilbehør) er det muligt at hænge TP200
på væg, eller anden lodret flade.

Bord stand - Er som standard medleveret i kassen sammen med
TP200.

Gulv stand - Placering af TP200 på gulvet er muligt, med en
gulvstand(Tilbehør SS700+FO501).

Fjernbetjening - TPR1 (tilbehør) giver mulighed for at fjernbetjene volume samt andre funktioner. Aktiver f.eks. HDSX®, som er
en lydfunktion der expanderer stereobilledet, eller juster loudness
og andre funktioner.
Med fjernbetjeningen er dissefunktioner tilgængelige.
HDSX® On/Off
Kildeskift
Loudness
TTC - Tone Tilt Control
Bluetooth - Play/Pause/Forward/Back
Mute
Sub-bas On/Off
Volume Op/Ned

Limiter - For at beskytte enheder og komponenter er der indbyg-
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get en begrænser, så du ikke kan komme til at ødelægge højttaleren ved for høj volume. - Dette varsles med blinkene rødt lys i
indikatoren.

SETUP & installering
-Tilslut TP200 til en computer via USB.
- Hent software ”TP_TubeSetup”
- Installer - følg evt video guide på siden.
- Åbn setup programmet.
I programmet kan der nu ændres:

Loudness
ToneTiltControl
HDSX on/off
5 bånds Equalizer
Autolevel - Analog
Remote klik
Tilbagestil til fabriks indstillinger

- disse funktioner kan ændres ”live”, mens der afspilles på højttaleren.
På fjernbetjeningen(TPR1) er de samme funktioner tilgængelige(equalizer,
autolevel og remote klik undtaget), men De instillinger der ændres i setupprogrammet, vil være Din egen lydprofil og default setting på fjernbetjeningens ”reset knap” - Fabriksindstillinger - se side 3
Software opdatering
- Seneste software hentes -og installeres sammen med SETUP programmet
på: www.tptube.dk/kundeservice/download/
- Tilslut TP200 til computer med USB.
- Åben ”Firmware update” programmet.
- Driver opdateres automatisk (vent til denne er færdig!)
- Tryk derefter ”UPDATE” og opdateringen går igang - højttaler slukker og
tænder derefter igen.
- Din TP200 er nu opdateret og klar til brug.
Hvis der opstår problemer - se evt vores FAQ på www.tptube.dk/faq/
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TP TUBE
SIKKERHED
- TP200 må ikke komme i kontakt med vand, ej heller vaser eller lignende
indeholdende vand.
- For at undgå personskade, placer altid TP200 forsvarligt. Det gælder
bordstand, gulvstand eller væg beslag.
- For at slukke helt for apparatet, afbryd da forbindelsen til net strøm.
- Lyt ikke tæt ved lyd enheder - det kan give varig høreskade.

Declaration of EC-Conformity
We:
TP Radio
Agenavej 37, 2670 Greve, Denmark
Declare under our sole Responsibility that the Product:
Product description:

Amplifier and stereo speaker

Model Name:

TP200

Conforms to the essential requirements of Directives
2011/65/EC
2006/95/EC
2004/108/EC
2009/125/EC

Restriction of Hazardous substances directive (RoHS)
Low voltage directive (LVD)
EMC directive
Eco-design directive

RoHS directive:

EN 50581:2012

LVD:

EN 60065:2002 with A1:2006, A11:2008, A2:2010, A12:2011
EN 62479:2010

EMC directive:

EN 55032:2012
EN 61000-2-3:2006 with A1:2009, A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Eco-design directive:

Commission regulation No 1275/2008

Applied standards and regulations:

Technical Manager
Agenavej 37, 2670 Greve Denmark.
Tel: +45 4390 6048 Fax. +45 4390 5207
URL: www.tpradio.dk

Henrik Heise Pedersen
Greve 27/2-2015

TP Tube Agenavej 35-37 / 2670 Greve / info@tptube.dk / www.tptube.dk
Fortæl gerne om din oplevelse med TP200 på vores facebook site:
www.facebook.com/tptubedanmark
Oplysninger i denne vejledning, kan ændres uden varsel.
Den seneste version af dokumentation er tilgængelig på www.tptube.dk
Januar 2015, Alle rettigheder forbeholdes

