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În legătură cu siguranţa
Acest produs este un sistem de boxe destinat utilizării împreună cu un televizor
sau cu un monitor marca Sony.
Produsele marca Sony sunt realizate punându-se pe prim-plan siguranţa.
Utilizarea incorectă poate conduce la răniri grave cauzate de incendii sau
de şocuri electrice. Aveţi grijă să respectaţi următoarele măsuri de precauţie
pentru a evita asemenea accidente.
Atenţie
• Dacă montarea nu este corect efectuată, este posibil ca boxa să cadă. Pentru
detalii legate de instalare, de utilizare şi de măsurile de precauţie care se
impun, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul
sau cu monitorul.
• Nu folosiţi produsul dacă este deteriorat şi contactaţi dealer-ul dvs. Sony
pentru service.
• Decuplaţi cablul de alimentare al televizorului sau al monitorului când
montaţi boxa.
Produse speciﬁcate
Acest produs este destinat utilizării împreună cu un televizor digital Color
model KDL-40ZX1 şi cu un monitor LCD tip KLV-40ZX1M (valabil la
septembrie 2008).
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelﬁnger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate
de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresele menţionate în documentele de
garanţie sau de service furnizate separat.

Speciﬁcaţii
Unitate boxe
Tweeter :
Registru complet:
Impedanţă
Puterea maximă la intrare
Dimensiuni (L×Î×A)
Masă
2

2 cm (2)
3 × 10 cm (2), 4 × 10 (2)
7Ω
12 W + 12 W
aprox. 985,7 × 172,5 × 45,3 mm
2 kg

Accesorii
A Boxă (1)

B Separator (de culoare galbenă) (2)
* Se utilizează numai cu suportul pentru podea tip
SU-FL71M/L (nu se comercializează în anumite regiuni).
C Şurub M5×8 (2)

În legătură cu utilizarea
Cu privire la curăţare
• Ştergeţi carcasa cu o bucată de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie
slabă de apă cu săpun.
• Nu folosiţi substanţe chimice cum ar ﬁ alcool, benzină sau tiner deoarece
carcasa boxelor se poate deteriora.
Cu privire la amplasare
• Aşezaţi monitorul cu faţa în jos pe o suprafaţă de lucru stabilă şi de dimensiune
mai mare decât cea a acestuia.
• Pentru a evita deteriorarea suprafeţei ecranului, aveţi grijă să acoperiţi
suprafaţa de lucru cu o pânză moale, înainte de a aşeza monitorul pe
aceasta.
• Nu apucaţi de boxă când doriţi să deplasaţi monitorul.
• Conexiunile cablurilor nu pot ﬁ realizate după ce monitorul cu boxa ataşată
este montat pe perete.
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Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot ﬁ cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

