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Составување на високите звучници
Список со делови
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* само за BDV-N990W

македонски
Постелете платно на подот за да избегнете негово оштетување кога ќе
ги монтирате звучниците.

1

Водич за поставување на звучниците

1 Поставете ја основата () на долната страна на звучникот ()
и прицврстете ја со три завртки ().




Употребете по три завртки за секој звучник.

2 Изберете кабел за звучникот со соодветствување на бојата на ознаката
од задната страна на звучникот со конекторот на кабелот за звучникот
(видете подолу). Свиткајте го кабелот на звучникот () на околу 70 цм
и засукајте го. Протнете го кабелот за звучниот низ основата () и низ
врвот на долниот дел на звучникот ().

BDV-N990W/N890W

Преден десен звучник (Д): Црвено

Лев звучник за звук
во опкружувањето (Л)*: Сино

Десен звучник за звук
во опкружувањето (Д)*: Сиво

3 Поставете го горниот дел на звучникот ( и *) на долниот дел на
звучникот (); подигнете го кабелот за звучникот () во вдлабнатината на
заднината на горниот дел на звучникот и додека го држите со прстот,
внимателно спојте ги горниот и долниот дел на звучникот. Ослободете го
кабелот за звучникот и обезбедете ги горниот и долниот дел на звучникот
со сребрана завртка ().
4 Поврзете го кабелот за звучникот ().
5 Затегнете го кабелот на звучникот () повлекувајќи го под основата (),
а потоа протнете го кабелот во вдлабнатината на заднината на горниот дел
на звучникот ( и *).
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Преден лев звучник (Л): Бело

Видете од задната страна за да ги монтирате звучниците на ѕид.

* само за BDV-N990W.



Напомена за управување со сабвуферот (само за BDV-N990W)
Кога го подигате сабвуферот не држете го за отворот. Двигателот (драјверот) на звучникот
може да се оштети. Кога го подигате сабвуферот, држете го одоздола.
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Отвор
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Обоен приклучок



македонски
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Поставување на звучниците на ѕид

Внимание
 Контактирајте со продавница за завртки или со монтажер за материјалот
на ѕидот или за завртките што треба да се употребат.
 Употребете завртки коишто се соодветни за материјалот на ѕидот и за
силата. Бидејќи гипс картонот е особено кршлив, прикачете ги завртките
безбедно за греда или зацврстете ги на ѕидот. Монтирајте ги звучниците на
вертикален и рамен ѕид каде што се наместени зацврстувања.
 Sony не е одговорен за несреќи или оштетување предизвикани од
несоодветно поставување, недоволна јачина на ѕидот или несоодветно
поставување на завртките, природни катастрофи итн.

Подготвување на високиот звучник

1

Подготвување на високиот звучник
1 Наместете го капакот на долниот дел на звучникот на дното на горниот дел
на високиот звучник.
2 Поврзете го кабелот за звучникот со звучникот.

5
2

Вметнете ги каблите за звучниците во соодветните терминали на звучниците: кабелот на
звучникот со обоениот приклучок со  и безбојниот кабел на звучникот со обоениот
приклучок за .
Бои на приклучоците:
Преден лев звучник (Л): Бело
Преден десен звучник (Д): Црвено
Лев звучник за звук
Десен звучник за звук
во опкружувањето (Л)*: Сино
во опкружувањето (Д)*: Сиво

Обоен приклучок

* само за BDV-N990W

Подготвување на сателитскиот звучник (само за BDV-N890W)
Закачување на звучникот на ѕидот

1
Подготвување на сателитскиот звучник (само за BDV-N890W)

4 мм
(3/16 инчи)

5 мм
(7/32 инчи)

Дупка на задниот дел
на звучникот

10 мм
(13/32 инчи)

1

Закачување на звучникот на ѕидот
1 Подгответе завртки (не се доставуваат) што се соодветни за отворот
на задниот дел на секој од звучниците.
2 Прицврстете ги завртките за ѕидот.

30 мм
(1 3/16 инчи)

Обоен приклучок

2 За високиот звучник
200 мм
(7 7/8 инчи)

2

5 мм до 7 мм (7/32 до 9/32 инчи)

3
3
Обоен приклучок

Измерете го растојанието меѓу завртките пред да ги прицврстите за ѕидот.
За високиот звучник: 200 мм
За централниот звучник: 154 мм
За сателитскиот звучник*: 40 мм

3 Закачете го звучникот на завртките.

154 мм
(6 1/8 инчи)

4 мм до 6 мм (3/16 до 1/4 инчи)

За сателитскиот звучник
(само за BDV-N890W)

Оставете простор меѓу ѕидот и главата на завртката.
За високиот звучник: 8 мм до 10 мм
За централниот звучник: 4 мм до 6 мм
За сателитскиот звучник*: 5 мм до 7 мм

* само за BDV-N890W

8 мм до 10 мм (11/32 до 13/32 инчи)

За централниот звучник

1 Извадете ја завртката, потоа отстранете ги носачот и кабелот за звучникот.
2 Сменете го правецот на отстранетиот носач и протнете го кабелот
за звучниот низ отворот на носачот.
3 Поврзете го кабелот за звучникот со звучникот.
4 Обезбедете го носачот со завртката што ја извадивте во чекор 1.
5 Обезбедете го кабелот за звучникот во држачот на кабелот за звучникот.

40 мм
(1 5/8 инчи)

