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Guia de instalação dos altifalantes / Οδηγός εγκατάστασης ηχείων

BDV-L800/
BDV-L800M
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Leia este guia para instalar os altifalantes numa parede. /
Διαβάστε αυτό τον οδηγό, για να εγκαταστήσετε τα ηχεία σε τοίχο.


 Coloque um pano no chão para evitar danificar o chão durante
a montagem dos altifalantes.
 Não segure no altifalante frontal pela “tampa” superior quando
o instalar.
 Contacte uma serralharia ou um instalador para mais informações
sobre o material de construção da parede e os parafusos a utilizar.
 Utilize parafusos adequados ao material de construção
e à resistência da parede. Uma parede com estuque
é particularmente frágil, pelo que deve fixar os parafusos a uma
trave e depois à parede. Instale os altifalantes numa parede
vertical e lisa, onde seja aplicado um reforço.
 A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por
uma instalação inadequada, pela pouca resistência da parede,
por uma fixação incorrecta dos parafusos, por calamidades
naturais, etc.
 Απλώστε ένα ύφασμα στο δάπεδο, για να αποφύγετε την
πρόκληση φθοράς κατά τη συναρμολόγηση των ηχείων.
 Μην κρατάτε το εμπρός ηχείο από το επάνω “καπάκι” κατά
την εγκατάστασή του.
 Επικοινωνήστε με ένα σιδηροπωλείο ή έναν τεχνικό
εγκατάστασης σχετικά με τα υλικά τοιχοποιίας ή τις βίδες
που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
 Χρησιμοποιήστε βίδες κατάλληλες για το υλικό και την
ανθεκτικότητα του τοίχου. Καθώς οι τοίχοι από γυψοσανίδες είναι
ιδιαίτερα εύθραυστοι, τοποθετήστε με ασφάλεια τις βίδες σε μια
δοκό και σφίξτε τις στον τοίχο. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε
κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει ενίσχυση.
 Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για ατυχήματα ή ζημιές που
προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή
ανθεκτικότητα του τοίχου ή ακατάλληλη εγκατάσταση των βιδών,
φυσικές καταστροφές κ.τ.λ.

Altifalantes
frontais: 2
Εμπρός ηχεία: 2

Suportes dos
altifalantes: 2
Βάσεις ηχείων: 2

Suporte do
altifalante
Βάση ηχείου

Parafusos
(prateados): 2
Βίδες (ασημί): 2

Prepare quatro parafusos (não fornecidos) adequados aos orifícios
da parte traseira de cada altifalante.
Προετοιμάστε τέσσερις κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις
οπές στην πίσω πλευρά κάθε ηχείου.
4 mm (3/16 pol / 3/16 ίντσες)
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Fixe os parafusos (não fornecidos) à parede. /
Σφίξτε τις βίδες (δεν παρέχονται) στον τοίχο.

30 mm (1 3/16 pol / 1 3/16 ίντσες)
5 mm (7/32 pol /
7
/32 ίντσες)
10 mm (13/32 pol /
/32 ίντσες)

Orifício na parte traseira
do altifalante / Οπή στην πίσω
πλευρά του ηχείου

140 mm (5 1/2 pol /
5 1/2 ίντσες)

Anilha colorida
Έγχρωμος σωλήνας
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4 mm a 6 mm (3/16 pol
a 15/64 pol) / 4 mm έως
6 mm (3/16 ίντσες έως
15
/64 ίντσες)

Instalação / Εγκατάσταση
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Parafuso (prateado)
Βίδα (ασημί)
Anilha colorida
Έγχρωμος σωλήνας



