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Сборка высоких динамиков
Монтування вертикальних динаміків

, 

Список деталей/Список частин





*













* Только для модели BDV-N990W.
* Лише для моделі BDV-N990W.

Русский

Руководство по установке динамиков
Посібник з установки динаміків

1

Застелите пол, чтобы не повредить его покрытие при сборке
динамиков.



1 Установите основание () на нижнюю часть динамика () и закрепите его
с помощью трех черных винтов ().



Обязательно используйте по три винта для каждого динамика.

2 Выберите кабель динамика, сравнив цвет отметки на задней панели
динамика с цветом разъема кабеля динамика (см. ниже). Согните кабель
динамика() на расстоянии приблизительно 70 см от конца и скрутите
его. Пропустите кабель динамика вверх через основание () и верхний
конец нижней части динамика ().
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Правый динамик объемного звучания (R)*:
серый

* Только для модели BDV-N990W.

Примечание по обращению с сабвуфером (только для модели BDVN990W)
Примітка щодо поводження із сабвуфером (лише для моделі BDVN990W)

При подъеме сабвуфера не беритесь за паз сабвуфера. Это может повредить динамик. При
подъеме держите сабвуфер за нижнюю часть.
Підіймаючи сабвуфер, не вставляйте руку в щілину сабвуфера. Це може пошкодити
динамічну головку. Підіймаючи сабвуфер, беріться за його донну поверхню.

Передний правый динамик (R): красный

Левый динамик объемного звучания (L)*:
синий

3 Установите верхнюю часть динамика ( и *) на нижнюю часть динамика
(); приподнимите кабель динамика() в углубление на задней
поверхности верхней части динамика, и удерживая пальцем, аккуратно
соедините верхнюю и нижнюю части динамика. Отпустите кабель
динамика и закрепите верхнюю и нижнюю части динамика с помощью
серебристого винта ().
4 Подключите кабель динамика ().
5 Устраните слабину кабеля динамика (), вытянув его через основание
(), а затем уложите кабель динамика в углубление на задней
поверхности верхней части динамика ( и *).

2

Для установки динамиков на стену см. инструкции на обратной стороне.
Інформацію щодо встановлення динаміків на стіні див. на зворотному боці.

Передний левый динамик (L): белый



Українська
Розкладіть на підлозі тканину, щоб запобігти пошкодженню підлоги
під час монтування динаміків.

3

1 Розмістіть базу () на нижній частині динаміка () і закріпіть її трьома
чорними гвинтами ().

, 

Переконайтеся, що на кожний динамік використано по три гвинти.

2 Підберіть шнур динаміка таким чином, щоб колір етикетки на задній
поверхні динаміка збігався з кольором штекера шнура динаміка (див.
нижче). Складіть шнур динаміка () на довжині приблизно 70 см і скрутіть
його. Протягніть шнур динаміка через базу () і витягніть його з
верхнього кінця нижньої частини динаміка ().





Паз
Щілина

4

Лівий фронтальний динамік (L):
біла позначка

Правий фронтальний динамік (R):
червона позначка

Лівий динамік об’ємного звучання (L)*:
синя позначка

Правий динамік об’ємного звучання (R)*:
сіра позначка

3 Приєднайте верхню частину динаміка ( та *) до його нижньої частини
(); протягніть шнур динаміка () через заглиблення на задній поверхні
верхньої частини динаміка та, притримуючи його пальцем, обережно
з’єднайте верхню та нижню частини динаміка. Відпустіть шнур динаміка та
закріпіть верхню та нижню частини динаміка сріблястим гвинтом ().
4 Підключіть шнур динаміка ().
5 Усуньте будь-яке провисання шнура динаміка (), потягнувши його знизу
бази (), а потім протягніть шнур динаміка через заглиблення ззаду
верхньої частини динаміка ( та *).
* Лише для моделі BDV-N990W.

Цветная трубка
Кольорова позначка



Русский

4

Установка динамиков на стену
Установлення динаміків на стіні

Внимание!

 Консультацию о материале стен и необходимых винтах можно получить в магазине,
где продают металлоизделия, или в компании, занимающейся установкой.
 Используйте винты, соответствующие материалу и прочности стен. Поскольку стена
из гипсокартона обладает повышенной хрупкостью, вкрутите винты в деревянную
планку и закрепите планку на стене. Установите динамики на плоской вертикальной
стене на закрепленной планке.
 Sony не несет ответственности за травмы или поломки вследствие неправильной
установки, недостаточной прочности стен, неправильно подобранных винтов,
стихийного бедствия и т.п.

Подготовка высокого динамика
Підготовка вертикального динаміка

1

Подготовка высокого динамика
1 Прикрепите нижнюю крышку динамика к низу верхней части высокого
динамика.
2 Подключите кабель динамика к динамику.

5

Обязательно подсоединяйте кабели динамиков к соответствующим разъемам на
динамиках: кабель динамика с цветной трубкой к разъему “”, а кабель динамика без
цветной трубки - к разъему “”.
Цвета трубки:
Передний левый динамик (L): белый
Передний правый динамик (R): красный
Левый динамик объемного звучания (L)*:
Правый динамик объемного звучания (R)*:
синий
серый

2
Цветная трубка
Кольорова позначка

* Только для модели BDV-N990W .

Подготовка сателлитного динамика (только для модели BDV-N890W)

Установка динамика на стену
Вішання динаміка на стіну

1
5 мм

4 мм

Подготовка сателлитного динамика (только для модели BDV-N890W )
Підготовка супутникового динаміка (лише для моделі BDV-N890W)

10 мм

Отверстие на задней
панели динамика
Отвір у задній панелі
динаміка

30 мм

1

Установка динамика на стену
1 Приготовьте винты (не прилагаются), соответствующие отверстиям на
задней панели динамика.
2 Вкрутите винты в стену.

Оставьте место между стеной и головкой винта.
Для высоких динамиков: 8 мм – 10 мм
Для центрального динамика: 4 мм – 6 мм
Для сателлитного динамика*: 5 мм – 7 мм

2 Для высокого динамика

200 мм

Для вертикального
динаміка

Цветная трубка
Кольорова позначка

1 Выкрутите винт, затем снимите подставку и отсоедините кабель динамика.
2 Измените расположение снятой подставки и протяните кабель динамика
через ее отверстие.
3 Подключите кабель динамика к динамику.
4 Закрепите подставку с помощью винта, выкрученного в шаге 1.
5 Закрепите кабель динамика в держателе кабелей динамиков.

Перед креплением винтов к стене измерьте расстояние между ними.
Для высокого динамика: 200 мм
Для центрального динамика: 154 мм
Для сателлитного динамика*: 40 мм
* Только для модели BDV-N890W .

от 8 мм до 10 мм
від 8 мм до 10 мм

3 Повесьте динамик на винты.

Українська
Попередження

Для центрального динамика
Для центрального динаміка

2

154 мм

от 4 мм до 6 мм
від 4 мм до 6 мм

Для сателлитного динамика
(только для модели BDV-N890W )
Для супутникового динаміка
(лише для моделі BDV-N890W)

от 5 мм до 7 мм
від 5 мм до 7 мм

3

3

Цветная трубка
Кольорова позначка

 З питань матеріалу стін або гвинтів, що мають використовуватися,
звертайтеся до крамниці будматеріалів або до установника.
 Використовуйте гвинти, що підходять для матеріалу та твердості стіни.
Оскільки стіни з гіпсокартону особливо тендітні, надійно прикріпіть
гвинти до брусу та вкрутіть їх у стіну. Установлюйте динаміки на
вертикальну та рівну стіну в місці, де є підсилення.
 Компанія Sony не несе відповідальності за нещасні випадки або збитки,
спричинені неналежним установленням, недостатньо міцними стінами або
неправильним кріпленням гвинтів, стихійними лихами тощо.
Підготовка вертикального динаміка

40 мм

1 Приєднайте донну підкладку під динамік до нижньої поверхні верхньої
частини вертикального динаміка.
2 Підключіть шнур динаміка до динаміка.

Переконайтеся в тому, що шнури динаміків підключені до відповідних роз’ємів на
динаміках: шнур динаміка з кольоровою позначкою — до роз’єму з позначкою , шнур
динаміка без кольорової позначки — до роз’єму з позначкою .
Кольори позначок:
Лівий фронтальний динамік (L):
Правий фронтальний динамік (R):
біла позначка
червона позначка
Лівий динамік об’ємного звучання (L)*:
Правий динамік об’ємного звучання (R)*:
синя позначка
сіра позначка
* Лише для моделі BDV-N990W.

Підготовка супутникового динаміка (лише для моделі BDV-N890W)
1 Викрутіть гвинт, потім від’єднайте стійку та шнур динаміка.
2 Змініть напрямок від’єднаної стійки та протягніть шнур динаміка через
отвір у стійці.
3 Підключіть шнур динаміка до динаміка.
4 Закріпіть стійку гвинтом, який було викручено у кроці 1.
5 Закріпіть шнур динаміка у тримачі шнурів динаміків.

Вішання динаміка на стіну
1 Підготуйте гвинти (не постачаються), які підходять для отвору в задній
панелі кожного динаміка.
2 Прикрутіть гвинти до стіни.
Залиште вільне місце між стіною та головкою гвинта.
Для вертикального динаміка: 8–10 мм
Для центрального динаміка: 4–6 мм
Для супутникового динаміка*: 5–7 мм
Виміряйте відстань між гвинтами перед тим, як прикручувати гвинти до стіни.
Для вертикального динаміка: 200 мм
Для центрального динаміка: 154 мм
Для супутникового динаміка*: 40 мм
* Лише для моделі BDV-N890W.

3 Повісьте динамік на гвинти.

