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A doboz 
tartalma
SA legend 7.2 

1 x SA legend 7.2 

2 x előlap 

4 x gumiláb 

SA legend 7.2 silverback: 

1 x SA legend 7.2 silverback 

1 x hálózati kábel
1 x adapter
2 x előlap
4 x gumiláb

A gumiláb műanyag 
tasakban van.

 Üdvözöljük
Köszönjük, hogy a System Audio-t 
választotta.
 A System Audio szeretné a lehető 
legtöbb embert a legjobb 
hangzással megörvendeztetni. 
A legjobb eredmények elérése 
érdekében javasoljuk, hogy 
figyelmesen olvassa el ezt a 
kézikönyvet, mielőtt új SA 
hangsugárzóit csatlakoztatja. Ha 
bármilyen kérdése felmerülne, 
keressen bennünket bizalommal.

Garancia
A System Audio A/S 2 év garanciát 
vállal a gyártási hibákra és7 év 
garanciát a meghajtó egységekre a 
passzív hangsugárzókra és a 
keresztváltókra a következő címen 
történő regisztrációval 
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.

Információk az új hangsugárzójáról
Az új hangsugárzó bejáratása
A hangsugárzóknak 50 órás bejáratási 
időre van szüksége, és néhány napig 
zenét kell játszania, hogy a hangzás 
megfelelő legyen:

Megjegyzés:

* Minél jobb minőségű a rendszere, 
annál jobban fog szólni a hangsugárzó.

* A jó kábelek javítják a hangzást

* Töltsön időt a hangsugárzó 
elhelyezésének kikísérletezésével.

* Soha ne emelje fel a hangerőt olyan 
szintre, ahol a hangzás már nem tiszta.
* A legjobb minőség érdekében 
távolítsa el az előlapot.



.

Akassza hangsugárzóját a 
falra
Szereljen két csavart a falba a felhelyezés pozíciójának 
megfelelő távolságra (lásd alsó ábrák). Vízszintesen 39cm, 
függőlegesen pedig 19cm a lyuktávolság.

Ha szeretne, tegyen gumilábakat a hangszóró hátuljára, hogy 
helyet biztosítson a kábelnek. 19 cm 

39 cm 
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Helyezze úgy a hangsugárzóit 
ahogy szeretné
Döntse el, hogy vízszintesen vagy függőlegesen szeretné-e 
elhelyezni a hangsugárzót.  

A hangsugárzók pozíciója akkor ideális ha azok az Ön fülének 
magasságában vannak elhelyezve. 

Frissítse a hangfalait

Az SA legend hangsugárzók digitális 
aktív hangsugárzókká, úgynevezett 
SA legend silverback 
hangsugárzókká fejleszthetők.

Az SA legend silverback modellek digitális aktív 
hangsugárzók. Előerősítővel ellátott  
rendszerekben vagy házimozirendszerekben 
használatosak. A hangsugárzók ebben a 
változatban is megvásárolhatók. A modellek 
digitális aktív vezeték nélküli hangsugárzókká 
fejleszthetők. 

SA legend silverback modellek vezeték nélküli 
hub-bal digitális aktív vezeték nélküli 
hangsugárzók. Használhatók okostelefonhoz, 
tablethez, TV-hez, CD-hez, lemezjátszóhoz stb. 
Egy zenei rendszert alkotnak. 
A hangsugárzók ebben a változatban is 
megvásárolhatók. 7.1 hubbal kiegészítve (akár) 
7.1-es vezeték nélküli digitális házimozi részévé 
fejleszthetők. 



www.system.audio.com 

Az SA legend 7.2 silverback 
műkdödtetése

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

Technikai adatok
WiSA receiver  

1 analóg XLR bemenet
Automatikus jelérzékelés

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. 




