4-588-553-11(1) (BG)

Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване (приложимо за
държавите от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)

Двулентов
високоговорител
Инструкции

Съобщение за потребителите: Следната информация
е приложима само за оборудване, продавано
в държави, прилагащи директивите на ЕС.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Япония
Относно съвместимостта с продуктите на ЕС: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия

Този символ върху продукта или опаковката му показва,
че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите
отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден
в подходящ пункт за рециклиране на електрическо
и електронно оборудване. Като осигурите правилното
изхвърляне на този продукт, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха
могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на този
продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт се
обърнете към местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към магазина, от който
сте закупили продукта.

BG

Предпазни мерки
 Не използвайте непрекъснато системата
от високоговорители над капацитета й за
приемана пикова мощност.
 Пазете надалеч магнитни ленти и лични
кредитни карти с магнитно покритие от
системата от високоговорители, за да ги
защитите от повреда, причинена от магнитите
във високоговорителите.
 Моля, обърнете внимание на посоченото
по-долу, когато инсталирате
високоговорителите, в противен случай може
да възникне неизправност и/или влошаване на
качеството на звука.
– Не докосвайте диафрагмите и/или конусите на
високоговорителите с ръка или инструменти.
– Не пъхайте пръстите си в отворите на рамката.
– Не изпускайте чужди обекти във
високоговорителите.
Ако не можете да намерите подходящо място
за поставяне, се консултирайте с търговеца си
на автомобили или с най-близкия търговец на
Sony, преди да монтирате.

XS-FB1020E

Спецификации

Високоговорител

XS-FB6920E
Високоговорител

Коаксиален, двулентов:
Нискочестотен 16 × 24 см,
тип конус
Високочестотен 6,6 см,
тип конус
Краткосрочна максимална мощност*1
420 W*2
Номинална мощност:
50 W*2
CEA 2031 RMS мощност
60 W
Номинален импеданс
4Ω
Звуково налягане на изходящия звук
92±2 dB (1 W, 1 м)*2
Ефективен честотен обхват
50 – 22 000 Hz*2
Тегло
Прибл. 1030 г на
високоговорител
Принадлежности от комплекта Части за монтаж

XS-FB1620E
Високоговорител

Коаксиален, двулентов:
Нискочестотен 16 см,
тип конус
Високочестотен 3,5 см,
балансиран купол
Краткосрочна максимална мощност*1
260 W*2
Номинална мощност:
40 W*2
CEA 2031 RMS мощност
45 W
Номинален импеданс
4Ω
Звуково налягане на изходящия звук
90±2 dB (1 W, 1 м)*2
Ефективен честотен обхват
55 – 24 000 Hz*2
Тегло
Прибл. 560 г на
високоговорител
Принадлежности от комплекта Части за монтаж

XS-FB1320E
Високоговорител

Коаксиален, двулентов:
Нискочестотен 13 см,
тип конус
Високочестотен 2,5 см,
балансиран купол
Краткосрочна максимална мощност*1
230 W*2
Номинална мощност:
30 W*2
CEA 2031 RMS мощност
35 W
Номинален импеданс
4Ω
Звуково налягане на изходящия звук
89±2 dB (1 W, 1 м)*2
Ефективен честотен обхват
65 – 24 000 Hz*2
Тегло
Прибл. 450 г на
високоговорител
Принадлежности от комплекта Части за монтаж
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Единица: мм

Размери
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XS-FB1020E

4 – ø 4,5
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Референтна точка

Референтна равнина

Референтна ос

Коаксиален, двулентов:
Нискочестотен 10 см,
тип конус
Високочестотен 2,5 см,
балансиран купол
Краткосрочна максимална мощност*1
210 W*2
Номинална мощност:
30 W*2
CEA 2031 RMS мощност
30 W
Номинален импеданс
4Ω
Звуково налягане на изходящия звук
88±2 dB (1 W, 1 м)*2
Ефективен честотен обхват
70 – 24 000 Hz*2
Тегло
Прибл. 380 г на
високоговорител
Принадлежности от комплекта Части за монтаж

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
*1 „Краткосрочната максимална мощност“ може да бъде
наречена и „Пикова мощност“.
*2 Тестово състояние: IEC 60268-5 (2003-05)

Монтаж

Поставяне от вътрешността на автомобила

Преди монтаж
1

2

Нужна е дълбочина от поне 73 мм* /42 мм* /
45 мм*3/43 мм*4 за скрит монтаж. Измерете
дълбочината на зоната, където ще монтирате
високоговорителя, и проверете дали няма да
пречи на други части на автомобила. Имайте
предвид нещата по-долу, когато избирате
местоположение за монтаж.
 Уверете се, че няма препятствия около зоната
за монтаж на вратата (предна или задна)
или на задната кора, където ще монтирате
високоговорителя.
 Възможно е вече да има изрязан отвор за
монтаж на вътрешния панел на вратата (предна
или задна) или на задната кора. В такъв случай
трябва да промените само таблото.
 Ако ще поставяте тази система от
високоговорители във вратата (предна или
задна), се уверете, че изводите на
високогооворителите, рамката или магнитите
не пречат на каквито и да било вътрешни части,
например механизма за прозореца във вратата
(когато отваряте и затваряте прозореца) и др.
Освен това проверете дали решетката не
допира вътрешни елементи, например на
лостчетата за прозорец, дръжки на врати,
подлакътници, джобове на вратата, лампи
или седалки и др.
 Ако ще поставяте тази система от
високоговорители на задната кора, се уверете,
че изводите на високоговорителите, рамката
или магнитите не допират вътрешни елементи
на автомобила, например пружините на
торсионното окачване (когато отваряте
или затваряте багажника) и др.
Освен това се уверете, че решетката на
високоговорителя не допира вътрешни
елементи, например колани, подлакътници,
централни спирачни светлини, вътрешни
капаци на задни чистачки, завеси или
устройства за почистване на въздуха и др.

ЗАДНА КОРА

ВРАТА (ПРЕДНА/ЗАДНА)

(XS-FB6920E)

(XS-FB1620E/XS-FB1320E/XS-FB1020E)

1

Обозначете четирите отвора за болтовете и ги направете с диаметър 3,2 мм.

1

Равен монтаж (инсталация наравно с повърхността на
арматурното табло)

Обозначете четирите отвора за болтовете и ги направете с диаметър 3,2 мм.

Единица: мм

Единица: мм

XS-FB1020E
ø 3,2

ø 3,2




154 × 223

XS-FB1620E: ø 127
XS-FB1320E: ø 115
XS-FB1020E: ø 91

Задна кора

ø 91

2

*1 XS-FB6920E
*2 XS-FB1620E
*3 XS-FB1320E
*4 XS-FB1020E

Този високоговорител може да бъде напаснат към почти всеки тип автомобил, като отстраните планките
за монтаж.
Използвайте клещи или секач и др., за да срежете или отчупите две от планките за монтаж, за да
подравните с ръба на рамката на високоговорителя, както е илюстрирано.

2



Забележка
След отстраняването на планките за монтаж внимавайте при използване на рамката на
високоговорителя, защото ръбовете може да са остри.



Кабел с черни ленти
Кабел с черни ленти



*1 *2

Усилвател и др.

*1 *2



Списък с части
Усилвател и др.


XS-FB6920E

XS-FB1620E

(× 2)

*1 Забележка
Когато освобождавате , натиснете
добре надолу хватката и освободете
внимателно .
Ако използвате прекомерна сила,
може да възникне неизправност
на високоговорителя или кабела
на извода.
*2 Бял кабел – ляв високоговорител
Сив кабел – десен високоговорител

(× 2)

*1 Забележка
Когато освобождавате , натиснете
добре надолу хватката и освободете
внимателно .
Ако използвате прекомерна сила,
може да възникне неизправност
на високоговорителя или кабела
на извода.
*2 Бял кабел – ляв високоговорител
Сив кабел – десен високоговорител

XS-FB1020E

XS-FB1320E

(× 2)

(× 2)
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3




ø4
(× 8)

(× 2)



XS-FB6920E




XS-FB1620E


(× 2)

XS-FB1320E

(× 2)

Единица: мм

XS-FB1320E

(× 2)

XS-FB1020E

(× 2)





