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Højttalerkablerne medfølger ikke.
Kaiutinjohdot eivät sisälly toimitukseen.

SS-CS5

Dansk
ADVARSEL
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter (gælder
i EU og andre europæiske lande
med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om
genindvinding af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.

Bemærkning til kunder: Følgende
oplysninger er kun gældende for udstyr,
der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne
gælder.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal
adresseres til den godkendte repræsentant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de særskilte service- eller
garantidokumenter.

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

ˋˋI nærheden af TV’er
Højttalerne er ikke magnetisk afskærmet.
Hvis du bruger højttalerne i nærheden af
CRT-baserede TV’er, kan der forekomme
farveskygger på fjernsynsskærmen.
ˎˎ Du skal være forsigtig med at placere højttaleren
på specialbehandlede overflader (vokset, olieret,
poleret osv.), da det kan give pletter eller
misfarvning.

Om rengøring
ˎˎ 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.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
højttalersystemet.

 Tilslutning af højttalere til
en forstærker
Tilslut højttalerne til højttalerudgangsterminalerne
på en forstærker ved brug af højttalerledningerne
(medfølger ikke).
Sørg for, at strømmen til alle komponenter
(herunder subwooferen) er slukket, før du starter
opsætningen.
Når du tilslutter dem, skal du sørge for, at stramme
højttalerterminalerne ved at dreje dem i pilenes
retning som vist på illustrationen -.

Bemærkninger
ˎˎ Sørg for at tilslutte plus- og minus-terminalerne
(+/-) på højttalerne til plus- og minusterminalerne (+/-) på forstærkeren.
ˎˎ Sørg for at stramme skruerne på
højttalerterminalerne helt, da løse skruer kan
blive en kilde til støj.
ˎˎ Sørg for, at alle tilslutninger er sat korrekt i.
Kontakt mellem afisolerede højttalerledninger på
højttalerterminalerne kan forårsage kortslutning.
ˎˎ Se betjeningsvejledningen, der fulgte med din
forstærker, hvis du ønsker oplysninger om
højttalertilslutning af forstærkeren.

Tip
Om betjening
ˎˎ Brug ikke højttalersystemet med et kontinuerligt
wattforbrug, der overstiger den maksimale
indgangseffekt til systemet.
ˎˎ Hvis polariteten på højttalertilslutningerne ikke er
korrekt, vil bastonerne være svage, og positionen
af de forskellige instrumenter vil være utydelig.
ˎˎ Kontakt mellem afisolerede højttalerledninger på
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
ˎˎ Før du opretter tilslutning, skal du slukke
forstærkeren for at undgå at beskadige
højttalersystemet.
ˎˎ Lydstyrkeniveauet skal ikke være så højt, at der
forekommer forvrængning.

Om placering
ˎˎ Du må ikke placere højttalerne skråt.
ˎˎ Placer ikke højttalerne på steder, der er:
ˋˋMeget varme eller kolde
ˋˋStøvede eller snavsede
ˋˋMeget fugtige
ˋˋUdsat for vibrationer
ˋˋUdsat for direkte sollys
ˋˋI nærheden af magnetiske kort (kreditkort,
pendlerkort osv.)
Magnetiske kort kan holde op med at fungere
på grund af magneterne i højttalerenhederne.

Sortstribede ledninger er minus (–) i polaritet og
skal forbindes med minus-højttalerterminalerne (–).

 Placering af højttalerne
Monter højttalerne som vist på illustrationen -.
* Systemet kan enten bruges som en front- eller en
surroundhøjttaler.

Tip
Sørg for at montere klæbepuderne (medfølger)
under hjørnerne på højttalerne (se figur -.), og
sørg for, at højttalerne er monteret fuldstændigt i
niveau.

Fejlfinding
Hvis du støder på et problem med højttaleren, kan
du se følgende liste og tage de angivne
forholdsregler. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsætter.

Der kommer ingen lyd fra højttaleren.
ˎˎ Sørg for, at alle stik er sat korrekt i.
ˎˎ Sørg for, at der er skruet passende op for
lydstyrken på forstærkeren.
ˎˎ Sørg for, at programkildevælgeren på
forstærkeren er indstillet til korrekt kilde.
ˎˎ Sørg for, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
Der er kraftig brummen eller støj fra
højttalerudgangen.
ˎˎ Sørg for, at alle stik er sat korrekt i.
ˎˎ Sørg for, at ingen af lydkomponenterne er
placeret for tæt på TV’et.
Lyden er pludselig stoppet.
ˎˎ Sørg for, at alle stik er sat korrekt i. Kontakt
mellem afisolerede højttalerledninger på
højttalerterminalerne kan forårsage
kortslutning.

Specifikationer
Højttalersystem

3-vejs 3-drivers
højttalersystem,
basrefleks
Højttalerenheder
Basforstærker: 130 mm,
cone-type (1)
Diskant: 25 mm,
soft dome-type (1)
Superdiskant: 19 mm,
soft dome-type (1)
Nominel impedans
6Ω
Maksimum indgangseffekt
100 watt
Følsomhedsniveau
87 dB (2,83V, 1 m)
Frekvensområde
53 Hz-50.000 Hz
Mål (bredde/højde/
dybde)
Ca. 178 × 335 × 220 mm
inklusiv frontstoframme
Vægt
Ca. 4,5 kg inklusiv
frontstoframme
Medfølgende tilbehør:
Klæbepuder (8)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Suomi
VAROITUS
Euroopassa asuvia asiakkaita koskeva
ilmoitus
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa
maissa.

 Kaiuttimien kytkeminen
vahvistimeen

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.

Kytke kaiuttimet kaiutinjohdoilla (eivät sisälly
toimitukseen) vahvistimessa oleviin kaiuttimien
lähtöliitäntöihin.
Varmista ennen liitäntöjen suorittamisen
aloittamista, että kaikkien laitteiden (myös
bassokaiuttimen) virta on katkaistu.
Kiristä kaiutinliitännät liitäntöjä suoritettaessa
kiertämällä niitä kuvan mukaisesti nuolten
suuntaan -.

Varotoimet

ˎˎ Varmista, että kaiuttimien plus- (+) ja
miinusliitännät (–) vastaavat vahvistimen
vastaavia plus- (+) ja miinusliitäntöjä (–).
ˎˎ Kiristä kaiutinliitäntöjen ruuvit kunnolla, sillä
löysät ruuvit voivat aiheuttaa kohinaa.
ˎˎ Varmista, että kaikki liitännät on suoritettu
kunnolla. Jos paljaat johdot pääsevät
kaiutinliitännöissä koskettamaan toisiaan,
seurauksena voi olla oikosulku.
ˎˎ Lisätietoja vahvistimen kaiutinliitännöistä on
vahvistimen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.

Huomautuksia

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

Käyttäminen
ˎˎ Älä käytä kaiutinjärjestelmää sen
enimmäistulotehoa suuremmalla jatkuvalla
teholla.
ˎˎ Jos kaiutinliitäntöjen polariteetti on virheellinen,
bassoäänet kuuluvat heikosti ja soittimien paikat
ovat epäselviä.
ˎˎ Jos paljaat johdot pääsevät kaiutinliitännöissä
koskettamaan toisiaan, seurauksena voi olla
oikosulku.
ˎˎ Katkaise vahvistimen virta ennen liitäntöjen
suorittamista, jotta kaiutinjärjestelmä ei pääse
vahingoittumaan.
ˎˎ Äänenvoimakkuustasoa ei pidä nostaa niin
suureksi, että ääni vääristyy.

Sijoittaminen
ˎˎ Älä sijoita kaiuttimia kaltevalle alustalle.
ˎˎ Älä sijoita kaiuttimia paikkoihin, jotka ovat
ˋˋerittäin kuumia tai kylmiä
ˋˋpölyisiä tai likaisia
ˋˋerittäin kosteita
ˋˋalttiina tärinälle
ˋˋalttiina suoralle auringonvalolle
ˋˋlähellä magneettisia kortteja (esimerkiksi
luotto- tai matkakortteja)
Kaiutinyksiköissä olevat magneetit voivat
vahingoittaa magneettisia kortteja.
ˋˋTelevisioiden lähellä
Kaiuttimet eivät ole magneettisesti suojattuja.
Jos siis käytät kaiuttimia kuvaputkitelevisioiden
lähellä, televisioiden näytössä ilmenee värien
varjostusta.
ˎˎ Ole varovainen, kun sijoitat kaiuttimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, sillä ne voivat
aiheuttaa tahroja tai värjäytymiä.

Puhdistaminen
ˎˎ Puhdista kaiuttimien kotelot 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 yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.

Vihje
Mustien raidallisten johtojen polariteetti on miinus
(–), ja ne on kytkettävä miinus-kaiutinliitäntöihin (–).

 Kaiuttimien sijoittaminen
Asenna kaiuttimet kuvan mukaisesti -.
* Järjestelmää voidaan käyttää etu- tai surroundkaiuttimena.

Vihje
Kiinnitä pehmusteet (sisältyvät toimitukseen)
kaiuttimien alakulmiin (katso kuvaa -) ja
varmista, että kaiuttimet ovat täysin vaakatasossa.

Vianmääritys
Mikäli satut havaitsemaan ongelmia kaiuttimessa,
perehdy seuraavaan luetteloon ja toimi annettujen
ohjeiden mukaan. Jos ongelma ei häviä, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
ˎˎ Varmista, että liitännät on suoritettu oikein.
ˎˎ Varmista, että vahvistimen äänenvoimakkuutta
on asianmukaisesti lisätty.
ˎˎ Varmista, että vahvistimen ohjelmalähteen
valitsin on asetettu oikean ohjelmalähteen
kohdalle.
ˎˎ Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
Kaiutinlähdöstä kuuluu huminaa tai melua.
ˎˎ Varmista, että liitännät on suoritettu oikein.
ˎˎ Varmista, ettei mitään äänilaitetta ole asetettu
liian lähelle televisiota.
Ääni hävisi yllättäen.
ˎˎ Varmista, että liitännät on suoritettu oikein.
Jos paljaat johdot pääsevät kaiutinliitännöissä
koskettamaan toisiaan, seurauksena voi olla
oikosulku.

Tekniset tiedot
Kaiutinjärjestelmä

3-tiekaiuttimet, 3
elementtiä, bassorefleksi
Kaiutinelementit
Basso: 130 mm,
kartiotyyppinen (1)
Diskantti: 25 mm, pehmeä
kalottityyppinen (1)
Superdiskantti: 19 mm,
pehmeä kalottityyppinen
(1)
Nimellisimpedanssi
6Ω
Enimmäistuloteho
100 W
Herkkyystaso
87 dB (2,83 V, 1 m)
Taajuusalue
53 Hz - 50 000 Hz
Mitat (leveys/korkeus/syvyys)
Noin 178 × 335 × 220 mm,
etusäleikkö mukaan lukien
Paino
Noin 4,5 kg, etusäleikkö
mukaan lukien
Vakiovarusteet
Pehmusteet (8)
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa
siitä erikseen ilmoittamatta.





Försiktighetsåtgärder
Säkerhet


Senter
Center

SS-CS5 (høyre)
SS-CS5 (höger)

SS-CS5 (venstre)
SS-CS5 (vänster)
Senter
Center

Basshøyttaler
Subwoofer

SS-CS5 (venstre)
SS-CS5 (vänster)

SS-CS5 (høyre)
SS-CS5 (höger)

Forsterker
Förstärkare
*Surround (venstre)
*Surround (vänster)

*Surround (høyre)
*Surround (höger)

ˎˎ Om vätska eller föremål skulle råka komma in
i systemet kopplar du genast bort strömmen via
nätsladden. Låt en kvalificerad tekniker
kontrollera systemet innan du använder det igen.

Användning
ˎˎ Använd inte högtalarsystemet med ett
kontinuerligt wattal som överskrider systemets
högsta ineffekt.
ˎˎ Om högtalaranslutningarnas polaritet inte är
korrekta blir bastonerna svaga och de olika
instrumentens positioner otydliga.
ˎˎ Kontakt mellan bara högtalartrådar vid
högtalarterminalerna kan leda till kortslutning.
ˎˎ Innan du genomför anslutningar ska du stänga
av förstärkaren för att undvika skador på
högtalarsystemet.
ˎˎ Volymnivån ska inte vridas upp så högt att det
uppstår distortion.

Placering


Basshøyttaler
Subwoofer

Surround
(høyre)
Surround
(höger)

Surround
(venstre)
Surround
(vänster)

Høyttalerledningene medfølger ikke.
Högtalarkablarna medföljer inte.

Norsk
ADVARSEL
For kunder i Europa
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 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 ellers 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.

Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr som er
solgt i land som bruker EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler knyttet til om
produktet er i samsvar med EU-lovgivningen skal
rettes til selskapets autoriserte representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder
service eller garanti, henvises det til adressene som
er angitt i de separate service- eller
garantidokumentene.

Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
ˎˎ 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
ˎˎ Ikke bruk høyttalersystemet med et kontinuerlig
wattforbruk som overstiger systemets maksimale
inngangseffekt.
ˎˎ Hvis polariteten til høyttalertilkoblingene ikke er
riktig, vil basstonene være svake og posisjonen
til de ulike instrumentene vil være uklar.
ˎˎ Kontakt mellom uskjermede høyttalerledninger
på høyttalerterminalene kan føre til kortslutning.
ˎˎ Før du kobler til, slår du av forsterkeren for å
unngå skade på høyttalersystemet.
ˎˎ Volumnivået må ikke skrus opp så mye at det
oppstår forvrengning.

ˎˎ Vær forsiktig når du plasserer høyttaleren på
spesialbehandlede (voksede, oljede, polerte osv.)
overflater, da dette kan føre til flekker eller
misfarging.

Om rengjøring
ˎˎ 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 Sonyforhandler.

 Koble høyttalerne til en
forsterker
Koble høyttalerne til høyttalerutgangsterminalene
til en forsterker ved hjelp av høyttalerledninger
(følger ikke med).
Forsikre deg om at strømmen til alle komponentene
(inkludert basshøyttaleren) er slått av, før du starter
sammenkoblingen.
Når du kobler til, strammer du til
høyttalerterminalene ved å snu dem i retning av
pilene på illustrasjonen -.

Merknader
ˎˎ Sørg for at plussterminalen (+) og
minusterminalen (–) på høyttalerne samsvarer
med tilsvarende plussterminal (+) og
minusterminal (–) på forsterkeren.
ˎˎ Sørg for å stramme til skruene på
høyttalerterminalene slik at de sitter sikkert,
ettersom løse skruer kan bli en kilde til støy.
ˎˎ Kontroller at alle tilkoblingene er sikre. Kontakt
mellom uskjermede høyttalerledninger på
høyttalerterminalene kan forårsake kortslutning.
ˎˎ Hvis du vil ha detaljert informasjon om tilkobling
av forsterkeren til høyttalere, se
bruksanvisningen som fulgte med forsterkeren.

Tips
Svartstripede ledninger har polariteten minus (–),
og skal kobles til høyttalerterminaler merket med
minus (–).

 Plassere høyttalerne
Plasser høyttalerne som vist på bildet -.
* Systemet kan brukes enten som front- eller
surroundhøyttaler.

Tips
Fest fotputer (medfølger) til høyttalernes nedre
hjørner (se fig. -), og sørg for at høyttalerne
står vannrett.

Om plassering
ˎˎ Pass på at høyttalerne ikke står i skrå posisjon.
ˎˎ Du må ikke plassere høyttalerne på steder som
er:
ˋˋEkstremt varme eller kalde
ˋˋStøvete eller skitne
ˋˋSvært fuktige
ˋˋUtsettes for vibrasjoner
ˋˋUtsettes for direkte sollys
ˋˋI nærheten av magnetkort (kredittkort,
reisekort osv.)
Magnetkort kan bli ødelagt av magnetene
i høyttalerenhetene.
ˋˋI nærheten av fjernsyn
Høyttalerne er ikke magnetisk isolert. Hvis du
bruker høyttalerne i nærheten av en bilderørsTV, kan det oppstå fargefeil på TV-skjermen.

Feilsøking
Skulle du støte på problemer med høyttaleren,
sjekk listen nedenfor og utfør de angitte tiltakene.
Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med din
nærmeste Sony-forhandler.
Det kommer ingen lyd fra høyttaleren.
ˎˎ Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen
riktig.
ˎˎ Kontroller at volumet på forsterkeren er skrudd
opp riktig.
ˎˎ Kontroller at programkildevelgeren på
forsterkeren er satt til riktig kilde.
ˎˎ Forsikre deg om at hodetelefoner ikke er
tilkoblet.

Det kommer summing eller støy fra høyttalerne.
ˎˎ Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen
riktig.
ˎˎ Sørg for at ingen av lydkomponentene er
plassert for nær TV-apparatet.
Lyden har plutselig stoppet.
ˎˎ Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen
riktig. Kontakt mellom uskjermede
høyttalerledninger på høyttalerterminalene
kan forårsake kortslutning.

ˎˎ Placera inte högtalarna så att de lutar.
ˎˎ Montera inte högtalarna på platser som är:
ˋˋExtremt varma eller kalla
ˋˋDammiga eller smutsiga
ˋˋMycket fuktiga
ˋˋUtsatta för vibrationer
ˋˋUtsatta för direkt solljus
ˋˋNära magnetiska kort (kreditkort, busskort
osv.)
Magnetiska kort kan skadas av
högtalarenheternas magneter.
ˋˋNära tv-apparater
Högtalarna är inte magnetiskt skärmade.
Det innebär att de kan påverka färgerna på
skärmen om de placeras nära CRT-baserade
tv-apparater.
ˎˎ Var försiktig när du placerar högtalaren på en
behandlad yta (vaxad, oljad, polerad eller
liknande) eftersom ytan kan få fläckar eller
missfärgas.

Rengöring
ˎˎ Rengör högtalarhöljena med en mjuk trasa lätt
fuktad med en mild rengöringsmedelslösning
eller vatten. Använd inte skursvamp, skurmedel
eller lösningsmedel som t.ex. sprit eller bensin.
Om du har frågor eller problem rörande
högtalarsystemet kontaktar du din närmaste
Sony-återförsäljare.

Spesifikasjoner
Høyttalersystem

Treveis høyttalersystem
med tre drivere,
bassrefleks
Høyttalerenheter
Basshøyttaler: 130 mm,
konisk type (1)
Diskanthøyttaler: 25 mm,
myk dome-type (1)
Super-diskanthøyttaler:
19 mm, myk dome-type (1)
Nominell impedans
6Ω
Maksimal inngangseffekt
100 W
Følsomhetsnivå
87 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde
53 – 50 000 Hz
Dimensjoner (bredde/høyde/dybde)
Omtr. 178 × 335 × 220 mm,
inkludert frontgrill
Vekt
Omtr. 4,5 kg, inkludert
frontgrill
Tilbehør som følger med
Fotputer (8)

 Ansluta högtalarna till
en förstärkare
Anslut högtalarna till högtalarutgångarna på en
förstärkare med högtalarkablar (medföljer ej).
Se till att strömmen till alla komponenter (inklusive
subwoofern) är avstängd innan du börjar med
anslutningen.
När du ansluter drar du åt högtalarterminalerna
genom att vrida dem i pilens riktning enligt
illustrationen -.

Obs!

Svenska

ˎˎ Se till att terminalerna plus (+) och minus (–) på
högtalarna matchas med motsvarande plus (+)
och minus (–) på förstärkaren.
ˎˎ Se till att dra åt skruvarna på
högtalarterminalerna ordentligt, eftersom lösa
skruvar kan orsaka brus.
ˎˎ Se till att alla anslutningar är stadiga. Kontakt
mellan bara högtalartrådar vid
högtalarterminalerna kan orsaka kortslutning.
ˎˎ Du hittar information om förstärkarens
högtalaranslutningar i den bruksanvisning som
följde med förstärkaren.

VARNING

Tips!

Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.

För kunder i Europa
Avfallshantering av uttjänt
elektrisk och elektronisk
utrustning (gäller i EU och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten eller
på förpackningen anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället
lämnas in på en insamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. När du ser till att
produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till
att undvika de potentiella negativa konsekvenser
för miljö och hälsa som en felaktig hantering kan
förorsaka. Återvinning av materialet bidrar till att
bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av den här produkten
kan du kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte
produkten.

Kundmeddelande: Följande information
gäller enbart för utrustning såld i länder
som tillämpar EU-direktiven.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande
produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar
hänvisas till auktoriserad representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. Adresser och
kontaktinformation för service- och garantiärenden
finns i den separata service- och
garantidokumentationen.

Kablar med svarta streck har polariteten minus (–)
och ska anslutas till minushögtalarterminalerna (–).

 Placera högtalarna
Installera högtalarna så som på bilden -.
* Systemet kan användas som front- eller
surroundhögtalare.

Tips!
Fäst fotkuddarna (medföljer) i hörnen på
högtalarnas undersida (se bild –.) och se till att
högtalarna placeras helt plant.

Felsökning
Om det uppstår problem med högtalaren
kontrollerar du följande lista och vidtar föreslagna
åtgärder. Om problemet kvarstår kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Det kommer inget ljud från högtalaren.
ˎˎ Se till att alla anslutningar är korrekta.
ˎˎ Se till att förstärkarens ljudnivå är lämplig.
ˎˎ Se till att väljaren för programkälla på
förstärkaren är inställd på rätt källa.
ˎˎ Se till att hörlurarna inte är anslutna.
Det brummar eller brusar i högtalarljudet.
ˎˎ Se till att alla anslutningar är korrekta.
ˎˎ Se till att inga av ljudkomponenterna står för
nära en tv-apparat.

Ljudet upphörde plötsligt.
ˎˎ Se till att alla anslutningar är korrekta.
Kontakt mellan bara högtalartrådar vid
högtalarterminalerna kan orsaka kortslutning.

Tekniska data
Högtalarsystemet

3-vägs
basreflexhögtalarsystem
med 3 drivenheter
Högtalarenheter
Woofer: 130 mm, kontyp
(1)
Diskanthögtalare: 25 mm,
mjuk kupoltyp (1)
Superdiskant: 19 mm,
mjuk kupoltyp (1)
Märkimpedans
6Ω
Högsta ineffekt
100 W
Känslighetsnivå
87 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensomfång
53 Hz–50 000 Hz
Mått (bredd × höjd × djup) Cirka 178 × 335 × 220 mm,
inklusive gallerfront
Vikt
Cirka 4,5 kg, inklusive
gallerfront
Medföljande tillbehör
Fotkuddar (8)
Utförande och tekniska data kan komma att ändras
utan föregående meddelande.

