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За модели с обозначение CE на устройството
Валидността на обозначението CE е ограничена само
до тези държави, където се прилага законово, основно
държавите в ЕИП (Европейското икономическо
пространство).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За клиентите в САЩ
Данни на собственика
Серийният номер се намира от задната страна.
Запишете серийния номер в предоставеното по-долу
място. Направете справка с тях, когато се свързвате с
търговеца на Sony относно съответния продукт.
Модел № SS-CSE
Сериен №

За клиентите в Европа:
Съобщение за клиентите: Информацията
по-долу е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС или относно
съответствието на продукта в Европа трябва да бъдат
отправяни към упълномощените представители на
производителя, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.

Изхвърляне на старо електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други страни
със системи за разделно събиране
на отпадъците)
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 третиране на продукта след
изхвърлянето му. Рециклирането на материалите ще
спомогне 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.

Предпазни мерки
Относно безопасността
• Ако в системата попадне течност или твърд предмет,
изключете шнура за електрозахранване и дайте
системата за проверка на квалифициран специалист,
преди да продължите да я използвате.

Относно използването
• Внимавайте за позицията на копчето за сила на
звука на AV приемника, за да предотвратите
продължителното използване на системата от
високоговорители при мощност, надвишаваща
максималната входна мощност.
• Ако полярността на връзките на високоговорителите
не е правилна, басовите тонове ще са слаби, а
позицията на различните инструменти – неясна.
• Изключете AV приемника преди свързване, за да
избегнете повреда на системата от
високоговорители.
• Нивото на силата на звука не трябва да се увеличава
до точката на изкривяване.

За разполагането
• Монтирайте системата от високоговорители на
твърда и хоризонтална повърхност.
• Не използвайте високоговорителите обърнати
наобратно или настрани.
• Не поставяйте високоговорителите в места, които са:
–– Прекалено горещи или студени
–– Прашни или мръсни
–– Много влажни
–– Изложени на вибрации
–– Изложени на директна слънчева светлина
–– В близост до магнитни карти (кредитни карти,
пропуски за обществен транспорт и др.)
Магнитните карти може да се повредят от
магнитите в колонките.
–– В близост до CRT телевизори
Високоговорителите нямат защита от
електромагнитни смущения. Затова ако
използвате високоговорителите в близост до CRT
телевизори, се получават цветови сенки на екрана.
• Бъдете внимателни при поставяне на
високоговорителя върху специално обработени
повърхности (с восък, смазка, лак и др.), тъй като
това може да доведе до поява на петна или
обезцветяване на повърхността.
• Следвайте инструкциите за монтиране на стена,
описани в Ръководството за настройка.
• Монтирайте високоговорителите според
инструкциите, посочени в Ръководството за
настройка, за да предотвратите падане.
• Монтажът на таван не е гарантиран.
• Тази система от високоговорители е разработена
да пресъздава работните характеристики на
високоговорител с Dolby, като се постави
хоризонтално върху предния високоговорител.
Освен това тази система от високоговорители може
също да се използва като заден високоговорител и
преден висок високоговорител.
• Този високоговорител е разработен да пресъздава
работните характеристики на високоговорител с
Dolby с поставена решетка.

При преместване
• Свалете свързващия кабел, когато местите системата
от високоговорители.
• Не местете системата от високоговорители, докато
се намира върху друго оборудване.
В противен случай системата от високоговорители
може да падне и да причини нараняване.
• Не носете системата от високоговорители за
решетката, за частта на колонката или за задния
терминал.

Относно почистването
• Почиствайте високоговорителите с мека кърпа, леко
навлажнена с разтвор от мек почистващ препарат
или вода. Не използвайте никакви абразивни тъкани
или гъби, почистващи прахове или разтворители,
като спирт или бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с Вашата
системата от високоговорители, консултирайте се с
най-близкия до Вас търговец на Sony.

Отстраняване на неизправности
Ако имате проблем с Вашия високоговорител,
проверете следния списък и вземете посочените
мерки. Ако проблемът продължи, консултирайте се с
най-близкия търговец на Sony.
Няма звук от високоговорителя.
• Уверете се, че връзките са направени правилно.
• Уверете се, че силата на звука на усилвателя е
увеличена достатъчно.
• Уверете се, че селекторът за източник на програма
на усилвателя е настроен на правилния източник.
• Уверете се, че няма свързани слушалки.
Има бръмчене или шум от извода на
високоговорителя.
• Уверете се, че връзките са направени правилно.
• Уверете се, че никой от аудио компонентите не е
поставен прекалено близо до телевизор.
Звукът внезапно е спрял.
• Уверете се, че връзките са направени правилно.
Контактът между оголени проводници на изводите
на високоговорителите може да причини късо
съединение.
Не се усеща ефектът на съраунд звук.
• Настройте отново автоматичната корекция на
звуковото поле на AV приемника.
• Проверете настройката за съраунд звук на
AV приемника.
• Проверете дали източникът на звук на софтуера,
който искате да възпроизвеждате, е източник със
съраунд звук.
• Уверете се, че AV приемникът е съвместим с
Dolby ATMOS.
За възпроизвеждане на Dolby ATMOS ефекта е
необходим съвместим плейър или AV приемник.

Спецификации
Система от
високоговорители
Система от високоговорители
		
с пълен обхват, акустична
		суспензия
Колонки
100 mm (4 in), тип конус
Номинален импеданс
6 ома
Максимална
входна мощност
100 W
Ниво на чувствителност 86 dB (2,83 V, 1 m)
Честотен обхват
70 Hz – 32 000 Hz
Съответства на
спецификацията на
Dolby Atmos
Размери* (ширина/височина/дълбочина)
Прибл. 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 in)
(включително предната
решетка)
* Без издадената част
Тегло
Прибл. 3 kg (6 lb 10 oz),
включително предната
решетка
Приложен аксесоар
Инструкции за работа
(този лист) (1)
Ръководство за настройка (1)
Други документи
Подложка против хлъзгане (8)
Подложка за монтаж
на стена (4)
Монтажна скоба (4)
Монтажен винт (малък) (8)
Скоба за монтаж на стена (2)
Монтажен винт (голям) (2)
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без
предизвестие.
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision и двойният
символ D са търговски марки на Dolby Laboratories.

