Dodávané příslušenství a postupy
montáže
Reproduktory tohoto systému lze namontovat dvěma
způsoby - pomocí podstavců pro polici nebo na zeď.
Příslušenství potřebné pro každý způsob montáže je
uvedeno v tabulce.

A Reproduktorový kabel (10 m)

O

B Základna podstavce pro polici

O

C Kryt základny podstavce pro
polici

O

D Šroub (M5) x 1

O

E Šrouby (M3,5) x 4

O

F Vložka x 4

O

Bezpečnostní upozornění

Zpozorujete-li zobrazení nesprávných
barev...

 Vypněte TVP a po 15 až 30 minutách jej znovu
zapněte.

Zobrazují-li se barvy pořád nesprávně...
 Reproduktory přesuňte dál od TVP.

Reproduktory přemístěte nebo snižte hlasitost zesilovače.

Umístění
• Reproduktory neumisťujte do nakloněné polohy.
• Reproduktory neumisťujte na místa, která jsou:
— Extrémně chladná nebo teplá
— Prašná a špinavá
— Velmi vlhká
— Vystavena otřesům
— Vystavena přímému slunečnímu záření
• Při umísťování zařízení buďte opatrní, jelikož při umístění
na speciálně povrchově upravenou podlahu (voskovanou,
olejovanou leštěnou, atd.) může dojít ke vzniku ﬂeků
nebo změně barev povrchu.

Čištění
Povrch reproduktorů čistěte měkkým hadříkem mírně
navlhčeným v jemném čisticím roztoku nebo ve vodě.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, čisticí prášky nebo
rozpouštědla jako jsou líh, ředidla nebo benzín.
Máte-li jakékoliv otázky nebo problémy týkající se tohoto
zařízení, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

A-2

A-3

A-4

B-3

B-4

Vložka
O

Rada
Černé kabely nebo kabely s černým proužkem mají
zápornou (–) polaritu a je třeba je zapojit do konektorů
mínus (–).

Upevnění podstavce pro polici (A)

1

Upevněte vložku F na kryt podstavce pro polici C.

2

Převlečte kabel reproduktoru A přes otvory
v základně podstavce pro polici B a kryt podstavce
pro polici C a připojte jej k reproduktoru.

3
4

Upevněte kryt podstavce pro polici C
k reproduktoru pomocí šroubů M5 D.
Upevněte základnu podstavce pro polici B ke krytu
podstavce pro polici C pomocí šroubů M3,5 E.

Montáž reproduktorů na zeď (B)

Umístění reproduktorů

Vložka

Umístění jednotlivých reproduktorů (D)
Každý reproduktor by měl směřovat k místu poslechu.
Mnohem lepšího surround efektu dosáhnete, budou-li
všechny reproduktory ve stejné vzdálenosti od místa
poslechu.

B-1

Umístění reproduktorů pomocí volitelných
podstavců pro reproduktory (E)

Poznámka
Použijete-li volitelný podstavec, nevěšte se na něj a ani se
o něj neopírejte, jinak může reproduktor spadnout.

B-2

Otvor na zadní straně reproduktoru

Šroub (nedodáván)

Pro lepší ﬂexibilitu při rozmísťovaní reproduktorů použijte
volitelný podstavec WS-FV11, WS-FV20, WS-FV10C,
WS-FV10D, WS-WV10D (dostupné pouze v některých
zemích).

4,6 mm

víc než 4 mm

10 mm

víc než 30 mm

Vaše reproduktory lze namontovat na zeď.
4,6 mm

1

Připravte si šrouby (nedodávány), které budou
pasovat do otvorů na zadní části reproduktoru.

2

Šrouby našroubujte do zdi. Šrouby by měly vyčnívat
cca 7 až 10 mm.

3

Zapojte kabel reproduktoru do konektoru
reproduktoru a potom k reproduktoru upevněte
dodávané zadní podložky G.

4

Zavěste reproduktor na šrouby.

Zadní podložky

7 až 10 mm

Technické údaje
10 mm

SS-FRF3H
Reproduktorový systém Dvoupásmové, magneticky
stíněné
Osazení reproduktoru

Hlubokotónový: průměr 10 cm,
kónický typ
Vysokotónový: 2,5 cm,
symetrický kalotový typ

Typ ozvučnice

Bass reﬂex

Impedance

8 ohm

Zatížitelnost

Vyskytne-li se akustická zpětná vazba
(pískání)

A-1

e

Tento systém reproduktorů má magnetické stínění, které
umožňuje jeho umístění i v blízkosti TV přijímače. Přesto
může na některých typech TV přijímačů vzniknout jev
nesprávného zobrazování (ovlivňování) barev.

• Zkontrolujte, zda jsou konektory plus (+) a mínus (–) na
reproduktorech propojeny s konektory plus (+) a mínus
(–) na zesilovači.
• Šrouby na konektorech řádně dotáhněte, uvolněné šrouby
mohou být zdrojem hluku.
• Zkontrolujte správnost všech propojení. Kontakt mezi
odizolovanými reproduktorovými kabely při konektorech
může způsobit zkrat.
• Podrobné informace o připojování k zesilovači naleznete
v návodu dodávaném s vaším zesilovačem.

e

Vyskytne-li se jev nesprávného
zobrazování barev na blízko stojícím TV
přijímači (TVP)

G

Sestavení

Provoz
• Nezatěžujte dlouhodobě systém příkonem vyšším než je
maximální zatížitelnost systému.
• Není-li správná polarita zapojení reproduktorů, hluboké
tóny budou nevýrazné a zvuk některých nástrojů bude
těžko lokalizovatelný.
• Kontakt odizolovaných reproduktorových kabelů při
konektorech může způsobit zkrat.
• Aby nedošlo k poškození reproduktorového systému, před
připojováním vypněte zesilovač.

F

Otvor na zadní
straně reproduktoru

C

D

E

Středový

e

Subwoofer

e

Poznámky

Maximální zatížitelnost: 110 W

• Použijte šrouby vhodné pro daný materiál a pevnost zdi.
Sádrokartonové zdi jsou obzvlášť křehké. Při takovýchto
zdech našroubujte šrouby do nosníků. Namontujte
reproduktory na svislou a rovnou zeď ve zpevněném
místě.
• Informace o šroubech a vhodnosti jejich použití vám
poskytne jejich prodejce.
• Společnost Sony nenese odpovědnost za jakákoliv
poškození ani úrazy zapříčiněné nesprávnou instalací
(t.j. nedostatečná pevnost zdi, nesprávná montáž tohoto
produktu, živelné pohromy atd.).

Úroveň citlivosti

84 dB (1 W, 1 m)

Frekvenční rozsah

140 Hz - 50 000 Hz

Rozměry (š/v/h)
s podstavcem pro polici

Cca 120 x 360 x 32 mm
Cca 120 x 372 x 32 mm
(Průměr spodní časti: 190 mm)

Hmotnost
s podstavcem pro polici

Cca 0,9 kg
Cca 0,95 kg

Dodávané příslušenství
Reproduktorový kabel (10 m) (1)
Základna podstavce pro polici (1)
Kryt podstavce pro polici (1)
Šroub (M5) (1)
Šroub (M3,5) (4)
Vložka (4)
Zadní podložka (2)
Právo na změny vyhrazeno.

E

Přední (levý)

E

Přední (pravý)
30

E

100

e

e

30
100

Surround (levý)

Surround (pravý)

E

Surround zadní

CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní ﬁrmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.

zst17199

Pokyny v tomto návodu jsou určeny pro reproduktorový
mikro satelitní systém Sony SS-FRF3H.
Přidáte-li tento reproduktor k systému SA-FT3H, můžete
využívat surround efekty jako při 6.1 kanálovém systému.

E

Poznámky (C)

e

O tomto návodu

D

e

G Zadní podložka x 2

O

C

E
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Pomocí
Na zeď
podstavce

B

E

SS-FRF3H

Montážní postupy
Dodávané příslušenství

A

Reproduktory připojujte do výstupních konektorů na
zesilovači. (C)
Před samotným připojováním zkontrolujte, zda jsou
vypnuta všechna zařízení (i subwoofer).

E

Systém mikro satelitních
reproduktorů

Zapojení reproduktoru

E
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