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Русский

Чтобы уменьшить риск возгорания
или удара электрическим током,
не подвергайте устройство
воздействию дождя или влаги.
Чтобы снизить риск возгорания,
не закрывайте вентиляционное отверстие
устройства газетами, скатертями,
шторами и т. п.
Не подвергайте устройство воздействию
источников открытого огня (например,
зажженных свечей).
Чтобы снизить риск возгорания или
поражения электрическим током, следите за
тем, чтобы на устройство не попали брызги
и не пролилась жидкость, а также не ставьте
на устройство сосуды, наполненные
жидкостью, например вазы.
Так как шнур питания используется для
отключения устройства от сети,
подсоединяйте устройство к легко доступной
розетке переменного тока. Если вы заметили
неполадки в работе устройства,
незамедлительно отсоедините шнур
питания от розетки переменного тока.
Не устанавливайте это устройство
в ограниченном пространстве, таком как
книжная полка или встроенный шкаф.
Устройство подключено к источнику питания,
пока оно подключено к розетке, даже если
само устройство выключено.

Для пользователей в Европе
Утилизация старого
электрического
и электронного оборудования
(применимо в Европейском
союзе и других европейских
странах с системами
раздельного сбора отходов)
Этот символ на продукте или упаковке
указывает, что данный продукт не следует
утилизировать как бытовые отходы.
Его следует сдать в соответствующую
точку сбора отходов для переработки
электрического и электронного
оборудования. Обеспечивая правильную
утилизацию этого продукта, вы поможете
предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды
и здоровья людей, которые могут возникнуть
при неправильной утилизации данного
продукта. Переработка материалов позволяет
сохранить природные ресурсы.
Дополнительные сведения о переработке
этого продукта можно узнать в местных
органах самоуправления, службе утилизации
бытовых отходов или в магазине, в котором
вы приобрели продукт.

Примечание для пользователей.
Следующая информация применима
только к устройствам, продаваемым
в странах, в которых действуют
Директивы ЕС.
Это устройство было произведено
корпорацией Sony или от ее лица,
1-7-1 Конан Минатоку Токио, 108-0075 Япония.
Запросы, связанные с соответствием
устройства законодательству ЕС, следует
адресовать авторизованному представителю
Sony Deutschland GmbH, Хедельфингер
Штрассе 61, 70327 Штутгарт, Германия.
По любым вопросам, связанным
с обслуживанием и гарантией, обращайтесь
по адресу, указанному в отдельных
документах по обслуживанию и гарантии.

Меры предосторожности
Безопасность
 Перед использованием сабвуфера
убедитесь, что рабочее напряжение
устройства совпадает с напряжением
источника питания.
 Отсоедините сабвуфер от электросети,
если устройство не будет использоваться
в течение длительного периода времени.
Чтобы отсоединить шнур, потяните,
взявшись за вилку. Никогда не тяните
за сам шнур.
 Если какая-либо жидкость или
твердый предмет попадет в сабвуфер,
отсоедините его от электросети и отдайте
на проверку квалифицированным
специалистам перед дальнейшим
использованием.
 Шнур питания следует менять только
в квалифицированной мастерской.
При включении или отключении
усилителя и другого оборудования
выполните следующие действия
Уменьшите громкость усилителя до
минимума.
Во избежание повреждения сабвуфера
выполните следующие действия
 Аккуратно настраивайте уровень
громкости усилителя во избежание
излишней входной мощности.
 Не пытайтесь вскрыть корпус или
отсоединить динамики и сети.
 Не нажимайте колпачок для защиты
от пыли случайно или преднамеренно.

Сведения об установке
 Не размещайте динамики в местах,
которые характеризуются
 очень высокой или низкой
температурой;
 повышенной загрязненностью или
запыленностью;
 повышенной влажностью;
 повышенной вибрацией;
 воздействием прямых солнечных лучей;
 непосредственной близостью
к магнитным картам (кредитным картам,
проездным билетам и т. д.)
Магнитные карты могут выйти из строя
из-за магнитов в динамиках;
 непосредственной близостью
к телевизорам
Динамики не оснащены магнитным
экраном. Поэтому если использовать
динамики вблизи телевизоров на базе
ЭЛТ, на экране может наблюдаться
потемнение цветов.
 Хорошая вентиляция необходима для
избежания нагрева внутри сабвуфера.
Разместите сабвуфер в месте
с достаточной циркуляцией воздуха.
Не размещайте сабвуфер на мягкой
поверхности или рядом со стеной, так
как это может закрыть вентиляционное
отверстие на тыльной части.
 Будьте осторожны при размещении
сабвуфера на обработанном полу
(воском, маслом, полировкой и т. д.),
так как поверхность может загрязниться
или поменять цвет.
 Избегайте травм, которые можно
получить, ударившись об углы сабвуфера.

Прежде чем приступить к работе
 Выключите усилитель и сабвуфер,
прежде чем приступить
к подключению.
 Используйте аудиокабели,
которые поставляются вместе
с соответствующим оборудованием.
Если аудиокабелей недостаточно
для всех соединений, необходимо
приобрести дополнительные кабели.
 Во избежание шумов хорошо
закрепляйте соединения.
 Подсоедините шнур питания от
сабвуфера к настенной розетке.
 При использовании функции Dolby Pro
Logic нельзя подсоединять выходной
разъем CENTER к сабвуферу. Выход
басов не обеспечивается при
использовании некоторых режимов
Dolby Pro Logic.

Подключение к усилителю с одним
рядом терминалов динамиков
Подключите сабвуфер к усилителю,
затем подключите фронтальные
динамики к сабвуферу.
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Сведения о чистке корпуса
Очистите корпус мягкой тканью, слегка
смоченной в воде. Не используйте
абразивные материалы, чистящий
порошок или растворители, например
спирт и бензин.

Если у вас возникли вопросы или
проблемы, связанные с сабвуфером,
которые не освещены в этом
руководстве, обратитесь к ближайшему
дилеру Sony.

Установка
Так как человеческий слух не может
определить направление и положение
источника басов, т. е. расположение
сабвуфера (ниже 200 Гц), можно
установить сабвуфер в любом месте
помещения. Чтобы добиться
оптимального воспроизведения басов,
рекомендуется установить сабвуфер
на твердом полу, где маловероятно
возникновение резонанса.
Один сабвуфер в состоянии обеспечить
достаточно мощное воспроизведение
басов. Однако при использовании двух
сабвуферов можно добиться еще более
эффективного воспроизведения басов.
Примечания
 Всегда устанавливайте сабвуфер
вертикально, в нескольких сантиметрах
от стены.
 Не помещайте на сабвуфер посторонние
предметы и не сидите на нем.
 Если сабвуфер установлен посередине
помещения, басы могут быть значительно
ослаблены. Это связано с влиянием
стоячей волны в помещении. В этом
случае переместите сабвуфер из центра
помещения или устраните причину
стоячей волны, поставив у стены книжный
шкаф или аналогичный предмет.

Подключение системы
Обзор
При подключении усилителя используйте
разъемы LINE IN или терминалы
SPEAKER IN на сабвуфере ().
 Если усилитель имеет один
из следующих типов выходных
разъемов, соедините разъем LINE IN
с разъемом на усилителе с помощью
входящего в комплект аудиокабеля.
 Разъем MONO OUT
 Разъем MIX OUT
 Выходные разъемы SUBWOOFER
 Выходные разъемы SUPER WOOFER
 Если на усилителе нет указанных выше
выходных разъемов, подсоедините
терминалы динамиков на усилителе
к терминалам SPEAKER IN.

Подключите сабвуфер
к усилителю. ()
Соедините терминалы сабвуфера
SPEAKER IN с терминалами
динамиков на усилителе с помощью
кабелей динамиков. Убедитесь,
что подсоедиены и левый, и правый
каналы.
Подсоедините фронтальные
динамики к сабвуферу. ()
Подсоедините динамики
к терминалам SPEAKER OUT
на сабвуфере.

Подключение к усилителю
с двойным рядом терминалов
динамиков (A + B)
Если усилитель оснащен двумя рядами
терминалов динамиков (A + B),
подсоедините к усилителю и сабвуфер,
и фронтальные динамики.
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Подсоедините фронтальные
динамики к усилителю. ()
Подключите динамики к терминалам
SPEAKER A на усилителе.
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Подключите сабвуфер
к усилителю. ()
Подключите терминалы SPEAKER IN
на сабвуфере к терминалам
SPEAKER B на усилителе с помощью
кабелей для динамиков (не входят
в комплект поставки).

При использовании двойного ряда
динамиков (A + B) убедитесь, что на
усилителе выбрано положение «A + B».
Примечание
При использовании только терминалов
SPEAKER A (только фронтальный динамик)
или при отключенном питании усилителя,
уменьшите громкость или отключите
сабвуфер от электропитания. В противном
случае может возникнуть гул.

Подключение сабвуфера
к усилителю через специальный
разъем
Если усилитель оснащен специальным
разъемом для сабвуфера (например,
разъемом MONO OUT, MIX OUT,
SUBWOOFER или SUPER WOOFER),
соедините разъем LINE IN на сабвуфере
с одним из упомянутых выше разъемов
с помощью аудиокабеля, входящего
в комплект поставки. ()

Подключения
Соедините разъем MONO OUT
на усилителе с разъемом LINE IN
на сабвуфере с помощью входящего
в комплект поставки аудиокабеля. ()
Примечание
Если выходной уровень сигнала
с усилителя недостаточно мощный, звук
может оказаться недостаточно громким.
В этом случае терминалы динамиков
на усилителе следует подсоединить
напрямую к терминалам SPEAKER IN
сабвуфера.

Подсоединение шнура питания
 Подсоедините шнур питания от
сабвуфера и усилителя к настенной
розетке.
 Перед подсоединением или
отсоединением шнура питания
убедитесь, что сабвуфер выключен.

ЕСКЕРТУ
Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту
үшін бұл құрылғыға жаңбыр не ылғал
тигізбеңіз.
Өрт шығу қаупін азайту үшін құрылғының жел
кіретін тесігін газетпен, үстел жапқышпен,
пердемен, т.б. жаппаңыз.
Құрылғыны ашық жалын көздеріне
(мысалы, жанып тұрған отқа) тигізбеңіз.
Өрт шығу немесе ток соғу қаупін азайту үшін
бұл құрылғыға тамшы, шашыранды тигізбеңіз
немесе ваза сияқты сұйықтық толы заттарды
құрылғыға қоймаңыз.
Құрылғы ток көзінен айырмен
ажыратылатындықтан, құрылғыны қолыңыз
жететін айнымалы розеткаға сұғыңыз.
Құрылғының дұрыс істемеуін байқасаңыз,
бірден айырды айнымалы ток розеткасынан
ажыратыңыз.
Құрылғыны кітап сөресі немесе қабырға
шкафы секілді шектеулі орынға қоймаңыз.
Құрылғы өшірілгеннің өзінде айнымалы ток
розеткасына қосылғандықтан, құрылғы ток
көзінен ажыратылмайды.

Еуропадағы тұтынушылар үшін
Ескі электрлік жəне
электрондық жабдықты
қоқысқа тастау (бөлек жинау
жүйелері бар Еуропалық
Одақта жəне басқа да
еуропалық елдерде
қолданылады)
Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы бұл
таңба бұл өнімді тұрмыстық қалдық ретінде
тастауға болмайтынын білдіреді. Оның орнына
электрлік жəне электрондық жабдықты кəдеге
жарату мақсатымен оны арнайы жинау орнына
тапсыру керек. Бұл өнімнің дұрыс тасталуын
қамтамасыз ете отырып, оның қалдық ретінде
тиісінше тасталмауынан қоршаған ортаға жəне
адам денсаулығына тиетін ықтимал кері
əсерлерге жол бермейсіз. Материалдарды
кəдеге жарату табиғи ресурстарды сақтауға
көмектеседі. Бұл өнімді кəдеге жарату туралы
толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті тиісті
қалалық мекемеге, тұрмыстық қалдық тастау
қызметіне немесе өнім сатып алынған дүкенге
хабарласыңыз.

Тұтынушыларға ескерту:
Төмендегі ақпарат ЕО директиваларын
қолданатын елдерде сатылатын
жабдық үшін ғана қолданылады.
Бұл өнімді келесі ұйым немесе оның атынан
басқа ұйым жасап шығарған: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Жапония. Еуропалық Одақ заңнамасына
қарай өнімнің сəйкестігіне қатысты сұраулар
мына өкілетті өкілдікке жіберілуі керек:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Штутгарт, Германия. Қызмет көрсету
немесе кепілдік мəселелері бойынша бөлек
қызмет көрсету немесе кепілдік құжаттарында
берілген мекенжайларға хабарласыңыз.

Сақтық шаралары
Қауіпсіздік техникасы
 Сабвуферді қолданбас бұрын сабвуфердің
жұмыс кернеуінің жергілікті қуат көзімен
сəйкестігін тексеріңіз.
 Сабвуферді ұзақ уақыт пайдаланбайтын
болсаңыз, оны ток көзінен ажыратып
қойыңыз. Айнымалы ток сымын ажырату
үшін ашаны ұстап, сымды тартыңыз.
Ешқашан сымның өзін тартпаңыз.
 Сұйықтық немесе қатты зат сабвуфердің
ішіне түсетін болса, сабвуферді ажыратып,
кейінгі қолданыс алдында сабвуферді
білікті қызметкерлерге тексертіңіз.
 Айнымалы ток сымын арнайы қызмет
көрсету орталығында ғана ауыстыру керек.
Күшейткішті немесе басқа жабдықты қосу
немесе өшіру кезінде
Күшейткіштің дыбысын барынша
төмендетіңіз.
Сабвуфердің зақымдалуына жол бермеу
 Артық кіріс тогына жол бермеу үшін
күшейткіш дыбысын басқаруды орнату
кезінде сақ болыңыз.
 Корпусын ашуға немесе динамиктер мен
желілерді ажыратуға əрекет жасамаңыз.
 Шаңнан қорғайтын қалпақшаны əдейі не
байқаусызда баспаңыз.
Орнату кезінде
 Динамиктерді мына орындарға
орналастырмаңыз:
 Тым ыстық немесе суық
 Шаң немесе лас
 Өте ылғалды
 Дірілдейтін
 Тікелей күн сəулесі түсетін
 Магниттік карталардың жанында
(кредиттік карталар, маусымдық
билеттер, т.б.)
Магниттік карталар динамик блогындағы
магниттің себебінен істен шығуы мүмкін.
 Теледидарлар маңында
Динамиктер магнитпен қорғалмаған.
Сондықтан динамиктерді электронды
сəулелік трубкасы бар теледидарлардың
жанында қолдансаңыз, теледидар
экранында түстің көлеңкеленуі пайда
болады.

 Сабвуфердің ішкі жағы қызбауы үшін жақсы
вентиляция қажет. Сабвуферді ауа жақсы
айналатын жерге орналастырыңыз.
Сабвуферді жұмсақ бетке немесе
қабырғаға тым жақын қоймаңыз, себебі бұл
артқы жақтағы желдету саңылауларына
кедергі болуы мүмкін.
 Сабвуферді арнайы өңделген беттерге
(балауызбен, маймен немесе
жылтыратылған, т.б.) орналастыру кезінде
абай болыңыз, себебі беттің боялуына
немесе түссізденуіне əкелуі мүмкін.
 Сабвуфердің бұрыштарынан жарақат
алмау үшін абай болыңыз.

Корпусты тазалау
Корпусты аздап суланған жұмсақ матамен
тазалаңыз. Ысқышты, тазалағыш ұнтақты
немесе спирт не бензин сияқты ерітіндіні
пайдаланбаңыз.

Егер осы нұсқаулықта қарастырылмаған
сабвуферіңізге қатысты сұрақтарыңыз
немесе қиындықтар болса, жергілікті
Sony дилеріне хабарласыңыз.

Орнату

Динамик терминалдарының бір
жинағы бар күшейткішке қосу
Сабвуферді күшейткішке қосыңыз жəне
сосын алдыңғы динамиктерді сабвуферге
қосыңыз.

1

Сабвуферді күшейткішке қосыңыз. ()
Сабвуфердің SPEAKER IN
терминалдарын динамик сымдарымен
күшейткіштің динамик
терминалдарына қосыңыз. Сол жəне
оң жақты арналардың қосылуын
тексеріңіз.

2

Алдынғы динамиктерді сабвуферге
қосыңыз. ()
Динамиктерді сабвуфердің
SPEAKERS OUT терминалдарына
қосыңыз.

Динамик терминалдарының
екі жинағы бар (А + В)
күшейткішке қосу
Күшейткішіңізде динамик
терминалдарының екі жинағы (А + В)
болса, екі сабвуферді де жəне алдыңғы
динамиктерді күшейткішке қосыңыз.

Адамның құлағы сабвуфер арқылы
шығарылатын төменгі жиіліктегі дыбыстың
(200 Гц төмен) шығатын бағыты мен
позициясын анықтай алмайтындықтан,
сабвуферді бөлмеңіздің қалаған жеріне
орнатуыңызға болады. Ең жақсы төменгі
жиіліктегі дыбысты шығару үшін біз
сабвуферді жаңғырықтың болуы
екіталай қатты бетке орнатуды ұсынамыз.
Жеткілікті ауыр төменгі жиіліктегі дыбысты
бір сабвуферден шығаруыңыз мүмкін.
Дегенмен екі сабвуфер қолдансаңыз, одан
да тиімді ауыр төменгі жиіліктегі дыбысты
шығаруыңыз мүмкін.

1

Алдыңғы динамиктерді күшейткішке
қосыңыз. ()
Динамиктерді күшейткішіңіздің
SPEAKER A терминалдарына
қосыңыз.

2

Сабвуферді күшейткішке қосыңыз. ()
Сабвуфердің SPEAKER IN
терминалдарын күшейткіштің
SPEAKER B терминалдарына
(жинақта берілмеген) динамик
сымдары арқылы қосыңыз.

Ескертпелер
 Қабырғадан бірнеше сантиметр қалдырып,
сабвуферді əрқашан тігінен орнатыңыз.
 Сабвуфердің үстіне зат қоймаңыз немесе
оған отырмаңыз.
 Егер сабвуфер бөлменің ортасына
орнатылған болса, төменгі жиіліктегі дыбыс
тым əлсіреп кетуі мүмкін. Бұл жағдай
бөлмедегі ағынсыз толқынға байланысты
болады. Егер бұл жағдай орын алса,
сабвуферді бөлме ортасынан жылжытыңыз
немесе қабырғаға кітап сөресін орнату
арқылы ағынсыз толқынды жойыңыз, т.б.

Динамиктердің екі жинағын (A + B)
қолданғанда, күшейткішіңізбен “A + B”
позициясын таңдағаныңызды тексеріңіз.

Жүйені орнату
Шолу
Күшейткішке қосылған кезде сабвуфердің
LINE IN ұяларын немесе SPEAKER IN
терминалдарын пайдаланыңыз ().
 Егер күшейткішіңізде шығыс ұяларының
келесі түрлерінің бірі болса, LINE IN
ұясын жəне күшейткіш ұясын жинақта
берілген аудио жалғау сымы арқылы
қосыңыз.
 MONO OUT ұясы
 MIX OUT ұясы
 SUBWOOFER шығыс ұясы (ұялары)
 SUPER WOOFER шығыс ұясы (ұялары)
 Егер күшейткішіңізде жоғарыда айтылған
шығыс ұялары болмаса, күшейткіштің
динамик терминалдарын SPEAKER IN
терминалдарының орнына қосыңыз.

Бастамас бұрын
 Қандай да бір байланыс жасаудан
бұрын, күшейткішті жəне сабвуферді
токтан ажыратыңыз.
 Жинақта берілген аудио жалғау сымын
тиісті жабдыққа қосыңыз. Егер қажетті
байланыс жасау үшін аудио жалғау
сымдары жеткіліксіз болса, бірнеше
қосымша аудио сым сатып алуыңыз
керек.
 Шуды болдырмау үшін байланыстардың
сенімді жасалғанын тексеріңіз.
 Сабвуфердегі айнымалы ток сымын
қабырға розеткасына қосыңыз.
 Dolby Pro Logic функциясымен бірге
пайдалану үшін CENTER шығыс ұясын
сабвуферге қоса алмайсыз. Төменгі
жиіліктегі дыбыс Dolby Pro Logic
режимдерінде шықпайды.

Фронтальный
динамик (П)
Алдыңғы динамик
(оң жақтағы)

Усилитель
Күшейткіш

Фронтальный
динамик (Л)
Алдыңғы динамик
(сол жақтағы)

: Поток сигналов
Сигнал ағыны

Этот сабвуфер
Осы сабвуфер
: Поток сигналов
Сигнал ағыны

SA-CS9

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Усилитель
Күшейткіш

LINE IN
Фронтальный
динамик (П)



Ескертпе
Тек SPEAKER A терминалдарын қолданған
кезде (тек алдыңғы динамик) немесе
күшейткіш токтан ажыратулы болған кезде,
дыбысын өшіріңіз немесе сабвуферді токтан
ажыратыңыз, əйтпесе бөгде шу естілуі
мүмкін.





Усилитель
Күшейткіш



Этот сабвуфер
Осы сабвуфер













Индикатор POWER
POWER индикаторы

PHASE
LEVEL
: Поток сигналов
Сигнал ағыны

Подкладки
Аяқтар

POWER

Қазақша

Русский
Оптимальное использование
функции конвертации низких
уровней

Прослушивание звука ()
1

Включите усилитель и выберите
программный источник.

2

Нажмите POWER.
Сабвуфер включается, и загорается
зеленым цветом индикатор POWER.

3

Воспроизведите программный
источник.
Отрегулируйте громкость VOLUME,
чтобы звучание фронтальных
динамиков не искажалось.
Если оно искажается, звук сабвуфера
также будет искажаться.

Чтобы автоматически включать
и отключать питание используйте
функцию автоматического включения
и отключения электропитания ()
Если сабвуфер включен (т. е. индикатор
POWER горит зеленым цветом), однако
входной сигнал несколько минут
отсутствует, индикатор POWER загорается
красным цветом и сабвуфер переходит
в энергосберегающий режим. Если в этом
режиме на сабвуфер поступает входной
сигнал, сабвуфер автоматически
включается (функция автоматического
включения/отключения электропитания).
Чтобы отключить эту функцию, переведите
выключатель POWER SAVE на задней
панели в положение OFF.
Примечания
 Никогда не задавайте на этом устройстве
высокий уровень для тона (BASS, TREBLE
и т. д.) или для выхода эквалайзера на
усилителе, для синусоиды входного
сигнала 20–50 Гц, записанного на
доступном в продаже тестовом диске,
или специального звука
(бас электронного музыкального
инструмента, механические звуки
проигрывателя аналоговых дисков, звук
с усиленными басами и т. д.). Это может
привести к повреждению динамиков.
 При воспроизведении специального
диска, содержащего аномально
усиленные басы помимо исходного звука
может воспроизводиться шум. В этом
случае уменьшите уровень громкости.
 Выходной сигнал сабвуфера (цифровой
сигнал DOLBY) на процессоре цифрового
объемного звука (приобретается
отдельно) задается корпорацией
Dolby Laboratories Licensing Corporation
на уровне выше 10 дБ. В случае обычного
использования отрегулируйте уровень
сабвуфера.
 Если слишком сильно уменьшить уровень
громкости усилителя, может включиться
функция автоматического включения/
отключения питания, что приведет
к переходу сабвуфера
в энергосберегающий режим.

Регулировка звука
Можно отрегулировать звук сабвуфера
для соответствия громкости звука
фронтальных динамиков. Усиление
басов придает атмосферность звучанию.

1

Отрегулируйте частоту среза. ()
Используйте регулятор CUT OFF FREQ
в зависимости от частот
воспроизведения фронтальных
динамиков.
При регулировке руководствуйтесь
следующим.
 Обычные очень маленькие
динамики:
4–5 см в диаметре.
 Обычные динамики небольшого
размера:
6–8 см в диаметре.
 Обычные динамики среднего
размера:
9–15 см в диаметре.
 Обычные динамики большого
размера:
16–24 см в диаметре.
 Обычные очень большие
динамики:
более 25 см в диаметре.

При воспроизведении звуковых
сигналов LFE, Dolby digital или DTS
рекомендуется установить регулятор
CUT OFF FREQ в положение 200 Гц
(максимальный уровень), чтобы
обеспечить максимально
эффективную работу функции
конвертации низких уровней.

2

3

4

5

Отрегулируйте уровень громкости
сабвуфера. ()
Подстройте регулятор LEVEL, чтобы
басы раздавались чуть четче.
Чтобы увеличить громкость,
поверните этот регулятор по
часовой стрелке. Чтобы уменьшить
громкость, поверните этот регулятор
против часовой стрелки.
Воспроизведите любимую песню
или фильм.
Мужской бас, как в пении, так и
в разговоре, лучше всего подходит
для настройки. Выставьте громкость
фронтальных динамиков на
обычный уровень.
Выберите полярность фаз. ()
Для этого используйте
регулятор PHASE.
Повторите шаги 1–4 для
оптимальной регулировки.
После надлежащей настройки
сабвуфера, воспользуйтесь
регулятором VOLUME на усилителе,
чтобы настроить громкость
сабвуфера в соответствии
с громкостью остальных динамиков.
Нет необходимости менять
настройки сабвуфера при
изменении уровня громкости
на усилителе.

Примечания
 Если при усилении басов на усилителе
(например, D.B.F.B., GROOVE, графический
эквалайзер и т. д.), звук искажается,
отключите усиление басов
и отрегулируйте звук.
 Выбор значения NORMAL или REVERSE
с помощью регулятора PHASE обращает
полярность и может улучшить
воспроизведение басов в некоторых
средах (в зависимости от типа
фронтальных динамиков, положения
сабвуфера и регулировки частоты среза).
Это может также повлиять на
распространение и плотность звука,
а также на восприятие звукового поля.
Выберите настройку, которая
обеспечивает приемлемый звук
при обычном прослушивании.

Настройка сабвуфера ()
Во избежание вибрации или движения
сабвуфера при прослушивании музыки,
прикрепите к сабвуферу входящие
в комплект подкладки.

Настройка регулятора напряжения
(только для моделей, оснащенных
этим регулятором) ()
Убедитесь, что регулятор напряжения
на задней панели сабвуфера установлен
для получения тока по локальной линии
питания. В противном случае, прежде
чем подключать шнур питания
к настенной розетке, переведите
регулятор в надлежащее положение
с помощью отвертки.

Отсутствует звук.
 Убедитесь, что этот сабвуфер
и соответствующие компоненты
правильно и надежно соединены.
 Поверните регулятор LEVEL по
часовой стрелке для увеличения
громкости.
 Сбросьте уровень.
Звук неожиданно прерывается.
 Возможно короткое замыкание
кабелей динамиков. Подсоедините
кабели надлежащим образом.
Звук искажен.
 Неполноценный входной сигнал.
 Уровень входного сигнала слишком
высокий.
 При воспроизведении звука
Dolby digital переведите регулятор
CUT OFF FREQ в максимально
возможное положение.
Присутствует высокий уровень
жужжания или шума.
 Надлежащим образом подсоедините
кабель заземления к проигрывателю.
 Контакт между штекерами
соединительных кабелей
и соответствующими разъемами не
обеспечен надлежащим образом.
Надежно подсоедините все кабели.
 Аудиосистема воспроизводит шумы,
наведенные телевизором.
Переместите аудиосистему подальше
от телевизора или выключите
телевизор.

Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
АУДИОУСТРОЙСТВА
для модели в США
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И ОБЩИЕ
ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ:
При нагрузке 6 Ом, от 28 до 200 Гц;
номинальная мощность 60 Вт
с минимальной громкостью
воспроизведения, общие гармонические
искажения не превышают 6 % от 250 мВт
при номинальной мощности.

Система
Тип
Динамик

Сабвуфер: диаметр 25 см.,
конический
Непрерывный выход RMS
115 Вт (6 Ом, 80 Гц, 10 % КНИ)

Диапазон воспроизводимых частот
28–200 Гц
Частота среза для высоких частот
50–200 Гц
Селектор фазы
NORMAL, REVERSE

Входы
Входные разъемы
LINE IN: входной контактный
разъем
SPEAKER IN: входные терминалы
Выходные разъемы
SPEAKER OUT: выходные
терминалы

Общие сведения
Требования к питанию
Модели для Северной Америки: 120 В
переменного тока, 60 Гц
Европейские модели: 230 В переменного тока,
50/60 Гц
Энергопотребление
70 Вт
Режим ожидания: 0,5 Вт
(энергосберегающий режим)
Размеры

При возникновении следующих
проблем во время использования
сабвуфера попробуйте устранить
проблему с помощью этого руководства.
Если проблема не устранена, обратитесь
к ближайшему дилеру Sony.
Индикаторы питания горят красным
цветом.
 Если входной сигнал несколько
минут отсутствует, индикатор
POWER загорается красным
цветом и сабвуфер переходит
в энергосберегающий режим.
Чтобы отключить эту функцию
энергосбережения, переведите
выключатель POWER SAVE на
задней панели в положение OFF.

Приблизительно
295 × 345 × 400 мм
(ш/в/г)

Масса

Устранение неполадок

Активный сабвуфер

Приблизительно 11,5 кг

Поставляемые аксессуары
Подкладки (4)
Аудиокабель (1 аудио–1 аудио),
2 м (1)

Технические характеристики и внешний
вид устройства могут быть изменены без
уведомления.

Сабвуферге арналған арнайы ұясы
бар күшейткішке қосу
Егер күшейткішіңізде сабвуферге арналған
арнайы ұясы болса (мысалы, MONO OUT
ұясы, MIX OUT ұясы, SUBWOOFER ұясы
немесе SUPER WOOFER ұясы),
сабвуфердің LINE IN ұясын осы ұялардың
біріне жинақта берілген аудио жалғау
сымы арқылы қосыңыз. ()

Дыбысты реттеу

Ақауларды жою

Сабвуфердің дыбысын алдыңғы
динамиктердің дыбысына сəйкес
келетіндей етіп реттеуге болады.
Төменгі жиіліктегі дыбыстың күшейтуі
кеңірек атмосфера сезімін білдіреді.

Егер сабвуферді пайдаланып жатқанда
төмендегі қиындықтардың біреуі кездессе,
қиындықты шешу үшін осы ақауларды
жою нұсқаулығын пайдаланыңыз. Мəселе
жойылмаса, жергілікті Sony дилеріне
хабарласыңыз.
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Қосулар
Күшейткішіңіздің MONO OUT ұясын
жинақта берілген аудио сымдары бар
сабвуфердің LINE IN ұясына қосыңыз. ()
Ескертпе
Егер күшейткішіңіздің шығыс деңгейі онша
үлкен болмаса, дыбысы жеткіліксіз болуы
мүмкін. Мұндай жағдайда күшейткіштің
динамик терминалдарын сабвуфердің
SPEAKER IN терминалдарына тікелей
қосыңыз.

Айнымалы ток сымын қосу
 Сабвуфердегі жəне күшейткішіңіздегі
айнымалы ток сымын қабырға
розеткасына қосыңыз.
 Қандай да бір қуат сымын қосу немесе
ажыратудан бұрын сабвуфердің токтан
ажыратулы болуын тексеріңіз.

Төмен деңгейлі түрлендіру
функциясын барынша пайдалану

LFE сигналдарын, Dolby digital немесе
DTS ойнатқан кезде, төмен деңгейлі
түрлендіргіш функциясының ең үздік
орындалуына қол жеткізу үшін біз
CUT OFF FREQ басқару құралын
200 Гц (ең жоғары) орнатуды
ұсынамыз.

Дыбысты тыңдау ()
1

Күшейткішті қосып, бағдарлама көзін
таңдаңыз.

2

POWER басыңыз.
Сабвуфер қосылады жəне POWER
индикаторы жасыл түспен жанады.

3

Бағдарлама көзін ойнатыңыз.
Алдыңғы динамиктердің дыбысы
бұрмаланбайтындай етіп VOLUME
реттеңіз.
Егер ол бұрмаланған болса,
сабвуфердің дыбысы да
бұрмаланады.

Токты автоматты түрде қосу немесе
ажырату - Auto power on/off
функциясы ()
Сабвуфер қосулы болғанда мысалы,
POWER индикаторы жасыл түспен жанады)
жəне бірнеше минут бойы сигнал кірісі жоқ
болса, POWER индикаторы қызыл түске
ауысады жəне сабвуфер қуат үнемдеу
режиміне кіреді. Осы режимде болған
кезде сигнал сабвуферге кіреді, сабвуфер
автоматты түрде қосылады (auto power on/off
функциясы).
Бұл мүмкіндігін өшіру үшін артқы
тақтасындағы POWER SAVE түймесін OFF
күйіне сырғытыңыз.
Ескертпелер
 Күшейткіштің дыбыс ырғағын басқаруды
(BASS, TREBLE, т.б.) немесе эквалайзер
шығысын жоғары деңгейге не
коммерциялық қолжетімді сынақ
дисктерінде немесе арнайы дыбыспен
осы блоктағы жоғары деңгейде жазылған
(электронды музыкалық аспаптың төменгі
жиіліктегі дыбысы, аналогты дисктің
поп шуын ойнатқыш, төменгі жиіліктегі
дыбыстың аса жоғары дыбысы, т.б.)
20-50 Гц кіріс синусоидтарына ешқашан
орнатпаңыз. Бұл əрекеттер динамиктердің
дұрыс істемеуіне себеп болуы мүмкін.
 Төменгі жиіліктегі дыбыстары аса
күшейтілген арнайы диск ойнатылған кезде,
түпнұсқалық дыбыспен бірге шуыл естілуі
мүмкін. Мұндай жағдайда дыбыс деңгейін
төмендетіңіз.
 Сатылған сандық көлемді процессор
сабвуферінің шығыс сигналы (DOLBY digital
signal) сингулярды түрде Dolby Laboratories
Licensing Corporation арқылы 10 дБ жоғары
орнатылған. Қалыпты пайдалану
жағдайында сабвуфер деңгейін реттеңіз.
 Егер күшейткіштің дыбыс деңгейін тым
төмен етіп қоссаңыз, auto power on/off
функциясы қосылуы мүмкін, бұл
сабвуферді қуат үнемдеу режиміне
ауыстыруы мүмкін.

Кесінді жиілігін реттеңіз. ()
Алдыңғы динамиктердің шығару
жиілігіне байланысты CUT OFF FREQ
басқару құралын қосыңыз.
Реттеу кезінде мынаны қараңыз.
 Əдеттегі өте кіші өлшемді
динамиктер:
4 – 5 см диам.
 Əдеттегі кіші өлшемді динамиктер:
6 – 8 см диам.
 Əдеттегі орта өлшемді динамиктер:
9 – 15 см диам.
 Əдеттегі үлкен өлшемді
динамиктер:
16 – 24 см диам.
 Əдеттегі өте үлкен өлшемді
динамиктер:
25 см аса диам.
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Сабвуфердің дыбыс деңгейін
реттеңіз. ()
LEVEL басқару құралын төменгі
жиіліктегі дыбысты бұрынғыдан
қаттырақ естуге болатындай етіп
бұраңыз. Дыбыс деңгейін жоғарылату
үшін басқару құралын сағат тілінің
бағыты бойынша бұраңыз. Дыбыс
деңгейін төмендету үшін басқару
құралын сағат тілінің бағытына
қарсы бұраңыз.
Өзіңіздің сүйікті əніңізді жəне
киноңызды ойнатыңыз.
Ер адам вокалының əуендері жəне
төменгі жиіліктегі дыбысы бар
дауысты реттеу үшін бəрінен де тиімді
болады. Алдыңғы динамиктердің
дыбыс деңгейін əдеттегі деңгеймен
бірдей етіп қосыңыз.

4

Полярлылық фазасын таңдаңыз. ()
Полярлылық фазасын таңдау үшін
PHASE таңдау құралын қолданыңыз.

5

Өз қалауыңыз бойынша реттеу
үшін 1 - 4 қадамдарын қайталаңыз.
Сабвуферді өз қалауыңыз бойынша
орнатқан соң, сабвуфердің дыбыс
деңгейін басқа динамиктерге реттеу
үшін күшейткіштегі VOLUME басқару
құралын қолданыңыз. Күшейткіштің
дыбыс деңгейін өзгерткенде сабвуфер
параметрлерін реттеу қажет емес.

Ескертпелер
 Күшейткішіңізде төменгі жиіліктегі дыбысты
күшейту кезінде дыбыс бұрмаланған болса
(мысалы, D.B.F.B., GROOVE, графикалық
эквалайзер, т.б.), төменгі жиіліктегі
дыбыстың күшейтуін өшіріп, дыбысты
реттеңіз.
 PHASE таңдау құралы арқылы NORMAL
немесе REVERSE таңдасаңыз, полярлылық
өзгереді жəне төменгі жиіліктегі дыбыстың
белгілі тыңдау орталарында жақсы шығуын
қамтуы мүмкін (алдыңғы динамиктер
түріне, сабвуфердің позициясына жəне
кесінді жиілігін реттеуге байланысты).
Ол сондай-ақ дыбыстың кеңістігін жəне
бітеулігін өзгертіп, дыбыс өрісінің
сезушілігіне əсер етуі мүмкін. Қалыпты
тыңдау позицияңызда тыңдаған кезде өзіңіз
қалайтын дыбысты қамтитын параметрді
таңдаңыз.

Сабвуферді орнату ()
Тыңдау кезінде сабвуфердің дірілдеуіне
немесе жылжып кетуіне жол бермеу үшін
жинақта берілген аяқтарды сабвуферге
тіркеңіз.

Кернеу таңдау құралын орнату
(тек кернеу таңдау құралымен
жабдықталған үлгілер) ()
Сабвуфердің артқы тақтасында кернеу
таңдау құралы жергілікті қуат көзінің
кернеуіне қосылғанын тексеріңіз.
Олай болмаса, айнымалы ток сымын
розеткаға қоспас бұрын, таңдау құралын
дұрыс орынға бұрағышпен орнатыңыз.

Қуат көзі индикаторы қызыл түспен
жанады.
 Егер бірнеше минут бойы сигнал кірісі
жоқ болса, POWER индикаторы қызыл
түспен жанады жəне сабвуфер қуат
үнемдеу режиміне кіреді. Бұл қуат
үнемдеу режимін өшіру үшін артқы
тақтасындағы POWER SAVE түймесін
OFF күйіне сырғытыңыз.
Ешқандай дыбыс жоқ.
 Осы сабвуфер мен құрамдастардың
дұрыс жəне қауіпсіз қосылғанын
тексеріңіз.
 Дыбыс деңгейін жоғарылату үшін
LEVEL түймесін сағат тілінің бағыты
бойынша бұраңыз.
 Деңгейді қалпына келтіру.
Дыбыс кенеттен тоқтап қалды.
 Динамик сымдары қысқа мерзімге
тұйықталуы мүмкін. Сымдарды дұрыс
жалғаңыз.
Дыбыс бұрмаланған.
 Кіріс сигналы жетілдірілмеген.
 Кіріс сигналының деңгейі өте жоғары.
 Dolby digital құралын ойнатқан кезде
CUT OFF FREQ функциясын барынша
жоғары орнатыңыз.
Қатты гуіл немесе шу естіледі.
 Ойнатқыштың тұйықтау сымын дұрыс
қосыңыз.
 Жалғайтын сымдардың ашалары мен
тиісті ұялардың арасындағы
контакттілер дұрыс жасалмаған.
Ашаларды дұрыс жалғаңыз.
 Аудио жүйе бір шама шуды ТД жинап
алады. Аудио жүйені ТД алысқа
жылжытыңыз немесе ТД өшіріңіз.

Сипаттамалар
АУДИО ҚУАТ СИПАТТАМАЛАРЫ
АҚШ үлгілері үшін
ШЫҒЫС ҚУАТ ЖƏНЕ ЖАЛПЫ
ГАРМОНИКАЛЫҚ БҰРМАЛАНУ:
6 Ом жүктемесімен 28–200 Гц, минималды
RMS қуаты 60 Вт белгіленген, 250 мВт
шамасынан бағаланған шығысқа дейін
жалпы үйлесімділік бұрмалауының 6%
бөлігінен көп емес.

Жүйе
Түрі

Белсенді сабвуфер

Динамик блогы

Вуфер: 25 см диам., конус түрі
Үзіліссіз RMS шығысы
115 Вт (6 Ом, 80 Гц, 10% THD)
Шығару жиілігінің ауқымы
28 Гц – 200 Гц
Жоғары жиілікті кесінді жиілігі
50 Гц – 200 Гц
Фазаны таңдау құралы
NORMAL, REVERSE

Кірістер
Кіріс ұялары

LINE IN: кіріс контакті ұясы
SPEAKER IN: кіріс терминалдары

Шығыс ұялары
SPEAKER OUT: шығыс
терминалдары

Жалпы
Электр желісіне қойылатын талаптар
Солтүстік Америкалық үлгілер: 120 В айнымалы
ток, 60 Гц
Еуропалық үлгілер: 230 В айнымалы ток, 50/60 Гц
Қуат шығыны
70 Вт
Күту режимі: 0,5 Вт (қуат үнемдеу
режимінде)
Өлшемдер

Шамамен 295 × 345 × 400 мм
(е/б/ұ)

Салмақ

Шамамен 11,5 кг

Жинақтағы аксессуарлар
Аяқтар (4)
Аудио қосу сымы (1 фоно – 1 фоно),
2 м (1)

Дизайн мен сипаттамалар ескертусіз
өзгертіледі.

