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2 Свързване към усилвател
Това устройство е високоговорител с активирана функция Dolby Atmos и може да се използва и като преден висок
високоговорител.

1.

Система от
високоговорители

Ръководство за
настройка

Свържете кабел за високоговорител
(не е приложен) към устройството.

BG

Единица: mm (in)
10 (13/32)

2. Свържете устройството към
усилвател.
За подробности относно свързването
прегледайте ръководството, предоставено
с усилвателя. За да използвате
високоговорителя с активирана функция
Dolby Atmos, свържете го към усилвател,
поддържащ Dolby Atmos.
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1 Проверка на съдържанието на опаковката
Забележка

a

Високоговорител (2)

• Уверете се, че сте изключили усилвателя, когато свързвате кабелите за високоговорителя към него.
• Свържете кабелите за високоговорителя правилно, като спазвате полярността (/) на устройството и на
усилвателя.
• Преди свързване на шнура за електрозахранване се уверете, че металната част на кабела за високоговорителя
не е в контакт с други изводи.
• Номиналният импеданс на устройството е 6 Ω. Свържете усилвател, съвместим с 6 Ω.

Монтажна скоба (4), Монтажен винт
(малък) (8)

Скоба за монтаж на стена (2),
Монтажен винт (голям) (2)

Настройка на усилвателя

Подложка против хлъзгане (8)

Подложка за монтаж на стена (4)

Ръководство за настройка (този лист),
Инструкции за работа, Други
документи

Съвет
• Предната решетка може да се сваля.
Когато се използва като високоговорител с активирана
функция Dolby Atmos, поставете предната решетка на
устройството. Това устройство е разработено да показва
работните си характеристики с поставена предна решетка.
Поставете предната решетка с логото SONY в долната част,
както е илюстрирано.

След монтажа на устройството усилвателят, поддържащ Dolby Atmos, е необходимо да извърши
корекция на звуковото поле. За подробности прегледайте ръководството, предоставено с усилвателя.

3 Монтиране на устройството
Това устройство може да се използва като  високоговорител с активирана функция Dolby Atmos и като  преден висок високоговорител.
Монтирайте устройството според начина на употреба.

 Използване като високоговорител с активирана функция Dolby Atmos

 Използване като преден висок високоговорител

С монтирането на устройството с високоговорител, насочен към тавана, може да се получи ефект, при който звукът се чува отгоре, понеже звукът се отразява
от тавана. Това устройство е разработено да предоставя работни характеристики като високоговорител с активирана функция Dolby Atmos, когато е
монтирано хоризонтално върху предния високоговорител. Също така можете да използвате високоговорителя като заден високоговорител или преден
висок високоговорител. Монтирайте устройството, като следвате методите A-i или A-ii съответно.

За използване като преден висок високоговорител
закрепете долната страна на устройството към стената,
като високоговорителят трябва да е насочен надолу.

Забележка
• За постигане на ефекта на Dolby Atmos се изисква свързване с усилвател, поддържащ Dolby Atmos.

A-i Монтиране отгоре на високоговорител

A-ii Монтиране на стена

Монтирайте устройството върху Sony SS-CS5 (стоящ на пода високоговорител)/SS-CS3 (високоговорител за полица) и
т.н., като високоговорителят е насочен към тавана.

1.

Закрепете задната страна на устройството към стената, като високоговорителят е насочен към тавана.

1.
1.

Поставете подложките против
подхлъзване отдолу на
устройството.

Поставете подложките за монтаж на
стена от задната страна на
устройството.

2. Закрепване на устройството на
стената.
Закрепете на стената предлагания в
търговската мрежа винт, след това
окачете отвора за окачване (на
металния фитинг) отзад на
устройството на винта.

2. Монтирайте устройството върху
високоговорителя.
Уверете се, че монтирате устройството на
равна повърхност, за да не падне.

Поставете скоба за монтаж на
стена към долната страна на
устройството с винта (голям) .
Уверете се, че скобата за монтаж на
стена е насочена правилно при монтажа.

7 - 9,4

2. Поставете подложките за монтаж
на стена от долната страна на
устройството.

4 (3/16)



3,5 - 4,5

Използвайте винт с дължина на  частта
от 30 mm (1 3/16 in) или по-дълъг, за да
закрепите отвора за окачване (на
металния фитинг).

3. Закрепване на устройството на
стената.
Закрепете на стената предлагания в
търговската мрежа винт, след това
окачете отвора за окачване (на
скобата за монтаж на стена) отдолу
на устройството на винта.

Единица: mm (in)

3. Когато монтирате устройството
върху Sony SS-CS5/SS-CS3, го
осигурете с монтажните скоби и
винтовете (малки) , за да не падне.

7 - 9,4

4 (3/16)


3,5 - 4,5

Използвайте винт с дължина на  частта
от 30 mm (1 3/16 in) или по-дълъг, за да
закрепите отвора за окачване (на скобата
за монтаж на стена) отдолу на
устройството.

Единица: mm (in)

Позиция и дълбочина на отвора за винт
Преди да закрепите устройството, направете отвори за
винтове на Sony SS-CS3/SS-CS5, като следвате позициите и
дълбочините, показани на илюстрацията.

6 (1/4)
29
(1 3/16)
φ2,5/
φ2,5
(1/8)
10 - 12
Единица: mm
(13/32 – 1/2)
(in)

Съвет
• Устройството може да се използва като заден високоговорител, когато се позиционира в задната част.

За предотвратяване на падане на устройството
• Закрепете сигурно устройството към стената с предлаганите в търговската мрежа винтове с уши и т.н.
(частта с резба е 10 mm (13/32 in) или по-малко) и кабели.
10
(13/32)

Единица: mm (in)

