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Asamblarea difuzoarelor înalte
Lista pieselor
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* Doar BDV-N990W

Română
Întindeţi o cârpă pe podea pentru a evita deteriorarea podelei atunci când
asamblaţi difuzoarele.
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Ghid de instalare a difuzoarelor

1 Plasaţi suportul () în partea de jos a difuzorului () şi prindeţi-l cu trei
şuruburi negre ().




Utilizaţi câte trei şuruburi pentru fiecare difuzor.

2 Alegeţi un cablu pentru difuzor, potrivind culoarea etichetei de pe spatele
difuzorului cu conectorul cablului difuzorului (a se vedea mai jos). Pliaţi cablul
difuzorului () pe aproximativ 70 cm şi răsuciţi-l. Introduceţi cablul
difuzorului prin suport () şi scoateţi-l prin partea de sus a părţii inferioare
a difuzorului ().

BDV-N990W/N890W

Difuzor frontal dreapta (R): Roşu

Difuzor surround stânga (L)*: Albastru

Difuzor surround dreapta (R)*: Gri

3 Plasaţi partea de sus a difuzorului ( şi *) pe partea de jos a difuzorului ();
ridicaţi cablul difuzorului () în scobitura din spatele părţii de sus a difuzorului
şi, în timp ce îl ţineţi cu degetul, ataşaţi cu atenţie părţile de sus şi de jos ale
difuzorului. Eliberaţi cablul difuzorului şi prindeţi părţile de sus şi de jos ale
difuzorului cu un şurub argintiu ().
4 Conectaţi cablul difuzorului ().
5 Întindeţi bine cablul () trăgându-l de sub suport () şi apoi glisaţi cablul
difuzorului în scobitura din spatele părţii de sus a difuzorului ( şi *).
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Difuzor frontal stânga (L): Alb

* Doar BDV-N990W.
Pentru a monta difuzoarele pe perete, consultaţi instrucţiunile de pe verso.



Notă cu privire la manipularea subwooferului (doar BDV-N990W)
Nu introduceţi mâna în canelura subwooferului atunci când îl ridicaţi. Transductorul difuzorului
se poate deteriora. Când ridicaţi subwooferul, ţineţi-l de dedesubt.
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Română
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Montarea difuzoarelor pe un perete

Atenţie
 Contactaţi un atelier de montaj sau un instalator pentru detalii legate
de materialul peretelui sau de şuruburile ce trebuie utilizate.
 Utilizaţi şuruburi adecvate materialului şi rezistenţei peretelui. Deoarece plăcile
din gips sunt destul de fragile, prindeţi şuruburile bine de o grindă şi fixaţi-le în
perete. Montaţi difuzoarele pe un perete vertical şi plat, unde este aplicată
ranforsare.
 Compania Sony nu este responsabilă pentru accidente sau daune cauzate
de montarea necorespunzătoare, de rezistenţa insuficientă a peretelui sau
de montarea necorespunzătoare prin înşurubare, de calamităţi naturale etc.

Pregătirea difuzorului înalt

1

Pregătirea difuzorului înalt
1 Ataşaţi capacul pentru partea de dedesubt a difuzorului dedesubtul părţii
de sus a difuzorului înalt.
2 Conectaţi cablul difuzorului la difuzor.
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Asiguraţi-vă că potriviţi cablurile difuzoarelor la bornele corespunzătoare de pe difuzoare: cablul
difuzorului cu manşon colorat la , iar cablul difuzorului fără manşon colorat la .
Culori manşoane:
Difuzor frontal stânga (L): Alb
Difuzor frontal dreapta (R): Roşu
Difuzor surround stânga (L)*: Albastru
Difuzor surround dreapta (R)*: Gri

Manşon colorat

* Doar BDV-N990W.

Pregătirea difuzorului satelit (doar BDV-N890W)

Agăţarea difuzorului de perete

1

4 mm
(3/16 in)

Pregătirea difuzorului satelit (doar BDV-N890W)

5 mm
(7/32 in)

Gaură din spatele
difuzorului

30 mm
(1 3/16 in)

Manşon colorat

Agăţarea difuzorului de perete
1 Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) potrivite pentru gaura din spatele fiecărui
difuzor.
2 Prindeţi şuruburile în perete.

10 mm
(13/32 in)

1

1 Desfaceţi şurubul, apoi îndepărtaţi suportul şi cablul difuzorului.
2 Schimbaţi direcţia suportului îndepărtat şi introduceţi cablul difuzorului prin
gaura suportului.
3 Conectaţi cablul difuzorului la difuzor.
4 Fixaţi suportul cu şurubul îndepărtat la Pasul 1.
5 Fixaţi cablul difuzorului în suportul acestuia.

Lăsaţi un spaţiu între perete şi capul şurubului.
Pentru difuzorul înalt: între 8 mm şi 10 mm
Pentru difuzorul satelit*: între 5 mm şi 7 mm

2 Pentru difuzorul înalt
200 mm
(7 7/8 in)

Măsuraţi distanţa dintre şuruburi înainte de a le prinde în perete.
Pentru difuzorul înalt: 200 mm
Pentru difuzorul central: 154 mm
Pentru difuzorul satelit*: 40 mm
* Doar BDV-N890W

3 Agăţaţi difuzorul în şuruburi.
Între 8 mm şi 10 mm (între 11/32 in şi 13/32 in)

Pentru difuzorul central
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154 mm
(6 1/8 in)

Între 4 mm şi 6 mm (între 3/16 in şi 1/4 in)

Pentru difuzorul satelit
(Doar BDV-N890W)

Între 5 mm şi 7 mm (între 7/32 in şi 9/32 in)

3
3
Manşon colorat

40 mm
(1 5/8 in)

Pentru difuzorul central: între 4 mm şi 6 mm

