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Yukarıdaki uyarı cihazın arka tarafında bulunur.

Explanation of Graphical Symbols

Eşkenar üçgen içerisindeki ok sembolü ile 
birlikte çakan bir şimşek, kullanıcıyı ürün 
muhafazası içinde, insanlarda elektrik 
çarpması tehlikesi oluşturmaya yetecek 
büyüklükte, yalıtılmamış “tehlikeli gerilim” 
bulunduğu konusunda uyarmak içindir.
Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, 
kullanıcıyı ürünle birlikte gelen kılavuz 
içinde önemli kullanım ve bakım (servis) 
talimatlarının bulunduğu konusunda 
uyarmak içindir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
1    Bu talimatları okuyunuz.
2    Bu talimatları saklayınız.
3    Tüm uyarıları dikkate alınız.
4    Tüm talimatlara uyunuz.
5    Bu cihazı suya yakın kullanmayınız.
6    Sadece kuru bez ile temizleyiniz.
7    Havalandırma açıklıklarını kapatmayınız. Üreticinin 
      talimatlarına uygun şekilde yerleştiriniz. 
8   Radyatörler, kaloriferler, fırınlar veya ısı 

üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) 
gibi ısı kaynaklarının yakınlarına 
yerleştirmeyiniz.

9    Polarize veya topraklı tip prizin güvenlik 
unsurunu iptal etmeyiniz. Polarize fiş biri 
diğerinden daha geniş iki uca sahiptir. Toprak tip 
fiş iki uca ve üçüncü bir tırnağa sahiptir. Daha 
geniş olan uç veya üçüncü tırnak güvenliğiniz 
için konulmuştur. Eğer verilen fiş prizinize 
uymuyorsa, eski prizi değiştirmesi için bir 
elektrikçiye danışınız.

10 Güç kablosunun özellikle prizlerde, uygun 
alıcılarda ve cihazdan çıktıkları noktalarda 
üzerinden geçilmesine veya sıkıştırılmasına 
izin vermeyiniz.

11   Sadece üretici tarafından belirtilen aparatları 
/aksesuarları kullanınız.

12  Sadece üretici tarafından 
belirtilen ya da cihaz ile birlikte 
satılan servis arabasını, 
sehpayı, tripodu, desteği veya 
tezgahı kullanınız. Bir servis 
arabası kullanıldığında, devrilip 
hasar görmesini önlemek için 
araba/cihaz kombinasyonunu dikkatlice 
hareket ettiriniz.

13

   

Şimşek çakarken veya uzun süre 
 kullanılmayacaksa bu cihazın kablosunu 

        prizden çekiniz.
14 Tüm bakım işlemlerini yetkili servis personeline 

yaptırınız. Cihaz herhangi bir şekilde hasar 
gördüğünde bakım gereklidir, mesela güç 
kablosu zarar gördüğünde, cihazın içine sıvı 
döküldüğünde veya bir nesne kaçtığında, cihaz 
yağmura veya neme maruz kaldığında, normal 
şekilde çalışmadığında ya da yere düştüğünde.

(UL60065_03)

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ 
AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA PANELİ) 

AÇMAYINIZ. İÇERİDE KULLANICININ TAMİR 
EDEBİLECEĞİ HERHANGİ BİR PARÇA YOKTUR.. 

BAKIM İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE 
DANIŞINIZ.

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI 

TEHLİKESİ! AÇMAYINIZ

UYARI
YANGIN YA DA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, BU CİHAZI YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYINIZ.
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1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!
This product, when installed as indicated in the instructions
contained in this manual, meets FCC requirements. Modifi-
cations not expressly approved by Yamaha may void your
authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories
and/or another product use only high quality shielded
cables. Cable/s supplied with this product MUST be used.
Follow all installation instructions. Failure to follow instruc-
tions could void your FCC authorization to use this product
in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply
with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for
Class “B” digital devices. Compliance with these require-
ments provides a reasonable level of assurance that your
use of this product in a residential environment will not result
in harmful interference with other electronic devices. This
equipment generates/uses radio frequencies and, if not
installed and used according to the instructions found in the
users manual, may cause interference harmful to the opera-
tion of other electronic devices. Compliance with FCC regu-
lations does not guarantee that interference will not occur in

Bu, sadece YAMAHA CORPORATION OF AMERICA tarafından dağıtılan ürünler için geçerlidir. (B sınıf

all installations. If this product is found to be the source of 
interference, which can be determined by turning the unit 
“OFF” and “ON”, please try to eliminate the problem by 
using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being 
affected by the interference. 

Utilize power outlets that are on different branch (circuit 
breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the 
antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, 
change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory 
results, please contact the local retailer authorized to distrib-
ute this type of product. If you can not locate the appropriate 
retailer, please contact Yamaha Corporation of America, 
Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena 
Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distrib-
uted by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

FCC INFORMATION (U.S.A.)

In Finland: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

In Norway: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

In Sweden: Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

(class I hokuo)

İNGİLTERE İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Fişin ve Kablonun Bağlanması 

ÖNEMLİ: Elektrik kablosunun içindeki teller aşağıdaki kodlara göre 
renklendirilmiştir:

YEŞİL VE SARI              :   TOPRAKLAMA   
MAVİ : NÖTR
KAHVERENGİ : CEREYAN

Bu cihazın elektrik kablosunun içindeki teller prizinizdeki terminalleri 
gösteren renk işaretlerine uygun olmadığı için aşağıdaki şekilde 
hareket ediniz:
YEŞİL ve SARI renkli tel N harfi ile işaretlenmiş veya topraklama     
sembollü ya da YEŞİL veya YEŞİL ve SARI renkli terminale 
bağlanmalıdır.
MAVİ renkli tel N harfi ile işaretlenmiş veya SİYAH renkli terminale 
bağlanmalıdır. 
KAHVERENGİ tel L harfi ile işaretlenmiş veya KIRMIZI renkli 
terminale bağlanmalıdır. 

(3 telli)

BU CİHAZ, FCC KURALLARI KISIM 15’E UYGUNDUR. CİHAZIN 
ÇALIŞMASI AŞAĞIDAKİ İKİ ŞARTA TABİDİR:

(1) CİHAZ ZARARLI PARAZİTE SEBEP OLABİLİR VE 

(2) CİHAZ, İSTENMEYEN İŞLEYİŞE NEDEN OLABİLECEK 
     PARAZİTLER DAHİL ALINAN TÜM PARAZİTLERİ KABUL 
     ETMELİDİR 

* Bu, sadece YAMAHA CORPORATION OF AMERICA tarafından dağıtılan ürünler için
 geçerlidir.

* Bilgiler cihazın altında bulunur.

* This information is located on the bottom of the unit.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH 
CANADIAN ICES-003.
CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B
EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA.
DXR1
* ı)
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ürkçe
ÖNLEMLER
LÜTFEN DEVAM ETMEDEN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

* İleride bakmak için bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayınız.

UYARI
Elektrik çarpması, kısa devre, hasarlar, yangın veya diğer tehlikeler sonucunda meydana gelebilecek ciddi yaralanma ve hatta 
ölüm riskinden kaçınmak için daima aşağıda listelenen temel önlemleri alınız. Bu önlemler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla 
sınırlı değildir:

• Güç kablosunu ısıtıcılar veya radyatörler gibi ısı kaynaklarının yakınına 
yerleştirmeyiniz ve kabloyu aşırı bükmeyiniz veya başka şekilde hasar 
vermeyiniz, kablonun üzerine ağır nesneler koymayınız veya insanların 
üzerine basabileceği veya ayaklarına takılabileceği bir yere yerleştirmeyiniz.

• Cihaz için sadece belirtilen doğru gerilimi kullanınız. Gereken gerilim değeri 
cihazın isim plakasının üzerinde yazılıdır.

• Sadece cihazla birlikte verilen güç kablosunu/fişi kullanınız.
Eğer cihazı satın aldığınız alanın dışındaki bir alanda kullanmayı 
amaçlıyorsanız, verilen elektrik kablosu uyumlu olmayabilir.  Lütfen Yamaha 
bayinizle irtibata geçiniz. 

• Elektrik fişini periyodik olarak kontrol ediniz ve üzerinde birikebilecek kir ve 
tozu temizleyiniz.

• Fişi, koruyucu topraklama bağlantılı uygun bir prize takınız.  Uygun 
olmayan topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir. 

• Bu cihaz, kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parçalar içermemektedir. 
Cihazı açmayınız veya herhangi bir şekilde iç parçaları sökmeye veya 
değiştirmeye çalışmayınız.  Eğer cihaz arıza yapıyorsa derhal kullanmayı 
bırakınız ve yetkili Yamaha servis personeline kontrol ettiriniz.

• Cihazı yağmura maruz bırakmayınız, suyun yakınında veya nemli ya da ıslak 
koşullarda kullanmayınız, üzerine cihazın herhangi bir açıklığına 
dökülebilecek sıvılar içeren (vazo, şişe veya bardak gibi) herhangi bir kap 
koymayınız. Eğer cihazın içine su, v.b. herhangi bir sıvı sızarsa derhal 
cihazın gücünü kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. Daha sonra cihazı 
yetkili Yamaha servis personeline kontrol ettiriniz.

• Kesinlikle elektrik fişini ıslak elle takmayınız veya çıkarmayınız.

• Mum gibi yanan maddeleri cihazın üzerine koymayınız. Yanan bir madde 
devrilerek yangına neden olabilir.

• Aşağıdaki problemlerden herhangi biri oluştuğunda, derhal güç düğmesini 
kapatınız ve elektrik fişi prizden çıkarınız. Daha sonra cihazı Yamaha 
servis personeline muayene ettiriniz.
- Güç kablosu veya fiş aşınmış veya hasar görmüşse.
- Cihazdan anormal koku veya duman çıkıyorsa.
- Cihazın içine nesne düştüğünde.
- Cihazın kullanılması sırasında ani ses kaybı oluyorsa.

• Bu cihaz düşürülürse veya hasar görürse, derhal güç düğmesini kapatınız, 
elektrik fişini prizden çekiniz ve cihazı yetkili Yamaha servis personeline 
kontrol ettiriniz.

 DİKKAT
Kendinizi ve başkalarını yaralama veya cihaza veya diğer eşyalara zarar verme riskinden kaçınmak için daima aşağıda 
listelenen temel önlemleri alınız. Bu önlemler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

• Elektrik fişini cihazdan veya prizden çıkarırken kablodan değil fişten 
tutunuz. Aksi takdirde kablo zarar görebilir.

• Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa veya gök gürültülü sağanak yağış

• Cihazı kazayla devrilebileceği dengesiz bir yere yerleştirmeyiniz.
• Cihaz güvenli bir şekilde sabitlenmedikçe, yüzey düz olsa bile, cihazı 

düşebileceği yerlere yerleştirmeyiniz. 
• Havalandırma deliklerini kapatmayınız.  Bu cihazın arka kısımlarında iç 

sıcaklığın çok yükselmesini önlemek için havalandırma delikleri bulunur.
Yetersiz havalandırma aşırı ısınmaya yol açarak cihazda olası bir hasara ve 
hatta yangına sebep olabilir. 

• Cihazı kapalı, yeterince havalandırılmayan yerlerde kullanmayınız.  Cihaz ile 
yakındaki duvarlar veya diğer cihazlar arasında yeterince boşluk olduğundan 
emin olunuz:  Yanlarda, arka ve üst tarafta en az 30cm. Yetersiz 
havalandırma aşırı ısınmaya yol açarak cihazda olası bir hasara ve hatta 
yangına sebep olabilir. 

• Asma montaj için hoparlör tutamaklarını kullanmayınız.  Böyle yapılması 
hasara veya yaralanmaya sebep olabilir.

• Taşırken veya hareket ettirirken cihazın altından tutmayınız.  Aksi halde, 
parmaklarınız cihazın altında sıkışabilir ve yaralanmaya yol açabilir. 

• Cihazın arka panelini duvara doğru bastırmayınız.  Aksi halde, fiş duvara 
temas ederek ve elektrik kablosundan ayrılarak kısa devreye, arızaya ve 
hatta yangına sebep olabilir. 

• Cihazı korozif gazlarla veya tuzlu hava ile temas edebileceği yerlere 
yerleştirmeyiniz.  Aksi halde, arıza meydana gelebilir. 

• Cihazı hareket ettirmeden önce tüm kablo bağlantılarını sökünüz.

Açmayınız

Elektrik/Güç kablosu         Su uyarısı 

Yangın uyarısı 

Herhangi bir anormallik fark ederseniz 

Elektrik/Güç kablosu 

sırasında elektrik fişini prizden çekiniz.

Yer 
4
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• Cihazın kurulumunu yaparken, kullandığınız AC prizinin kolayca ulaşılabilir 
olduğundan emin olunuz. Bir sorun veya arıza oluşması halinde derhal güç 
düğmesini kapatınız ve fişi prizden çıkarınız. Güç düğmesi kapatıldığında bile 
cihaza minimum düzeyde elektrik akımı girişi olacaktır. Cihazı uzun bir süre 
kullanmayacaksanız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

• DXS15, DXS12 veya DXR15’i taşırken veya hareket ettirirken daima en az iki 
kişi kullanınız. DXS15, DXS12 veya DXR15’i kendi başınıza kaldırmaya 
çalışmanız halinde belinizi incitebilir, yaralanabilir veya cihazın hasar 
görmesine neden olabilirsiniz.

• Bir uydu hoparlörü monte etmek için DXS15’teki kolon soketini kullanırsanız, 
ağırlığı 19.3kg veya daha az ve yüksekliği 60.1cm ya da daha az olan bir 
hoparlör kullanınız.  Bir uydu hoparlörü monte etmek için DXS12 ’deki kolon 
soketini kullanırsanız, ağırlığı 14.6kg veya daha az ve yüksekliği 50.2cm ya 
da daha az olan bir hoparlör kullanınız.  Ayrıca, 35mm dış çaplı 120cm’den 
daha kısa bir hoparlör kolonu kullanınız. 

• Eğer cihazın montajı inşaat işi gerektiriyorsa her zaman yetkili bir Yamaha 
servis personeline başvurunuz ve aşağıdaki önlemlere uyunuz. 
-  Cihazın ağırlığını taşıyabilecek montaj donanımı ve montaj yeri seçiniz.
-  Sabit titreşime maruz kalan alanlardan kaçınınız. 
-  Cihazı monte etmek için gerekli aletleri kullanınız. 
-  Cihazı düzenli olarak kontrol ediniz. 

• Cihazı diğer aygıtlara bağlamadan önce tüm aygıtların gücünü kapatınız. 
Tüm cihazların gücünü açmadan veya kapamadan önce tüm ses düzeylerini 
minimuma ayarlayınız.

• Cihazı temizlerken fişi prizden çekiniz. 

• Parmaklarınızı veya ellerinizi cihaz (panel) üzerindeki herhangi bir 
boşluğa veya açıklığa sokmayınız. 

• Cihaz (panel) üzerindeki herhangi bir boşluğa veya açıklığa yabancı madde 
sokmaktan veya düşürmekten kaçınınız. Eğer bu olursa, cihazı derhal 
kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Daha sonra cihazı kalifiye Yamaha servis 
personeline muayene ettiriniz.

• Cihaza ağırlığınızı vermeyiniz veya cihaz üzerine ağır nesneler koymayınız 
ve düğmeler, anahtarlar veya konnektörler üzerine fazla kuvvet 
uygulamayınız.

• Cihazı yüksek veya rahatsız edici bir ses düzeyinde uzun süre 
kullanmayınız; bu, kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Eğer işitme kaybı 
veya kulaklarınızda çınlama oluşursa bir hekime danışınız.

• este bozulmalar olursa cihazı çalıştırmayınız.   Bu durumda uzun süre 
kullanmak aşırı ısınmaya ve yangına sebep olabilir. 

• Mikrofonlara vs. bağlı kabloları çekmeyiniz. 

Cep Telefonları Paraziti
Hoparlör sisteminin yakınında cep telefonu kullanılması gürültüye sebep olabilir. Böyle bir durumda cep telefonunu hoparlörden uzakta tutunuz.

Cihazı kullanmadığınız zaman daima gücünü kapatınız.

Anahtarlar, ses kontrolleri ve konnektörler gibi hareketli kontaklara sahip bileşenlerin performansı zaman içinde bozulur. Arızalı bileşenleri değiştirmek için 
kalifiye Yamaha servis personeline başvurunuz.

• Bu kılavuzdaki şirket ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 
• Bu kılavuzda yer alan şekiller sadece bilgi amaçlıdır ve sizin cihazınızdakilerden biraz farklı olabilir.

• Bu kılavuzda verilen teknik özellikler ve açıklamalar sadece bilgi amaçlıdır. Yamaha, önceden haber vermeden herhangi bir zamanda ürünleri veya teknik özellikleri 
değiştirme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik özellikler, cihaz veya seçenekler her bölgede aynı olmayabileceği için, Yamaha bayinize 
başvurunuz. 

Bağlantılar 

Bakım 

Kullanımla ilgili dikkat edilecek hususlar 

XLR tip konnektörler aşağıdaki şekilde bağlanırlar (IEC60268 standardı): pin 1: şasi, pin 2: artı (+) ve pin 3: eksi (-)

Yamaha, cihazın uygunsuz kullanımı veya cihaz üzerinde yapılan değişiklikler veya kaybedilen veya bozulan veriler nedeniyle oluşan hasar için sorumlu tutulamaz.
DXR15/DXR12/DXR10/DXR8/DXS15/DXS12 Kullanım Kılavuzu 5
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Giriş

Türkçe

Giriş
Yamaha DXR serisi amfili hoparlörü veya DXS serisi amfili subwoofer’ı satın aldığınız için teşekkürler. 
DXR/DXS serisinden yüksek performansı almak ve en uzun kullanım ömrü için, kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu 
okuyunuz.  İleride bakmak için bu kılavuzu emniyetli bir yerde saklayınız.
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DXR/DXS Serisinin Temel Özellikleri

■FIR-X tuning™(DXR serisi)
Bu serilerde kullanılan gelişmiş DSP işleme, son teknoloji 
ürünü DSR serilerinden alınmıştır.  Lineer fazlı FIR filtresini 
kullanan özel ses işleme teknolojimiz, geçiş noktası yakınında 
faz girişiminden etkilenmeyen, düzgün frekans tepkili 
mükemmel ses kalitesi sunar. 

■D-CONTOUR (Dinamik CONTOUR)
(DXR serisi)

D-CONTOUR, uygulamaya ve insan kulağı karakteristiklerine 
göre, her bir frekans aralığının seviyesini dinamik olarak 
kontrol eden çok bantlı bir kompresördür.  DXR’i ana hoparlör 
olarak kullanmak için FOH/MAIN modu ve bir zemin monitörü 
olarak kullanım için optimize edilmiş MONITOR modu 
bulunur.  Uygulamanıza uygun modu seçiniz. 

■D-XSUB (DXS serisi)
D-XSUB, düşük frekans aralığını dinamik olarak kontrol eden 
subwoofer’lar için özel olarak geliştirilmiş yeni bir işleme 
teknolojisidir. Sesi iyileştiren ve bir vurma efekti katan bir 
BOOST modu ve düşük frekans aralığının altına uzanan bir 
XTENDED LF modu bulunmaktadır.  Çeşitli uygulamalara ve 
müzik türlerine göre iki moddan birisini seçebilirsiniz.  

■Miks/LINK fonksiyonu (DXR serisi)
DXR serisinin, üç kanal sinyalini doğrudan cihaza vererek 
sesleri mikslemenizi sağlayan miks fonksiyonu vardır.

Ayrıca LINK fonksiyonu, iki DXR’yi kullanarak bir stereo veya 
dual-mono SR (Ses Artırma) sistemini kolayca konfigüre 
etmenizi sağlar. 

■DSP-kontrollü gelişmiş koruma sistemi
Güçlü koruma devreleri hoparlör ünitesinde, amplifikatör 
ünitesinde ve güç kaynağı ünitesinde yüksek koruma 
sağlar.  Bu koruma fonksiyonu, zorlu ortamlarda bile 
herhangi bir distorsiyon olmadan cihazların performanslarını 
ve güvenilirliklerini artırmaktadır. 

Ürünle Birlikte Verilen Aksesuarlar
•AC elektrik kablosu
•Kullanım kılavuzu (bu kitap)

Opsiyonel Aksesuarlar
DXR serisini duvara veya tavana monte etmek için aşağıdaki 
U braketleri mevcuttur: 

•UB-DXR15 (DXR15 için)
•UB-DXR12 (DXR12 için)
•UB-DXR10 (DXR10 için)
•UB-DXR8 (DXR8 için)

DXR8 DXR10 DXR12 DXS12DXR15 DXS15



Düğmeler ve Fonksiyonlar

Tü
rk

çe
Düğmeler ve Fonksiyonlar

Arka panel

1 Giriş jakları
Bunlar dengeli XLR giriş jakı/jakları (INPUT 1), 
dengelenmemiş kulaklık (INPUT 2) ve RCA pin giriş jaklarıdır 
(INPUT 3).
INPUT 1’e bir  miks konsolu veya mikrofon ya da INPUT 2’ye 
elektro akustik gitar ve INPUT 3’e bir taşınabilir müzik çalar 
ya da CD çalar bağlayabilirsiniz. INPUT 1-3’ten verilen 
sinyaller DXR ünitesinin içinde mikslenir. 
DXS serisi girişin sadece dengeli XLR giriş jakları (L, R) 
vardır.  L ve R sinyalleri DXR ünitesinin içinde mikslenir.

2 THRU jakları
Bunlar XLR dengeli XLR çıkış jaklarıdır. Bunlar INPUT 
jaklarına paralel bağlandıkları için giriş sinyalleri 
etkilenmeden içinden geçecektir. 

3 LEVEL düğmesi
Her bir GİRİŞ sinyalinin seviyesini ayarlar.  +4dBu nominal 
çıkış seviyeli bir cihaz bağlarsanız (miks konsolu gibi), DXR 
serisindeki MIC/LINE düğmesini  (9) LINE konumuna alınız 
ve saat 12 konumunu referans olarak kullanarak  LEVEL 
düğmesini ayarlayınız. 

4 LIMIT Göstergesi 
Çıkış sınırlayıcı aktif iken yanar.  Çıkış sınırlayıcı, 
amplifikatöre verilen çıkış sinyallerini azaltarak hoparlörü ve 
amplifikatörü koruyacaktır.  Eğer bu gösterge yanık kalırsa, 
giriş sinyalinin seviyesini düşürünüz. 

NOT

• Amplifikatörün çıkış voltajı maksimum değeri aştıysa veya aşırı bir
dahili güç tüketimi algılandıysa, azaltma miktarı 3dB veya daha
yüksek iken LIMIT göstergesi yanacaktır.

• Dahili güç tüketimi, her bir birim zamanda hoparlör 
sürücüsüne verilen güç tüketiminin toplamını belirtir. 

5 SIGNAL göstergesi
Bir audio giriş sinyali algılandığında yanar. 

6 PROTECTION  göstergesi
Koruma sistemi aktif iken yanar.  Aşağıdaki durumlarda 
koruma sistemi çalışacak ve hoparlörün sesi kapatılacaktır. 

• Amplifikatörde aşırı ısınma tespit edilirse: 

• DC çıkışı algılanırsa: 

• Aşırı akım algılanırsa: 

• Cihazın gücünü açtığınızda: 
Koruma sistemi, gürültüyü önlemek için aktif hale gelecek ve 
gösterge 2 saniye kadar yanacaktır.   Güç kaynağı normal bir 
şekilde başlatıldığında gösterge söner. 

• Cihazın gücünü kapattığınızda: 
Veya cihazın gücü beklenmedik bir hata sonucu kapatılırsa, 
koruma sistemi gürültüyü önlemek için aktif hale gelecek ve 
daha sonra cihaz kapanacaktır. 

NOT

Eğer sorun algılandıktan sonra koruma sistemi devreye girdiyse, 
amplifikatörün soğumasını beklemek veya cihazın gücünü kapatıp 
yeniden açmak cihazı normal çalışma konumuna döndürecektir.  
Eğer cihaz normal çalışma konumuna dönmezse, lütfen Yamaha 
servisinizle irtibata geçiniz. 
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Düğmeler ve Fonksiyonlar

Türkçe
7 POWER lambası
Güç düğmesi  (*) açıldığında yanar.

8 FRONT LED DISABLE düğmesi
Cihazın ön ızgarasının sol kısmındaki FRONT LED’i açar 
veya kapatır.  Bu düğme kapatıldığında  (N)  LED yanar.  
LED’i kapatmak istediğinizde bu düğmeyi kapatınız  (O) .

NOT

Amplifikatör koruma sınırlayıcısı çalıştığında LED, azaltma 
miktarıyla (3dB veya daha fazla) orantılı bir şekilde normalden 
daha parlak yanacaktır.

9 MIC/LINE düğmesi (DXR serisi)
Giriş sinyalinin seviyesine bağlı olarak, INPUT1 jakı için bu 
düğmeyi MIC veya LINE konumuna ayarlayınız.  Düşük 
seviyeli sinyaller için (mikrofonlar gibi), düğmeyi MIC 
konumuna ayarlayınız. Yüksek seviyeli sinyaller için (mikser 
gibi), düğmeyi LINE konumuna ayarlayınız.

) D-CONTOUR düğmesi (DXR serisi)
D-CONTOUR (Dinamik CONTOUR) ön ayarlarından birisini 
seçer. Frekans hassasiyetinin bir ana hoparlör için uygun 
hale gelmesi için FOH/MAIN ayarı, yüksek ve düşük frekanslı 
bileşenleri destekleyecektir.  MONITOR ayarı ayrıca düşük 
frekans aralığını bastırır; aksi halde, hoparlör doğrudan yere 
yerleştirildiğinde veya ana hoparlör ile birlikte kullanıldığında 
düşük frekans aralığı parazitli olacaktır.  FOH/MAIN veya 
MONITOR ayarı ile, D-CONTOUR fonksiyonu etkinleşir ve 
ses seviyesine göre, artırma ve azaltma miktarlarını dinamik 
bir şekilde kontrol eder.  Düğme kapatıldığında (OFF), genel 
bir frekans tepkisi ayarı kullanılacak ve D-CONTOUR 
fonksiyonu kapatılacaktır. 

! HPF düğmesi (DXR serisi) 
HPF’nin kesme frekansını belirler. 

Düğme 120Hz veya 100Hz konumuna ayarlanırsa, yüksek 
geçiş filtresi bu eşiğin altındaki frekans bileşenlerini 
kesecektir.  DXR’nizi subwoofer’siz kullanmayı planlıyorsanız, 
bu düğmeyi kapatınız (OFF).  DXR’nizi bir subwoofer ile 
birlikte kullanmayı planlıyorsanız, bu düğmeyi 120Hz veya 
100Hz’ye ayarlamanızı tavsiye ederiz. 

@ LINK OUT jakı (DXR serisi)
Bu XLR jakı, bağlı DXR serisi bir hoparlöre sinyaller gönderir 
(her bir INPUT jakından gönderilen).  Bu jakı, bağlı DXR serisi 
hoparlördeki INPUT 1 (XLR) jakına bağlayınız.  LINK OUT 
jakındaki sinyaller hat seviyelidir.  Bağlı DXR serisi 
hoparlördeki MIC/LINE düğmesini LINE konumuna 
ayarlayınız.  Stereo sinyaller için, iki DXR arasındaki 
seviyeleri dengelemek için bağlı DXR’deki LEVEL düğmesini 
saat 12 konumuna ayarlayınız. 

# LINK MODE düğmesi (DXR serisi)
Karıştırılan sinyalin (orijinal DXR'de) orijinal veya bağlı 
DXR’lerde stereo ya da mono olarak çalmayı seçmenizi 
sağlar. Aşağıdaki sinyaller, düğme ayarına göre, 
karıştırılarak gönderilir. 

NOT

Sadece tek, solo bir DXR kullanıyorsanız, bu düğmeyi MONO  (N)  
konumuna ayarlayınız.  Düğmeyi STEREO  (O)  konumuna 
ayarlarsanız, INPUT 2/3’ün R kanalındaki ses sinyalleri 
gönderilmeyecektir. 

$ POLARITY düğmesi (DXS serisi)
Subwoofer'ın polaritesini seçer. 
Çoğu durumlarda, örneğin, subwoofer ve DXR serisi 
hoparlörün bir hoparlör kolonuna takıldığında, bu düğmeyi 
NORM (NORMAL) konumuna ayarlayınız.  Ancak, hoparlör 
sisteminin tipine ve yerine bağlı olarak, INVT (INVERTED) 
ayarı düşük kapsamlı frekans tepkisini iyileştirebilir.  Her iki 
ayarlamayı deneyiniz ve en iyi alt uç sesi üreten ayarı 
seçiniz.   

% D-XSUB düğmesi (DXS serisi)
D-XSUB ön ayarlarından birisini seçer. BOOST ayarı, frekans 
tepkisini iyileştirmek ve artırmak için düşük frekans aralığını 
destekler.  XTENDED LF, geniş düşük kapsamlı frekans 
tepkisini iyileştirmek için düşük frekans aralığının alt sınırını 
geçer.  BOOST veya XTENDED LF ayarı ile, D-XSUB 
fonksiyonu etkinleşir ve ses seviyesine göre, artırma miktarını 
dinamik bir şekilde kontrol eder.  Düğme kapatıldığında 
(OFF), genel bir frekans tepkisi kullanılacak ve D-XSUB 
fonksiyonu kapatılacaktır. 

^ LPF düğmesi (DXS serisi)
Düşük geçiş filtresinin kesme frekansını 120Hz, 100Hz veya 
80Hz’ye ayarlar.  Filtre, belirlenen eşiğin üstündeki frekans 
bileşenlerini kesecektir.  DXS’yi bir DXR ile birlikte 
kullanıyorsanız, bu frekansı DXR’nin HPF düğmesi ayarı ile 
uyumlu hale getiriniz. 

BAĞLANTI MODU STEREO MONO

Orijinal DXR girişi 
INPUT1

INPUT2/3
INPUT1

INPUT2/3

L R L R

Orijinal DXR çıkışı
  – 

Bağlantılı DXR 
çıkışı  –  
8 DXR15/DXR12/DXR10/DXR8/DXS15/DXS12 Kullanım Kılavuzu



Düğmeler ve Fonksiyonlar
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& AC IN soketi
Verilen AC elektrik kablosunu buraya bağlayınız.  Elektrik 
kablosunu ilk önce cihaza, daha sonra prize takınız. 

Elektrik kablosunu bağlamadan veya ayırmadan 
önce gücü kapatınız. 

* Güç düğmesi
Gücü açar veya kapatır.
Gücü açmak için düğmeyi On konumuna getiriniz (O) .

NOT

Birden fazla cihaz kullanıyorsanız, her bir cihazın gücünü ayrı ayrı 
açınız. Birden fazla cihazın gücünü eşzamanlı olarak açarsanız, 
voltajda geçici bir düşme olabilir, bu muhtemelen cihazların anormal 
çalışmasından kaynaklanır. 

Cihazı art arda hızlıca açmak ve kapatmak 
arıza yapmasına sebep olabilir. Cihazı 
kapattıktan sonra, tekrar açmak için yaklaşık 
5 saniye bekleyiniz.

Eğilebilir kolon soketi (DXR serileri)

( Eğilebilir kolon soketi (DXR serileri)
Bu montajda iki kolon soketi vardır. DXR’ın (hoparlör 
kolonuna monte edilen) açısını seçebilirsiniz böylece 
hoparlör zemine paralel olur veya zeminle 7 derece açı 
yapacak şekilde eğilir. 

Asma Montaj
DXR serisi hoparlörünüzü asmayı planlıyorsanız, üstte (iki 
yerde) ve arka kısmın altında bulunan vida deliklerine 
(nakliye sırasında kapatılmış olan) piyasada bulunabilen 
delikli cıvataları takınız.
DXR15 ve DXR12 üzerindeki vida deliklerinin boyutları 
M10’dur (18 mm veya daha kısa delikli cıvata uzunluğu için). 
DXR10 ve DXR8 üzerindeki vida deliklerinin boyutları M8’dir 
(15mm veya daha kısa delikli cıvata uzunluğu için). Cihazı 
asmak için üç delikli cıvataya ihtiyacınız olduğunu 
unutmayınız.  Bulunduğunuz yerdeki standartlara ve 
emniyet düzenlemelerine uygun delikli cıvatalar kullanınız. 

Herhangi bir montaj veya yapı işini 
yapmadan önce, bir montaj uzmanına 
danışınız. 
Montaj yerini, asma teli ve montaj donanımı 
seçerken, hepsinin hoparlörün ağırlığını 
taşıyacak kadar sağlam olduklarından emin 
olunuz. 

Aşınma ve/veya korozyondan dolayı bazı bağlantı 
parçaları zamanla bozulabilir.  Optimum güvenlik 
için, montaj düzenli aralıklarla detaylı bir şekilde 
kontrol edilmelidir. 

#& $*

DXR15, DXR12, DXR10, DXR8, DXS15, DXS12
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Kurulum Örnekleri 

Türkçe
Kurulum Örnekleri 

1. Temel SR sistemi
Bu örnek, 2 yollu hoparlör kullanan bir temel SR sisteminin kurulumunu göstermektedir. Sistem, küçük yaşam alanları, 
restoranlar ve stüdyolar için uygundur.  Gerekirse, 3 numarada gösterilen bir sahne monitör sistemi ilave ediniz. 

2. Subwoofer’li SR sistemi
Bu örnekte, iki adet 2 yollu hoparlörü ve hoparlör kolonlu bir subwoofer’i kullanan bir SR sistemi gösterilmiştir. Sistem, küçük 
müzik salonları, kiliseler ve etkinlik alanları için uygundur. Subwoofer'ın LEVEL düğmesinin saat 12 konumuna ayarlanmasını 
tavsiye ederiz. Tercih ederseniz, seviyeyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gerekirse, 3 numarada gösterilen bir sahne monitör 
sistemi ilave ediniz. 

NOT

Hoparlör kolonlarını monte etmek için kullanılan kolon soketleri DXR serisinin alt tarafında ve DXS serisinin üst tarafında bulunmaktadır.  
Lütfen bkz. “Önlemler” (sayfa 4).
Aynı anda birden çok subwoofer kullanıyorsanız, birbirine yakın subwoofer’ların POLARITY düğmesini aynı konuma ayarlayınız.  Aksi halde, 
hoparlörlerden gelen sesler birbirlerini iptal ederek ses basıncının düşmesine neden olabilir. 
Yamaha subwoofer olarak DSR118W’yi DXR15 veya DXR12 ile kombinasyon halinde kullanmanızı önerir.  Bu durumda, HPF’yi 120Hz’ye 
ayarlayınız.
10     DXR15/DXR12/DXR10/DXR8/DXS15/DXS12 Kullanım Kılavuzu



Kurulum Örnekleri 
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3. Sahne monitörü sistemi
SR sistemi bir müzisyen izleme sistemi olarak uygundur.  Vokal monitör olarak kullanmak için, D-CONTOUR’u MONITOR’e 
ayarlayınız. Gerekirse, hoparlörleri paralel bağlayınız. 

NOT

Paralel olarak en fazla dört hoparlör bağlanabilir.

4. 4. Tek DXR’lı SR sistemi
Bu örnekte, bir mikrofona, müzik enstrümanına veya çalma kaynağına direkt bağlanmış bir adet 2 yollu hoparlörü kullanan bir SR 
sistemi gösterilmiştir.  Bu sistem, kurumsal şirketler, sunumlar ve restoranlar gibi çok sayıda yerlerde kullanılabilir. Geri bildirimi 
önlemek için ses seviyesini LEVEL düğmesi ile ayarlayınız. 

5. İki DXR’lı basit SR sistemi
Bu örnekte, birbirine bağlı iki adet 2 yollu hoparlör kullanan bir temel SR sistemi gösterilmiştir. Sistem, küçük yaşam alanları için 
uygundur.  Direkt olarak bir mikrofona, müzik enstrümanına veya BGM ses kaynağına bağlı bir adet 2 yollu hoparlör kullanılarak, 
ardından hoparlör LINK OUT jakı ile başka bir 2 yollu hoparlöre bağlanarak ses stereo veya mono olarak verilebilir. Sesin stereo 
olarak çıkmasını istiyorsanız, LINK MODE düğmesini stereo pozisyonuna getiriniz. 

Next

MONO

MONO

STEREO
DXR15/DXR12/DXR10/DXR8/DXS15/DXS12 Kullanım Kılavuzu     11
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Sorun Giderme

Sorun Giderme

*Ancak, sorun devam ederse, Yamaha servisinizle irtibata geçiniz.

Belirti Olası Nedenler Olası Çözüm

Cihaz açılmıyor. Elektrik kablosu düzgün şekilde 
takılmamıştır. Güç kablosunu bağlayınız.

Güç aniden kesiliyor. Koruma sistemi çalışarak güç 
kaynağını kapatmışyır. Cihazın gücünü kapatınız, amplifikatörün 

soğumasını bekledikten sonra cihazı yeniden 
açınız. 

Ses yok.

Kablo düzgün şekilde 
bağlanmamıştır. INPUT jakına düzgün bir şekilde bağlayınız.

LINK MODE düğmesi yanlış 
konuma getirilmiş.

DXR kullanıyorsanız, LINK MODE 
düĞmesini MONO konumuna getiriniz.

Ses aniden 
kesiliyor.

Koruma sistemi çalışarak 
sesi kesmiştir. 

Amplifikatörün soğumasını bekleyiniz. Eğer 
cihaz kendiliğinden sıfırlanmazsa, cihazı kapatıp 
yeniden açınız. 

Seste uğultu var 
(geri bildirim)

Mikrofon hoparlöre doğru tutulmuş. Hoparlörü, mikrofonun ses aldığı alandan uzak 
tutunuz. 

Ses çok fazla güçlendirilmiş.
Giriş cihazının ses seviyesini düşürünüz ve 
mikrofonu ses kaynağına yaklaştırınız. 

HPF düğmesinin ayarı düzgün 
değil.

Düşük frekans bantlarında geri bildirim alıyorsanız, 
HPF düğmesini 120Hz veya 100Hz’ye getiriniz. 

Hoparlörlerin sesleri 
farklı 
(birden çok hoparlör 
kullanılıyorsa) 

Hoparlörlerin ayarları farklı. 

• (DXR serisi) Her bir hoparlörün HPF ve D-
CONTOUR düğmelerini aynı konumlara
ayarlayınız.

• (DXS serisi) Her bir hoparlörün POLARITY
düğmesini, LPF düğmesini ve D-XSUB
düğmesini aynı konuma getiriniz.

Ses bozuk çıkıyor.

Giriş ses seviyesi aşırı yüksek. 

• Giriş cihazının ses seviyesini LIMIT
lambalarının ara sıra yanmayacağı noktadan
daha yüksek olmayacak şekilde azaltınız.

• Sesi minimum seviyeye aldığınız halde ses
bozuk çıkmaya devam ederse, MIC/LINE
düğmesini LINE konumuna ayarlayınız (eğer
düğme MIC konumunda ise).

Çıkış ses seviyesi aşırı yüksek. 
Çıkış seviyesini LIMIT lambasının ara sıra yandığı 
noktadan daha yüksek olmayacak bir noktaya 
getirmek için LEVEL düğmesini kullanınız. 

Mikrofon ses 
seviyesi çok MIC/LINE düğmesi LINE konumuna MIC/LINE düğmesini MIC konumuna ayarlayınız. 

Düşük ve yüksek 
frekans dengesiz. Çıkış sınırlayıcı aktif.

Giriş veya çıkış seviyesini LIMIT lambalarının 
ara sıra yanmayacağı noktadan daha yüksek 
olmayacak şekilde azaltınız. 
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Referanslar

Teknik Özellikler
Genel DXR15 DXR12 DXR10 DXR8 DXS15 DXS12

Sistem tipi 2-yollu, Çift Amfili Hoparlör, Bas refleks Tipi Amfili Subwoofer, Bant geçiş Tipi

Frekans Aralığı (-10dB) 49Hz – 20kHz 52Hz – 20kHz 56Hz – 20kHz 57Hz – 20kHz 45Hz – 160Hz 47Hz – 160Hz

Kapsama Açısı H90° x V60° Sabit Yönlü Korna –

Geçiş Tipi FIR-X tuning™ (Doğrusal Faz FIR Filtresi) –

Geçiş Frekansı 2.1kHz 2.1kHz 2.3kHz 2.4kHz –

Ölçülen Maksimum SPL (tepe) 
IEC noise@1m

133dB SPL 132dB SPL 131dB SPL 129dB SPL 132dB SPL 131dB SPL

Transformatör DXR15 DXR12 DXR10 DXR8 DXS15 DXS12

LF Çap 15" Koni 12" Koni 10" Koni 8" Koni 15" Koni 12" Koni

Ses bobini 2.5" 2.5" 2" 2" 2.5" 2.5"

Mıknatıs Ferrit

HF Diyafram 1.4" –

Tip 1" Gırtlak Sıkıştırma sürücüsü –

Mıknatıs Ferrit –

Kutu DXR15 DXR12 DXR10 DXR8 DXS15 DXS12

Materyal, Kaplama, Renk ABS, Mat Siyah Ahşap, Boya, Siyah

Zemin Monitör Açısı 50° Simetrik 50° Simetrik 50° – –

Boyutlar
Kauçuk ayaklı GxYxD)

445×700×380 mm 
(17-1/2" x 27-1/2" 
x 15")

362×601×350 mm 
(14-1/4" x 23-5/8" 
x 13-3/4")

305×502×310 mm 
(12" x 19-3/4" 
x 12-1/4")

280×458×280 mm 
(11" x 18" x 11")

478×618×624 mm
(18-7/8" x 24-3/8"
 x 24-1/2")

397×563×594 mm
(15-5/8" x 22-1/8" 
x 23-3/8")

Net Ağırlık 22.5kg (49.6lbs) 19.3kg (42.5lbs) 14.6kg (32.2lbs) 13.5kg (29.8lbs) 38.0kg (83.8lbs) 33.0kg (72.8lbs)

Tutamaklar Alüminyum döküm (Yan x2) Alüminyum döküm (Üst x1) Metal (Yan x 2)

Kolon Soketi 2-yollu özellikli 35mm (0 veya 7 derece) 35mm (Top)

Donanım noktaları Üst x 2, Arka x 1
(M10 x 18 mm delikli cıvatalara uygun)

Üst x 2, Arka x 1
(M8 x 15mm delikli cıvatalara uygun)

–

Opsiyonel Aksesuar (U-desteği) UB-DXR15 UB-DXR12 UB-DXR10 UB-DXR8 –

Amplifikatör DXR15 DXR12 DXR10 DXR8 DXS15 DXS12

Amplifikatör Tipi Sınıf-D Sınıf-D

Güç Değeri*1        Dinamik 1100W (LF: 950W, HF: 150W) 950W

Continuous 700W (LF: 600W, HF: 100W) 600W

Soğutma Fan soğyutma, 4 hızlı

AD/DA 24bit 48kHz örnekleme

Sinyal İşleme 48bit (Akümülatör: 76bit)

HPF/LPF KAPALI, 100, 120Hz 24dB/oct HPF 80, 100, 120Hz 24dB/oct LPF

DSP kaydetme D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITÖR, KAPALI D-XSUB: BOOST, XTENDED-LF, OFF

Koruma Hoparlör Klip sınırlama, Entegre Güç Koruması, DC-arızası

Amplifikatör Termal, Çıkış aşırı akımı

Güç kaynağı Termal, Çıkış aşırı akımı, Çıkış aşırı akımı

Konnektörler Giriş INPUT1: XLR3-31 x 1, INPUT2: Telefon x 2 (degelenmemiş), 
INPUT3: RCA PIN x 2 (Dengelenmemiş)

INPUT: XLR3-31 x 2

Çıkış THRU: XLR3-32 x 1 (INPUT1 ile paralel), LINK OUT: XLR x1 THRU: XLR3-32 x 2 (INPUT ile paralel)

Giriş 
empedansı

INPUT1 LINE: 12kΩ, MIC: 8kΩ 10kΩ

INPUT2, 3 L, R: 40kΩ, MONO: 20kΩ –

Giriş Hassasiyeti 
(SEVİYE:
Maksimum

INPUT1 LINE: +1dBu, MIC: -32dBu +1dBu

INPUT2, 3 -13dBu –
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0dBu, 0.775Vrms’yi belirtir. 
*1 Güç değeri (120V, 25°C). Bu her bir çıkış gücünün toplam değeridir.

Giriş Hassasiyeti 
(SEVİYE:
Orta)

INPUT1 LINE: +11dBu, MIC: -22dBu +11dBu

INPUT2, 3 -3dBu –

Maksimum 
Giriş Seviyesi

INPUT1 LINE: +24dBu, MIC: +20dBu +24dBu

INPUT2, 3 +16dBu –

Düğmeler LEVEL x3, LINE/MIC, HPF, D-CONTOUR, ÖN LED DEVRE DIŞI, LINK MODU, 
GÜÇ

LEVEL, POLARİTE, LPF, D-XSUB, 
ÖN LED DEVRE DIŞI, GÜÇ

Beklemede Güç Tüketimi 35W

1/8 Güç tüketimi 110W 90W 120W

 Güç Gereklilikleri 100V – 240V, 50Hz/60Hz

Amplifikatör DXR15 DXR12 DXR10 DXR8 DXS15 DXS12
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Eski Cihazlar›n Toplanmas› ve Elden Ç›kar›lmas› ‹le ‹lgili Bilgi

Ürünler, ambalaj ve/veya beraberindeki dokümanlardaki bu simge, kullan›lm›fl elektrik ve elektronik ürünlerin genel
ev at›klar›yla kar›flt›r›lmamas› gerekti¤i anlam›na gelir.
Eski ürünlerin do¤ru flekilde ifllenilmesi, kazan›lmas› ve dönüfltürülmesi için, ulusal kanunlar›n›za ve 2002/96/EC
yönergelerine uygun olarak halihaz›rdaki toplama noktalar›na götürünüz.
Bu ürünleri düzgün bir flekilde elden ç›kararak de¤erli kaynaklar›n korunmas›na yard›mc› olacak ve at›klar›n yanl›fl
ifllenmesinden do¤an insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önleyeceksiniz.
Eski ürünlerin toplanmas› ve geri dönüfltürülmesiyle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için, lütfen yerel belediyeniz, at›k
de¤erlendirme servisiniz ya da bu ürünleri sat›n ald›¤›n›z sat›fl noktas›yla ba¤lant›ya geçiniz.

[Avrupa Birli¤i’ndeki ifl adamlar› için]
Elektrik ve elektronik cihazlar›n›z› elden ç›karmak isterseniz, daha fazla bilgi için bayinizle veya sat›c›n›zla irtibata
geçiniz.

[Avrupa Birli¤i d›fl›ndaki di¤er Ülkelerdeki At›k De¤erlendirme Bilgileri]
Bu simge sadece Avrupa Birli¤i'nde geçerlidir. Bu ürünleri elden ç›karmak isterseniz, do¤ru yöntem için yerel birim-
lerle veya bayinizle irtibata geçiniz.
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