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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

A doboz tartalma

SA saxo sub 10:
1 x SA saxo sub 10
1 x előlap
4 x gumitalp

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 és 

7 év garanciát a hangszórókra 
és a keresztváltóra, a 
következő weboldalon történő 
regisztráció után
www.system-audio.com. 
Ez a garancia nem terjed ki a 
visszaélésekre. A javításokat 
és szervízt a márkakereskedőnek 
vagy a hozzájuk tartozó 
szervízeknek kell elvégezniük. 
A konstrukció megváltoztatása 
esetén a garancia érvényét 
veszti.
Kérjük, vegye figyelembe

- Minél jobb minőségű a
rendszere, annál jobb a
mélysugárzó hangja.
- Szánjon időt a mélysugárzó
helyének kikísérletezésére.
- A mélysugárzó falhoz
közelebb helyezésével 
megnövelt basszust lehet 
elérni. Ha azonban távolabb 
helyezi a faltól, akkor a 
basszus minimalizálódik. 
Ha a mélysugárzót a 
sarokba helyezi, a basszus 
erősödik.

• - Soha ne emelje fel a
hangerőt olyan szintre,
ahol a hang már nem
tiszta.

• - Keresse fel a
www.system-audio.com
honlapot tanácsokért és
ötletekért.

Tisztítás

SA saxo sub 10 készülékét 
puha, száraz ruhával 
érdemes tisztítani. 

Ne használjon oldószereket.
A meghajtóegységet 
(mélyhangszórót) csak 
súlyos szükség esetén 
szabad tisztítani 

Ezt száraz, puha ruhával 
vagy kefével és csak nagyon 
enyhe nyomással szabad 
elvégezni, mert fennállhat a 
sérülés veszélye.

Információk az új hangsugárzójáról

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


Hálózati kábel aljzat 

On/off/auto választó: Ha a 
hálózati kapcsolót ON 
állásban van, a készenléti 
kapcsoló funkciói a 
következőképpen 
működnek: 
ON: A készülék állandóan 
be van kapcsolva. 
AUTO: A készülék 
automatikusan bekapcsol 
a zenei jelre, és 
automatikusan készenléti 
módba kapcsol, miután 
15-20 percig nem érkezik
zenei jel.
OFF: A mélysugárzó
kikapcsol.

Fáziskapcsoló:

LFE bemenet:
Ha a surround erősítő vagy 
rádióerősítő rendelkezik LFE 
kimenettel (Low Frequency 
Enhancement), akkor azt a 
mélysugárzó LFE aljzatához 
csatlakoztatva használhatja.

Ha ezt a csatlakoztatási 
lehetőséget használja, a 
keresztváltó a 
mélysugárzó erősítőhöz 
kerül. A mélyhangok 
kezelését a zenét lejátszó 
házimozi forrásnak kell 
elvégeznie.

Alcsony szintű bemenet:
Sztereó jel 
csatlakoztatásához.
. 
Ha ezt a csatlakoztatási 
lehetőséget használja, a 
frekvenciabeállítás aktív. 

Hangerő Frekvencia állítás 

Hálózati kapcsoló be/ki

Hálózati kijelző LED 
Piros: Kikapcsolva 

Zöld:  Bekapcsolva

 LFE     LOW LEVEL



Beállítás
A mélysugárzót a hallgatási 
pozícióból állítsa be. Ez azt 
jelenti, hogy a 
vezérlőgombokkal való 
változtatás után hallgassa 
meg, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy az elhelyezés 
pozitív eredményt hozott.

A rendszer megfelelő 
kábelezése után kapcsolja be 
először az erősítőt, majd a 
mélysugárzót, a hátlapon 
található hálózati kapcsolóval. 
A kijelző lednek világítania 
kell. A készülék ekkor 
üzemképes állapotban van. 

A készülék bekapcsolása után 
a mélysugárzót be kell állítani. 
Ezt egyszer kell elvégezni, 
kivéve, ha új fő hangfalat 
vásárol. Ebben az esetben a 
mélysugárzót az új 
hangfalakhoz kell igazítani.

A terméket zenei jellel állítsa 
üzembe. Kezdetben állítsa a 
FREQUENCY pótmétert a 
középső pozícióba. 

Majd a VOLUME szabályzót 
lassan fordítsa jobbra, amíg el 
nem éri a mélysugárzó és a fő 
hangsugárzó közötti hangszín 
egyensúlyt a 
basszustartományban. 

A FREQUENCY pótméterrel 
a frekvenciatartományt 
változtathatja.

Ökölszabályként:Nagy 
hangsugárzók esetén fordítsa 
a szabályozót balra, kis 
hangsugárzók esetén pedig 
jobbra. Ha szükséges, a 
VOLUME szabályozót a 
FREQUENCY szabályozó 
beállítása után újra kell 
állítani a hangszínegyensúly 
elérése érdekében. 
Interferenciát okozhat a fő 
hangsugárzók és a 
mélysugárzó 
hanghullámainak átfedése,

ami a FREQUENCY és 
VOLUME helyes beállítása 
ellenére visszafogott 
basszust jelenthet.  
Ebben az esetben állítsa a 
hátsó PHASE kapcsolót a 
"0°" vagy a 180° állásba. A 
PHASE kapcsoló egyik 
állásában mélyebb basszust 
fog érzékelni. Kipróbálással 
és egyszerű hallgatással 
érheti el az Ön számára 
megfelelő beállítást. 




