
Majik 126-basluidspreker - Snelstartgids

BBEELLAANNGGRRIIJJKK::
In dit document vindt u advies omtrent het uitpakken en aansluiten van uw
basversterkende luidspreker. Raadpleeg de afgedrukte Veiligheidsinformatie voor
belangrijke informatie over de veiligheid en de onlinegebruikershandleiding voor
volledige instructies over het gebruik van de luidspreker.

UUiittppaakkkkeenn
• Wees voorzichtig bij het optillen van de luidspreker omdat deze bijzonder zwaar is.
• Wees voorzichtig bij het uitpakken van de luidspreker om schade te voorkomen.
• Leg de luidspreker nniieett met de voorkant naar beneden zodat deze niet beschadigd

raakt.

IInnhhoouudd

AAaannsslluuiittiinngg
BBEELLAANNGGRRIIJJKK::
Schakel voordat u aansluitingen tot stand brengt alle componenten in uw systeem uit. 

Sluit de aannaallooggee  SSUUBB--aauuddiioo--uuiittggaanngg van uw versterker aan op de linker AA  IINN-bus op de
basversterkende Majik 126-luidspreker.
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Bass equalisation.
Every one step increase in 
the setting applies an 
additional 3dBs at 30 Hz and 
below. (dB@30 Hz)

Time out. Length of time 

Phase. Depending on the
position of the Majik 126
loudspeaker relative to
others in the system, better
performance may be
achieved by changing this
setting.

before unit will go into 
standby after audio input 
ceases. (mins)
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External high pass 
frequency.*
Increasing the setting 
reduces the bass content 
sent to the external 
loudspeakers. (Hz)

Internal high pass frequency. 
Increasing the setting raises 
the lowest frequency 
produced by the unit. (Hz)

Internal low pass frequency. 
Increasing the setting raises 
the highest frequency 
produced by the unit. 
Reducing the setting lowers 
the highest frequency 
produced by the unit. (Hz)

Coarse gain. Every one step 
increase in the setting raises 
the gain (volume) of the 
loudspeaker by 5 decibels. 
Every one step decrease in 
the setting lowers the gain 
(volume) of the loudspeaker 
by 5 decibels. (dB)

Fine gain.  Every one step 
increase in the setting raises 
the gain (volume) of the 
loudspeaker by 1 decibel. 
(dB)
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GGeebbrruuiikkeerrssiinnsstteelllliinnggeenn
De volledige tabel met aanpasbare parameters staat hieronder: 
Houd FEATURE ingedrukt en druk op OMHOOG of OMLAAG om de gewenste
parameter te selecteren. Laat FEATURE los en druk op OMHOOG of OMLAAG om de
instelling te wijzigen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

De oorspronkelijke fabrieksinstellingen zijn grijs aangegeven.

* Alleen te gebruiken als de Majik 126-luidspreker op een eindversterker is aangesloten 
(zie het gedeelte Aansluiting in de gebruikershandleiding voor meer informatie).

GGeebbrruuiikkeerrsshhaannddlleeiiddiinngg
Ga naar www.linn.co.uk/majik_126 om de gebruikshandleiding te downloaden waarin
uw volledige instructies aantreft over de werking van de luidspreker. Hierin treft u meer
informatie over geavanceerde configuratiemogelijkheden aan.

GGaarraannttiiee
Ga binnen 30 dagen na aankoop naar www.linn.co.uk/warranty om uw product te
registreren voor een uitgebreide garantie van 5 jaar.
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Parameter Symbool

Externe high-passfrequentie.*
Het verhogen van de
instelling verlaagt het
bassignaal dat naar de
externe luidsprekers wordt
gestuurd. (Hz)

Interne high-passfrequentie.
Verhoging van de instelling
verhoogt de laagste door de
luidspreker geproduceerde
frequentie. (Hz)

Interne low-passfrequentie.
Verhoging van de instelling
verhoogt de hoogste door de
luidspreker geproduceerde
frequentie. Een lagere
parameter instellen, verlaagt
de hoogste door de eenheid
weergegeven frequenties. (Hz)

Grove volumeregeling. Elke
toenamestap van de instelling
betekent een toename van
het volume van de luidspreker
met 5 decibel. Elke
afnamestap van de instelling
betekent een afname van het
volume van de luidspreker
met 5 decibel. (dB)

Fijne volumeregeling. Elke
toenamestap van de instelling
betekent een toename van
het volume van de luidspreker
met 1 decibel. (dB)

G
ee

n 
fil

te
r

Basequalisatie. Elke
toenamestap van de instelling
betekent een toename van
3dBs bij 30 Hz en lager. 
(dB bij 30 Hz)

Parameter Symbool

Time-out. Tijdsduur voordat
eenheid overschakelt naar
stand-by na beëindigen van
signaal bij audio-ingang. (min)

Fase. Afhankelijk van de
positie van de Akurate 226-
luidspreker in relatie tot de
andere luidsprekers in het
systeem, kan door wijziging
van deze instelling een beter
resultaat worden geleverd.
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