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Colunas – Ligação e instalação
Ligação das colunas

Etiquetas coloridas

O conector e o tubo de cor dos cabos das
colunas têm as mesmas cores da etiqueta de
identificação dos terminais a serem ligados.
Não ligue outros altifalantes, além dos
fornecidos com este sistema.
Para mais informações, consulte as Instruções
de funcionamento.

Instalação das colunas
Para um desempenho optimizado, deve instalar as colunas nas posições
mostradas.
Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento.
Para obter uma maior flexibilidade no posicionamento dos altifalantes,
utilize o suporte WS-FV10D opcional (apenas disponível em alguns
países).
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Colunas frontais

Subwoofer

Coloque-as à mesma distância de cada lado do televisor.

Se colocar o subwoofer ao pé do televisor, assegure-se que fique pelo
menos a 0,3 metros de distância.

Tubo de terminal +
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Notas
• Desligue o sistema antes de ligar as colunas.
• Antes de ligar as colunas, cole as etiquetas
coloridas no painel posterior respectivo.
• Para obter informações sobre como fazer as
ligações ao televisor e componentes
adicionais, consulte o Manual de instruções
incluído.

DD

Coluna central
Coloque em cima ou por baixo do televisor.

Coluna surround
Coloque ao lado ou ligeiramente atrás da posição de audição e um
pouco mais alto do que os ouvidos.
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Introduza até este ponto.

Instalar os pés
Para evitar a vibração ou deslocação dos
altifalantes, durante a reprodução, instale os
pés fornecidos nos altifalantes, como mostra a
figura.
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