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Acessórios

Notas sobre a utilização

A

Como limpar o altofalante
• Limpe o altofalante com um pano macio, levemente umedecido
com uma solução de detergente suave.
• Não utilize produtos químicos como álcool, solvente ou benzina,
uma vez que podem danificar a superfície de acabamento.

Notas sobre a instalação
×1
Altofalante
B*

×2
Espaçador (amarelo)
C

×2
Parafuso M5×8
• Manual de Instruções (este manual)
• Folheto da Rede Autorizada
* Utilize somente com o Suporte para o Chão SU-FL71M/L (não
comercializado em algumas regiões).

Segurança
Este produto é um Sistema de Altofalante para utilização com um
televisor ou monitor Sony.
Os produtos da Sony são projetados para oferecer a máxima segurança. A utilização incorreta pode resultar em ferimentos graves
devido a fogo ou choque elétrico. Para evitar este tipo de acidentes,
respeite as seguintes precauções de segurança.

Atenção
• Se a instalação não for realizada corretamente, o altofalante pode
cair. Para mais detalhes sobre a instalação, utilização e precauções,
consulte o manual de instruções fornecido com o televisor ou
monitor.
• Não utilize o produto se estiver danificado e entre em contato com
o Serviço Autorizado Sony em caso de necessidade.
• Desligue o cabo de alimentação CA do televisor ou monitor
quando instalar a caixa acústica.

Produtos especificados
Este produto foi projetado para utilização com o TV LCD Colorido
Digital KDL-40ZX1 e monitor LCD KLV-40ZX1M (a partir de
Setembro de 2008).

• Coloque o televisor ou monitor com a tela voltada para baixo,
em uma superfície estável, maior do que a superfície da tela.
• Para evitar danos na superfície da tela, certifique-se de colocar um
pano macio na superfície de apoio.
• Não segure no altofalante quando mover a tela.
• Após instalar a tela com o altofalante instalado em uma parede,
não será possível conectar os cabos.

Ajuste do volume
Conforme Lei Federal nº 11.291/106, informamos que podem ocorrer
danos ao sistema auditivo exposto a potência superior a 85 decibéis.
A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora
em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para sua
referência.
Nível de
decibéis

Exemplos

30

Biblioteca silenciosa, sussurros leves

40

Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito

50

Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso

60

Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura

70

Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso

80

Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de
despertador a uma distância de 60 cm

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE
EXPOSIÇÃO CONSTANTE
90

Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama

100

Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática

120

Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão

140

Tiro de arma de fogo, avião a jato

180

Lançamento de foguete

Informação concedida pela Deafness Research Foundation, por
cortesia.

Especificações
Altofalante
Tweeter:
Altofalante:
Impedância:
Potência máxima de entrada:
Dimensões (L×A×P):
Peso:

2 cm (2) ø
3 × 10 cm (2), 4 × 10 cm (2)
7 ohms
12 W + 12 W
985,7 × 172,5 × 45,3 mm
2,0 kg

• Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.
• Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

I 1.

2.

3.

CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA
A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo
prazo de 12 (doze) meses, incluído o da garantia
legal (primeiros noventa dias) contados a partir da
aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos
de projetos, fabricação, montagem, ou solidariamente
em decorrência de vícios de qualidade do material,
que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a
que se destina.
A Garantia acima mencionada não se refere aos
acessórios que acompanham este produto, sendo
que para estes o prazo é de 90 (noventa) dias
conforme legislação.
A Garantia se faz mediante a exibição deste Termo,
bem como da Nota Fiscal correspondente.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA
1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete,
seguros, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade
do Consumidor, além de não cobrir:
a) peças que se desgastam naturalmente com o uso
regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora,
cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de
ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para
linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);

ATENÇÃO
Este Termo de Garantia só tem validade quando
acompanhado da Nota Fiscal correspondente.
Conserve-os em seu poder.

TERMO DE GARANTIA
b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel
(Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel,
acabamentos, botões, etc.), bem como peças e
acessórios sujeitos a quebra causada por maus
tratos;
d) manuseio inadequado e indevido aos fins a que se
destina, em desacordo com as recomendações do
Manual de Instruções.
2. Esta Garantia não compreende produtos que tenham
sido adquiridos usados, recondicionados ou vendidos
“no estado”.
III- INVALIDADE DA GARANTIA
1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no
Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos
padrões especificados ou sujeito a flutuação
excessiva de tensão;
c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou
tiver o circuito original alterado por técnico não
autorizado ou não credenciado;
d) o número de série do produto for removido ou
alterado;
e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a
gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais
com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez,
etc.;

Modelo: SS-WAL700

f) o produto sofrer qualquer dano por acidente
(quebra), ou agente da natureza (raio, enchente,
maresia, etc.);
g) o produto for manuseado ou usado em desacordo
com o Manual de Instruções que o acompanha;
h) qualquer modificação for introduzida no aparelho,
não prevista no Manual de Instruções.

IV- FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA
GARANTIA
1. Para usufruir desta Garantia adicional à legal, o
consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de
Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que
constam na relação que acompanha o produto.
2. Esta Garantia é válida apenas em território
brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço é de
responsabilidade do consumidor.

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.
Rua Inocêncio Tobias, 125 - Bloco A - Barra Funda
São Paulo - SP - CEP 01144-000

Central de Relacionamento Sony:
4003-7669 São Paulo e regiões metropolitanas
ou 0800-880-7669 - demais localidades

(http://www.sony.com.br)

