
POPIS ZAŘÍZENÍ 
 
Pokud potřebujete ve Vašem hi-fi systému potlačit VF rušení a zlepšit tak podání 
prostorovosti s tichým pozadím nahrávky, basy a jiné aspekty zvuku, je síťový filtr 
Ludic Heimdal určen právě pro Vás. 
Je vybaven 8mi filtrovanými zásuvkami ve dvou řadách se samostatným zapínáním 
řady 1 a 2, a to tlačítky na čelním panelu + VU metrem indikujícím velikost napětí 
v síti přiřazeným pouze k řadě 2. 
Dioda dole uprostřed čelního panelu pak indikuje správnost fáze. 
 
ČELNÍ PANEL 
 
Dvě tlačítka na přední straně: (1 a 2) jsou bíle podsvícená tlačítka a zapínají 
filtrované zásuvky, filtr. 
Když jsou ZAPNUTÁ, což znamená, že zásuvky LUDIC HEIMDALL jsou aktivní, svítí 
obě tlačítka bíle a při zapnutí tlačítka č. 2 se také rozsvěcuje VU metr, který indikuje 
napětí v síti. 
Kontrolka LED umístěná v prostředku spodní části předního panelu zobrazuje 
správnost fáze. 
 
Upozornění!  
Tento filtr vyžaduje jednofázovou 3vodičovou elektrickou zásuvku. 
Když jmenovitý proud elektrického zařízení překročí 15A, nadproudové ochranné 
zařízení automaticky přeruší napájení zásuvky. Pokud je napájení restartováno, 
nejprve vytáhněte zásuvku elektrického zařízení ze sítě a poté resetujte zařízení proti 
přetížení. 
 
Zapojení: 
1. Připojte napájecí kabely komponentů k filtru a poté filtr do elektrické zásuvky. 
2. Zapněte filtr tlačítky 1 a 2. 
Tlačítka a VU metr se rozsvítí - pokud ne, zkontrolujte připojení do elektrické zásuvky 
a zda je napájena. 
3. Indikátor fáze - indikátor se rozsvítí, když je fáze nesprávná. 
 
Pokud je fáze nesprávná, proveďte následující kroky: 
 
a) elektrická zásuvka typu Schuko. Ujistěte se, že je filtr vypnutý. 
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, otočte zástrčku o 180 stupňů a zasuňte ji do 
zásuvky. 
 
Zapněte filtr - indikátor fáze by se měl vypnout - fáze je správná. 
 
b) Elektrická zásuvka s uzemňovacím kolíkem. 
Ujistěte se, že je filtr vypnutý 
Vytáhněte napájecí kabel a požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby obrátil 
zapojení fáze v kabelu, poté zapněte filtr - indikátor fáze by se měl vypnout - fáze je 
správná. 
 
Poznámka! Kvůli riziku úrazu elektrickým proudem svěřte veškeré změny týkající se 
elektrického zařízení kvalifikovanému personálu. 


