
  SA saxo
vers. 4.HUN

Kövesse az utasításokat, hogy jobb hangzást kapjon 

Használati útmutató Magyar



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.
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 hangsugárzó bejáratása
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.

Megjegyzés:

• Minél jobb a rendszere
annál jobb a hangsugárzó hangja.

• A jó kábelek javítják a hangzást
• Töltsön időt a hangsugárzó 

elhelyezésének kikísérletezésével.
• A hangsugárzó falhoz közelebb 

helyezésével megnövelt basszust 
lehet elérni. Ha azonban távolabb 
helyezi a faltól, akkor a basszus 
minimalizálódik. Ha a 
hangsugárzót a sarokba helyezi, a 
basszus erősödik.

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

• A legjobb minőség érdekében 
távolítsa el az előlapot.

• További tanácsokért látogasson el 
a www.system-audio.com 

oldalra.

 Üdvözöljük

Köszönjük, hogy az System 
Audio-t választotta.

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

1984 óta készítünk díjnyertes 
hangsugárzókat a saját 
technológiáink és szabványaink 
alapján. 

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet 
hozhassa ki új hangsugárzóiból 
azt javaslom, hogy figyelmesen 
olvassa el ezt az útmutatót, 
mielőtt csatlakoztatja új SA 
hangsugárzókat. 

Ha bármilyen kérdése van, 
forduljon hozzánk bizalommal. 

Legnagyobb kívánságom, hogy 
az új hangsugárzói sok-sok 
örömteli órát szerezzenek Önnek 
a világ zenéivel és 
szórakozásával együtt. 

További információk:

www.system-audio.com

Ole Witthøft, alapító 

 Ellenőrizze a sorozatszámot

Információk az új hangsugárzójáról A doboz tartalma 
SA saxo 1: 
2 x SA saxo 1  

2 x előlap  
8 x gumiláb 

SA saxo 5 
2 x SA saxo 5  
2 x előlap  
8 x gumiláb 

SA saxo 10 
1 x SA saxo 10  

1 x előlap - függőleges  
1 x előlap - vízszintes 

4 x gumiláb  

SA saxo 40: 
2 x SA saxo 40  
2 x előlap  
8 x gumiláb 

SA saxo 50: 
1 x SA saxo 50  
1 x előlap  
4 x gumiláb 

SA saxo 60: 
1 x SA saxo 60  
1 x előlap  
4 x gumiláb 

A gumilábakat a csomagolóanyagban 
helyezik el. Ne felejtse el ezeket 
eltávolítani, mielőtt elrakja a 
csomagolást. Kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazóval, ha 
bármelyik alkatrész hiányzik. 



Beüzemelés-kompakt hangsugárzók 
Az SA saxo1, 5 és 10 modellekhez 
opcionális falikonzol elérhető,lásd a 4. 
oldalon. Az SA saxo 1,5 és 10 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. A mellékelt 
gumilábak, megelőzik a hangsugárzó 
elcsúszását
Beüzemelés-center hangsugárzó 
Az SA saxo 10 ideális középső 
hangsugárzónak is.Helyezze a 
hangsugárzót vízszintes helyzetben a TV 
képernyő fölé vagy alá a mellékelt 
gumilábakra. A hangsugárzóhoz egy 
vízszintes előlapot is mellékelünk, 
amelyet akkor kell használni, ha a 
hangsugárzót vízszintes helyzetbe 
helyezi.  
Beüzemelés - álló  hangsugárzók 

Az SA saxo 40,50 és 60 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.

Gumilábak

A mellékelt gumilábakat akkor használja, 
ha a hangsugárzót kemény felületre, 
például fapadlóra helyezi.  

(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. 
(A). 

(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. 

Az új technológia megtölti 
hanggal a szobát

Az SA legend 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.

Tüskék (külön kapható) 

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 csak a bejáratási 
időszak után használjon tüskéket 
vagy gumilábakat, hogy 
megkönnyítse a beállításokat és a 
felszerelést. 

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. 
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Az SA saxo család modelljei a piac legjobb ár/érték arányú hangsugárzói Tartozékok 
WB2 
Falra szerelhető, 
dönthető és 
forgatható 
funkcióval.  
Illeszkedik: 
a SA saxo 1 & 10 

modellekhez

W.5
Falra szerelhető, 
dönthető és 
forgatható 
funkcióval. 
Illeszkedik a
SA saxo 5 

modellhez
Válthat fehér előlapra
Cserélje ki az eredeti 
fekete előlapot fehérre. 
Minden modellhez 
elérhető. 

Tegye azt, amit több ezer 
zenekedvelő

Iratkozzon fel blogunkra, hogy 
megkapja az összes hírt, ajánlatot 
és hozzáférést a cikkekhez.
www.system-audio.com 

Látogasson el a www.system-audio.com oldalra és szerezzen 7 év 
gyártói garanciát




