
SA legend silverback (5.2, 40.2 & 60.2) Használati útmutató Magyar
vers. 5.hun

Kövesse az utasításokat, hogy a legjobb eredményt 
érje el az új,aktív, vezeték nélküli hangsugárzóival.



Üdvözöljük

Köszönjük, hogy a 
System Audio-t 
választotta.

A System Audio szeretné a lehető 
legtöbb embert a legjobb 
hangzással megörvendeztetni. 

Egy SA hangsugárzókból álló 
rendszer olyan érzést kelt, mintha 
közel lennénk a művészekhez.

Egy SA házimozi még mélyebbre 
helyezi a közönséget a 
cselekménybe.

A legjobb eredmények elérése 
érdekében javasoljuk, hogy 
figyelmesen olvassa el ezt a 
kézikönyvet, mielőtt új SA 
hangsugárzóit csatlakoztatja.

Kérjük, tekintse meg a
további információkat a következő 
oldalon:

www.system-audio.com

Információk az új 
hangsugárzójáról

Ellenőrizze a sorozatszámot

A sorozatszám a hangsugárzó 
hátulján lévő címkén található. 
Javasoljuk, hogy a sorozatszámot 
jegyezze fel a számlára és a 
biztosítási kötvényre. Ha a 
sorozatszám nincs feltüntetve a 
hangsugárzón, kérjük, forduljon a 
kereskedőhöz.

Garancia

A System Audio A/S 2 év garanciát 
vállal a gyártási hibákra.A garancia 
nem terjed ki a visszaélésekre.
A javítás és szervizelés a 
márkakereskedő vagy a csatlakozó 
szervizműhelyek végzik. A 
konstrukció bármilyen módosítása 
érvényteleníti a garancia érvényét 
veszti.

Az új hangsugárzóit ésszerű 
hangerőn járassa be
Minden SA hangsugárzót egy 
bizonyos ideig ésszerű hangerőn 
kell működtetni. Ennek az az oka, 
hogy az SA hosszú löketű 
mélysugárzókat használ ezért erre 
több napig szükség lesz. A 
hangminőség ezen időszak alatt 
fokozatosan javulni fog. 

A doboz tartalma

SA legend 5.2 silverback: 

2 x SA legend 5.2 silverback 

2 x előlap
2 x hálózati kábel
1 x útmutató

SA legend 40.2 silverback:  

2 x SA legend 40.2 silverback 

2 x előlap
2 x hálózati kábel
1 x útmutató
8 x alumínium darab (a lábhoz)

16 x csavar
8 x gumiláb
8 x tüske
8 x tüske alátét
8 x alumínium tető
(2 doboz)

SA legend 60.2 silverback:  

2 x SA legend 60.2 silverback 

2 x előlap
2 x hálózati kábel
1 x útmutató
8 x alumínium darab (a lábhoz)
16 x csavar 
8 x gumiláb
8 x tüske
8 x tüske alátét
8 x alumínium tető 
(2 doboz) 

Tegye azt, amit több ezer 
zenekedvelő
Iratkozzon fel blogunkra, hogy 
megkapja az összes hírt, 
ajánlatot és hozzáférést a 
cikkekhez, hogy frissítse tudását. 
www.system-audio.com 

Az új technológia megtölti
hanggal a szobát

Az SA legend silverback újdonsága 
a speciális DXT lencse a magas-
sugárzó körül. A szabadalmaztatott
kialakításnak köszönhetően a
nappalit jobban kitölti a hang. 
A DXT előnyei nyilvánvalóak.
Próbálja meg körbejárni a szobát,
és élvezze a zenét minden
sarokból.

http://www.system-audio.com/_en-GB


Beüzemelés-kompakt hangsugárzók 
Az SA legend 5.2 silverbackhez 
elérhető  fali tartó, lásd a 4. oldalon. 
Az SA legend 5.2 silverback 
közvetlenül könyvespolcra is 
elhelyezhető. A legjobb hangminőség 
érdekében biztosítsa a szabad 
légáteresztést a hátsó rész 
reflexnyílásához. Biztosítson min. 5 cm 
szabad helyet a hangsugárzó mögött 
és a hangsugárzó egy oldalánál. Az 
SA legend silverback hangsugárzó 
állványra is helyezhető, lásd a 4. 
oldalt. 

Beüzemelés - álló  hangsugárzók Az 
SA legend silverback (40.2 és 60.2) 
úgy lett kialakítva, hogy a padlón 
álljon. A hangsugárzókat 20-40 cm 
távolságra kell elhelyezni a fal előtt. A 
távolság a kívánt hangzástól függően 
növelhető vagy csökkenthető. Az 
ésszerű, alacsony hangerőn való 
bejáratás után a hangsugárzókat 
gumilábakra vagy tüskékre helyezheti. 

Gumiláb A gumilábakat akkor 
használja, ha a hangfalat valamilyen 
kemény felületre, például fapadlóra 
helyezi. Tüskék  Javasoljuk a tüskék 
használatát, feltéve, hogy a hangfalak 
puha alapra, például szőnyegre 
kerülnek. Fontos, hogy a hangfalakat 
függőlegesen helyezze el és ne 
mozgassa őket. Állítsa be a tüskéket 
és az ellenanyákat annak érdekében, 
hogy a hangfalak egyenletesen 
helyezkedjenek el mind a 4 tüskén. 
Húzza meg az anyákat, ha végzett a 
beállításokkal.

Javasoljuk, hogy a gumipárnákat vagy 
tüskéket csak a megfelelő hely 
megtalálása után használja, hogy 
megkönnyítse a telepítést és a 
beállítást. 

A lábak felszerelése  
Helyezze a hangfalat a fejjel lefelé, és 
szerelje fel az alu darabokat (talpakat): 

Az alább látható módon csavarja 
be a gumilábakat vagy a tüskéket:

Fordítsa vissza a hangsugárzót  és 
szerelje az alu tetőket a tüskékre 
vagy a gumilábakra.

Példák az elhelyezésre
A hangsugárzók hangja nagyban függ 
a beállításától.  

Íme néhány általános tanács. 

A 

A hangsugárzók és a mögöttük 
lévő fal közötti távolság.
Kezdje 20 cm-es távolsággal az álló 
hangsugárzóktól. 
A távolságnak mindkét hangsugárzó 
esetében azonosnak kell lennie. 
Ezután próbálja ki némi zenével,

amit ismer, hogy megtudja, hogy 
milyen távolságban a legjobb a 
hangzás az Ön otthonában. 
Nagyobb távolság = gyengébb 
basszus, pontosabb basszus, jobb 
pontosság/hatás és nagyobb 
perspektíva. 
Kisebb távolság = hangosabb és 
lágyabb basszus, kisebb hang 
perspektíva. 

B  

Az oldalfalak és a hangsugárzók 
távolsága. 
Lehetőleg nagyobb legyen, mint a 
hátsó fal távolsága. Az oldalfalaktól 
való rövid távolság az A ponthoz 
hasonlóan növeli a basszust. 

C,D 

A hangsugárzók és a hallgatói 
pozíció közötti távolság. 
Az ideális távolság 2,5 - 3 m. A C és D 
távolságnak azonosnak kell lennie.  A 
hangsugárzókat körülbelül 15°-os 
szögben kell egymáshoz képest 
elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy csak a 
hangsugárzók belső oldalát láthatja.

A A 

B C 

D 



www.system-audio.com 

Technikai adatok
WiSA receiver  

1 analóg XLR bemenet
Automatikus jelérzékelés

Tartozékok
W.5

Falra szerelhető, 
dönthető és 
forgatható funkcióval.
Illeszkedik
SA legend 5.2 
silverback modellhez

FS5 

Hangsugárzó állvány 
az SA legend 5.2 
silverbackhez 
Szaténfehér és 
szaténfekete színben 
kapható. 

 

Működtetés

Csatlakoztassa a hangsugárzót egy 
analóg jelkábellel vagy egy WiSA adó/
hub segítségével.  (A WiSA jeladó/hub 
részletes beállításairól a hub használati 
útmutatójában olvashat.) 
Miután csatlakozott a WiSA adó/hubhoz 
a hangssugárzó pozícióját a hátoldalon 
található kis csatlakozó gomb 
megnyomásával változtathatja meg.  
A csatlakoztatási módba való 
belépéshez nyomja meg és tartsa 
lenyomva a gombot 2 másodpercig

Ha csatlakoztatva van az adóhoz/ 
hubhoz, a vezeték nélküli LED-kijelző 
világít. Egy másik adóhoz/ hubhoz 
való csatlakozáshoz nyomja meg és 
tartsa lenyomva a gombot 2 
másodpercig. 

Amikor a vezeték nélküli LED-kijelző 
villog, a hangsugárzó WiSA adót/ 
hubot keres.  
A hangsugárzónak a hubról való 
leválasztásához nyomja meg a 
csatlakoztatás gombot 2 
másodpercig. A vezeték nélküli LED 
villogni kezd. 

Gomb
A csatlakozáshoz és 
a hangsugárzó 
helyének 
megválasztásához

Érzékenység

Az analóg bemenetet 
állítja
Ha a hang torz =
csökkentse az értéket 
-6 dB-re.

Ha a hangerőszint túl 
gyenge= növelje az 
érzékenységet 
+ 6dB-re

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz ruhával tisztítsa.
7. Ne zárjon el semmilyen szellőzőnyílást. A
gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok,
hőnyílások, kályhák vagy más, hőt termelő
készülékek (beleértve az erősítőket is)
közelébe.
9. Ne módosítsa a polarizált vagy földelt
típusú dugó biztonsági részeit. A polarizált
dugónak két pengéje van, amelyek közül az
egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú
dugónak két pengéje és egy harmadik földelő
tüske van. A széles pengét vagy a harmadik
csapot az Ön biztonsága érdekében helyezik
el. Ha a mellékelt dugó nem illik a
konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz az
elavult konnektor cseréje érdekében.
10. Védje a hálózati kábelt a rálépéstől vagy
a becsípődéstől, különösen a dugaljaknál, a
kényelmi csatlakozóaljzatoknál és azon a
ponton, ahol kilépnek a készülékből.
11. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó által meghatározott
vagy a készülékkel együtt forgalmazott
kocsival, állvánnyal, lábakkal vagy asztallal
használja. Ha kocsit használ, legyen óvatos,

a kocsi/készülék kombináció mozgatásakor a 
felborulásból eredő sérülések elkerülése 
érdekében.  
13. Húzza ki a készüléket a konnektorból
villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem
használja.
14. Minden szervízeléssel forduljon
szakképzett szervíz személyzethez.
Szervízelésre akkor van szükség, ha a
készülék bármilyen módon megsérült, például a
tápegység hideg vagy a dugó megsérült,
folyadék folyt ki, vagy tárgy esett a készülékbe,
a készülék esőnek vagy nedvességnek volt
kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
15. Ha a hálózati dugót vagy
készülékcsatlakozót használják
megszakítószerkezetként, a
megszakítószerkezetnek újra működőképesnek
kell lennie.
16. Figyelmeztetés, hogy az I. osztályú
készülékeket védőföldeléssel ellátott MAINS
aljzathoz kell csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés 
veszélyének csökkentése érdekében ne tegye 
ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek 
A készüléket nem szabad csepegésnek vagy 
fröccsenésnek kitenni, és a készülékre nem 
szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például 
vázákat helyezni.  
A vezeték nélküli DSP erősítő csatlakozik a 
Summit WiSA modulhoz a Stereo hubon, majd 
a vezeték nélküli DSP erősítő vevőként játszik. 
A vezeték nélküli DSP erősítő hálózati 
készenléti teljesítménye kevesebb, mint 2 W, 20 
perc után. A vezeték nélküli DSP erősítőnek 
nincs általános készenléti energiafogyasztása. 




