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Óvintézkedések

Összeszerelés

A biztonságról
•
•

a

A Sony kisméretű hangsugárzó rendszereihez
való használatra ajánlott.
Ügyeljen, hogy a hangszóróállványt mindig
vízszintes, síkfelületen helyezze el.

A tisztításról

b

B

A csővázat, az alapot és a keretet egy gyenge
tisztítószerrel megnedvesített puha ruhaneművel
tisztíthatja. Soha ne használjon dörzsölő eszközt,
súrolóport vagy oldószert – például hígítót, benzint
vagy alkoholt.

C
D

Ha rendszerével kapcsolatban bármilyen probléma
vagy kérdés merülne fel, forduljon a legközelebbi
Sony kereskedőhöz.

Megjegyzés az elhelyezésről
Ügyeljen amikor az állványt valamilyen módszerrel
kezelt (viaszolt, olajozott, fényesített, stb.) padlóra
helyezi, mivel az foltot hagyhat, vagy elszíneződést
okozhat.

E

Egyenesítse ki, majd húzza át a hangszóró
vezetékét a csővázon található lyukon.
Ha a hangszóró vezetékéhez csatlakozódugó
kapcsolódik, az ábrán látható módon
hajtsa össze a hangszóró vezetékét. Azután
egyenesítse ki, majd húzza át a vezetéket az
alapon (B), és a csővázon (A) alulról felfelé.
Erősítse a lábakat (C) az alap (B) alsó
feléhez. A csővázat (A) hasonló módon
erősítse az alaphoz, majd a csővázat egy
csavarral (D) rögzítse az alaphoz.
Fordítsa a csővázat fejjel lefelé, és erősítse
a két csavart (D) az alap alsó feléhez.
Lazítsa meg a csővázon található két csavart,
és állítsa be magasságát 762 és 984 mm
között, majd szorítsa meg újra a csavarokat.
A csavarral (E) rögzítse erősen
a hangsugárzót a keretre.

Műszaki adatok
Méretek (szé × ma × mé)
Kb.: 280 × 762 × 984 mm
Tömeg
Kb.: 4,0 kg
A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
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HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

