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Velkommen 

 

Tak for dit valg af SA. 

 

System Audio vil begejstre 
flest mulige mennesker med 
bedst mulig lyd. 

Et sæt SA højttalere vil skabe 
en følelse af at være tæt på 
kunstnerne.  

En SA hjemmebiograf vil 
trække publikum dybere ind i 
handlingen. 

For at opnå det bedste 
resultat anbefaler vi at du 
omhyggeligt gennemlæser 
denne vejledning, før du 
tilslutter dine nye SA 
højttalere. 

Yderligere oplysninger findes 
på: 

www.system-audio.com 

Emballagens indhold 

 

SA Sub Electro 175 eller  
SA Sub Electro 200  

1 x stoffront 
4 x gummiføder 
4 x spikes, 
4 spikes beskyttere 

 

Tjek serienummeret 
Serienummeret findes på en 
mærkat bagsiden af 
højttaleren. 

Du kan eventuelt notere 
serienummeret på din faktura 
og din forsikringspolice. 

Kontakt din forhandler, hvis 
der ikke  er noget 
serienummer på højttaleren. 

 

Garanti 
System Audio A/S yder 2 års 
garanti mod produktionsfejl. 

Garantien dækker ikke 
misbrug. Reparationer og 
service udføres af 

forhandleren eller tilknyttede 
serviceværksteder. Eventuelle 
ændringer i konstruktionen vil 
annullere garantien. 

 

Tilspilning af nye højttalere 

Alle SA højttalere har brug for 
en vis tilspilningsperiode. Da 
SA bruger basenheder med 
lang slaglængde, skal vores 
højttalere tilspilles med musik 
på fornuftigt lydniveau, 
gennem nogle dage. 
Lydkvaliteten vil da gradvist 
stige gennem perioden. 

 

Bemærk venligst: 
• Jo bedre udstyr du bruger, 

jo bedre vil højttalerne lyde. 
• Brug tid på at 

eksperimentere med 
højttalernes placering. 

• Jo tættere højttaleren er til 
en væg, jo mere bas. Flyt 
højttalerne længere fra 
vægge for at minimere 
bassen. En hjørneplacerig 

vil forøge bassen og kan 
gøre lyden rungende. 

• Skru aldrig volumen op til et 
niveau, hvor gengivelsen 
ikke længere er ren. 

• Fjern stoffronten for bedst 
mulig lydkvalitet. 

Tjek www.system-audio.com 
for gode råd og ideer 
 

Rengøring 

Din SE175 & SE200 rengøres 
bedst med en blød, tør klud. 
Brug ikke opløsningsmidler. 

Højttalerenheden (woofer) bør 
kun rengøres når det er meget 
støv på dem. Denne rengøring 
skal ske med en tør, blød klud 
eller børste og kun med et 
meget lille pres på grund af 
risikoen for at gøre skade. 

Godt at vide om dine nye højttalere 

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


 

 

Stik til strømkabel 

On/off/auto kontakt: 
Kontakten fungerer som 
følger: 

ON: Enheden er perma-
nent tændt. 

AUTO: Enheden tænder 
automatisk med musik sig-
nal og skifter automatisk til 

Standbytilstand efter 15-20 
minutters fravær af musik 
signal. 

off: Subwooferen er sluk-
ket. 

Fase omskifter: 

LFE input: 
Hvis din surround for-
stærker en LFE-

udgang (Low Frequen-
cy Enhancement), kan 
den bruges ved at for-
binde den til LFE input 
på subwooferen 

Når du bruger denne 
tilslutning, by-passes 
delefrekvensen til sub-
wooferforstærkeren. 
Den skal så indstilles i 
surround forstærkeren, 
der afspiller musikken. 

RCA input: 
Til at tilslutte et stereo 
signal.  
Når du bruger denne 
tilslutning, er justerin-
gen af delefrekvens ak-
tiv. 

Volume  

Delefrekvens  

Hovedafbryder on/off 

Strøm indikator 
Rød: Slukket  

Grøn: Tændt 



 

 

 

Set up  
Basrefleks/trykkammer valg 

subwooferen er fra fabrikken 
leveret som basrefleks, men 
kan let forandres til 
trykkammer. 

Kabinettet vendes rundt så 
bunden vender op. Brug evt. 
beskyttelsesrammen fra 
emballagen som underlag. 
Fjern de 4 skruer som er 
markeret på billedet til højre. 
Drej bundpladen 180 grader. 
Monter de 4 skruer igen. 
Refleksporten er nu forseglet 
og kabinettet fungerer som et 
trykkammer. 

Om du vælger den ene eller 
den anden mulighed er en 
smagssag. Her er dog et par 
retningslinier. 

Vælg trykkammer hvis:  
hurtighed og præcision har 
topprioritet 
lytterummet er lille.  

Vælg basrefleks hvis: 
effektivitet og fylde har 
topprioritet. 
lytterummet er stort 
  

Justerer subwooferen fra din 
lytteposition. Det betyder at du 
skal lytte, når du har ændret en 
indstilling. Dette vil sikre et 
positivt resultat. 

Forbind subwooferen med dit 
system. Tænd derefter  
forstærkeren og derefter 
subwooferen ved hjælp af 
afbryderen på bagsiden. 
Indikatoren skal lyse. Når den 
lyser grønt er subwooferen 
tændt . 

Efter tilslutning af enheden 
skal subwooferen justeres. Det 
er kun nødvendigt at gøre en 
gang, med mindre du køber 
nye højttalere. I dette tilfælde 
skal subwooferen matches 
med de nye højttalere. 
 

Spil noget musik. Indstil 
delefrekvensen til midter 
positionen. Drej volume-kontrol 
langsomt til højre, indtil du når 
en tonebalance i basområdet 
mellem subwooferen og dine 
højttalere.  

Ved at justere delefrekvensen, 
kan du variere samarbejdet 
mellem subwooferen og 
højttalere. 

Som tommelfingerregel: 
For store højttalere, drej 
kontrollen længere til venstre. 

For små højttalere, drej 
kontrollen længere til højre. 

Om nødvendigt skal volume-

kontrollen justeres efter 

justering af delefrekvensen for 
at opnå en korrekt tonal 
balance. 

Interferens kan skyldes 
overlapning af lydbølgerne fra 
dine højttalerne og 
subwooferen, hvilket kan 
betyde en dæmpet bas til trods 
for en korrekt justering af 
FREKVENS og VOLUME. 

I så fald skal FASE kontakten 
bagtil stilles til "0 ° -positionen 
eller til 180 ° -positionen. I en 
stilling af FASE-kontakten vil 
du opleve en dybere bas. Ved 
at prøve sig frem og ved blot at 
lytte, vil du få den rette 
indstilling. 


