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Bezpečnostní opatření

Σετικά µε την ασφάλεια

Bezpečnost

• Συνιστώνται για ρήση µε τ σύστηµα ηείων SAFT7ED.
• Βεαιωθείτε τι έετε τπθετήσει τη άση τυ ηείυ
σε ένα επίπεδ, ριντι µέρς.

• Doporučeno pro používání s reproduktorovou sestavou
SA-FT7ED.
• Stojan reproduktoru umístěte na ploché a rovné místo.

Σετικά µε την τπθέτηση

Dávejte pozor při umisťování stojanu na speciálně
ošetřené podlahy (voskované, olejované, leštěné atd.),
protože by mohlo dojít k vyblednutí podlahy.

Πρσέτε στην περίπτωση πυ τπθετείτε τη άση
ηείυ σε ένα ειδικά διαµρφωµέν πάτωµα (παρκέ,
λινλαι, λύστρ, κτλ.), διτι µπρεί να πρκληθύν
λεκέδες ή απρωµατισµς.

Σετικά µε τν καθαρισµ
Καθαρίστε τη άση τυ ηείυ µε τ παρεµεν πανί
καθαρισµύ.

Σηµειώσεις σετικά µε τ ενισυµέν γυαλί
Τ ενισυµέν γυαλί µπρεί να είναι πι εύθραυστ
απ τ συνηθισµέν. Αν τ γυαλί σπάσει, µπρεί να
πρκαλέσει σαρ τραυµατισµ. Για την πρληψη
ατυηµάτων, πρσέτε τα εής.
• Μην υπάλλετε τ γυαλί σε υπερλικές φυσικές
δνήσεις.
Μην ρίνετε αντικείµενα στ γυαλί απ ψηλά και µην
τυπάτε τ γυαλί.
Μην τυπάτε τις άκρες τυ γυαλιύ.
• Μην ραγίετε τ γυαλί.
Τ γυαλί µπρεί να σπάσει αµέσως (ή αργτερα) απ
ένα µικρ ράγισµα.
Αν ρείτε κάπι ράγισµα στ ενισυµέν γυαλί,
συµυλευτείτε τν αντιπρσωπ ή τ Γραφεί
ευπηρέτησης πελατών της SONY για αλλαγή.
• Μην υπάλλετε τ γυαλί σε ακραίες αλλαγές
θερµκρασίας.
Τ ενισυµέν γυαλί δεν είναι θερµανθεκτικ. Μην
τπθετείτε αντικείµενα πάνω ή κντά σε αυτ.
Τ γυαλί µπρεί να σπάσει λγω ακραίων αλλαγών
θερµκρασίας.
Αν έετε πιαδήπτε ερώτηση ή πρληµα σετικά
µε τ σύστηµά σας, συµυλευτείτε τν πλησιέστερ
αντιπρσωπ της SONY.

Umístění

Čištění
Otřete stojan reproduktoru dodaným čistícím hadříkem.

Poznámky k tvrzenému sklu
Tvrzené sklo může být křehčí než obyčejné sklo. Pokud
dojde k jeho rozbití, může to způsobit vážná zranění. Aby
nedošlo k nehodám, dbejte na následující.
• Nevystavujte sklo silným otřesům.
Nepouštějte na sklo předměty z velké výšky ani do skla
netlučte.
Netlučte do okrajů skla.
• Nelámejte sklo.
Kvůli drobným prasklinám může sklo okamžitě (nebo
později) prasknout.
Najdete-li na tvrzeném skle jakékoli praskliny, obraťte
se s žádostí o výměnu skla na prodejce nebo zákaznické
centrum Sony.
• Nevystavujte sklo náhlým změnám teploty.
Tvrzené sklo není odolné proti vysokým teplotám.
Nepokládejte na sklo ani do jeho okolí horké předměty.
Kvůli náhlým změnám teploty může sklo prasknout.
Máte-li jakoukoli otázku nebo problém týkající se Vaší
sestavy, obraťte se, prosím, na svého nejbližšího prodejce
Sony.

Montáž
Připevněte reproduktor k stojanu a pomocí klíče pevně
utáhněte šrouby se šestihrannou hlavou jako na obrázku
dole. (Šrouby se šestihrannou hlavou a klíč jsou dodány
spolu s Vaší reproduktorovou sestavou SA-FT7ED.)

Συναρµλγηση
Πρσαρµστε τ ηεί στη άση ηείυ και ασφαλίστε
σφιτά τις ίδες Allen ρησιµπιώντας τ αντίστι
κλειδί πως φαίνεται παρακάτω. (ι ίδες και τ κλειδί
Allen παρένται µαί µε τ σύστηµα ηείων SA-FT7ED.)

Speciﬁkace
Rozměry (š/v/h)

Hmotnost

Πρδιαγραφές
∆ιαστάσεις (Π/Υ/Β)

Μάα

Περίπυ 130 × 635 × 30
mm
(∆ιάµετρς άσης: 280
mm)
Περίπυ 5,7 Kg

Παρεµενα εαρτήµατα
Πανί καθαρισµύ (1)
ι πρδιαγραφές υπκεινται σε αλλαγές ωρίς
πρηγύµενη πρειδπίηση.
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Printed in China

Přibližně 130 × 635 × 30
mm
(Průměr základny: 280
mm)
Přibližně 5,7 kg

Dodané příslušenství
Čistící hadřík (1 ks)
Design a speciﬁkace se mohou měnit bez předchozího
upozornění.

Magyarul

Slovensky

Óvintézkedések

Bezpečnostné opatrenia

Néhány szó a biztonságról

Bezpečnosť

• Használata az SA-FT7ED hangsugárzórendszerrel
javasolt.
• A hangsugárzóállványt egyenes, vízszintes felületre kell
helyezni.

• Odporúčané pre použitie so sústavou reproboxov SAFT7ED.
• Reprobox umiestnite na ploché, vodorovné miesto.

Az elhelyezéssel kapcsolatban

Postupujte s opatrnosťou v prípadoch, keď umiestnite
reproduktory na špeciálne upravenú dlážku (voskovanú,
naolejovanú, vyleštenú a pod.), keďže môžu vzniknúť
fľaky alebo zmena zafarbenia.

Körültekintően járjon el, ha az állványt különlegesen
kezelt felületre helyezi (viasszal, olajjal kezelt,
polírozott felületek stb.), mert a felület megfoltosodhat,
elszíneződhet.

Néhány szó a tisztításról
A hangsugárzóállvány tisztításához használja a
tartozékként kapott törlőkendőt.

Megjegyzés az edzett üveggel kapcsolatban
Az edzett üvegek még törékenyebbek a hagyományos
üvegnél. Ha az üveg eltörik, súlyos sérülést okozhat.
A balesetek megelőzése érdekében tartsa be a
következőket.
• Ne tegye ki az üveget erős ütésnek.
Ne ejtsen magasról tárgyat az üvegre, és ne koccanjon
semmi hozzá.
Vigyázzon, ne ütközzön semmi az üveg széléhez.
• Ne karcolja meg az üveget.
Az üveg azonnal (vagy később) eltörhet egy kis
karcolás miatt.
Ha az edzett üvegen bármilyen karcolást is talál, kérje
egy márkakereskedésben vagy a Sony ügyfélszolgálaton
a cseréjét.
• Ne tegye ki az üveget gyors hőmérsékletváltozásnak.
Az edzett üveg nem hőálló üveg. Ne tegyen rá vagy a
közelébe forró tárgyakat.
A gyors hőmérsékletváltozás miatt az üveg eltörhet.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája van, forduljon a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.

O umiestnení

Čistenie
Skrinku reproduktorovej sústavy čistite dodanou
čistiacou utierkou.

Poznámky o tvrdenom skle
Tvrdené sklo môže byť krehkejšie ako bežné sklo. Pri
prasknutí môže sklo spôsobiť vážne zranenie. Poznámky
pre predchádzanie nehodám.
• Nevystavujte sklo prílišným mechanickým nárazom.
Na sklo neudierajte ani naň nenechajte z výšky spadnúť
predmety.
Okraje skla chráňte pred údermi.
• Vyhýbajte sa činnostiam, pri ktorých môžu v skle
vzniknúť praskliny.
Malá prasklina môže spôsobiť náhle (alebo oneskorené)
zlomenie skla.
Ak na tvrdenom skle objavíte akúkoľvek prasklinu,
obráťte sa na predajcu alebo na Zákaznícke servisné
stredisko Sony a požiadajte o výmenu.
• Nevystavujte sklo náhlym zmenám teploty.
Tvrdené sklo nie je tepelne odolné. Na sklo alebo do
jeho blízkosti neumiestňujte horúce predmety.
Veľká zmena teploty môže spôsobiť prasknutie skla.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ohľadne
vášho systému, obráťte na najbližšieho predajcu výrobkov
Sony.

Montáž

Összeszerelés
Illessze a hangsugárzót a hangsugárzóállványra, és
rögzítse jól az imbuszfejű csavarokkal (használja a
csavarkulcsot), ahogy az alábbi ábra mutatja. (Az
imbuszfejű csavarok és a csavarkulcs tartozékként járnak
az SA-FT7ED hangsugárzórendszerhez.)

Reprobox primontujte na stojan a kľúčom pevne
utiahnite skrutky so šesťhrannou hlavou, ako je zobrazené
nižšie. (Skrutky so šesťhrannou hlavou a potrebný plochý
kľúč sú súčasťou dodávky)

Technické údaje
Műszaki adatok
Méretek (sz/m/mélys)

Súly

Rozmery (š/v/h)
Körülbelül 130 × 635 ×
30 mm
(A talapzat átmérője:
280 mm)
Körülbelül 5,7 kg

Mellékelt tartozékok
Törlőkendő (1)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.

Hmotnosť

Približne 130 × 635 × 30
mm
(Priemer základne: 280
mm)
Približne 5,7 kg

Dodané príslušenstvo
Čistiaca utierka (1)
Dizajn zariadenia a jeho technické údaje sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho oznámenia.

