Forholdsregler

Deler og kontroller

Om sikkerhet

Topp, front og bunn

• Dersom en fast gjenstand eller væske faller inn i den bakre
høyttaleren, kobler du fra bakre høyttaler og lar kvalifisert
personale sjekke det før den brukes igjen.
• Ikke klatre på den bakre høyttaleren da du kan falle ned og
skade deg selv eller skade den bakre høyttaleren.

Bakre høyttaler

Lading av den bakre
høyttaleren
1

Koble til vekselstrømsadapteren (inkludert) til
den bakre høyttaleren, og koble deretter
vekselstrømsadapteren til strømnettet.

Feste på veggen
Følgende illustrasjon er et eksempel på en
installasjon for bruk av de bakre høyttalerne med
den kompatible modellen HT-A7000 og en ekstra
subwoofer.
SA-RS5

Om vekselstrømsadapter

Bruksanvisning

Tips
Du kan oppbevare kabelen på
vekselstrømsadapteren sammenlagt med
kabelguiden (inkludert).
Oppbevar kabelen og stikkontakten til
vekselstrømsadapteren i kabelguiden, fest
kabelguiden til bunnen av den bakre høyttaleren når
du kobler til støpselet i DC IN-terminalen. Fest
deretter kabelen i kabelholderen.

REAR R

Bruk kun den medfølgende vekselsstrømsadapteren. For å
unngå skade på enheten, ikke bruk noen annen
vekselsstrømsadapter.

Kabelguide

• Før du betjener den bakre høyttaleren sjekk at
driftsspenningen er identisk med din lokale
strømforsyning. Driftsspenningen er merket på
navneplaten under den bakre høyttaleren.
• Hvis du ikke skal bruke den bakre høyttaleren på lengre tid,
kobler du den fra stikkontakten. For å koble fra
strømledningen, grip selve støpslet og dra aldri i
ledningen.
• En pinne på støpslet er bredere enn de andre av
sikkerhetshensyn og vil kun passe inn i stikkontakten på én
måte. Hvis du ikke kan sette støpslet helt inn i uttaket
kontakter du forhandleren.
• Strømledningen må kun skiftes av et kvalifisert
servicesenter.
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ADVARSEL
Ikke installer høyttalerne på en innestengt plass, som
en bokhylle eller et innebygd kabinett.
For å redusere faren for brann må du ikke dekke til
ventilasjonsåpningen på høyttalerne med aviser,
duker, gardiner, osv.
Ikke utsett høyttalerne for åpne flammekilder (for
eksempel, tente stearinlys).
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, ikke
utsett disse høyttalerne for drypping eller spruting,
og ikke plasser gjenstander fylt med vann, som
blomstervaser, på høyttalerne.
Vekselstrømsadapteren er ikke koblet fra
nettstrømmen så lenge de er tilkoblet stikkontakten,
selv om selve høyttalerne er slått av.
Da støpslet på strømadapteren brukes til å koble
strømadapteren fra nettstrømmen må det kobles til
en lett tilgjengelig stikkontakt. Koble det straks fra
stikkontakten hvis du merker noe unormalt.
Ikke utsett batterier eller apparater med installerte
batterier for overdreven varme, som solskinn og ild.

Dette produktet må ikke plasseres i
nærheten av medisinske enheter.
Dette produktet (inkludert tilbehør) inneholder
magneter som kan påvirke pacemakere,
programmerbare shuntventiler for behandling av
hydrocefalus eller andre medisinske enheter. Dette
produktet må ikke plasseres i nærheten av personer
som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker
slike medisinske enheter, må du høre med legen din
før du bruker dette produktet.
Bruk kun innendørs.

For høyttalerne
Navneplaten finnes under høyttalerne.

For strømadapteren
Etiketter for strømadapterens modellnummer og
serienummer finnes under strømadapteren.
• Ikke demonter, åpne eller skad sekundærceller eller
batterier.
• Dersom en celle lekker, ikke tillat væsken å komme
i kontakt med huden eller øynene. Dersom det har
kommet i kontakt med kroppen, vask det
gjeldende området med store nok mengder vann
og ta kontakt med lege.
• Ikke bruk en annen lader enn den som er spesifikt
tiltenkt brukt sammen med utstyret.
• Sekundære celler og batterier må lades før bruk.
Bruk alltid riktig lader og se produsentens
instruksjoner eller utstyrets brukerveiledning for de
riktige ladeinstruksjonene.
• Etter lengre tids lagring, kan det være nødvendig å
lade og ta ut cellebatteriene flere ganger for å
oppnå maksimal effekt.
• Må avhendes på rett måte.
• Oppbevar produktets opprinnelige dokumenter for
fremtidig bruk.
• Ikke utsett batteriene (batteripakken eller de
monterte batteriene) for varme slik som solskinn,
ild eller liknende over lengre tid.
• Ikke utsett batteriene for ekstremt lave
temperaturforhold, da dette kan resultere i
overoppheting og tap av termisk beskyttelse.

For kunder i Europa
Merknad for kunder: følgende
informasjon gjelder kun utstyr som selges
i land som bruker EU-direktivene og/eller
gjeldende lovmessige krav i Storbritannia
Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne
av Sony Corporation.
Importør i EU og Storbritannia: Sony Europe B.V.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål
vedrørende produktets overensbestemmelse i
Europa skal sendes til produsentens autoriserte
represetant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Batteriindikatorene blinker under lading.
Batteriindikatorene slås av etter at lading er
fullført.
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Spørsmål til importøren i Storbritannia eller spørsmål
vedrørende produktets overensstemmelse i
Storbritannia skal sendes til produsentens autoriserte
representant, Sony Europe B.V., The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW,
Storbritannia.

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er
i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Hele EU-konformitetserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
https://compliance.sony.eu
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret er
i samsvar med relevante lovmessige krav i
Storbritannia.
Hele konformitetserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internettadresse:
https://compliance.sony.co.uk
For dette radioutstyret gjelder følgende
begrensninger for å sette i bruk eller krav for
autorisasjon av bruk gjelder i BE, BG, CZ, DK, DE, EE,
IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL,
PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, AL, BA,
MK, MD, RS, ME, XK, TR: 5150 - 5350 MHz bånd er
begrenset til bare bruk innendørs.

Kassering av gamle batterier
og elektriske og
elektroniske apparater
(gjelder i Den europeiske
union og andre land med
separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
emballasjen indikerer at dette produktet og
batteriene ikke må behandles som
husholdningsavfall. På noen batterier er dette
symbolet brukt i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Du ser det kjemiske symbolet for bly (Pb)
dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly.
Når du sørger for at disse produktene og batteriene
avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse, som
kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering
av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene
bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis det er
produkter som av sikkerhets-, ytelses - eller
dataintegritetsgrunner krever en permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet
bare skiftes av autorisert servicepersonell. For å sikre
at batteriet og det elektriske og elektroniske utstyret
blir behandlet korrekt, må du levere disse produktene
til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og
elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle andre
batterier kan du se informasjonen om hvordan du
fjerner batterier på riktig måte. Lever batteriene ved
en passende gjenvinningsstasjon for brukte batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av
dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller
butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.
Dette utstyret bør installeres og brukes med
radiatoren over 20 cm unna personer.

SA-RS5 bakre høyttaler fungerer kun med den
spesifiserte modellen. For mer informasjon om
kompatible modeller, besøk Sonys webside.
I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet
for høyttalere brukt med den kompatible modellen
HT-A7000.

Merknad
• Ikke legg noe oppå forsterkerhøyttaleren eller
berør forsterkerhøyttaleren på en uforsiktig måte.
• Lysstyrken til strøm- og batteriindikatoren
synkroniserer med DIMMER-innstillingene til en
kompatibel modell.

Merknad
Det kan hende du må oppdatere programvaren
avhengig av den tilkoblede enheten. For å oppdatere
den bakre høyttaleren, må du koble den bakre
høyttaleren til nettstrøm ved bruk av
vekselstrømsadapteren (inkludert). For informasjon
om oppdatering, se bruksanvisningen for den
kompatible modellen.

Bak

Fargeujevnheter kan oppstå på visse typer TV-er.

Om rengjøring
Rengjør den bakre høyttaleren med en myk, tørr klut. Ikke
bruke noe slags skuremiddel, skurepulver eller løsemiddel
som alkohol eller benzen.

Annet
• Ved høye temperaturer kan ladingen stanse eller volumet
reduseres for å beskytte batteriet.
• Selv om du ikke tenker å bruke den bakre høyttalere over
en lengre tid, lad batteriet helt, til full kapasitet en gang
hver 6. måned for å opprettholde ytelsen.
• Når tiden for bruk av det innebygde batteriet virker
signifikant kortere, kan det bety at det oppladbare
innebygde batteriet har utløpt.
Hvis du har spørsmål eller problemer med den bakre
høyttaleren tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Visning av bunnen på den bakre høyttaleren

Gjør klar en skrue (ikke inkludert) som er egnet
for veggmonteringshullet på baksiden av
høyttalerne.

Av

Om kompatible modeller
for bakre høyttaler

Hvis du oppdager fargeujevnheter på en
TV-skjerm i nærheten

5
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Mer enn 30 mm

  (av/på)-knapp
Slår på eller av den bakre høyttaleren.
 Forsterkerhøyttaler
Sender lyden i oppadgående retning.
 OPTIMIZE-knapp
Du kan utføre Sound Field Optimization for en
tilkoblet enhet. Når begge de bakre høyttalerne
slås på kan du utføre Sound Field Optimization
ved å trykke på OPTIMIZE på hver av de bakre
høyttalerne uten å utføre handlinger på enheten.
Det kan hende Sound Field Optimization ikke kan
utføres på grunn av statusen på enheten.
Denne funksjonen fungerer kun med angitte
modeller. For mer informasjon om kompatible
modeller, besøk Sonys webside.
 Strømindikator
– Blinker sakte (grønt): Den bakre høyttaleren
prøver å automatisk koble til en kompatibel
modell.
– Tennes (grønt): Den bakre høyttaleren er
tilkoblet en kompatibel modell.
– Blinker to ganger gjentatt (grønt): Den bakre
høyttaleren prøver å manuelt koble til en
kompatibel modell.
– Blinker/tennes (ravgult): Programvaren
oppdateres.
– Tennes (rødt): Den bakre høyttaleren er i
standby-modus.
– Slukkes: Den bakre høyttaleren er slått av.
 Batteriindikatorer
Under lading
– Blinker sakte: Det innebygde batteriet lader.
– Slås av: Lading er fullført.
Under bruk (uten å være tilkoblet strøm)
– Lyser opp: Gjenværende batterinivå indikeres.
– Indikatoren helt til venstre blinker: Gjenværende
batterinivå er lavt. Lad opp det innebygde
batteriet.
 LINK-knapp
 Kabelholder
 DC IN-terminal

• Ikke plasser den bakre høyttaleren nær varmekilder eller på
et sted som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder
støv eller mekanisk støt.
• Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt den
bakre høyttaleren. Trådløse funksjoner kan være ustabile.
• Hvis den bakre høyttaleren brukes i kombinasjon med en
TV, videospiller eller båndspiller kan det oppstå støy og
bildekvaliteten kan reduseres. I så fall plasserer du den
bakre høyttaleren unna TV-en, videospilleren eller
båndspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer den bakre høyttaleren på en
overflate som har blitt spesialbehandlet (med voks, olje,
poleringsmiddel, osv.) da overflaten kan få flekker eller
misfarges.
• Høyttalerne til denne bakre høyttaleren er ikke magnetisk
skjermet. Ikke plasser magnetiske kort på den bakre
høyttaleren eller nær den.

Strømindikatoren på den bakre høyttaleren hvor
LINK ble trykket blinker to ganger grønt flere
ganger.

4 mm

• Selv om den bakre høyttaleren varmes opp under drift er
ikke dette en feil. Hvis du kontinuerlig bruker den bakre
høyttaleren ved et høyt volum stiger temperaturen bak og
på bunnen av den bakre høyttaleren betydelig. Ikke ta på
den bakre høyttaleren for å unngå brannskader.

Om plassering

LINK

Merknad
• La en Sony-forhandler eller lisensiert entreprenør
utføre installasjonen og legg spesielt merke til
sikkerheten under installasjonen.
• Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller
skade forårsaket av feil installasjon, utilstrekkelig
veggstyrke, feil installasjon av skrue,
naturkatastrofe, e.l.

Om varmeoppbygging

5-034-501-51(1)
Printed in China

Trykk på LINK på den bakre høyttaleren.

Kabel og likestrømkontakt
på vekselstrømadapter

REAR L

Om strømkilder

SA-RS5
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Merknad
Ikke fjern støpselet fra vekselstrømsadapteren og
koble støpselet til nettstrøm. Det er en risiko for
elektrisk støt eller brann.
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Etter fullført lading, koble
vekselsstrømsadapteren fra nettstrøm, og
koble deretter vekselsstrømsadapteren fra den
bakre høyttaleren.

Veggmonteringshull på baksiden
av den bakre høyttaleren

2

Ca. 7,5 mm

3

Hull

 (av/på)

Dra av dekselet på baksiden av høyttaleren ved
å bruke et flatt skrujern e.l. i et hakk på den
nedre delen av dekselet.

Strømindikator
(grønn)
Batteriindikatorer

Tips
Du kan også koble den ekstra subwooferen til med
en kompatible modeller på følgende måte når du
installerer den.

1
2

Deksel

4

Heng veggmonteringshullet på skruen.
Sjekk etikettene på bunnen av høyttalerne.
"REAR R" er for høyre og "REAR L" er for venstre.

3
REAR R

REAR L
SA-RS5

Kontroller høyre og venstre side for de bakre
høyttalerne med etiketten de har under.
"REAR R" er for høyre og "REAR L" er for venstre.
Installer de bakre høyttalerne bak
lytteposisjonen din.
Installer de bakre høyttalerne ved å snu dem mot
din lytteposisjon.

Merknad
Legg bunnen (hvor det er en etikett) ned for å
installere den bakre høyttaleren. Andre installasjoner
enn de over støttes ikke.
Tips
For å oppnå god surroundlyd, utfør Sound Field
Optimization eller innstilling av høyttalerdistanse.
Funksjonen/utførelsen er forskjellig avhengig av
kompatible modeller. For detaljer, se
bruksanvisningen eller Hjelpeveiledning den
kompatible modellen.
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Når du monterer bakre høyttaler på veggen
med vekselstrømsadapteren tilkoblet, fiks
kabelen til vekselstrømsadapteren i
kabelholderen på bunnen av den bakre
høyttaleren.

Slå på den kompatible modellen.
Trykk på  (av/på) på den bakre høyttaleren
for å slå den på.
Strømindikatoren lyser eller blinker når den bakre
høyttaleren slås på.
Slå på både venstre og høyre bakre høyttalere.
Du kan bruke den bakre høyttaleren under lading.
Sørg for at strømindikatorene på de bakre
høyttalerne lyser grønt.
Når strømindikatorene lyser grønt er tilkoblingen
mellom de bakre høyttalerne og en kompatibel
modell etablert.
Hvis tilkoblingen ikke er etablert, koble de bakre
høyttalerne manuelt til den kompatible modellen.
For detaljer, se "Hvis tilkoblingen ikke opprettes
automatisk".

Merknad
Dersom en kompatibel modell er i standby-modus
mens vekselstrømsadapteren er koblet til den bakre
høyttaleren vil den bakre høyttaleren slås av
automatisk etter 5 minutter. I et slikt tilfelle, slå på
både høyre og venstre høyttaler for å bruke de bakre
høyttalerne.

Hvis tilkoblingen ikke opprettes
automatisk
Kabelholder

Kabel for vekselstrømsadapteren

Merknad
• Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for
veggmaterialet og styrken. Da vegger laget av
gipsplater er spesielt skjøre bør skruene heller
festes i veggbjelken. Monter høyttalerne på en
styrket vegg og pass på at høyden på høyre og
venstre høyttalere er lik.
• Behold dekselet som ble tatt av i trinn 3 for bruk
når de bakre høyttalerne ikke henger på veggen.

Hvis du ikke kan koble de bakre høyttalerne til en
kompatibel modell automatisk eller hvis du bruker
flere kompatible modeller og vil spesifisere den
kompatible modellen for tilkobling av de bakre
høyttalerne, utfør den manuelle tilkoblingen.
Følgende operasjon er beskrevet for bakre høyttalere
brukt med den kompatible modellen HT-A7000. Bruk
fjernkontrollen som er inkludert med den kompatible
modellen HT-A7000 når du utfører denne
operasjonen.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, se
bruksanvisningen inkludert med dem.
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Når [Rear Speaker (R)] og [Rear Speaker (L)]
viser [Connected], velg [Finish].
Trykk (enter).
Linken er etablert og strømindikator på de bakre
høyttalerne lyser grønt.

Merknad
• Hvis du utfører [Start manual linking], er [Link
mode] under [Wireless Speaker Settings] stilt inn til
[Manual] automatisk.
• Kun bakre høyttalere som [Connected] vises for i
trinn 6 kan kobles til en kompatibel modell. Hvis
tilkobling av de bakre høyttalerne ikke kan
etableres, utfør den manuelle tilkoblingen igjen.

Hvis trådløs overføring er ustabil
Hvis du bruker flere trådløse systemer, som et
trådløst LAN, kan de trådløse signalene bli ustabile. I
så fall kan overføringen forbedres ved å endre
følgende innstilling.
Følgende operasjon er beskrevet for bakre høyttalere
brukt med den kompatible modellen HT-A7000. Bruk
fjernkontrollen som er inkludert med den kompatible
modellen HT-A7000 når du utfører denne
operasjonen.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, se
bruksanvisningen inkludert med dem.

Tilkobling

Montering på en hylle / et stativ
Følgende illustrasjon er eksemplet på en installasjon
for bruk av de bakre høyttalerne med den
kompatible modellen HT-A7000 og en ekstra
subwoofer.

• Fest kabelguiden og kabelen på
vekselstrømsadapteren godt ved å sette den godt
inn når du bruker kabelguiden.
• Når du trykker på LINK på bunnen av den bakre
høyttaleren, fjern kabelguiden.
• For å fjerne kabelguiden, fjern kabelen fra
kabelholderen og trekk deretter ut kabelguiden
ved å sette fingrene dine inn i de to hullene.

Bestem veggmonteringsposisjonen til
høyttaleren og fest skruen der.

Merknad
• Ikke plasser de bakre høyttaleren på en hylle eller
rett under et tak.
• Ikke plasser de bakre høyttalerne på en skrå eller
ustabil plass.
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Merknad
Ved bruk av festehull for generelt høyttalerstativ ()
eller veggmonterinshull (), dra av dekselet bak på
høyttaleren ved å bruke et flatt skrujern osv. inn i et
hakk på den nedre delen av dekselet.

10 mm

For å dra best nytte av surroundlyd, plasser de bakre
høyttalerne slik at deres høydeposisjon passer med
posisjonen til øret.

1

 Festehull for det generelle høyttalerstativet
 Veggmonteringshull

5 mm

Tips
Du kan bruke den bakre høyttaleren under lading.
Dersom dette gjøres kan det ta lengre tid å lade det
innebygde batteriet sammenliknet med når
høyttalerne er slått av, avhengig av brukstilstand. Det
er derfor anbefalt å slå av høyttaleren under lading.

Installasjon

Kabelholder

Velg [Start].
Den manuelle linken starter.
Tilkoblingen vises på TV-skjermen.
For å avbryte den manuelle linken, velg [Cancel].

Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced Settings] på
startmenyen.
Velg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [Start manual linking].
Skjermbildet [Start manual linking] vises på
TV-skjermen.

1
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3
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Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] - [Advanced Settings] på
startmenyen.
Velg [Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [RF Channel].
Velg innstillingen du ønsker.
• [On] (standardinnstilling): Velg vanligvis dette.
Den kompatible modellen velger automatisk
den beste kanalen for overføring. Sterkere
modus for trådløs forstyrrelse.
• [Off]: Den kompatible modellen velger en kanal
fra det begrensede frekvensbåndet for å
forhindre ekstern trådløs forstyrrelse. Hvis lyden
faller ut mens [On] er valgt, kan det forbedres
ved å velge [Off].

Merknad
• Hvis du endrer [RF Channel]-innstillingen fra [Off]
til [On], kan det ta 1 minutt å koble til på nytt.
• Noen kompatible modeller kan kanskje ikke brukes
med denne innstillingen avhengig av landet/
regionen du kjøpte den i.

Feilsøking
Hvis du opplever noen av følgende problemer mens
du bruker de bakre høyttalerne, kan du bruke denne
feilsøkingsguiden til å løse problemet før du ber om
reparasjoner. Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis
det skulle oppstå problemer.
Når du ønsker en reparasjon, husk å ta med alle
bakre høyttalere, en kompatibel modell og ekstra
subwoofer, selv om det virker som om bare én av
disse har et problem.
Følgende løsninger er beskrevet for høyttalere brukt
med den kompatible modellen HT-A7000.
Hvis du bruker andre kompatible modeller, se
bruksanvisningen inkludert med dem.
Ingen lyd høres fra de bakre høyttalerne.
q Kontroller at vekselstrømadapteren er tilkoblet
riktig eller at det innebygde batteriet er ladet opp.
q Hvis den bakre høyttalerens strømindikator ikke
lyser, prøver du følgende.
– Kontroller at vekselstrømadapteren er tilkoblet
riktig eller at det innebygde batteriet er ladet
opp.
– Trykk på  (av/på) på den bakre høyttaleren for
å slå på strømmen.
q Hvis den bakre høyttalerens strømindikator blinker
sakte grønt eller lyser rødt, prøver du følgende.
– Flytt den bakre høyttaleren til et sted nært den
kompatible modellen så strømindikatoren på
den bakre høyttaleren lyser grønt.
– Følg trinnene i "Hvis tilkoblingen ikke opprettes
automatisk".
– Kontroller den trådløse tilkoblingsstatusen. For
detaljer, se bruksanvisningen til den kompatible
modellen.
q Trykk på REAR  (volum for bakre høyttaler) + på
fjernkontrollen til en kompatibel modell for å øke
volumet på de bakre høyttalerne.
q Hvis du endrer [RF Channel]-innstillingen til den
kompatible modellen fra [Off] til [On], kan det ta 1
minutt før lyden mates ut.

Fortsetter på baksiden

q Dersom strømindikatoren på den bakre
høyttaleren lyser rødt, koble fra
vekselstrømsadapteren fra nettstrømmen, trykk på
 (på/av) for å slå av den bakre høyttaleren, koble
til vekselstrømsadapteren på nytt til nettstrøm og
slå deretter på høyttaleren igjen.
q Det kan hende det ikke kommer lyd ut av den
bakre høyttaleren avhengig av musikkilde eller
lydfelt. For detaljer, se bruksanvisningen eller
Hjelpeveiledning den kompatible modellen.
Lyden hakker eller har støy.
q Hvis det er en enhet i nærheten som generer
elektromagnetiske bølger, som et trådløst LAN
eller en mikrobølgeovn som brukes, plasser de
bakre høyttalerne og kompatibel modell unna
denne enheten.
q Hvis det er en hindring mellom den kompatible
modellen og de bakre høyttalerne, flytt eller fjern
hindringen.
q Plasser den kompatible modellen og de bakre
høyttalerne så nært hverandre som mulig.
q Bytt nettverkstilkoblingen til TV-en eller Blu-ray
Disc-spilleren fra trådløs til kablet.
Den bakre høyttaleren lades ikke.
q I ekstremt kalde eller varme værforhold stanses
lading av sikkerhetsmessige årsaker. Dersom
ladingen tar lang tid medfører det også at lading
av den bakre høyttalerne stanses opp. For å løse
disse problemene, koble fra
vekselstrømsadapteren, og koble den til igjen
innen en driftstemperatur på mellom 5 °C og 35 °C.
Det kommer ingen lyd ut av enkelte av
høyttalerne.
q Det kan hende det ikke kommer lyd ut av enkelte
høyttalere avhengig av musikkilde, lydfelt eller
kompatibel modell. For detaljer, se
bruksanvisningen eller Hjelpeveiledning til den
kompatible modellen.
Sound Field Optimization feilet.
q Det kan hende høyttalerne ikke er riktig installert.
Kontroller passeringen av høyttalerne i forhold til
etikettene på bunnen av de to høyttalerne og
installer dem i korrekt plassering.
q Monter høyttalerne i stående posisjon, slik at
etiketten er under høyttalerne og vender nedover.
– Dersom høyttaleren er montert sideveis kan ikke
Sound Field Optimization utføres på rett måte.
– Dersom høyttaleren er montert i en utsatt vinkel
vil mikrofonen som måler for høyttaleren også
utsatt og lydmålingen av takets distanse blir
også feil. Dette kan være årsaken til at Sound
Field Optimization mislyktes.
q Utfør Sound Field Optimization på nytt i en
situasjon hvor miljøet rundt er stille.
q Monter høyttaleren med en distanse på mer enn
50 cm. Dersom mellomrommet mellom
høyttalerne er for nært kan ikke Sound Field
Optimization utføres på rett måte.
q Bring høyttalerne nærmere dersom de er plassert
for langt unna hverandre.
q Dersom det er en hindring mellom høyttalerne,
eller målingsmikrofon blokkeres av en hindring,
kan ikke Sound Field Optimization utføres på rett
måte. Dersom det er en hindring mellom eller
foran høyttalerne, fjern den.

Tilbakestilling av den bakre høyttaleren
Dersom den bakre høyttaleren fortsatt ikke fungerer
som den skal, tilbakestill den bakre høyttaleren som
følgende.

1
2

Koble fra vekselstrømsadapteren fra
nettstrømmen.
Trykk og hold inne OPTIMIZE i mer enn 10
sekunder.
Den bakre høyttaleren blir tilbakestilt.

Merknad
Slå av den bakre høyttaleren ved å trykke  (av/på)
for den bakre høyttaleren etter å ha tilbakestilt den.
Tips
Tilbakestilling er en handling som tvinger avslutning
av den bakre høyttaleren. Innstillingen for den bakre
høyttaleren beholdes.

Spesifikasjoner
Forsterker-del
STRØMUTMATING (rangert)
Forsterkerhøyttaler: 28 W (ved 6 ohm, 1 kHz, 1% THD)
Diskanthøyttaler: 7 W (ved 6 ohm, 10 kHz, 1% THD)
Basshøyttaler: 28 W (ved 6 ohm, 100 Hz, 1% THD)
STRØMUTMATING (referanse)
Forsterkerhøyttaler: 40 W (ved 6 ohm, 1 kHz)
Diskanthøyttaler: 10 W (ved 6 ohm, 10 kHz)
Basshøyttaler: 40 W (ved 6 ohm, 100 Hz)

Fronthøyttaler-del
Høyttalersystem
2-Veishøyttalersystem, passiv radiatortype
Basshøyttaler
70 mm × 82 mm kjegletype
Diskanthøyttaler
14 mm myk kuppeltype

Forsterkerhøyttaler-del
Høyttalersystem
Høyttalersystem med full rekkevidde, akustisk
suspensjonstype
Høyttaler
46 mm × 54 mm kjegletype

Strømtilførsel-del
Strømkrav
DC 12 V (bruk den leverte vekselstrømsadapteren koblet
til AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz strømtilførsel) eller, bruk
av innebygget litium-ion-batteri

Strømforbruk
På: 45,6 W (under lading av det innebygde batteriet)
Standbymodus: 1 W eller mindre
Slått av: 0,5 W eller mindre

Vekselstrømadapter-del
Produsents navn eller merkevare: Sony Corporation
Kommersielt registreringsnummer: 5010401067252
Adresse: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Modellidentifikator: AC-045RS5E
Inngangsspenning: 100 V – 240 V
Inngang vekselstrømsfrekvens: 50 Hz/60 Hz
Utgangsspenning: 12,0 Vdc
Inngangsstrøm: 3,8 A
Utgangseffekt: 45,6 W
Gjennomsnittlig aktiv effekt: 87,7 %
Effekt ved lav belastning (10 %): 88,6 %
Strømforbruk ved lav belastning: 0,10 W

Innebygget batterilevetid
Opptil 10 timer (ved normal avspilling)*1*2
Opptil 3 timer (ved avspilling med fullt volum)*1*3
Opptil 10 timer*4
*1 Faktisk ytelsestid kan variere fra den oppgitte tiden som
følge av volumet, musikkilde og brukstilstander.
*2 Målt verdi fås ved å bruke vår spesifiserte musikkilde og
koble til den kompatible modellen HT-A7000, stille inn
volumnivået til den kompatible modellen HT-A7000 til 38,
med standard fabrikkinnstillinger.
3
* Målt verdi fås ved å bruke vår spesifiserte musikkilde og
koble til den kompatible modellen HT-A7000, stille inn
volumnivået til den kompatible modellen HT-A7000 til
maksimum, stille inn volumnivået til de bakre høyttalerne
til maksimum, slå på stemmemodus, med standard
fabrikkinnstillinger.
4
* Målt verdi fås ved å bruke vårt spesifiserte testsignal og
spille det av med volumet justert slik at en lydstyrke på 70
dB oppnås ved en distanse på 1 meter fra de bakre
høyttalerne.

Ladetid for innebygget batteri
Ca. 4 timer (ved bruk av den medfølgende
vekselstrømsadapteren)*
(Ved 10 minutters ladetid: avspilling kan vare i opptil
90 minutter)*
* Faktisk ladetid kan variere fra den oppgitte tiden som følge
av omgivelsetemperatur og brukstilstander.

Trådløs sender/mottaker-del
Kommunikasjonssystem
Wireless Sound Specification versjon 4.0

Frekvensbånd
5 GHz

Moduleringsmetode
OFDM

Radiofrekvensbånd og maksimal utgangseffekt
Frekvensbånd

Maksimal utgangseffekt

5150 - 5250 MHz

< 18 dBm

5250 - 5350 MHz

< 18 dBm

5470 - 5600 MHz

< 18 dBm

5650 - 5725 MHz

< 18 dBm

5725 - 5850 MHz

< 13,98 dBm

Annen informasjon
Driftstemperatur
Mellom 5 °C og 35 °C.

Mål (b/h/d) (ca.)
145 mm × 250 mm × 134 mm (fremspring ikke inkludert)

Vekt (ca.)
2,4 kg

Inkluderte elementer
•
•
•
•

Bakre høyttaler R (1), bakre høyttaler L (1)
Vekselstrømsadapter (AC-045RS5E) (2)
Kabelguide (2)
Bruksanvisning (1)

Viktig informasjon om
programvaren
Dette produktet inneholder programvare som er
underlagt GNU General Public License ("GPL") eller
GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Disse
slår fast at kunder har rett til å anskaffe, endre og
distribuere kildekoden til nevnte programvare i
samsvar med vilkårene i GPL eller LGPL.
For metoden som brukes til å bekrefte GPL, LGPL og
andre programvarelisenser i de bakre høyttalerne, se
bruksanvisningen til en kompatibel modell.
Når du bruker den kompatibel modellen HT-A7000,
[Setup]
se [Software License Information] under
- [Advanced Settings] - [System Settings] på
startmenyen.
Du finner en kopi av den relevante kildekoden som
nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på
følgende URL-adresse.
Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL
på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år
etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å
bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne
informasjonen.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen
spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.
Alle andre varemerker er varemerker for deres
respektive eiere.

