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Fejlfinding
Hvis du oplever et problem med din højttaler, skal du
tjekke følgende liste og tage de angivne forholdsregler.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet
fortsætter.
Der kommer ingen lyd fra højttaleren.
• Kontroller, at forbindelserne er etableret korrekt.
• Kontroller, at lydstyrken på forstærkeren er skruet
ordentligt op.
• Kontroller, at programmets kildevælger på
forstærkeren er indstillet til den korrekte kilde.
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
Der er brummen eller støj i højttaleroutputtet.
• Kontroller, at forbindelserne er etableret korrekt.
• Kontroller, at ingen af lydkomponenterne er placeret
for tæt på TV'et.
Lyden er pludselig stoppet.
• Kontroller, at forbindelserne er etableret korrekt.
Kontakt mellem uisolerede højttalerkabler ved
højttalerterminalerne kan forårsage kortslutning.
Effekten af surround kan ikke mærkes.
• Indstil igen AV-modtagerens automatiske korrektion
af lydfeltet.
• Kontroller AV-modtagerens surroundindstilling.
• Kontroller, at lydkilden for den software, du vil afspille,
er en surroundlydkilde.
• Sørg for, at AV-modtageren er Dolby ATMOS-kompatibel.
For at afspille Dolby ATMOS effektivt skal du bruge en
kompatibel afspiller eller en AV-modtager.

Högtalarsystem

Specifikationer
Højttalersystem

© 2018 Sony Corporation

Full range-højttalersystem,
akustisk afbrydelse
Højttalerenheder
100 mm, kegletype
Nominel impedans
6 ohm
Maksimal indgangseffekt 100 W
Følsomhedsniveau
86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde
70 Hz - 32.000 Hz, i
overensstemmelse med Dolby
Atmos-specifikationer
Mål* (bredde/højde/dybde)
Ca. 178 × 145 × 180 mm
(inkl. frontstof)
* Uden fremstikkende dele
Vægt
ca. 3 kg, inkl. frontstof
Medfølgende tilbehør
Betjeningsvejledning
(dette ark) (1)
Opsætningsvejledning (1)
Andre dokumenter
Skridsikker pude (8)
Vægmonteringspude (4)
Monteringsbeslag (4)
Monteringsskrue (lille) (8)
Vægmonteringsbeslag (2)
Monteringsskrue (stor) (2)

Printed in Denmark

SS-CSE

Dansk

Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.

Højttalersystem

For modeller, hvor CE-mærkningen findes på
enheden
CE-mærkningen gælder kun for de lande, hvor den
håndhæves juridisk. Den gælder hovedsageligt EØSlandene (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde).

ADVARSEL
Til kunder i USA
Ejerens notater
Serienummeret findes på bagsiden.
Notér serienummeret i nedenstående felt. Henvis til dem,
når du ringer til Sony-forhandleren vedrørende dette
produkt.
Modelnr. SS-CSE
Serienr.

Kunder i Europa
Meddelelse til kunderne: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, som er solgt i lande, der
er underlagt EU-direktiver.
Dette produkt er produceret af eller på vegne af Sony
Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU-importøren eller relateret til
produktets overensstemmelse med europæiske regler
og standarder skal sendes til producentens autoriserede
repræsentant, Sony Belgien, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

Bortskaffelse af gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr (gælder i EU og
andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken med
produktet angiver, at produktet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til
opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal
genindvindes. Ved at sikre, at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af
materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.

Om betjening
• Vær forsigtig med indstillingen af lydstyrkeknappen
på AV-modtageren, således at højttalersystemets
kontinuerlige effekt ikke overstiger den maksimalt
tilladte indgangseffekt for systemet.
• Hvis højttalertilslutningernes polaritet ikke er korrekt,
bliver bastonerne svage, og placeringen af de
forskellige instrumenter bliver uklar.
• Før du tilslutter, skal du slukke for AV-modtageren for
at undgå beskadigelse af højttalersystemet.
• Lydniveauet bør ikke skrues så meget op, at der opstår
forvrængning.

Om placering
• Installer højttalersystemet på en fast og vandret plan
overflade.
• Brug ikke højttalerne, når de vender på hovedet eller
ligger på siden.
• Undlad at anbringe højttalerne på steder, som er:
–– Ekstremt varme eller kolde
–– Støvede eller snavsede
–– Meget fugtige
–– Udsat for vibrationer
–– Udsat for direkte sollys
–– Nær magnetkort (kreditkort, rejsekort osv.)
Magnetkort kan påvirkes af magneterne i
højttalerenhederne.
–– Tæt på CRT-baserede TV
Højttalerne er ikke magnetisk afskærmede. Hvis du
bruger højttalerne tæt på CRT-baserede TV, opstår der
derfor farveskygger på TV-skærmen.
• Vær forsigtig ved placering af højttaleren på en
specialbehandlet overflade (med voks, olie, polish osv.),
da der kan opstå pletter eller misfarvning.
• Følg vejledningen til vægmontering som beskrevet i
opsætningsvejledningen.
• Installer højttalerne i henhold til instruktionerne i
opsætningsvejledningen for at undgå fejlfunktioner.
• Loftmontering er ikke garanteret.
• Dette højttalersystem er designet til at gengive effekten
af Dolby Enabled Speaker ved at installere det vandret
på fronthøjttaleren. Men dette højttalersystem kan også
bruges som baghøjttaler og fronthøjttaler.
• Denne højttaler er designet til at gengive effekten af
Dolby Enabled Speaker med gitteret påsat.

Ved flytning
• Fjern tilslutningskablet ved flytning af højttalersystemet.
• Du må ikke flytte højttalersystemet, når det befinder sig
på andet udstyr.
Ellers kan højttalersystemet falde ned, og kan forårsage
personskade.
• Bær ikke højttalersystemet ved at holde i frontstoffet,
højttalerenheden eller baghøjttaler-terminalen.

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision og dobbelt-D-symbolet
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Suomi

Kaiutinjärjestelmä

Mallit, jotka sisältävät CE-merkinnän
CE-merkintä on voimassa vain niissä maissa, joissa se
pannaan oikeudellisesti täytäntöön, lähinnä Euroopan
talousalueen (ETA) maissa.

VAROITUS
Yhdysvalloissa asuvat asiakkaat
Omistajan merkinnät
Sarjanumerotarra sijaitsee takaosassa.
Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Tarvitset nämä
tiedot, kun otat yhteyttä Sonyn jälleenmyyjään tuotetta
koskevissa asioissa.
Mallinro

SS-CSE

Sarjanumero:

Euroopassa asuvat asiakkaat
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään
EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony
Corporation.
EU:n maahantuoja: Sony Europe Limited
EU-maahantuontia tai EU:n tuotteen
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valmistajan
valtuutettu edustaja on Sony Belgia, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita laitteen epäasianmukainen käsittely voi
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.

Rengøring

Forholdsregler
Om sikkerhed
• Hvis der tabes væske eller faste genstande ned i
systemet, skal du tage strømkablet til systemet ud og få
systemet kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det
bruges igen.

• Rengør højttalerkabinetterne med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel eller vand.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende dit
højttalersystem, skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.

Varotoimet
Turvallisuus
• Jos järjestelmän sisään pääsee nesteitä tai kiinteitä
esineitä, keskeytä järjestelmän käyttö, irrota
järjestelmän virtajohto pistorasiasta ja toimita
järjestelmä huoltoon.

Käyttö
• Tarkkaile AV-viritinvahvistimen äänenvoimakkuuden
säätönupin asentoa, jotta kaiutinjärjestelmän sähköteho
ei jatkuvasti ylitä enimmäistulotehoa.
• Jos kaiutinliitännöissä on väärä napaisuus, bassoäänet
kuuluvat heikosti ja useiden soittimien sijainti hämärtyy.
• Sammuta AV-viritinvahvistin ennen liittämistä, jotta
kaiutinjärjestelmä ei vahingoitu.
• Äänenvoimakkuustasoa ei saa lisätä vääristymiseen asti.

Sijoittaminen
• Asenna kaiutinjärjestelmä vakaalle ja tasaiselle
vaakasuoralle pinnalle.
• Älä käytä kaiuttimia ylösalaisin tai sivuttain.
• Älä sijoita kaiuttimia paikkaan, joka on
–– erittäin kuuma tai kylmä
–– pölyinen tai likainen
–– hyvin kostea
–– altis värähtelylle
–– altis suoralle auringonvalolle
–– magneettisten korttien (luottokorttien, matkakorttien
ynnä muiden) lähellä.
Magneettiset kortit voivat vahingoittua
kaiutinyksiköiden magneettien vuoksi
–– kuvaputkitelevisioiden lähellä.
Kaiuttimia ei ole suojattu magneettisesti. Jos käytät
kaiuttimia kuvaputkitelevisioiden lähellä,
televisioruudun värit saattavat haalistua.
• Ole varovainen, jos sijoitat kaiuttimen erityisesti
käsitellylle (esim. vahatulle, öljytylle tai kiillotetulle)
pinnalle, koska laite voi tahraantua tai värjäytyä.
• Noudata asennusoppaassa annettuja
seinäkiinnitysohjeita.
• Voit estää putoamisen asentamalla kaiuttimet
asennusoppaassa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
• Kattoasennusta ei taata.
• Kaiutinjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi Dolby
Atmos -kaiuttimena siten, että se asetetaan
vaakasuoraan etukaiuttimen päälle. Kaiutinjärjestelmää
voi kuitenkin käyttää myös takakaiuttimena ja
etuyläkaiuttimena.
• Kaiutin on tarkoitettu käytettäväksi Dolby Atmos
-kaiuttimena siten, että säleikkö on kiinnitettynä.

Siirtäminen
• Irrota liitäntäjohto, kun siirrät kaiutinjärjestelmää.
• Älä siirrä kaiutinjärjestelmää muiden laitteiden päällä.
Kaiutinjärjestelmä voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
vahinkoja.
• Älä kanna kaiutinjärjestelmää pitämällä kiinni säleiköstä,
kaiutinyksikön osasta tai takaa liitäntäosasta.

Tietoa puhdistamisesta
• Puhdista kaiutinkotelo mietoon pesuaineliuokseen tai
veteen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on kaiutinjärjestelmään liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Vianmääritys
Jos havaitset ongelmia kaiuttimessa, tarkista seuraavat
kohdat ja tee mainitut toimet. Jos ongelma ei häviä, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että liitännät on tehty oikein.
• Varmista, että vahvistimen äänenvoimakkuus on
sopivalla tasolla.
• Varmista, että vahvistimen ohjelmalähteen
valitsimessa on valittuna oikea lähde.
• Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
Kaiutinlähdöstä kuuluu kohinaa tai melua.
• Varmista, että liitännät on tehty oikein.
• Varmista, että äänentoistolaitteita ei ole sijoitettu liian
lähelle televisiota.
Ääni lakkasi äkillisesti kuulumasta.
• Varmista, että liitännät on tehty oikein. Siitä, että
kaiutinpalkin johdot koskettavat toisiaan
kaiutinliitännöissä, voi aiheutua oikosulku.
Tilaäänitehoste ei ole havaittavissa.
• Aseta AV-viritinvahvistimen automaattinen
äänikentän korjaus uudelleen.
• Tarkista AV-viritinvahvistimen tilaääniasetukset.
• Tarkista, että toistettavan ohjelmiston äänilähteenä
on tilaäänilähde.
• Varmista, että AV-viritinvahvistin on Dolby ATMOS
-yhteensopiva.
Dolby ATMOS -tehosteiden toistamiseen tarvitaan
yhteensopiva soitin tai AV-viritinvahvistin.

Tekniset tiedot
Kaiutinjärjestelmä

Täysaluekaiutinjärjestelmä,
akustinen ripustus
Kaiutinyksiköt
100 mm (4 tuumaa),
kartiotyyppinen
Nimellisimpedanssi
6 ohmia
Enimmäistuloteho
100 W
Herkkyystaso
86 dB (2,83 V, 1 m)
Taajuusalue
70 Hz – 32 000 Hz
vastaa Dolby Atmos
-määritelmää
Mitat* (leveys/korkeus/syvyys)
Noin 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 tuumaa)
(etusäleikkö mukaan luettuna)
* Ulkonevaa osaa lukuun
ottamatta
Paino
Noin 3 kg, etusäleikkö mukaan
luettuna
Vakiovarusteet
Käyttöohjeet (tämä opas) (1)
Asennusopas (1)
Muita asiakirjoja
Liukuestetyyny (8)
Seinäkiinniketyyny (4)
Asennuskiinnike (4)
Kiinnitysruuvi (pieni) (8)
Seinäkiinnike (2)
Kiinnitysruuvi (suuri) (2)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby
Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Norsk

Høyttalersystem

For modeller med CE-merkingen på enheten
Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de
landene hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig i
EØS-land.

ADVARSEL
For kunder i USA
Eierens notater
Serienummeret er plassert på baksiden.
Noter serienummeret på linjen nedenfor. Du må oppgi
disse numrene når du kontakter din Sony-forhandler
angående dette produktet.
Modellnr. SS-CSE
Serienr.

For kunder i Europa
Merknad til kunder: Den følgende
informasjonen gjelder bare for utstyr som
er solgt i land som følger EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av, eller på vegne av,
Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Forespørsler til EU-importøren eller forespørsler relatert
til produktenes samsvar i Europa skal sendes til
produsentens autoriserte representant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.

Avhending av brukt elektrisk og
elektronisk utstyr (gjelder i EU og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen viser at produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall. Det må derimot
leveres på et egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å avhende dette
produktet på riktig måte bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og helsemessige konsekvenser
som kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av
dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å
bevare naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller
forhandleren du kjøpte produktet av.

Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
• Hvis en væske eller en gjenstand skulle falle inn i systemet,
må du trekke ut strømledningen til systemet og la
kvalifisert personell kontrollere systemet før du bruker det.

Om betjening
• Vær forsiktig når du stiller på AV-mottakerens
volumknott, slik at høyttalersystemet ikke brukes med
et kontinuerlig wattforbruk som overstiger systemets
maksimale inngangseffekt.
• Hvis polariteten til høyttalertilkoblingene ikke er riktig,
vil basstonene være svake og posisjonen til de ulike
instrumentene vil være uklar.
• Før du kobler til, bør du slå av AV-mottakeren for å
unngå skade på høyttalersystemet.
• Volumnivået må ikke skrus opp så mye at det oppstår
forvrengning.

Om plassering
• Monter høyttalersystemet på en stødig og vannrett flat
overflate.
• Ikke plasser høyttalerne opp-ned eller sidelengs.
• Du må ikke plassere høyttalerne på steder som er:
–– Ekstremt varme eller kalde
–– Støvete eller skitne
–– Svært fuktige
–– Utsettes for vibrasjoner
–– Utsettes for direkte sollys
–– I nærheten av magnetkort (kredittkort, reisekort osv.)
Magnetkort kan bli ødelagt av magnetene i
høyttalerenhetene.
–– Nær bilderørs-TV-er
Høyttalerne er ikke magnetisk isolert. Hvis du bruker
høyttalerne i nærheten av en bilderørs-TV, kan det
oppstå fargefeil på TV-skjermen.
• Vær forsiktig når du plasserer høyttaleren på
spesialbehandlede (voksede, oljede, polerte osv.)
overflater, da dette kan føre til flekker eller misfarging.
• Følg instruksjonene for veggmontering som beskrevet i
monteringsveiledningen.
• For å unngå feil må du montere høyttalerne i henhold til
instruksjonene i monteringsveiledningen.
• Takmontering er ikke garantert.
• Dette høyttalersystemet er designet for å demonstrere
ytelsen til en Dolby-aktivert høyttaler ved å plassere det
vannrett på fronthøyttaleren. Høyttalersystemet kan
imidlertid også brukes som bakhøyttaler og øvre
fronthøyttaler.
• Denne høyttaleren er designet for å demonstrere
ytelsen til en Dolby-aktivert høyttaler med grillen festet.

Ved flytting
• Fjern tilkoblingsledningen når du flytter høyttalersystemet.
• Ikke flytt høyttalersystemet mens det er plassert oppå
annet utstyr.
Da risikerer du at høyttalersystemet faller av og
forårsaker skade.
• Ikke bær høyttalersystemet ved å holde i grillnettingen,
høyttalerenhetsdelen eller den bakre terminaldelen.

Om rengjøring
• Rengjør høyttalerkabinetter med en myk klut som er lett
fuktet med et mildt rengjøringsmiddel eller vann. Det
må ikke brukes skuresvamp eller skurepulver, og heller
ikke løsemidler som alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående høyttalersystemet, kan
du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

Feilsøking
Skulle du støte på problemer med høyttaleren, sjekk listen
nedenfor og utfør de angitte tiltakene. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du nærmeste Sony-forhandler.

Det kommer ingen lyd fra høyttaleren.
• Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig.
• Kontroller at volumet på forsterkeren er skrudd opp
riktig.
• Kontroller at programkildevelgeren på forsterkeren
er satt til riktig kilde.
• Forsikre deg om at hodetelefoner ikke er tilkoblet.
Det kommer summing eller støy fra høyttalerne.
• Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig.
• Sørg for at ingen av lydkomponentene er plassert for
nær TV-apparatet.
Lyden har plutselig stoppet.
• Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig.
Kontakt mellom uskjermede høyttalerledninger på
høyttalerterminalene kan forårsake kortslutning.
Effekten av omgivelseslyden kan ikke merkes.
• Angi den automatiske lydfeltkorrigeringen på
AV-mottakeren på nytt.
• Kontroller omgivelseslydinnstillingen på
AV-mottakeren.
• Kontroller at lydkilden til programvaren du vil spille av,
er en omgivelseslydkilde.
• Sørg for at AV-mottakeren er Dolby ATMOS-kompatibel.
Hvis du vil spille av en Dolby ATMOS-effekt, trenger
du en kompatibel spiller eller AV-mottaker.

Spesifikasjoner
Høyttalersystem

Høyttalersystem med full
rekkevidde, Akustisk oppheng
Høyttalerenheter
100 mm (4 tommer),
konisk type
Nominell impedans
6 ohm
Maks inngangseffekt
100 W
Følsomhetsnivå
86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde
70–32 000 Hz
Samsvarer med Dolby
Atmos-spesifikasjon
Dimensjoner* (bredde/høyde/dybde)
Ca. 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 tommer)
(inkludert frontgrill)
* Ikke inkludert beskyttelsesdel
Masse
Ca. 3 kg, inkludert frontgrill
Medfølgende tilbehør
Bruksanvisning (dette arket) (1)
Monteringsveiledning (1)
Andre dokumenter
Sklisikker pute (8)
Veggmonteringspute (4)
Monteringsbrakett (4)
Monteringsskrue (liten) (8)
Veggmonteringsbrakett (2)
Monteringsskrue (stor) (2)
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision og dobbel-D-symbolet
er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

Svenska

Högtalarsystem

För modeller med CE-märkningen på enheten
CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är
obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EEA-länderna
(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

VARNING!
För kunder i USA
Ägarbevis
Serienumret finns på baksidan.
Anteckna serienumret på raden nedan. Ange dessa
nummer om du behöver kontakta Sony-återförsäljaren
angående produkten.
Modellnummer SS-CSE
Serienummer

För kunder i Europa
Information till kunder: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder med
gällande EU-direktiv.
Den här produkten har tillverkats av eller på uppdrag av
Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller som rör
produktöverensstämmelse i Europa skickas till tillverkarens
representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.

Kassering av uttjänta elektriska och
elektroniska produkter (gäller inom
EU och i andra länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten eller
förpackningen anger att produkten inte får
hanteras som vanligt hushållsavfall. Den ska istället lämnas
in på en uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Om du ser till att produkten
avfallshanteras på rätt sätt hjälper du till att undvika de
potentiella negativa konsekvenser för miljö och hälsa som
felaktig hantering kan förorsaka. Återvinning av materialet
bidrar till att bevara naturens resurser. För mer detaljerad
information om återvinning av denna produkt, kontakta
kommunen, avfallshanteringsföretaget eller butiken där du
köpte produkten.

Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Om vätska eller något föremål kommer in innanför
höljet ska du genast koppla bort systemets nätsladd.
Låt en kvalificerad tekniker kontrollera anläggningen
innan du använder den igen.

Handhavande
• Var försiktig med läget på volymvredet på AVmottagaren så att du inte använder högtalarsystemet
med ett kontinuerligt wattal som överstiger systemets
högsta inmatningseffekt.

• Om polariteten på högtalaranslutningarna inte är
korrekta blir bastonerna svaga och läget av de olika
instrumenten otydligt.
• Stäng av AV-mottagaren innan du gör anslutningar för
att undvika skador på högtalarsystemet.
• Volymen bör inte höjas tills distorsion uppstår.

Angående placering
• Installera högtalarsystemet på en stadig och horisontellt
plan yta.
• Använd inte högtalarna upp och ned eller sidledes.
• Placera inte högtalarna på platser som är
–– extremt varma eller kalla
–– dammiga eller smutsiga
–– mycket fuktiga
–– utsatt för vibrationer
–– utsatt för direkt solljus
–– nära magnetkort (kreditkort, resekort osv.).
Magnetkort kan förstöras på grund av magneterna i
högtalarenheterna
–– nära CRT-baserade tv-apparater.
Högtalarna är inte magnetiskt avskärmade. Därför kan
färgskuggning uppstå på tv-skärmen om du använder
högtalarna nära CRT-baserade tv-apparater.
• Var försiktig när du placerar högtalaren på
ytbehandlade ytor (vaxat, oljat, polerat eller liknande)
eftersom ytorna kan få fläckar eller missfärgas.
• Följ instruktionerna för väggmontering enligt
beskrivningen i installationsguiden.
• Installera högtalarna enligt instruktionerna i
installationsguiden för att förhindrar att de faller.
• Takinstallation kan inte garanteras.
• Högtalarsystemet är utformat för att återge
Dolby-kapacitet om det placeras horisontellt på
fronthögtalaren. Högtalaren kan också användas
som bakhögtalare eller fronthögtalare.
• Högtalaren är utformad för Dolby-aktiverade högtalares
kapacitet med högtalarfronten monterad.

Förflyttning
• Ta bort anslutningssladden när du flyttar
högtalarsystemet.
• Flytta inte högtalarsystemet ovanpå annan utrustning.
Högtalarsystemet kan falla ned och orsaka skador.
• Bär inte högtalarsystemet i högtalarfronten,
högtalarenhetsdelen eller terminaldelen på baksidan.

Angående rengöring
• Rengör högtalarskåpen med en mjuk trasa som är lätt
fuktad med ett mild rengöringsmedel eller vatten.
Använd inte skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel,
till exempel sprit eller bensin.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor
eller problem rörande högtalarsystemet.

Felsökning
Prova med åtgärderna i listan nedan om du får problem
med högtalaren. Kontakta närmaste återförsäljare av
Sony-produkter om problemet kvarstår.
Det kommer inget ljud från högtalaren.
• Kontrollera att anslutningarna är korrekt utförda.
• Kontrollera att volymen på förstärkaren är tillräckligt
hög.
• Kontrollera att väljaren för programkälla på
förstärkaren är inställd på rätt källa.
• Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna.
Det brummar eller brusar i högtalarutgången.
• Kontrollera att anslutningarna är korrekt utförda.
• Kontrollera att ingen av ljudkomponenterna står för
nära tv:n.
Ljudet tystnade plötsligt.
• Kontrollera att anslutningarna är korrekt utförda.
Kontakt mellan avskalade högtalarkablar vid
högtalarterminalerna kan orsaka kortslutning.
Surroundeffekten märks inte.
• Ställ in den automatiska ljudfältskorrigeringen av
AV-mottagaren igen.
• Kontrollera surroundinställningen på AV-mottagaren.
• Kontrollera att ljudkällan på programvaran du vill
spela upp är en surroundljudkälla.
• Kontrollera att AV-mottagaren är Dolby ATMOSkompatibel.
Du behöver en kompatibel spelare eller AV-mottagare
för att spela upp Dolby ATMOS-effekten.

Specifikationer
Högtalarsystem

Fullbandshögtalarsystem,
Akustisk suspension
Högtalarenheter
100 mm (4 tum), kontyp
Märkimpedans
6 ohm
Högsta inmatningseffekt 100 W
Känslighetsnivå
86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensomfång
70–32 000 Hz
Överensstämmer med Dolby
Atmos specifikation
Mått (bredd × höjd × djup)
Cirka 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 tum)
(inklusive högtalarfront)
* exklusive utskjutande del
Vikt
Cirka 3 kg, inklusive
högtalarfront
Medföljande tillbehör
Bruksanvisning (detta blad) (1)
Installationsguide (1)
Andra dokument
Halkfritt skydd (8)
Skydd för väggfäste (4)
Monteringsfäste (4)
Monteringsskruv (liten) (8)
Väggfäste (2)
Monteringsskruv (stor) (2)
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision och dubbel-Dsymbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

