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Čtěte před rozbalením 
Prosíme přečtete si následující důležité  

bezpečnostní instrukce, než začnete  

kompletovat a zapojovat zařízení.  

 
 Pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem - NEOTVÍRAT 

 Předejděte požáru nebo úrazu elektrickým proudem  

 Nevystavujte reproduktory a reproduktorové šasi dešti nebo vlhkému prostředí 

 Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádný předmět naplněný 

tekutinou nesmí být umístěn na přístroji 

 Reprobedny by měli být umístěny na dobře větratelném místě a v mírném prosto-

ru vzhledem k použití basreflexu se zadním vyústěním 

 Zajistěte, aby do přístroje nepronikly cizí předměty, kovové nástroje či tekutiny 

 Ujistěte se, že jsou přípojné terminály správně za aretovány a správně pólovány 

 Umístěte přístroj na takovém místě, na kterém nebude vystaven vibracím a mag-

netizmu způsobenými okolními vlivy 
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Představení OldStep 
  

 

 

 

 
 Srdcem všech našich korekčních předzesilovačů jsou elektronky to pro nás nejvzác-

nější v High End technice.  

 Samozřejmostí pro signálové zesilovače je konstrukce v čisté třídě "A" s precizním 
nastavením pracovního bodu pro každý jeden kus pečlivě vybrané elektronky pro 
dosažení minimálního zkreslení.  

 Zesilovače mají nekompromisně řešený napájecí zdroj, vždy oddělený od zesilovače 
v samostatném chasy pro dosažení co nejvyššího odstupu užitečného signálu od 
rušení.  

 Po dlouhodobém výzkumu jsme pro naše předzesilovače zvolili paralelní pasivní 
RIAA korekci rozdělenou do dvou zesilovacích stupňů. Jsme tak schopni zajistit vel-
mi přesný souběh s RIAA normou.  

 V designu se snažíme používat desítky let ověřená zapojení povýšená současnou 
technologií součástek a konstrukčních prvků do nové kvality. Příkladem je plně sy-
metrický předzesilovač, který kombinuje zvuk elektronek se špičkovými parametry 
polovodičových součástek.  

 Hledáme místo na trhu unikátním designem. Používáme proto precisní mechanické 
komponenty od renomovaných výrobců doplněné zakázkově ručně vyráběnými 
dřevěnými kryty a doplňky. 

 Technologie je pro nás jen prostředek. Cíl našeho snažení je, abyste toužili náš zesi-
lovač mít v sestavě od chvíle, kdy ho uslyšíte a uvidíte a žádným jiným rozhodová-
ním se netrápili.  
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Vybalení a sestavení 
 Prosíme přečtěte si pozorně manuál, než začnete vybalovat obsah z obalu a kom-

pletovat zařízení. 

 Pro veškeré manipulace se zařízením používejte přibalené rukavice, které minima-

lizují poškození a zajistí vám komfort při kompletaci. 

 Při vybalování postupujte opatrně a zvolte následující postup (obr. 1a a 1b): 

 - otevřete pouzdro obalu a vyjměte ochranné obaly zařízení 

 - nasaďte si přiložené rukavice  

 - vyjměte z přihrádky „Reprobedny postupně po jedné“, opatrně vybalte z  

  ochranného obalu a položte na kryt, případně umístěte na místo vašeho  

  použití. 

 - při všech manipulacích a krocích buďte opatrní, aby nedošlo k poškození  

  zařízení, či vašemu zranění 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah balení 
 Dvě konstrukční reprobedny - Oldstep (konstrukce firmy Dexon) 

 Rukavice pro snadnou manipulaci 

 Uživatelský manuál a záruční list  
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Instalace  a zapojení 
 Po umístění reprobeden na místo určení zapojte kabeláž vedenou ze zesilovače jak 

koncového případně integrovaného na dané terminály se správnou polarizací. 

 Před zapojením se ujistěte, že impedance a případně i výkonová kapacita reprobe-

den a zesilovače jsou shodné s technickými daty obou zařízení 

 Všechny tyto kroky provádějte při vypnutém zařízení tj. vypnutí koncového či inte-

grovaného zesilovače 

 Test systému provádějte s pomalým otáčení zesílení hlasitosti 

 Reprobedny nemají přední ochranné kryty, proto k nim přistupujte s velkou opatr-

ností při případné manipulaci 

 Pokud budete vyžadovat zapojení Biwire či Biamp je nutné odstranit spojovací 

plíšky na terminálech pro oddělení frekvenčních pásem 

 

 

 

 -   (Černý) TERMINÁLY REPROSOUSTAV         +  (Rudý)      

UPOZORNĚNÍ - TENTO TYP REPROSOUSTAV NEUMOŽŇUJE ZAPOJENÍ BIWIRE, BIAMP! 

VÝŠKY               BASY 
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Technické parametry 
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Počet pásem         2 

Určení           efektová satelitní, regálová přední 

Ø basového rep.          165 mm 

Ø výškového rep.         104 mm 

Výkon           60 W rms 

Impedance           8 Ω 

Citlivost           87 dB / 1 W,1 m 

Frekvenční rozsah          46 – 20 000 Hz / –3 dB 

Dělící frekvence          2 630 Hz 

Typ ozvučnice         bassreflex 

Vnější rozměry š x v x h         220×365×345 mm 

Tloušťka stěn         19 mm 

Čistý vnitřní objem        17 l 

Rozměry bassreflexového nátrubku      55×140 mm 

Doporučená rozteč mezi reproduktory     162 mm 

Připojení          šroubovací terminály 
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Záruka a servis 
MODEL: 

VÝROBNÍ ČÍSLO: 

KUPUJÍCÍ: 

ADRESA KUPUJÍCÍHO: 

DATUM PRODEJE: 

 

 

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE: 

PODMÍNKY ZÁRUKY 

Vyskytnou-li se během záruční doby vady vzniklé chybným zpracováním nebo vadou 

materiálu, má kupující právo na jejich bezplatné odstranění v servisním středisku  

OldStep.  

 

1. Záruční a pozáruční servis zajišťuje a provádí studio OldStep, Chvalkovická 689/25 

Praha 9 193 00, tel. +420602795947, info@oldstep.com, www.oldstep.com. 

2. Zařízení musí být používáno pouze v České Republice v souladu s podmínkami uve-

denými v návodu k obsluze. 

3. Po dobu záruky  uchovejte originální balení pro bezpečnou dopravu zařízení. 

4. Při zjištění závady či vady zařízení je nutné dopravit zařízení  s řádně vyplněným 

záručním listem a s dokladem o koupi. 

5. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé ohněm, vodou, nehodou, odcizením, zniče-

ním, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím či opravou mimo autori-

zovaný servis, na škody vzniklé instalací, úpravou nebo pozměnění technických pa-

rametrů a na škody vzniklé dopravou od nebo k zákazníkovi. 

6. Jestliže byla prokazatelně v době záruky nějaká část nebo součástka přístroje na-

hrazena součástkami nekvalitními či neschválenými, nebo byl-li přístroj demonto-

ván nebo opravován nepověřenou osobou, bude oprava provedena jako pozáruč-

ní. 

7. Záruční doba na komponenty, samotné zařízení a zdrojová část, je 24 měsíců. Zá-

ruční doba na elektronky je 6 měsíců. 

8. Štítek s přeškrtnutým košem, označuje, že tento produkt by se neměl likvidovat s 

běžným domácím odpadem.  V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdra-

ví likvidujte tento výrobek jako tříděný odpad, který se recykluje způsobem šetr-

ným k životnímu prostředí.  
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