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2 Připojení k zesilovači
Pripojenie k zosilňovaču
Tato jednotka představuje reproduktor s aktivní technologií Dolby Atmos a lze ji využívat jako horní přední reproduktor.
Táto jednotka je reproduktor s podporou technológie Dolby Atmos a môže sa používať aj ako predný horný reproduktor.

Systém
reproduktorů

Průvodce nastavením

CS

Sprievodca nastavením

SK

1.

Připojte k jednotce kabel reproduktoru
(není součástí balení).
Zapojte reproduktorový kábel (nie je
súčasť dodávky) do jednotky.

Systém
reproduktorov
10 (13/32)

Jednotky: mm
Jednotka: mm
(palce)

2. Připojte jednotku k zesilovači.
Pripojte jednotku k zosilňovaču.
Podrobné informace o připojení naleznete
v návodu k obsluze dodávaném se
zesilovačem. Chcete-li využívat jako
reproduktor s technologií Dolby Atmos,
připojte jednotku k zesilovači, který Dolby
Atmos podporuje.

SS-CSE

© 2018 Sony Corporation

Podrobné informácie o pripojení nájdete
v príručke dodanej so zosilňovačom. Ak
chcete jednotku používať ako reproduktor
s podporou technológie Dolby Atmos,
pripojte ju k zosilňovaču, ktorý tiež podporuje
túto technológiu.

Printed in Czech Republic

1 Kontrola obsahu balení
Kontrola obsahu balíka

a

Reproduktor (2)
Reproduktor (2)

Upevňovací držák (4), upevňovací šroub
(malý) (8)
Montážna konzola (4), montážna skrutka
(malá) (8)

Držák na stěnu (2), upevňovací šroub
(velký) (2)
Konzola na montáž na stenu (2),
montážna skrutka (veľká) (2)

Poznámka/Poznámka
•
•
•
•

Nezapomeňte zesilovač vypnout, když k němu připojujete kabely reproduktoru.
Kabely reproduktoru připojte ke správné polaritě (/) jednotky a zesilovače.
Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že se kovová část kabelu reproduktoru nedotýká jiných terminálů.
Jmenovitá impedance jednotky je 6 Ω. Připojte kompatibilní 6Ω zesilovač.

•
•
•
•

Pri pripájaní reproduktorových káblov k zosilňovaču musí byť zosilňovač vypnutý.
Reproduktorové káble zapojte správne podľa polarity (/) jednotky a zosilňovača.
Pred zapojením napájacieho kábla skontrolujte, či sa kovové časti reproduktorového kábla nedotýkajú iných konektorov.
Menovitá impedancia jednotky je 6 Ω. Pripojte zosilňovač kompatibilný s impedanciou 6 Ω.

Nastavení zesilovače
Nastavenie zosilňovača

Protiskluzová podložka (8)
Protišmyková podložka (8)
Nástěnná podložka (4)
Podložka na montáž na stenu (4)
Průvodce nastavením (tento list), návod
k použití, další dokumenty
Sprievodca nastavením (tento hárok),
návod na používanie, ďalšia
dokumentácia

Tip/Tip
• Přední mřížku je možné odejmout.
Využíváte-li jako reproduktor s aktivní technologií Dolby
Atmos, připojte k jednotce přední mřížku. Jednotka je
navržena tak, aby dosahovala plného výkonu s připevněnou
přední mřížkou. Připojte přední mřížku s logem SONY ke
spodní části, jak je vidět na obrázku.
• Predná mriežka sa dá odpojiť.
Pri používaní jednotky ako reproduktora s podporou
technológie Dolby Atmos má byť predná mriežka nasadená.
Táto jednotka je skonštruovaná tak, aby želaný výkon
dosahovala s nasadenou prednou mriežkou. Prednú mriežku
pripevnite s logom SONY dole, ako je znázornené na obrázku.

Po instalaci jednotky je nutné pomocí zesilovače s podporou funkce Dolby Atmos provést korekci zvukového
pole. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném se zesilovačem.
Po inštalácii jednotky bude potrebné, aby zosilňovač s podporou technológie Dolby Atmos vykonal korekciu
zvukového poľa. Podrobné informácie nájdete v návode dodanom so zosilňovačom.

3 Instalace jednotky
Inštalácia jednotky
Tuto jednotku lze využívat jako  reproduktor s aktivní technologií Dolby Atmos nebo  přední horní reproduktor.
Jednotku nainstalujte podle zvoleného způsobu použití.
Túto jednotku možno používať ako  reproduktor s podporou technológie Dolby Atmos aj ako  predný horný reproduktor.
Jednotku nainštalujte podľa toho, ako ju chcete používať.

 Použití v režimu reproduktoru s aktivní technologií Dolby Atmos
Používanie jednotky vo funkcii reproduktora s podporou technológie Dolby Atmos

 Použití ve funkci předního horního reproduktoru
Používanie jednotky vo funkcii predného horného reproduktora

Instalujete-li jednotku s reproduktorem obráceným ke stropu, můžete vyvolat dojem, že zvuk přichází shora, jak se výstup zvuku odráží od stropu. Tato jednotka je
navržena tak, aby dosahovala plného výkonu ve funkci reproduktoru s aktivní technologií Dolby Atmos, je-li nainstalována horizontálně na předním reproduktoru.
Jednotku můžete rovněž využít jako zadní nebo přední horní reproduktor. Při instalaci jednotky zvolte metodu A-i nebo A-ii a držte se uvedených pokynů.

Chcete-li jednotku použít jako přední horní reproduktor,
připevněte její spodní část ke stěně tak, aby reproduktor
směřoval dolů.

Ak jednotku nainštalujete s reproduktorom smerujúcim k stropu, môžete dosiahnuť efekt, akoby zvuky prichádzali zhora, pretože prehrávaný zvuk sa bude odrážať od
stropu. Táto jednotka je skonštruovaná tak, aby poskytovala výkon reproduktora s podporou technológie Dolby Atmos pri horizontálnom umiestnení na prednom
reproduktore. Túto jednotku môžete používať aj ako zadný reproduktor alebo predný horný reproduktor. Nainštalujte jednotku spôsobom A-i alebo A-ii podľa
príslušného účelu.

Ak chcete jednotku používať ako predný horný reproduktor,
pripevnite spodnú stranu jednotky na stenu tak, aby
reproduktor smeroval nadol.

Poznámka/Poznámka
• Chcete-li dosáhnout efektu Dolby Atmos, je nutné připojit zesilovač, který funkci Dolby Atmos podporuje.
• Ak chcete dosiahnuť efekt Dolby Atmos, jednotku musíte pripojiť k zosilňovaču s podporou technológie Dolby Atmos.

A-i Instalace na horní stranu reproduktoru
Inštalácia na reproduktor

A-ii Instalace na stěnu
Inštalácia na stenu

Nainstalujte jednotku na horní stranu reproduktoru Sony SS-CS5 (volně stojící reproduktor) / SS-CS3 (regálový reproduktor)
apod. tak, že bude reproduktor směřovat ke stropu.

1.

Připevněte zadní část jednotky ke stěně s reproduktorem obráceným ke stropu.
Zadnú stranu jednotky upevnite na stenu tak, aby reproduktor smeroval k stropu.

Jednotku postavte na reproduktor Sony SS-CS5 (reproduktor umiestnený na podlahe)/SS-CS3 (poličkový reproduktor) a pod.
tak, aby reproduktor smeroval k stropu.

1.
1.

Na spodní stranu jednotky připevněte
protiskluzové podložky .

Při instalaci zkontrolujte, zda je směr držáku
na stěnu správný.

K zadní části jednotky připevněte
nástěnné podložky .

Na spodnú stranu jednotky upevnite
konzolu na montáž na stenu
pomocou skrutky (veľká).

Na zadnú stranu jednotky upevnite
podložky na montáž na stenu .

Na spodnú stranu jednotky upevnite
protišmykové podložky .

Ke spodní části jednotky připevněte
pomocí šroubu (velkého) držák na
stěnu .

Pri inštalácii dbajte, aby bola konzola na
montáž na stenu správne otočená.

2. Jednotku připevněte na stěnu.
Našroubujte do zdi běžně dostupný
šroub a poté na něj zavěste otvor k
zavěšení (v kování) na zadní straně
jednotky.

2. Umístěte jednotku na horní stranu
reproduktoru.

2. Ke spodní části jednotky připevněte
nástěnné podložky .
Na spodnú stranu jednotky upevnite
podložky na montáž na stenu .
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7–9,4


3,5–4,5

Použijte šroub s délkou části  30 mm nebo
delší, aby odpovídal závěsnému otvoru
(v kování).

Nainštalujte jednotku na reproduktor.
Ujistěte se, že jednotku instalujete na rovný
povrch, aby nespadla.

Upevnite jednotku na stenu.
Upevnite komerčne dostupnú skrutku
do steny a potom na skrutku navlečte
závesné uško (otvor na kovovej
úchytke) na zadnej strane jednotky.

Jednotku musíte osadiť na rovnú plochu, aby
nespadla.

Použite skrutku s dĺžkou  30 mm
(1 3/16 palca) alebo dlhšiu, aby sa na ňu dalo
upevniť závesné uško (otvor na kovovej
úchytke).

3. Při instalaci jednotky na horní stranu
reproduktoru SS-CS5/SS-CS3 od Sony ji
zajistěte před pádem pomocí
upevňovacích držáků a šroubů
(malých) .

Jednotky: mm
Jednotka: mm
(palce)

Pri inštalácii jednotky na reproduktor
Sony SS-CS5/SS-CS3 zaistite jednotku
pomocou montážnych konzol
a skrutiek (malé) , aby nemohla
spadnúť.

3. Jednotku připevněte na stěnu.
Našroubujte do zdi běžně dostupný
šroub a poté na něj zavěste otvor
k zavěšení (v držáku na stěnu) na
spodní straně jednotky.



Upevnite jednotku na stenu.
Upevnite komerčne dostupnú skrutku
do steny a potom na skrutku navlečte
závesné uško (otvor na konzole na
montáž na stenu) na spodnej strane
jednotky.

Jednotky: mm
Jednotka: mm
(palce)

Umístění a hloubka otvoru na šroub
Umiestnenie a hĺbka otvorov na skrutky

Pred upevnením jednotky urobte na reproduktore Sony SS-CS3/
SS-CS5 otvory na skrutky podľa umiestnení znázornených na
obrázku.

6 (1/4)
29
(1 3/16)
φ 2,5
(1/8)

Tip/Tip
• Umístíte-li jednotku vzadu po straně, lze ji použít i jako zadní reproduktor.

10–12
Jednotky: mm
(13/32 – 1/2)
Jednotka: mm
(palce)

3,5–4,5

Použijte šroub s délkou části  30 mm
nebo delší, aby odpovídal závěsnému otvoru
(v držáku na stěnu) na spodní straně jednotky.

Použite skrutku s dĺžkou  30 mm
(1 3/16 palca) alebo dlhšiu, aby sa na ňu dalo
upevniť závesné uško (otvor na konzole na
montáž na stenu) na spodnej strane jednotky.

Před zajištěním jednotky vyvrtejte v reproduktoru SS-CS3/SS-CS5
od Sony otvory na šroub v místech a s hloubkou, jak vidíte na
obrázku.

4 (3/16)

7–9,4

• Jednotka sa dá používať aj ako zadný reproduktor, ak sa umiestni dozadu.

Prevence pádu jednotky
• Zajistěte jednotku na stěně pomocí běžně dostupných šroubů s okem apod.
(závitová část v délce 10 mm nebo méně) a drátů.
10
(13/32)

Opatrenie na zabránenie pádu jednotky
• Jednotku upevnite na stenu pomocou komerčne dostupných skrutiek s okom a pod.
(s čiastočným závitom v dĺžke 10 mm (13/32 palcov) alebo menej) a laniek.
Jednotky: mm
Jednotka: mm (palce)

