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Velkommen 
 

Tak, fordi du har valgt SA. 
 

Jeg har ansvaret for teknologien i 
højttalerne og her får du hjælp til at 
komme i gang. 
 

Emballagen indeholder en højttaler og en 
æske med hvide handsker, en 
brugsanvisning, spikes og gummifødder.  
 

Brug SAs tilbud om 7 års gratis garanti 
og registrer dine højttalere på vores 
hjemmeside (under kundeservice). 
 

Har du spørgsmål er du velkommen til at 
skrive til os på facebook. 
 

Vi svarer hurtigt. 
God fornøjelse. 

! Vigtigt 

Check serienummeret 
Højttalernes serienummer sidder som en 
mærkat på æsken med brugsanvisning 
og tilbehør.  
Notér eventuelt serienummeret på din 
faktura eller din forsikringspolice. Kontakt 
din forhandler, hvis du ikke finder noget 
serienummer. 
 

Garanti 
System Audio A/S yder 2 års garanti mod 
produktionsfejl og 5 års garanti på 
højttalerenheder og delefiltre. Garantien 
kan forlænges til en 7 års fabriksgaranti 
ved registrering på SA’s hjemmeside. 
Garantien dækker ikke ved misbrug. 
Reparationer og service udføres af 
forhandleren eller tilknyttede 
serviceværksteder. Ændringer i produktet 
vil annullere garantien. 

Tilspilning af nye 
højttalere 

Nye højttalere har brug for en vis 
tilspilning. SA bruger basenheder med 
kantophæng af naturgummi, og derfor 
skal vores højttalere tilspilles med musik 
på fornuftigt lydniveau, i mindst 50-100 
timer. Lydkvaliteten vil gradvist stige 
gennem perioden. 

Der er ingen ingen særlige forholdsregler 
under tilspilningen. 

! Vigtigt 
 Lad højttaleren opnå stuetemperatur 
før du tilslutter. Der kan opstå kondens i 
de elektriske kredsløb, når du flytter 
højttaleren fra kolde til varme omgivelser 
og fugt kan skade højttalerens 
komponenter.  
Brug ikke højttaleren i fugtige 
omgivelser. 
Fremmedlegemer må ikke indsættes i 
højttalerens basrefleksport. 

Opstilling 

SA pandion 30 er designet til at stå på 
gulvet. Højttalerne kan, og bør, placeres 
30 – 50 cm foran en væg. Afstanden kan 
forøges eller formindskes afhængigt af 
rummets akustik og hvilken 
lydgengivelse du ønsker. Efter en 50-

timers tilspilningsperiode og passende 
justeringer, bør højttalerne monteres på 
spikes eller gummifødder. 
 

 

 

 

 

 

 

Spikes.  Placeres højttalerne på et 
blødt underlag, som f.eks. et gulvtæppe, 
anbefaler vi , at du bruger spikes. De 
medleverede spikes har kontramøtrikker, 
så højttalerne kan tilpasses underlaget. 
Det er vigtigt, at højttalerne er 
fuldstændigt lodret placeret og står 
stabilt. Brug om nødvendigt god tid på at 
justere spikes og kontramøtrikker, for at 
sikre at højttalerne hviler ens på alle 4 
spikes. Når du er færdig med at justere, 
strammes kontramøtrikkerne. 

Gummifødder. Hvis højttaleren er 
placeret på et fast underlag, f.eks. et 
trægulv, anbefaler vi, at du bruger 
gummifødder. Du kan også bruge spikes  
og beskytte gulvet med de medfølgende 
beskyttere. Bemærk, at højttalerne let 
kan glide, når du bruger beskyttere på en 
jævn overflade. For at gøre positionering 
lettere bør du vente med  at montere 
spikes eller gummifødder indtil den rette 
placering er fundet. 

lydkvalitet 

timer 100 200 300 400 500 



 

 

Eksempel på opstilling 

Lyden fra højttalere afhænger af stuens 
akustik, og højttalernes opstilling. Du kan 
eventuelt bede din forhandler rådgive 
om, hvordan du får den bedste lyd med 
SA højttalere i dit hjem. 
Her er nogle generelle råd om 
højttaleropstilling. 

A  Afstanden mellem højttalernes 
bagside og væggen bag dem. 
Begynd med en afstand på 30 cm. 
Afstanden skal være ens for begge 
højttalere. Prøv med musik du kender 
og find ud af, hvilken afstand der giver 
den bedste lyd. 

 Større afstand = svagere bas, mere 
præcis bas, bedre præcision/anslag 
og større perspektiv. 

 Kortere afstand = kraftigere og 
blødere bas, mindre perspektiv. 

B Afstanden fra sidevægge til 
højttalerne skal helst være større 
end afstanden til bagvæggen 

 En kort afstand til sidevæggene øger 
mængden af bas på samme måde 
som A. 

C,D Afstanden mellem højttalerne og 
lyttepositionen. Ideel afstand er 2 – 
3m. Afstand C & D bør være ens. 
Højttalerne bør stilles i en indbyrdes 
vinkel på ca. 15°. Det betyder, at 
lytteren kun lige kan skimte den 
indvendige side af begge højttalere. 

Tilslutning 
SA pandion 30 kan bruges i et stereo- 
eller surroundsystem. Forstærkere på 
min. 2 x 70 W vil i reglen drive 
højttalerne med et godt resultat, forudsat 
at kvaliteten af forstærkeren er god. 
 

Right 
speaker 

Left 
speaker 

Højre højttaler Venstre højttaler 

Tilslutning – dobbelt 
check 

Kontroller, at kablerne er korrekt 
monteret. Sørg for, at den elektriske fase 
er korrekt forbundet til 
højttalerforbindelserne. Dette betyder, at 
kabler forbundet til plus(+) eller minus (-) 
på forstærkeren/receiveren skal også 
være fastgjort til plus(+) eller minus (-) på 
højttalerne.  
På SA pandion 30 er den positive 
forbindelse angivet med en rød sokkel 
eller et plus(+). 
Følg højttalerkablerne for at sikre, at 
højre og venstre kanal (og eventuelt 
center- og bag-kanaler) er tilkoblet 
korrekt. 

Bemærk: 
 Jo bedre udstyr du bruger, desto 

bedre vil højttalerne lyde. 
 Brug tid på at eksperimentere med 

højttalernes placering. 
 Jo tættere højttaleren er på en væg, 

desto mere bas. En hjørneplacerig vil 
forøge bassen og kan gøre lyden 
rungende. 

 Skru aldrig volumen op til et niveau, 
hvor det ikke lyder godt.. 

 Fjern frontgrillen for bedst mulige 
lydkvalitet. 

 Tjek www.system-audio.com eller 
www.facebook.com/systemaudio 
for gode råd og ideer. 

Vedligeholdelse 

Rengør højttalerens overflade med en 
hårdt opvredet fugtig klud. 
! vigtigt  
Brug aldrig rensevæske, da de kan 
misfarve overfladen. 
 

Stoffronten kan let aftages ved et 
forsigtigt træk væk fra højttaleren. Stoffet 
rengøres lettest med en støvsuger 
forsynet med et børstemundstykke. 
! vigtigt 
Brug aldrig en støvsuger til at fjerne støv 
fra højttalerenhederne. Børst støvet 
forsigtigt væk med en blød børste eller 
pensel. 

http://www.system-audio.com/_en-GB
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