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V prípade pretrvávania nesprávneho
zobrazovania farieb...
cVypnite TVP a po cca 15 až 30 minútach ho opäť
zapnite.

V prípade opätovného pretrvávania
nesprávneho zobrazovania farieb...
cReproduktory presuňte ďalej od TVP.

Reproduktorový systém

SS-SFCR600H

VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu
ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom,
zariadenie nerozoberajte. Opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.

Informujte sa o spôsobe likvidácie
zariadenia v zmysle platných
predpisov a noriem.

Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• Pred používaním zariadenia skontrolujte, či sa
prevádzkové napätie zariadenia zhoduje s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
• Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo
kvapalina, zariadenie odpojte od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.

Umiestnenie surround reproduktorov
a surround zadných reproduktorov

Reproduktory premiestnite, alebo znížte hlasitosť
zosilňovača.

Pri montáži surround reproduktorov a surround
zadných reproduktorov na stenu postupujte následovne:

• Reproduktory neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
— Príliš horúce alebo studené.
— Znečistené alebo zaprášené.
— Veľmi vlhké.
— Vystavené vibráciám.
— Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestňovaní zariadenia buďte opatrný, keďže
pri umiestnení na špeciálne povrchovo upravenú
podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú atď.) môže
dôjsť k vzniku fľakov alebo zmene farieb povrchu.

Čistenie
Povrch reproduktorov čistite mäkkou handričkou mierne
navlhčenou v jemnom čistiacom roztoku alebo vo vode.
Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, čistiace prášky
alebo rozpúšťadlá, ako sú lieh, riedidlá alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa tohto zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu
Sony.

Ak sa vyskytne jav nesprávneho
zobrazovania farieb na TVP umiestnenom
v blízkosti reproduktorov
Predné a stredový reproduktor sú z dôvodu eliminácie
šírenia magnetického poľa magneticky tienené, takže
môžu byť umiestnené v blízkosti TVP. Aj napriek tomu
môže na niektorých typoch TV prijímačov vzniknúť
jav nesprávneho zobrazovania (ovplyvňovania) farieb.
Nakoľko surround reproduktory nie sú magneticky
tienené, odporúčame ich umiestniť ďalej od TVP.

1 Pripravte si bežne dostupné skrutky (nedodávané),
ktoré budú vyhovovať otvorom na zadnej strane
každého reproduktora (E).
2 Skrutky naskrutkujte do steny. Skrutky by mali
vyčnievať cca 5 až 7 mm (F).
3 Zaveste surround reproduktory a surround zadné
reproduktory na skrutky (G).

Poznámky
• Použite skrutky vhodné pre daný materiál a
pevnosť steny. Sadrokartónové steny sú obzvlášť
krehké. Pri takýchto stenách naskrutkujte skrutky
do nosníkov. Surround reproduktory a surround
zadné reproduktory inštalujte na zvislé a ploché steny
v miestach, kde je v stenách výstuha.
• Informácie o skrutkách a vhodnosti ich použitia vám
poskytne ich predajca.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za akékoľvek
poškodenia ani úrazy zapríčinené nesprávnou
inštaláciou (t.j. nedostatočná pevnosť steny, nesprávna
montáž tohto produktu alebo živelné pohromy).

Zapojenie systému

Nastavenie zosilňovača

Reproduktory pripájajte do výstupných konektorov
na zosilňovači (A).
Pred samotným pripájaním skontrolujte, či sú vypnuté
všetky zariadenia (aj subwoofer).

Ak používate zosilňovač so vstavaným multikanálovými
dekodérmi (Dolby Digital*1, DTS*2 a pod.), v ponukách
nastavení zosilňovača by ste mali nastaviť parametre
vášho reproduktorového systému.
Ponuky nastavenia zosilňovača sa líšia podľa toho, či
používate alebo nepoužívate subwoofer (nedodávaný).
Vhodné nastavenia pozri v nižšie uvedenej tabuľke.
Podrobné informácie o postupe nastavenia pozri
v návode na použitie zosilňovača.

Poznámky (B)
• Skontrolujte, či sú konektory plus (+) a mínus (–)
na reproduktoroch prepojené s konektormi plus (+)
a mínus (–) na zosilňovači.
• Skrutky na konektoroch pevne dotiahnite, uvoľnené
skrutky môžu byť zdrojom šumu.
• Skontrolujte správnosť všetkých prepojení. Kontakt
medzi odizolovanými reproduktorovými káblami
pri konektoroch môže spôsobiť skrat.
• Podrobné informácie o pripájaní k zosilňovaču pozri
v návode na použitie zosilňovača.

Rada
Čierne káble alebo káble s čiernym prúžkom majú
zápornú (–) polaritu a treba ich zapojiť do konektorov
mínus (–).

Prevádzka
• Nezaťažujte systém dlhodobo príkonom vyšším ako je
maximálna zaťažiteľnosť systému.
• Ak polarita zapojenia reproduktorov nie je správna,
hlboké tóny budú nevýrazné a zvuk niektorých
nástrojov bude ťažko lokalizovateľný.
• Kontakt odizolovaných reproduktorových káblov
pri konektoroch môže spôsobiť skrat.
• Aby nedošlo k poškodeniu reproduktorového systému,
pred pripájaním vypnite zosilňovač.
• Mriežka reproduktora sa nedá demontovať. Nepokúšajte
sa demontovať mriežku z reproduktora. Ak sa ju
pokúsite demontovať, môžete poškodiť reproduktor
(len pre stredový a surround reproduktory).
• Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň (nesmie
dochádzať ku skresľovaniu zvuku).

Ak chcete stredový reproduktor položiť na TVP,
do každého spodného rohu reproduktora upevnite
podložky (dodávané). Reproduktor musí byť bezpečne
umiestnený na povrchu TVP (nesmie sa kývať, ani
posúvať).

Ak sa vyskytne akustická spätná väzba
(pískanie)

Umiestnenie
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Umiestnenie stredového
reproduktora (D)

Umiestnenie reproduktorov
Umiestnenie jednotlivých
reproduktorov
Každý reproduktor by mal smerovať k miestu
počúvania. Oveľa lepší priestorový (surround) efekt
dosiahnete, ak budú všetky reproduktory v rovnakej
vzdialenosti od miesta počúvania.
Predné reproduktory umiestnite vo vhodnej vzdialenosti
napravo a naľavo od TVP.
Subwoofer (nedodávaný) umiestnite na ľubovoľnú
stranu TVP.
Stredový reproduktor umiestnite presne v strede nad
TVP. Umiestnenie surround reproduktorov značne závisí
od tvaru a vlastností miestnosti.

Umiestnenie reproduktorov pri 6.1-kanálovom
reproduktorovom systéme (C-1)
Umiestnenie reproduktorov pri 5.1-kanálovom
reproduktorovom systéme (C-2)
Surround reproduktory môžu byť umiestnené po
stranách od miesta počúvania A alebo za miestom
počúvania B.

Poznámka
Reproduktor umiestnite na ploché a vodorovné miesto.

A

B
Predný (ľavý)

Predný (pravý)
Subwoofer (nedodávaný)

Stredový reproduktor
Surround reproduktory
Subwoofer (nedodávaný)
Surround zadný

Predný (pravý)

Predný (ľavý)

LINE IN

2,5 m
2,5 m

e

Surround (ľavý)

Surround (pravý)

2,5 m
CENTER

Zosilňovač

E

WOOFER OUT

e
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R

L
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Surround zadný

E

SURROUND

C-2

SURROUND BACK

10 m

Surround (pravý)

Surround zadný

Stredový

10 m

10 m

Subwoofer (nedodávaný)
Predný (pravý)

Predný (ľavý)

Surround (ľavý)

A

Surround (ľavý)

D

E

A

B

F

4 mm

B

G

Surround (pravý)

Otvor na zadnej
strane reproduktora
4 mm

viac než 25 mm

Podložky

10 mm
4 mm
10 mm
5 až 7 mm

Nastavte
LARGE*3 alebo
SMALL
SMALL
SMALL
ON (alebo YES)
SMALL*4

Nastavenie reproduktorov
(Subwoofer sa nepoužíva)
Pre
Predné reproduktory
Stredový reproduktor
Surround reproduktory
Subwoofer (nedodávaný)
Surround zadný

Subwoofer (nedodávaný)

E

E

Stredový

Stredový

e

e

Nastavenie reproduktorov
(Subwoofer sa používa)
Pre
Predné reproduktory

C-1

Nastavte
LARGE
SMALL
SMALL
OFF (alebo NO)
SMALL*4

*1 „Dolby” a symbol dvojité-D sú obchodné značky
spoločnosti Dolby Laboratories.
*2 „DTS” a „DTS Digital Surround” sú ochranné
známky spoločnosti Digital Theater Systems, Inc.
*3 Ak používate subwoofer, odporúčame nastaviť
predné reproduktory na „LARGE”. Ak sa však
vyskytne skreslenie zvuku, nastavte predné
reproduktory na „SMALL”.
*4 Ak využívate systém na reprodukciu 6.1-kanálového
zvuku, pozri návod na použitie zosilňovača.

Otvor na zadnej strane reproduktora

Rozmery (š/v/h)

Riešenie problémov

Technické údaje

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú
akékoľvek problémy, skontrolujte nasledovný
prehľad a vykonajte uvedené riešenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.

SS-MFS500H (Predné reproduktory)

Nie je počuť zvuk.
• Skontrolujte správnosť všetkých prepojení.
• Skontrolujte, či je na zosilňovači správne
nastavená hlasitosť.
• Skontrolujte, či je prepínač zdroja vstupného
signálu na zosilňovači nastavený na správny
zdroj vstupného signálu.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
Ak áno, odpojte ich.
V reproduktoroch počuť šum a hluk.
• Skontrolujte správnosť všetkých prepojení.
• Skontrolujte, či nie je žiadne audio zariadenie
umiestnené príliš blízko TVP.
Vypadáva zvuk.
• Skontrolujte správnosť všetkých
prepojení. Kontakt medzi odizolovanými
reproduktorovými káblami pri konektoroch
môže spôsobiť skrat.

Reproduktorový systém
Osadenie reproduktora

Typ ozvučnice
Impedancia
Zaťažiteľnosť
Úroveň citlivosti
Frekvenčný rozsah
Rozmery (š/v/h)
Hmotnosť

Hmotnosť
Dvojpásmový, magneticky
tienený
Hlbokotónový: priemer
10 cm, kónický typ × 2
Vysokotónový: priemer
2,5 cm, symetrický kalotový
typ
Bass reﬂex
8 Ohm
Maximálna zaťažiteľnosť:
120 W
85 dB (1 W, 1 m )
50 Hz - 50 000 Hz
Cca 232 × 985 × 270 mm
vrátane prednej mriežky
Cca 8,0 kg

SS-CN250 (Stredový reproduktor)
Reproduktorový systém
Osadenie reproduktora
Typ ozvučnice
Impedancia
Zaťažiteľnosť
Úroveň citlivosti
Frekvenčný rozsah

Širokopásmový, magneticky
tienený
priemer 10 cm, kónický
typ × 2
Bass reﬂex
8 Ohm
Maximálna zaťažiteľnosť:
100 W
88 dB (1 W, 1 m)
85 Hz - 20 000 Hz

Cca 355 × 130 × 144 mm
vrátane prednej mriežky
Cca 2,6 kg

SS-SR250 (Surround reproduktory a surround
zadné reproduktory)
Reproduktorový systém
Osadenie reproduktora
Typ ozvučnice
Impedancia
Zaťažiteľnosť
Úroveň citlivosti
Frekvenčný rozsah
Rozmery (š/v/h)
Hmotnosť

Širokopásmové
priemer 10 cm, kónický typ
Bass reﬂex
8 Ohm
Maximálna zaťažiteľnosť:
100 W
85 dB (1 W, 1 m)
85 Hz - 20 000 Hz
Cca 180 × 130 × 146 mm
vrátane prednej mriežky
Cca 1,4 kg

Dodávané príslušenstvo
Reproduktorový kábel 2,5 m (3)
Reproduktorový kábel 10 m (3)
Podložky (4)
Právo na zmeny vyhradené.

