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Język polski

Italiano
Collocazione

ATTENZIONE
Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche,
non esporre l’apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Per evitare incendi, non coprire le aperture per la ventilazione
dell’apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. né collocare
candele accese sull’apparecchio.
Onde evitare incendi o scosse elettriche, non collocare oggetti
contenenti liquidi, ad esempio vasi, sull’apparecchio.
Non aprire il rivestimento, onde evitare il rischio di
scosse elettriche. Per le operazioni di assistenza rivolgersi
esclusivamente a personale qualiﬁcato.
Installare il sistema in modo che il cavo di alimentazione possa
essere immediatamente scollegato dalla presa di rete in caso di
necessità.
Non installare l’apparecchio in uno spazio chiuso, come una
libreria o un mobiletto.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico
a ﬁne vita (Applicabile in tutti i paesi dell’Unione
Europea e in quelli con sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione
indica che il prodotto non deve essere considerato
come un normale riﬁuto domestico, ma deve
invece essere consegnato ad un punto di raccolta
appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici
ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute
che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento
inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare
le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il
riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l’ufﬁcio
comunale, il servizio locale di smaltimento riﬁuti oppure il
negozio dove l’avete acquistato.
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante
autorizzato ai ﬁni della Compatibilità Elettromagnetica e della
sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelﬁnger
Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema
relativo all’assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento
agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia
forniti con il prodotto.

Uso del manuale
Il sistema diffusori a 5.1 canali SA-FT7ED è composto da due
diffusori anteriori, due diffusori surround (senza differenze
tra i diffusori anteriori e surround), un diffusore centrale e un
subwoofer. Tale sistema supporta i formati Sony Digital Cinema
Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby Digital e così via, garantendo
la qualità ottimale durante la visione di ﬁlm.
* “Dolby” e il simbolo della doppia D sono marchi dei Dolby
Laboratories.

Precauzioni
Sicurezza
• Prima di usare il sistema, assicurarsi che la tensione operativa
del sistema sia identica a quella della rete elettrica locale.
• Il sistema non è scollegato dalla fonte di alimentazione
CA (corrente di rete) ﬁntanto che è collegato alla presa di
corrente, anche se il sistema stesso è stato spento.
• Scollegare il sistema dalla presa di corrente se non si usa per
un lungo periodo. Per scollegare il cavo, tirare afferrandone la
spina. Non tirare mai il cavo stesso.
• Se liquidi o oggetti solidi penetrano nel sistema, scollegare il
cavo di alimentazione del sistema e far controllare il sistema
da personale qualiﬁcato prima di usarlo ulteriormente.
• Il cavo di alimentazione CA deve essere sostituito solo presso
un centro assistenza qualiﬁcato.

Funzionamento

• Non collocare i diffusori in posizione inclinata.
• Non collocare i diffusori in luoghi:
— estremamente caldi o freddi
— polverosi o sporchi
— molto umidi
— soggetti a vibrazioni
— esposti alla luce solare diretta
• Se il diffusore viene collocato su un pavimento trattato
con prodotti speciali, quali cera, olio o lucidanti, prestare
attenzione onde evitare eventuali macchie o perdite di colore.
Pulire le casse dei diffusori con il panno di pulizia in dotazione.
Per qualsiasi domanda o problema riguardante il sistema
diffusori, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Accessori in dotazione e
metodi di installazione
I diffusori di questo sistema possono essere installati in 3 modi:
utilizzando supporti da pavimento, supporti da tavolo o staffe di
montaggio a parete. Gli accessori necessari per ciascun metodo
di installazione sono illustrati nelle tabelle sottostanti.
Diffusore anteriore/surround (non vi sono differenze
tra i diffusori anteriori e surround.)

Metodi di installazione
Accessori in dotazione

Supporto
Staffa di
Supporto
da
montaggio
da tavolo
pavimento
a parete

Per i diffusori anteriori
 Cavo del diffusore
(3,5 m) × 2



 Supporto da
pavimento × 2




-

-

 Cavo del diffusore
(10 m) × 2



-



Per i diffusori anteriori/surround
 Vite a testa
esagonale × 8







 Chiave × 1







 Adattatore di
terminale × 4

-





 Base del supporto
da tavolo × 2

-

 Vite (M5) × 8

-



-



-

 Staffa di montaggio
a parete × 4

-

-



 Vite (M4) × 16

-

-



 Gancio di
montaggio a parete
×8

-

-



Diffusore centrale

Metodi di installazione



 Base del supporto
per il diffusore
centrale × 1



-

 Regolatore del
supporto per il
diffusore centrale
×1



-

Se si notano irregolarità di colore nello
schermo di un televisore in prossimità del
sistema

 Vite (M5) × 2



-

 Vite (M4) × 4





Questo sistema diffusori è schermato magneticamente per
permetterne l’installazione vicino ad un televisore. Tuttavia,
irregolarità di colore possono apparire su alcuni tipi di
televisore.

 Gancio di
montaggio a parete
×2

-



 Staffa di montaggio
a parete × 1

-

Se si verifica feedback
Spostare i diffusori o abbassare il volume sull’ampliﬁcatore.

Note sul vetro temperato
Il vetro temperato può essere più fragile del vetro normale. In
caso di rottura, il vetro può causare ferite gravi. Per prevenire
gli incidenti, rispettare le seguenti precauzioni.
• Non sottoporre il vetro ad urti ﬁsici eccessivi.
Non lasciare cadere oggetti dall’alto né colpire il vetro.
Non colpire i bordi del vetro.
• Non incrinare il vetro.
Il vetro potrebbe rompersi subito (o più tardi) a causa di una
sottile incrinatura.
Se il vetro temperato presenta un’incrinatura, rivolgersi al
rivenditore o all’assistenza clienti Sony per sostituirlo.
• Non sottoporre il vetro a sbalzi di temperatura estremi.
Il vetro temperato non è resistente al calore. Non posizionare
oggetti caldi sopra il vetro o nei suoi pressi.
Il vetro potrebbe rompersi a causa degli sbalzi di temperatura
estremi.

Montaggio del supporto da tavolo
(per i diffusori anteriori/surround)

1
2

Fissare gli adattatori di terminali () alle basi
dei supporti da tavolo () con le viti (M5) ()
(-1).
Montare i diffusori anteriori o surround sugli
adattatori di terminali (), quindi ﬁssarli con le
viti a testa esagonale () (-2).

Installazione della staffa di
montaggio a parete

1

2
3
4

Montare gli adattatori di terminali () sui
diffusori anteriori e surround prima di installare la
staffa di montaggio a parete.
Fissare i ganci di montaggio a parete () alla
parte posteriore di ciascun diffusore con le viti
(M4) () e collegare i cavi dei diffusori ( o )
(-1).
Installare le staffe di montaggio a parete ( o )
su una parete con viti (non in dotazione) (-2).
Fissare le viti sulle staffe di montaggio a parete
() dopo avere regolato le angolazioni (soltanto
per i diffusori anteriori e surround) (-3).
Installare i ganci di montaggio a parete ()
sulla parte posteriore dei diffusori sulle staffe di
montaggio a parete ( o ) (-4).

Note



 Allontanare maggiormente i diffusori dal televisore.

Montare i diffusori anteriori sui supporti da
pavimento (), quindi serrare saldamente le viti a
testa esagonale () utilizzando la chiave ().

(per i diffusori anteriori/surround/centrale)

 Cavo del diffusore
(3,5 m) × 1

Se si notano ancora irregolarità di colore...

1

Per i diffusori surround

Staffa di
montaggio a
parete

 Spegnere il televisore, quindi riaccenderlo dopo 15 - 30
minuti.

(per i diffusori anteriori)



Supporto da
tavolo

Se si notano irregolarità di colore...

Montaggio del supporto da
pavimento ()

Pulizia

Accessori in dotazione

• Non usare il sistema diffusori a wattaggi continui che
eccedano la potenza in ingresso massima del sistema.
• Se la polarità dei collegamenti diffusori non è corretta, i toni
dei bassi sono deboli e la posizione dei vari strumenti non è
chiara.
• Il contatto tra i ﬁli nudi dei diffusori e i terminali dei diffusori
potrebbe causare cortocircuiti.
• Prima di collegare, spegnere l’ampliﬁcatore per evitare danni
al sistema diffusori.
• La griglia del diffusore non può essere rimossa. Non tentare
di rimuovere la griglia del sistema diffusori. Diversamente,
potrebbero venire danneggiati i diffusori.
• Non aumentare il livello del rumore aumentato ﬁno al
raggiungimento del punto di distorsione del suono.

Assemblaggio

• Utilizzare viti adatte per il materiale e la forza della parete.
Poiché le pareti di gesso sono particolarmente fragili, montare
saldamente le viti a una trave e ﬁssarle alla parete. Installare i
diffusori su una parete piana e verticale, in corrispondenza di
un rinforzo.
• Rivolgersi a un negozio di ferramenta o un installatore
per informazioni sul materiale della parete o sulle viti da
utilizzare.
• Sony non è responsabile degli infortuni o danni causati da
un’installazione impropria, una forza insufﬁciente della
parete, un’installazione impropria delle viti o una calamità
naturale e così via.

Montaggio del supporto del diffusore
centrale
(per il diffusore centrale)



1
2
3

Passare il cavo del diffusore () attraverso i fori
nella base () e nel regolatore () del supporto
per il diffusore centrale, quindi collegarlo al
diffusore centrale (-1).
Fissare il regolatore () al diffusore centrale con
le viti (M4) () (-2).
Fissare la base () al regolatore () con le viti
(M5) () dopo avere regolato l’angolazione
(-3).

Posizionamento degli adesivi
Quando si utilizzano i diffusori insieme ai supporti, è possibile
coprire i fori delle viti per il montaggio a parete sulla parte
posteriore dei diffusori stessi grazie agli adesivi in dotazione.
Quando i diffusori anteriori/surround vengono installati a parete,
è possibile coprire i fori delle viti sulla parte inferiore degli
adattatori di terminali grazie agli adesivi in dotazione.

OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Aby uniknąć pożaru, nie należy zakrywać otworów
wentylacyjnych zestawu gazetami, obrusami, zasłonami itd.
Nie należy stawiać na urządzeniu płonących świec.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych
cieczami, np. wazonów.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie
należy otwierać obudowy. Naprawy należy zlecać tylko
wykwaliﬁkowanemu personelowi.
Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby
możliwe było natychmiastowe wyjęcie wtyczki z gniazda
naściennego w sytuacji awaryjnej.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej
jak półka na książki, czy zabudowana szafka.

Pozbycie się Zużytego Sprzętu (Stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich mających własne systemy zbiórki)
Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu. Poprzez upewnię się, że
dyspozycja dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega
się potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego postępowania. Recykling materiałów
pomoże w ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z naszym lokalnym
biurem, ze służbami oczyszczania miasta lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelﬁnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W
sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować
się z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.

O niniejszej instrukcji

Montaż

O czyszczeniu

Uwagi dotyczące hartowanego szkła

Obudowy głośników należy czyścić przy pomocy ściereczki
wchodzącej w skład zestawu.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących
niniejszego zestawu głośników prosimy skonsultować się z
najbliższym punktem sprzedaży sprzętu ﬁrmy Sony.

Akcesoria wchodzące w skład
zestawu oraz metody instalacji
Istnieją trzy metody instalacji głośników wchodzących w
skład tego zestawu: na stojakach podłogowych, stołowych
lub na wsporniku montowanym na ścianie. Akcesoria
wymagane do różnych metod instalacji zostały wymienione
w tabeli poniżej.

Głośnik przedni/dźwięku przestrzennego (Głośniki
przednie i głośniki dźwięku przestrzennego
niczym się nie różnią.)
Metody instalacji
Akcesoria wchodzące
w skład zestawu

Stojak
podłogowy

Stojak
stołowy

Wspornik
montowany
na ścianie

 Kabel głośnika
(3,5 m) × 2







 Stojak podłogowy
×2



-

-

Głośniki przednie

 Kabel głośnika
(10 m) × 2



-

* „Dolby” oraz symbol podwójnego D są znakami
handlowymi ﬁrmy Dolby Laboratories.

Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
• Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu upewnij się,
że napięcie robocze zestawu odpowiada napięciu w sieci
lokalnej.
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania
prądem zmiennym (sieci), dopóki podłączone jest do
gniazdka ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest
wyłączone.
• Wyłącz urządzenie z gniazdka ściennego, jeżeli ma nie
być używane przez dłuższy czas. Aby odłączyć kabel,
pociągnij, chwytając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam
kabel.
• Jeżeli jakikolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do
wnętrza obudowy, odłącz kabel zasilania zestawu i przed
ponownym użyciem poproś wykwaliﬁkowany personel o
sprawdzenie zestawu.
• Kabel zasilania może być wymieniany jedynie w
specjalistycznym punkcie serwisowym.

O działaniu
• Nie korzystaj z głośników przy poziomie mocy stale
przekraczającym maksymalną moc wejścia zestawu.
• Jeżeli polaryzacja podłączeń głośników nie jest
właściwa, dźwięk basów będzie słaby i rozmieszczenie
poszczególnych instrumentów niewyraźne.
• Zetknięcie się odsłoniętych przewodów głośnika i
zacisków głośnika może spowodować zwarcie.
• Aby uniknąć uszkodzenia zestawu głośników, przed ich
podłączaniem wyłącz wzmacniacz.
• Siatka głośnika nie może być usuwana. Nie próbuj
demontować siatki głośnika. Zdemontowanie jej może
spowodować uszkodzenie głośnika.
• Nie należy zwiększać poziomu głośności powyżej punktu
zniekształceń.

Jeżeli na ekranie znajdującego się w pobliżu
telewizora wystąpią nieregularności koloru
Niniejszy zestaw głośników jest wyposażony w osłonę
magnetyczną, która umożliwia instalowanie go w pobliżu
odbiornika TV. Jednakże w niektórych typach odbiorników
TV może wystąpić nieregularność koloru.

Jeżeli zaobserwujesz nieregularność koloru...
 Wyłącz odbiornik TV, a następnie włącz go ponownie po
upływie 15 - 30 minut.

Jeżeli w głośnikach słychać wycie
Zmień usytuowanie głośników lub zmniejsz głośność
wzmacniacza.

Instalacja stojaka podłogowego ()
(dotyczy głośników przednich)

1

Zamocuj głośniki przednie na stojakach
podłogowych (), a następnie przy użyciu
klucza () dokładnie dokręć śruby z łbami
sześciokątnymi ().

Hartowane szkło może być bardziej wrażliwe na
stłuczenie niż zwykłe szkło. Stłuczenie takiego szkła
może doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała. Aby
zapobiec wypadkowi, postępuj zgodnie z następującymi
wskazówkami.
• Zabezpiecz hartowane szkło przed mocnymi uderzeniami.
Nie upuszczaj z wysoka przedmiotów na szkło oraz nie
uderzaj w nie.
Nie uderzaj krawędzi szkła.
• Nie dopuść do powstania pęknięć w szkle.
Nawet małe pęknięcie może spowodować
natychmiastowe (lub późniejsze) zbicie szkła.
W przypadku wykrycia jakiegokolwiek pęknięcia szkła
hartowanego, skontaktuj się z punktem sprzedaży
urządzenia lub Centrum obsługi klientów Sony w celu
wymiany części.
• Nie wystawiaj szkła na ekstremalne zmiany w
temperaturze otoczenia.
Hartowane szkło nie jest żaroodporne. Nie umieszczaj
gorących przedmiotów na szkle lub w jego pobliżu.
Radykalne zmiany w temperaturze otoczenia mogą
spowodować rozbicie szkła.

Instalacja stojaka stołowego
(dotyczy głośników przednich/dźwięku
przestrzennego)

1
2

Głośniki dźwięku przestrzennego

Głośniki przednie/dźwięku
przestrzennego

 Ustaw głośniki dalej od odbiornika TV.

Printed in China

• Nie ustawiaj głośników w pozycji przechylonej.
• Nie umieszczaj głośników w miejscu, gdzie narażone są
na:
— szczególnie wysoką lub niską temperaturę
— kurz i brud
— wysoką wilgotność
— wibracje
— bezpośrednie nasłonecznienie.
• Umieszczając głośnik na podłodze pokrytej woskiem,
olejem, pastą itp., należy zachować ostrożność, ponieważ
może to spowodować jego poplamienie lub odbarwienie.

SA-FT7ED jest 5.1-kanałowym zestawem głośników
składającym się z dwóch głośników przednich, dwóch
głośników dźwięku przestrzennego (gdzie głośniki
przednie i dźwięku przestrznnego niczym się między sobą
nie różnią), jednego głośnika środkowego oraz jednego
głośnika niskotonowego. Zestaw obsługuje systemy Sony
Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic, Dolby Digital
itp., zwiększając w ten sposób atrakcyjność oglądanych
ﬁlmów.

Jeżeli ponownie zaobserwujesz nieregularność
koloru...

© 2005 Sony Corporation

O lokalizacji



Przy pomocy śrub (M5) () przymocuj
przejściówki () do podstaw stojaków
stołowych () (-1).
Zamontuj głośniki przednie lub dźwięku
przestrzennego na przejściówkach () i
przymocuj je przy pomocy śrubek z łbami
sześciokątnymi () (-2).

Instalacja wspornika montowanego na
ścianie

 Śruba z łbem
sześciokątnym × 8







 Klucz × 1







 Przejściówka × 4

-





 Stojak stołowy
×2

-



-

 Śruba (M5) × 8

-



-

 Wspornik
montowany na
ścianie × 4

-

-



 Śruba (M4)
× 16

-

-



 Haczyk do
montażu na
ścianie × 8

-

-



(dotyczy głośników przednich/dźwięku
przestrzennego/głośnika środkowego)

1

2
3

4

Głośnik środkowy

Przed instalacją wsporników montowanych na
ścianie podłącz przejściówki () do głośników
przednich i głośników dźwięku przestrzennego.
Przy pomocy śrub (M4) () zamocuj haczyki
do montażu na ścianie () do tylnej ścianki
każdego głośnika, a następnie podłącz kable
głośników ( lub ) (-1).
Przy pomocy śrub (nie stanowiących części
zestawu) zamocuj wsporniki montowane na
ścianie ( lub ) do ściany (-2).
Po odpowiednim ustawieniu kątów
użyj śrub do przykręcenia wsporników
montowanych na ścianie () (dotyczy jedynie
głośników przednich i głośników dźwięku
przestrzennego) (-3).
Zamocuj haczyki do montażu na ścianie ()
znajdujące się na tylnej ściance głośników, na
wspornikach montowanych na ścianie ( lub
) (-4).

Metody instalacji
Akcesoria wchodzące
w skład zestawu

Stojak
stołowy

Wspornik
montowany
na ścianie

 Kabel głośnika
(3,5 m) × 1





 Stojak głośnika
środkowego × 1



-

 Regulator
stojaka głośnika
środkowego× 1



-

 Śruba (M5) × 2



-

 Śruba (M4) × 4





 Haczyk do
montażu na
ścianie × 2

-



 Wspornik
montowany na
ścianie × 1

-

Uwagi
• Korzystaj ze śrub odpowiednich do materiału i
wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest
wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź śruby do
deski, a dopiero następnie do ściany. Głośniki należy
instalować na płaskich, pionowych i wzmacnianych
ścianach.
• Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju śrub lub materiału,
z którego wykonana jest ściana, skontaktuj się ze
sprzedawcą śrub lub instalatorem.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki
lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją,
niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłową
instalacją śrub, klęskami żywiołowymi, itp.

Instalacja stojaka głośnika środkowego
(dotyczy głośnika środkowego)

1



2
3

Przewlecz kabel głośnika () przez otwory na
podstawie () i w nastawiaczu () stojaka
głośnika środkowego, a następnie podłącz go
do głośnika środkowego (-1).
Przy pomocy śrub (M4) () przykręć
nastawiacz () do głośnika środkowego (2).
Przy pomocy śrub (M5) () przykręć
podstawę () do nastawiacza (), po
wcześniejszym ustawieniu kąta (-3).

Zakładanie zaślepek

W przypadku korzystania z głośników zamocowanych
na stojakach, otwory na śruby do montażu na ścianie,
znajdujące się z tyłu głośników, można zakryć przy pomocy
zaślepek wchodzących w skład zestawu.
W przypadku instalacji głośników przednich/dźwięku
przestrzennego na ścianie, można użyć zaślepek
wchodzących w skład zestawu w celu zakrycia otworów na
śruby znajdujących się na spodzie przejściówek.
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Collegamento del sistema
Collegare il sistema diffusori ai terminali di uscita diffusori di
un ampliﬁcatore ().
Montare l’adattatore a L sul subwoofer prima di collegare il
cavo a piedini ().
Assicurarsi che tutti i componenti (incluso il subwoofer) siano
spenti prima di procedere al collegamento.

Surround (sinistro)
głośnik dźwięku
przestrzennego
(lewy)

• Assicurarsi che i terminali positivo (+) e negativo (–) dei
diffusori corrispondano ai terminali positivo (+) e negativo (–)
dell’ampliﬁcatore.
• Assicurarsi di stringere saldamente le viti dei terminali dei
diffusori poiché viti allentate potrebbero generare disturbi.
• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldi. Il contatto
tra i ﬁli nudi dei diffusori e i terminali dei diffusori potrebbe
causare cortocircuiti.
• Per ulteriori informazioni sul collegamento dell’ampliﬁcatore,
fare riferimento al manuale delle istruzioni fornito con
l’ampliﬁcatore.

Podłączanie zestawu

SS-FRF7ED (diffusori anteriori/surround)

1

Sistema diffusori

Podłącz zestaw głośników do gniazd głośników
wzmacniacza ().
Włóż wtyczkę w kształcie litery L do gniazda wejściowego
głośnika niskotonowego jeszcze przed podłączeniem
przewodu Pin ().
Przed rozpoczęciem podłączania upewnij się, że
zasilanie wszystkich elementów (włącznie z głośnikiem
niskotonowym) jest wyłączone.

3

Selezionare la polarità di fase.
Utilizzare il selettore PHASE per selezionare la
polarità di fase.
Regolare BASS BOOST su MIN.
Ruotare BASS BOOST secondo il livello di uscita
desiderato. Alcuni materiali sono registrati con una
forte enfasi dei bassi, che potrebbe rivelarsi
eccessiva in alcune situazioni. In questo caso,
ruotare BASS BOOST verso il minimo.

Suggerimento

Note

I ﬁli neri o con strisce nere hanno polarità negativa (–) e devono
essere collegati ai terminali negativi (–) del diffusore.

• Alcune funzioni dell’ampliﬁcatore per il potenziamento
del suono possono causare distorsione nel subwoofer. Se si
veriﬁca tale distorsione, disattivare le funzioni.
• Per ottenere un suono di alta qualità, non alzare
eccessivamente il volume del subwoofer.
• Se il suono risulta distorto quando si attiva il potenziamento
dei bassi dell’ampliﬁcatore (come DBFB, GROOVE,
equalizzatore graﬁco, ecc.) ridurre il potenziamento dei bassi
e regolare il livello.
• Non regolare sul massimo il volume del subwoofer. Questo
può indebolire il suono dei bassi. Inoltre possono essere
udibili disturbi estranei.
• Selezionando NORMAL o REVERSE con il selettore
PHASE si inverte la polarità e si può ottenere una migliore
riproduzione dei bassi in certi ambienti di ascolto (a seconda
del tipo di diffusori anteriori, della posizione del subwoofer e
della regolazione di BASS BOOST). È inoltre possibile che
l’ampliﬁcazione e l’intensità del suono, nonché l’effetto dal
campo sonoro, risultino differenti. Selezionare l’impostazione
che consente di ottenere il suono desiderato mentre ci si trova
nella normale posizione di ascolto.

Posizionamento dei diffusori
Posizione di ciascun diffusore ()
Ciascun diffusore deve essere rivolto verso la posizione di
ascolto. Si ottiene un effetto surround migliore se tutti i diffusori
sono alla stessa distanza dalla posizione di ascolto.
Collocare i diffusori anteriori ad una distanza appropriata a
sinistra e a destra del televisore.
Collocare il subwoofer su un lato del televisore.
Collocare il diffusore centrale in una posizione stabile nei pressi
del televisore.
Il posizionamento dei diffusori surround dipende in grande
misura dalla conﬁgurazione della stanza.
I diffusori surround possono essere collocati su entrambi i lati
della posizione di ascolto () o dietro la posizione di ascolto
().

Impostazione del diffusore centrale
Collocare il diffusore centrale in una posizione stabile nei pressi
del televisore, assicurandosi che sia completamente livellato.

Risoluzione dei problemi

Impostazione del subwoofer

Se si incontrano difﬁcoltà con il sistema diffusori, controllare il
seguente elenco e adottare le misure consigliate. Se il problema
persiste, contattare il più vicino rivenditore Sony.

Il subwoofer può essere collocato nell’angolo della stanza.

Nota
Assicurarsi di collocare il diffusore in una posizione piana
orizzontale.

Impostazione
dell’ampliﬁcatore
Quando si effettua il collegamento a un ampliﬁcatore dotato
di decodiﬁcatori interni multicanale (Dolby Digital, DTS*
e così via), è necessario utilizzare i menu di impostazione
per l’ampliﬁcatore per speciﬁcare i parametri del sistema di
diffusori in uso.
Vedere la tabella sotto per le impostazioni corrette. Per dettagli
sul procedimento di impostazione, fare riferimento al manuale
fornito con l’ampliﬁcatore.

Impostazione diffusori
Per
Diffusori anteriori
Diffusore centrale
Diffusori surround
Subwoofer

Impostare su
SMALL
SMALL
SMALL
ON (o YES)

Se l’ampliﬁcatore viene utilizzato con frequenza di transizione
regolabile, si consiglia di selezionare 120 Hz o un valore simile
come frequenza di transizione per i diffusori anteriori, centrale
e surround.
* “DTS” e “DTS Digital Surround” sono marchi di fabbrica
registrati di Digital Theater Systems, Inc.

Ascolto audio ()
Innanzitutto abbassare il volume sull’ampliﬁcatore. Il volume
deve essere regolato sul minimo prima di iniziare a riprodurre
il programma.
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Accendere l’ampliﬁcatore e selezionare il
programma.
Premere POWER sul subwoofer.
L’indicatore ON/STANDBY sul subwoofer si
illumina in verde.
Riprodurre il programma.

Indicatore ON/STANDBY
Wskaźnik ON/STANDBY

Caratteristiche tecniche

2

Note ()

Il sistema diffusori non emette alcun suono.
• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati
eseguiti correttamente.
• Assicurarsi che il volume dell’ampliﬁcatore sia
stato alzato in modo appropriato.
• Assicurarsi che il selettore di fonte di programma
dell’ampliﬁcatore sia impostato sulla fonte corretta.
• Controllare se sono collegate delle cufﬁe. Se lo
fossero, scollegarle.
Si ha distorsione nell’uscita sonora del
subwoofer.
• Controllare se sono state attivate funzioni di
potenziamento del suono nell’ampliﬁcatore. Se lo
fossero, disattivarle.
Ronzii o disturbi nell’uscita dei diffusori.
• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati
eseguiti correttamente.
• Assicurarsi che nessun componente audio sia
troppo vicino al televisore.
Il suono si interrompe improvvisamente.
• Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati
eseguiti correttamente. Il contatto tra i ﬁli nudi dei
diffusori e i terminali dei diffusori potrebbe causare
cortocircuiti.
Quando è attiva la funzione di accensione/
spegnimento automatici, il subwoofer non si
accende automaticamente.
• Disattivare l’alimentazione e riattivarla dopo 10
secondi. Se la modalità STANDBY continua,
scollegare il cavo di alimentazione CA e rivolgersi
rivenditore Sony più vicino.

Unità diffusori
Tipo di cassa
Impedenza nominale
Capacità di potenza

2 vie, schermato
magneticamente
Woofer: 10 cm, tipo a cono
Tweeter: 20 mm, tipo a
cupola
Bass Reﬂex
8 ohm

120 W
Livello di sensibilità
84 dB (1 W, 1 m)
Gamma di frequenze
120 Hz - 70.000 Hz
Dimensioni (l/a/p)
Circa 130 × 510 × 30 mm
con supporto da pavimento
Circa 130 × 1.100 × 30 mm
(diametro della base: 280
mm)
con supporto da tavolo Circa 130 × 585 × 30 mm
(diametro della base: 250
mm)
con staffa di montaggio a parete
Circa 130 × 576 × 50 mm
Peso
Circa 2,0 kg
con supporto da pavimento
Circa 7,7 kg
con supporto da tavolo Circa 3,3 kg
con staffa di montaggio a parete
Circa 2,5 kg

Uwagi ()

SS-CNF7ED (diffusore centrale)

Lokalizacja głośników

Potenza massima in ingresso:

Sistema diffusori
Unità diffusori

2 vie, schermato
magneticamente
Woofer: 8 cm, tipo a cono
(× 2)
Tweeter: 20 mm, tipo a
cupola
Bass Reﬂex
8 ohm

Tipo di cassa
Impedenza nominale
Capacità di potenza
Potenza massima in ingresso: 120 W
Livello di sensibilità
84 dB (1 W, 1 m)
Gamma di frequenze
130 Hz - 70.000 Hz
Dimensioni (l/a/p)
Circa 500 × 94 × 30 mm
con supporto da tavolo Circa 500 × 108 × 66 mm
con staffa di montaggio a parete
Circa 500 × 94 × 42 mm
Peso
Circa 1,6 kg
con supporto da tavolo Circa 1,8 kg
con staffa di montaggio a parete
Circa 1,7 kg

SA-WFT7 (subwoofer)
Sistema diffusori

Subwoofer attivo, schermato
magneticamente
Unità diffusori
Woofer: 15 cm, tipo a cono
Tipo di cassa
acustica potenziata
Bass Reﬂex per una resa
Gamma di frequenze riproduzione
26 Hz - 200 Hz
Uscita di potenza RMS continua
250 W (4 ohm 100 Hz, 10%
THD)
Ingresso
LINE IN (presa di ingresso a piedini)
Generali
Alimentazione
Modello europeo:
Altri modelli:
Consumo energetico
Dimensioni (l/a/p)
Peso

220 - 240 V CA, 50/60 Hz
220 - 240 V CA, 50/60 Hz
65 W
0,3 W (modo di attesa)
Circa 175 × 610 × 298 mm
Circa 11 kg

Accessori in dotazione
Cavo del diffusore (3,5 m) (3)
Cavo del diffusore (10 m) (2)
Cavo a piedini (2 m) (1)
Supporto da pavimento (2)
Adattatore di terminale (4)
Base del supporto da tavolo (2)
Base del supporto per il diffusore centrale (1)
Regolatore del supporto per il diffusore centrale (1)
Staffa di montaggio a parete
(per i diffusori anteriori/surround) (4)
Staffa di montaggio a parete (per il diffusore centrale) (1)
Gancio di montaggio a parete (10)
Vite a testa esagonale (8)
Vite (M5) (10)
Vite (M4) (20)
Chiave (1)
Adattatore a L (1)
Adesivo per i diffusori (1)
Adesivo per gli adattatori di terminali (4)
Panno di pulizia (1)

• Upewnij się, że zaciski (+) i (–) głośników są połączone
z odpowiednimi zaciskami plus (+) i minus (–)
wzmacniacza.
• Upewnij się, że śruby zacisków głośnika są mocno
przykręcone, gdyż w przeciwnym wypadku mogą one
stanowić źródło zakłóceń.
• Upewnij się, że połączenia są solidne. Zetknięcie się
odsłoniętych przewodów głośnika i zacisków głośnika
może spowodować zwarcie.
• Szczegółowe informacje na temat podłączenia
wzmacniacza znajdują się w załączonej do niego
instrukcji.
Przewody czarne lub w czarne paski mają ujemną
(–) polaryzację i powinny być podłączane do zacisków
głośników oznaczonych symbolem minus (–).

Lokalizacja każdego głośnika ()

Każdy z głośników powinien być zwrócony ku pozycji
słuchania. Jeżeli wszystkie głośniki ustawione są w tej samej
odległości od pozycji słuchania, osiągniesz lepszy efekt
dźwięku przestrzennego.
Umieść głośniki przednie w odpowiedniej odległości z
lewej i prawej strony telewizora.
Umieść głośnik niskotonowy z dowolnej strony telewizora.
Umieść głośnik środkowy w stabilnej lokalizacji niedaleko
odbiornika TV.
Lokalizacja głośników dźwięku przestrzennego zależy w
dużym stopniu od rozkładu pokoju.
Głośniki dźwięku przestrzennego mogą być umieszczone
po obu stronach pozycji słuchania () lub z tyłu pozycji
słuchania ().

Ustawianie głośnika środkowego
Głośnik środkowy należy ustawić w stabilnym położeniu
niedaleko od odbiornika TV, zwracając uwagę na
zachowanie pozycji poziomej.

Ustawianie głośnika niskotonowego
Głośnik niskotonowy można umieścić w rogu pokoju.

Uwaga
Głośnik należy umieścić na płaskiej, poziomej powierzchni.

Ustawianie wzmacniacza
Podczas podłączania do wzmacniacza wyposażonego w
wewnętrzne dekodery wielokanałowe (Dolby Digital,
DTS*, itp.) należy użyć menu ustawień wzmacniacza, aby
określić parametry zestawu głośnikowego.
Prawidłowe ustawienia znajdują się w poniższej tabeli.
Szczegółowe informacje na temat ustawiania wzmacniacza
znajdują się w załączonej do niego instrukcji.

Ustawianie głośników
Dla
Głośniki przednie
Głośnik środkowy
Głośniki dźwięku przestrzennego
Głośnik niskotonowy

Wartość
SMALL
SMALL
SMALL
ON (lub YES)

Jeżeli używany jest wzmacniacz z możliwością regulacji
częstotliwości rozgraniczającej, jako częstotliwość
rozgraniczającą dla głośników przednich, głośnika
środkowego i głośników dźwięku przestrzennego zaleca się
wybrać wartość 120 Hz (lub zbliżoną).
* „DTS” oraz „DTS Digital Surround” są zastrzeżonymi
znakami towarowymi ﬁrmy Digital Theater Systems, Inc.

Słuchanie dźwięku ()
Najpierw ścisz głośność na wzmacniaczu. Głośność
musi być ustawiona na minimum przed rozpoczęciem
odtwarzania źródła programu.
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Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modiﬁche
senza preavviso.

Włącz wzmacniacz i wybierz źródło programu.
Naciśnij przycisk POWER na głośniku
niskotonowym.
Wskaźnik ON/STANDBY na głośniku niskotonowym zaświeci się na zielono.
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Quando il subwoofer è acceso (cioè l’indicatore ON/STANDBY
è illuminato in verde) e non si ha alcun segnale in ingresso
per vari minuti, l’indicatore ON/STANDBY diventa rosso e
il subwoofer passa al modo di risparmio energia. Se durante
questo modo si ha un segnale in ingresso al subwoofer, il
subwoofer si accende automaticamente (funzione di accensione/
spegnimento automatici). Per disattivare questa funzione,
spostare su OFF l’interruttore POWER SAVE presente sul
pannello.

Zasilanie włącza się i wyłącza automatycznie

Odtwórz źródło programu.

— Funzione di accensione/spegnimento automatici ()

Se si abbassa eccessivamente il livello di volume
dell’ampliﬁcatore, la funzione di accensione/spegnimento
automatici può attivarsi, causando il passaggio al modo di
risparmio energetico per il subwoofer.

Regulacja głośnika
niskotonowego ()

1
2
3

Przekręć pokrętło LEVEL, aby wyregulować
głośność.
Ustaw poziom głośności odpowiedni dla
danego źródła programu.
Wybierz polaryzację fazy.
Polaryzację fazy należy wybierać za pomocą
przełącznika wyboru PHASE.

— Funkcja automatyczna włączania/wyłączania zasilania

()

Gdy głośnik niskotonowy jest włączony (tj. wskaźnik
ON/STANDBY świeci się na zielono) i przez kilka
minut nie ma sygnału wejścia, wskaźnik ON/STANDBY
zmienia się na czerwony i głośnik niskotonowy przechodzi
w tryb oszczędzania energii. Jeżeli w tym trybie do
głośnika niskotonowego przesyłany jest sygnał, to głośnik
automatycznie się włącza (funkcja automatycznego
włączenia/wyłączenia zasilania). Aby wyłšczyć tę funkcję,
przesuń przełšcznik POWER SAVE na panelu w położenie
OFF.

Uwaga
Jeżeli nadmiernie obniżysz poziom głośności wzmacniacza,
może włączyć się funkcja automatycznego włączania/
wyłączania zasilania, powodując przejście głośnika
niskotonowego w tryb oszczędzania energii.

Dane techniczne
SS-FRF7ED (głośniki przednie/dźwięku
przestrzennego)
System głośników
Głośniki

Typ obudowy
Impedancja znamionowa
Pobór mocy

dwustronny z osłoną
magnetyczną
Niskotonowy: 10 cm, typ
stożkowy
Wysokotonowy: 20 mm
typ kopułkowy
Bass reﬂex
8 omów

Maksymalna moc na wejściu: 120 W

Ustaw przełącznik BASS BOOST w położeniu
MIN.
Przełącznik BASS BOOST należy obrócić
odpowiednio do preferowanego poziomu
wyjściowego. Niektóre materiały zostały
nagrane z mocno uwydatnionymi dźwiękami
basowymi, które czasami mogą być zbyt silne.
W takim przypadku należy obrócić przełącznik
BASS BOOST w kierunku minimum.

Wskazówka

Il subwoofer si accende e si spegne
automaticamente

Nota

MAX

PHASE

Regolazione del subwoofer
()
Ruotare LEVEL per regolare il volume.
Impostare il volume al livello desiderato in base
alla fonte di programma.

NORMAL

MIN

MAX

ON/STANDBY

Surround (destro)
głośnik dźwięku
przestrzennego
(prawy)

PHASE
REVERSE

MAX

Uwagi
• Niektóre funkcje wzmacniacza umożliwiające
wzmocnienie dźwięku mogą powodować zniekształcenia
w głośniku niskotonowym. Jeśli takie zniekształcenia
występują, wyłącz te funkcje.
• Aby korzystać z wysokiej jakości dźwięku, nie ustawiaj
głośnika niskotonowego zbyt głośno.
• Jeśli wzmacnianie basów we wzmacniaczu (przy
wykorzystaniu funkcji DBFB, GROOVE, korektora
graﬁcznego itp.) prowadzi do pojawienia się zniekształceń
dźwięku, należy zmniejszyć wzmocnienie basów, a
dopiero potem wyregulować poziom.
• Nie należy ustawiać maksymalnej głośności na głośniku
niskotonowym. Może to spowodować osłabienie tonów
niskich. Ponadto mogą być słyszalne nadmierne szumy.
• Wybranie opcji NORMAL lub REVERSE za pomocą
przełącznika PHASE umożliwia odwrócenie polaryzacji
sygnału i w pewnych okolicznościach (w zależności
od rodzaju głośników przednich, lokalizacji głośnika
niskotonowego i regulacji funkcji BASS BOOST) może
zapewnić lepsze odtwarzanie basów. W ten sposób
można również zapewnić głębię i spoistość dźwięku, a
także efekt pola akustycznego. Ustawienia zapewniające
najlepszy dźwięk należy regulować z miejsca, w którym
zwykle słucha się muzyki.

Rozwiązywanie problemów
Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem związany z zestawem
głośników, odwołaj się do poniższej listy i wykonaj
wskazane czynności. Jeśli nie można usunąć problemu,
należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
sprzętu ﬁrmy Sony.

Brak dźwięku z głośników.
• Upewnij się, że wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane.
• Upewnij się, że głośność na wzmacniaczu
została prawidłowo ustawiona.
• Upewnij się, że przełącznik źródła programu na
wzmacniaczu wskazuje właściwe źródło.
• Sprawdź, czy słuchawki są podłączone. Jeśli tak,
odłącz je.
Wyjście dźwięku z głośnika niskotonowego jest
zniekształcone.
• Sprawdź, czy na wzmacniaczu nie włączyły się
żadne funkcje uwydatnienia dźwięku. Jeśli tak,
to wyłącz je.

Poziom czułości
84 dB (1 W, 1 m)
Zakres częstotliwości
120 Hz - 70 000 Hz
Wymiary (s/w/g)
Ok. 130 × 510 × 30 mm
ze stojakiem podłogowym
Ok. 130 × 1 100 × 30 mm
(Średnica podstawy:
280 mm)
ze stojakiem stołowym
Ok. 130 × 585 × 30 mm
(Średnica podstawy:
250 mm)
ze wspornikiem montowanym na ścianie
Ok. 130 × 576 × 50 mm
Waga
Ok. 2,0 kg
ze stojakiem podłogowym
Ok. 7,7 kg
ze stojakiem stołowym
Ok. 3,3 kg
ze wspornikiem montowanym na ścianie
Ok. 2,5 kg

SS-CNF7ED (głośnik środkowy)
System głośników
Głośniki

Typ obudowy
Impedancja znamionowa
Pobór mocy
Maksymalna moc na wejściu:
Poziom czułości
Zakres częstotliwości
Wymiary (s/w/g)

120 W
84 dB (1 W, 1 m)
130 Hz - 70 000 Hz
Ok. 500 × 94 × 30 mm
ze stojakiem stołowym
Ok. 500 × 108 × 66 mm
ze wspornikiem montowanym na ścianie
Ok. 500 × 94 × 42 mm
Waga
Ok. 1,6 kg
ze stojakiem stołowym
Ok. 1,8 kg
ze wspornikiem montowanym na ścianie
Ok. 1,7 kg

SA-WFT7 (głośnik niskotonowy)
System głośników

Aktywny głośnik
niskotonowy z osłoną
magnetyczną
Głośniki
Niskotonowy: 15 cm, typ
stożkowy
Typ obudowy
Naładowana akustycznie
Bass reﬂex
Zakres częstotliwości odtwarzania
26 Hz - 200 Hz
Ciągła moc RMS na wyjściu
250 W (4 omy 100 Hz,
10% THD)
Wejście
LINE IN (gniazdo wejściowe typu jack)
Parametry ogólne

Na wyjściu z głośnika występuje przydźwięk i
zakłócenia.
• Upewnij się, że wszystkie podłączenia są
prawidłowo wykonane.
• Upewnij się, że żaden z komponentów audio nie
znajduje się zbyt blisko odbiornika TV.

Wymagania mocy
Model europejski:

Dźwięk nagle zanikł.
• Upewnij się, że wszystkie podłączenia
są prawidłowo wykonane. Zetknięcie się
odsłoniętych przewodów głośnika i zacisków
głośnika może spowodować zwarcie.

Wymiary (s/w/g)
Waga

Głośnik podniskotonowy nie włšcza się
automatycznie, mimo uruchomionej funkcji
automatycznego włšczania/wyłšczania
zasilania.
• Wyłšcz i po odczekaniu 10 sekund z powrotem
włšcz zasilanie urzšdzenia. Jeśli urzšdzenie
nadal znajduje się w trybie oczekiwania
(STANDBY), wyjmij kabel zasilania z gniazdka
ściennego i skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży sprzętu Sony.

dwustronny z osłoną
magnetyczną
Niskotonowy: 8 cm, typ
stożkowy (× 2)
Wysokotonowy: 20 mm typ
kopułkowy
Bass reﬂex
8 omów

Inne modele:
Pobór mocy

220 - 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
220 - 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
65 W
0,3 W (tryb oczekiwania)
Ok. 175 × 610 × 298 mm
Ok. 11 kg

Akcesoria wchodzące w skład zestawu
Kabel głośnika (3,5 m) (3)
Kabel głośnika (10 m) (2)
Kabel pin (2 m) (1)
Stojak podłogowy (2)
Przejściówka (4)
Stojak stołowy (2)
Stojak głośnika środkowego (1)
Regulator stojaka głośnika środkowego (1)
Wspornik do montowania na ścianie (dotyczy głośniki
przednie/dźwięku przestrzennego) (4)
Wspornik do montowania na ścianie (dotyczy głośnika
środkowego) (1)
Haczyk do montażu na ścianie (10)
Śruba z łbem sześciokątnym (8)
Śruba (M5) (10)
Śruba (M4) (20)
Klucz (1)
Wtyczka w kształcie litery L (1)
Zaślepki do głośników (1)
Zaślepki do przejściówek (4)
Ściereczka do czyszczenia (1)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.

