
SA saxo 3 és 7 active
vers. 5 .hun

Olvassa el ezt az útmutatót, hogy 
20%-kal jobb hangot kapjon
Ön a piac egyik legjobb vezeték nélküli hangsugárzó tulajdonosa. Ez a 
használati útmutató segíthet abban, hogy 20%-kal jobb hangzást kapjon, 
mintha egyszerűen csak csatlakoztatná a hangsugárókat, ezért szánjon 
rá egy percet, hogy elolvassa.

Használati útmutató Magyar



Üdvözöljük
Köszönjük, hogy az SA-t választotta.
Én vagyok a felelős a hangszórók 
technológiájáért, és itt megkapja a 
segítséget az induláshoz

A csomag két hangsugárzót, egy 
távirányítót, egy hangszórókábelt, egy 
tápkábelt és egy használati útmutatót 
tartalmaz.
Olvassa el a használati útmutatót, és 
jegyezze meg a TIPP-el kiemelt pontokat.
Tartsa be ezeket, és így teljes mértékben ki 
tudja majd használni új hangszóróit.
Használja ki az SA ingyenes 7 éves 
garanciára vonatkozó ajánlatát, és 
regisztrálja hangszóróját weboldalunkon (az 
ügyfélszolgálat menüpont alatt).
Ha bármilyen kérdése van, szívesen látjuk 
írjon nekünk a facebookon.
Gyorsan fogunk válaszolni.
Jó szórakozást!

Ole Witthøft

Gyűjtse az audio 
élményeit 
A nappaliban elhelyezett vezeték nélküli 
SA hangsugárzókkal egy helyen gyűjtheti 
össze audioélményeit.

A hangsugárzók bármivel összeköthetőek, 
legyen az számítógép, televízió, 
játékkonzol vagy iPod, és Bluetooth-on 
keresztül kiváló minőségű zenét hallgathat 
vezeték nélküli eszközeiről.

Az SA saxo active két hangsugárzóból áll. 
Egy aktív és egy passzív hangsugárzóból. 
Az aktívat kell csatlakoztatni a hallgatni 
kívánt eszközökhöz, és ezt kell a 230V 
feszültséghez csatlakoztatni. A két 
hangssugárzót szintén össze kell kötni 
egymással, a mellékelt kábellel.

Bekapcsolva vagy készenlétben
A kék fény azt jelenti, hogy a hangszóró 
be van kapcsolva.
A narancssárga fény készenléti állapotot 
jelent.
A narancssárga fény villogása készenléti 
állapotot jelent, automatikus érzékeléssel.

TIPP. A hangszóró kb. 20 perc jel nélkül 
töltött idő után készenléti állapotba kerül.

Bluetooth-kijelző
A jobb oldali fehér fény jelzi a hangszóró 
Bluetooth-jelzését.
Villogó fény. A hangszóró más Bluetooth-
eszközöket keres Folyamatos fény. A 
hangszóró párosítva van egy Bluetooth-
eszközzel Nincs fény. A hangszóró nem 
használja a Bluetooth bemenetet.

Információk a hangsugárzóiról
Gomb három funkcióval 
Elforgatás. Növeli vagy csökkenti a 
hangerőt.
Rövid kattintás. Váltás a bemenetek 
között 
Hosszabb nyomás. A hangsugárzó 
bekapcsolása
vagy készenléti állapotba állítása.
TIPP. A hangsugárzót az elején lévő 
szöveten keresztül a gomb 
megnyomásával kapcsolhatja be.
Automatikus érzékelés
Ha az SA saxo active kikapcsolt állapotban 
(beleértve a bluetooth-t is) jelet kap egy 
bemeneten, automatikusan bekapcsol, és a 
megfelelő bemenetre kapcsol.



Hogyan csatlakozzon  
a hangsugárzójához
Kövesse a nyilakat a hangsugárzó körül. Kezdje itt.
Legfeljebb négy, kábelt használó eszközt, illetve 
korlátlan számú vezeték nélküli eszközt csatlakoztathat 
Bluetooth használatával.
Itt láthatja, hogyan csatlakoztathatja a különböző 
eszközöket.
TIPP Az aktív hangsugárzónak (a képen látható) a bal 
oldalon kell lennie, ha elölről nézi a hangsugárzókat.

Chromecast ,TV, DVD, Blu-

Ray vagy játék csatlakozása

Az OPT1 és OPT 2  
bemenetek tiszta hangzást 
biztosítanak a digitális 
médiának.

Lemezjátszó csatlakozás 
(MM) 

Az analóg RCA bemenet 
fogadja a jelét

Földelés a lemezjátszóhoz

Adaptív mély

Növeli a mélyhangokat, 
alacsony hangerőn

Az aktív hangsugárzónak  
a bal oldalon kell lennie, 
ha elölről nézi a 
hangsugárzókat.

Csatlakoztasson egy számítógépet vagy hasonlót.

Az analóg bemenet RCA phono csatlakozóval számítógép, iPod vagy 
hasonló forrásokhoz.
TIPP A számítógépeknek általában nem jó a Bluetooth kapcsolata. 
Jobb, ha kábellel csatlakoztatja őket a hangsugárzóhoz.

Vezeték nélküli csatlakozás 
Bluetooth segítségével 
Nézze meg a hátoldalon .

Fali tartó 
Akassza fel a hangsugárzókat a falra, és 
ide szerelje fel a W.5 falikonzolt.

Hangsugárzó-hangsugárzó kábel 
Itt a mellékelt fehér kábel köti össze a 
két hangszórót egymással.
Vegye figyelembe, hogy a kábelnek egy 
négyzet alakú és egy kerek feje van.

A szögletes fej hegyét dugja be a plusz 
(piros), a kerek fejet pedig a mínusz 
(fekete) csatlakozóba mindkét 
hangszórón. 

Az átlátszó csatlakozók az óramutató 
járásával ellentétes irányban elforgatva 
meglazulnak.

A kábel hegyének van hely a 
csatlakozás fémrészében. Helyezzen be 
egy kábelt mindkét csatlakozóba, és 
húzza meg erősen.
TIPP Ha szükséges, hosszabb kábelt is 
használhat.

Aktív mélysugárzó
Itt csatlakoztathat egy aktív mélynyomót.

IEC hálózati aljzat
Ide kösse be a mellékelt hálózati kábelt



A távvezérlő működtetése

1. Készenlét - Press for stand by
2. Némítás
Bluetooth gomb

3. Aktiválja a Bluetooth eszközök keresését

Bemeneti lehetőségek

4. Bluetooth bemenet választó
5. Phono bemenet választó
6. RCA bemenet választó
7. Optical 1 bemenet választó
8. Optical 2 bemenet választó 
Multi funkciók
9. Hangerő fel
10. Hangerő le
11. Előző lejátszása (Bluetooth)
12. Következő lejátszása (Bluetooth)
13. Indítás / Pillanat állj (Bluetooth)

Csatlakozás a hangsugárzóhoz  
Bluetooth kapcsolattal (párosítás)

 Az iPod, az iPhone és az iPad az 
Apple Inc. védjegyei.
A Bluetooth® védjegy és logók a 
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett 
védjegyei, és a System Audio A/
S licenc alapján használja a 
védjegyeket. www.system.audio.com

Kérdése van vagy segítségre van szüksége? 
Kérdezze meg szakértőinket a Facebookon, és 
gyorsan választ kap.
Látogasson el hozzánk: www.facebook.com/
SystemAudio

A hangsugárzók beállítása
TIPP. Fontos, hogy a hangsugárzókat ott helyezze el, 
ahol a legjobban szólnak. Próbálja meg egymástól 
1,5-2,5 méter távolságra és a kedvenc hallgatási 
pozíciójának fülmagasságába helyezni.
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Hogyan érvényesítse a 7 év gyári garanciát
Regisztrálja termékét a www.system-audio.com oldalon, hogy ingyenes 7 éves 
gyári garanciát kapjon. 
A gyári garancia a terméknek a legközelebbi kereskedőhöz történő visszaküldésére 
vonatkozik és nem tartalmazza a begyűjtést és a kiszállítást.  
A garancia a gyártási hibákra vonatkozik, és magában foglalja az alkatrészeket és a 
munkadíjat. A garancia nem terjed ki az elhasználódásra, a helytelen használatra, a 
helytelen csatlakoztatásra, a rossz csomagolásból, a nem szakszerű használatból, a 
nem megfelelő karbantartásból eredő szállítási károkra, illetve ha a terméken 
módosításokat végeztek. 
A garancia csak a modellre és a sorozatszámra vonatkozó adatokat tartalmazó 
vásárlási bizonylat bemutatása esetén érvényes. 

1. Nyomja meg a távirányító készenléti gombját 
és kapcsolja be a hangsugárzót. Ezután nyomja 
meg a Bluetooth gombot. Ekkor a fehér Bluetooth-
kijelző lassan villogni fog, jelezve, hogy a 
hangszóró készen áll. (Ha ez folyamatosan 
világít, a hangsugárzó már össze van 
kapcsolódva egy eszközzel, amelyhez korábban 
már csatlakozott)
2. A Bluetooth eszközén indítsa el az új eszköz 
keresése funkciót.
Válassza ki az "SA saxo active" lehetőséget a 
listából.
talált Bluetooth-eszközök listájában.
3. Ha a kapcsolat létrejön, a fehér Bluetooth-
kijelző folyamatosan világítani fog.
A készüléket nem kell újra párosítani. SA saxo 
active továbbra is az eszközlistán marad.
4. Ha nincs kapcsolat: kapcsolja ki a 
hangsugárzót a hátul lévő főkapcsolónál, és 
ismételje meg az 1. és 2. lépést.
5. Ha az eszközök csatlakoztatva vannak, akkor a 
lejátszást a távirányítóval vagy a készülékkel is 
vezérleheti.

Technikai specifikációk
Bluetooth 4.0 lossless aptX 
AAC (Apple), WAV,
MP3 320 kbps
2 optikai digitális
1 lemezjátszó bemenet
1 analóg sztereó RCA 
Automatikus jel érzékelés

Kimenet
2 x 40W telj. D oosztályú 
erősítő
Mélysugárzó kimenet




