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Coluna traseira

Instruções de funcionamento

Ligue o cabo de alimentação CA.
A coluna traseira está ativa e ligada sem fios à Barra
de som (HT-Z9F/HT-ZF9).
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Certifique-se de que o indicador de alimentação da coluna
traseira acende a verde.
Quando o indicador de alimentação acende a verde, a ligação entre
a coluna traseira e a Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) está estabelecida.
Se a ligação não for estabelecida, ligue a coluna traseira à barra de
som (HT-Z9F/HT-ZF9) manualmente. Para mais informações, consulte
as Instruções de funcionamento fornecidas com a Barra de som
(HT-Z9F/HT-ZF9).
Instale a coluna traseira tendo em conta a respetiva esquerda/direita.
Verifique a etiqueta na parte de trás da coluna traseira. "REAR R" é para a direita, "REAR L" é para a esquerda.

SA-Z9R

Montar a coluna traseira numa parede
Pode montar as colunas traseiras numa parede.
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O que pode fazer com as colunas traseiras
As seguintes funcionalidades estão
disponíveis quando as colunas traseiras
são utilizadas com a Barra de som
(HT-Z9F/HT-ZF9) (não fornecida).
• Pode desfrutar de som surround
que faz sentir como se estivesse
realmente a assistir a um espetáculo
ao vivo.
• Pode atualizar o software das colunas
traseiras. Para mais informações,
consulte as Instruções de
funcionamento fornecidas com a
Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).

Nota
• Prepare parafusos (não fornecidos) adequados ao material e à resistência da parede. Uma vez que
uma parede com estuque é particularmente frágil, fixe bem os parafusos a uma viga. Instale as
colunas horizontalmente, presas por parafusos em cavilhas, numa secção sempre plana da parede.
• Subcontrate a instalação junto de um representante da Sony ou um profissional credenciado e preste
especial atenção à segurança durante a instalação.
• A Sony não será responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação inadequada, por
resistência insuficiente da parede, por uma fixação incorreta dos parafusos ou por desastres naturais, etc.
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Prepare um parafuso (não fornecido) adequado ao orifício para
montagem na parede localizado na parte de trás da coluna traseira.
Mais de 30 mm

Nota
• As colunas traseiras foram
desenvolvidas exclusivamente para
serem utilizadas com a Barra de som
(HT-Z9F/HT-ZF9) e não é possível
utilizá-las com outros dispositivos.
• Instale as colunas traseiras na vertical.

5,0 mm

10 mm
Orifício na parte de trás da coluna traseira
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Peças e controlos

4 mm

Fixe o parafuso na parede.

Indicador de alimentação

 Indicador de alimentação
 Botão  (alimentação)
 Botão LINK
 Orifício para montagem na parede
 Orifício para montagem do suporte
da coluna geral

Estado do indicador (cor)

Estado da coluna traseira

A piscar lentamente
(verde)

A coluna traseira não está ligada
à Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).

Aceso (verde)

A coluna traseira está ligada
à Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).

A piscar duas vezes
repetidamente (verde)

A coluna traseira está a tentar ligar
à Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9).

A piscar/aceso (laranja)

O software está a ser atualizado.

Aceso (vermelho)

A coluna traseira está em modo standby.

Desligado

A coluna traseira está desligada.

Aprox.
9,5 mm
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Pendure a coluna traseira confirmando a respetiva esquerda/direita.
Verifique a etiqueta na parte de trás da coluna traseira.
"REAR R" é para a direita, "REAR L" é para a esquerda.

Resolução de problemas

Direitos de autor

Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo
durante a utilização das colunas traseiras, consulte
este guia de resolução de problemas para tentar
solucioná-los antes de solicitar a reparação.
Se qualquer problema persistir, contacte o agente
Sony da sua zona.
Se solicitar uma reparação, certifique-se de que
entrega todas as colunas traseiras e a Barra de som
(HT-Z9F/HT-ZF9) (unidade principal e subwoofer)
(não fornecida), mesmo que pareça que só um
dos equipamentos tem um problema.

Este produto contém software que está sujeito
à GNU General Public License (“GPL”) ou à GNU Lesser
General Public License (“LGPL”). Estas estabelecem
que os clientes têm o direito de adquirir, modificar
e redistribuir o código fonte do software em
conformidade com os termos da GPL ou da LGPL.

As colunas traseiras não emitem som.
jjCertifique-se de que o cabo de alimentação
CA da coluna traseira está devidamente ligado.
jjSe o indicador de alimentação da coluna traseira
não acender, experimente o procedimento que
se segue.
––Certifique-se de que o cabo de alimentação
CA da coluna traseira está devidamente ligado.
––Prima  (alimentação) na coluna traseira para
a ativar.
jjSe o indicador de alimentação na coluna traseira
piscar lentamente a verde ou acender, experimente
o procedimento que se segue.
––Aproxime a coluna traseira da unidade principal
da Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) para que o
indicador de alimentação da coluna traseira
acenda a verde.
––Ligue a coluna traseira à Barra de som
(HT-Z9F/HT-ZF9) manualmente. Para mais
informações, consulte as Instruções de
funcionamento fornecidas com a Barra
de som (HT-Z9F/HT-ZF9).
––Verifique o estado da ligação sem fios. Para
mais informações, consulte as Instruções de
funcionamento fornecidas com a Barra de
som (HT-Z9F/HT-ZF9).
jjPrima REAR  + no telecomando da Barra de
som (HT-Z9F/HT-ZF9) para aumentar o volume
das colunas traseiras.
jjSe alterar a definição de [RF Channel] da Barra de
som (HT-Z9F/HT-ZF9) de [Off] para [On], poderá
demorar 1 minuto até que o som seja emitido.
Para mais informações, consulte as Instruções de
funcionamento fornecidas com a Barra de som
(HT-Z9F/HT-ZF9).

O código fonte do software utilizado neste produto
está sujeito à GPL e à LGPL e está disponível na Web.
Para transferir, aceda ao Para mais informações,
aceda ao seguinte:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux

O som salta ou tem ruído.
jjSe existir um dispositivo próximo em
funcionamento que gere ondas eletromagnéticas,
como uma rede local sem fios ou um forno de
micro-ondas, afaste as colunas traseiras e a Barra
de som (HT-Z9F/HT-ZF9) desse dispositivo.
jjSe existir um obstáculo entre a unidade principal
da Barra de som (HT-Z9F/HT-ZF9) e as colunas
traseiras, mova ou remova o obstáculo.
jjColoque a unidade principal da Barra de som
(HT-Z9F/HT-ZF9) e as colunas traseiras o mais
próximas possível.
jjAltere a ligação de rede do televisor ou do leitor de
Blu-ray Disc do modo sem fios para o modo com fios.

Especificações
Secção do amplificador
POTÊNCIA DE SAÍDA (nominal)
30 W + 30 W (a 4 ohms, 1 kHz, 1% THD)
POTÊNCIA DE SAÍDA (referência)
50 W (por canal a 4 ohms, 1 kHz)

Sistema de colunas
Sistema de colunas de gama completa, suspensão acústica

Coluna
Coluna de gama completa de 46 mm, tipo cone

Requisitos de alimentação

Para obter informações detalhadas sobre a GPL,
a LGPL e outras licenças de software, consulte
[Setup] [Software License Information] em
[Advanced Settings] - [System Settings] no produto.

Note que a Sony não pode responder a quaisquer
consultas relacionadas com o conteúdo deste código
fonte.
Todas as outras marcas comerciais são propriedade
dos respetivos proprietários.

AVISO
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como uma estante ou um armário embutido.
Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura
de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de
mesa, cortinas, etc.
Não exponha o aparelho a fontes de fogo
desprotegidas (por exemplo, velas acesas).
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico,
não exponha o aparelho a pingos ou salpicos e não
coloque objetos com líquidos, como jarras, em cima
do aparelho.
A unidade continua ligada à corrente elétrica
enquanto não a desligar da tomada de CA,
mesmo que desligue a unidade.
Uma vez que a ficha principal é utilizada para desligar
a unidade da corrente elétrica, ligue a unidade a uma
tomada de CA de fácil acesso.
Se notar alguma anomalia na unidade, desligue
imediatamente a ficha da tomada de CA.
Apenas para utilização em espaços interiores.

Para os clientes na Europa
Aviso para os clientes: as informações seguintes
aplicam-se apenas a equipamento comercializado
nos países que aplicam as diretivas da UE.
Este produto foi fabricado por ou em nome da
Sony Corporation.
Importador para a UE: Sony Europe Limited.
Quaisquer questões para o Importador para a UE
ou relacionadas com a conformidade do produto
na União Europeia deverão ser dirigidas ao
representante autorizado: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Bélgica.

Através do presente documento, a Sony Corporation
declara que este equipamento está em conformidade
com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da
UE encontra-se disponível no seguinte endereço
Web:
http://www.compliance.sony.de/
Para este equipamento de rádio, aplicam-se as
seguintes restrições de colocação em funcionamento
ou requisitos para autorização de utilização em BE,
BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU,
HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO,
CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
A banda de 5150 - 5350 MHz destina-se unicamente
ao funcionamento em espaços interiores.
Este equipamento de rádio destina-se a ser utilizado
com as versões aprovadas do software, indicadas
na Declaração de Conformidade da UE. O software
incluído neste equipamento de rádio foi verificado
e cumpre os requisitos essenciais da Diretiva
2014/53/UE.
A versão do software pode ser encontrada através
de: Consulte [System Information] em
[Setup] [Advanced Settings] - [System Settings].

Eliminação de equipamentos
elétricos e eletrónicos usados
(aplicável na União Europeia
e noutros países com
sistemas de recolha seletiva
de resíduos)

220 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Consumo de energia
On: 11 W
Modo de suspensão: 0,5 W ou menos

Dimensões (l/a/p) (aprox.)
100 mm × 100 mm × 155 mm (peças salientes não incluídas)

Peso (aprox.)
1,0 kg

Secção do transmissor/recetor sem fios
Sistema de comunicação
Especificação de som sem fios versão 4.0

Banda de frequência
5 GHz

Método de modulação
OFDM

Bandas de frequência de rádio e potência de saída
máxima
Banda de frequência

Potência de saída máxima

5150 - 5250 MHz

< 18 dBm

5250 - 5350 MHz

< 18 dBm

5470 - 5600 MHz

< 18 dBm

5650 - 5725 MHz

< 18 dBm

5725 - 5850 MHz

< 13,98 dBm

Itens incluídos
• Coluna traseira R (1), Coluna traseira L (1)
• Instruções de Funcionamento (1)

Este símbolo, colocado no produto ou na
embalagem, indica que este não deve ser tratado
como resíduo urbano indiferenciado. Em vez disso,
deve ser colocado num ponto de recolha destinado
à reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Ao garantir que este produto é eliminado de forma
correta, ajudará a prevenir potenciais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde
humana, que poderiam ocorrer devido ao
manuseamento inadequado deste produto.
A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir
para a conservação dos recursos naturais. Para obter
informações mais detalhadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte o município onde reside,
os serviços de recolha de resíduos da sua área de
residência ou a loja onde adquiriu o produto.

Para os clientes na Austrália ou Nova
Zelândia
Deve ser instalado e utilizado a uma distância
mínima de 20 cm entre o radiador e o corpo da
pessoa (incluindo extremidades: mãos, pulsos,
pés e tornozelos).

Para os clientes na Austrália
Eliminação de equipamentos
elétricos e eletrónicos usados
(aplicável na União Europeia
e noutros países com
sistemas de recolha
seletiva de resíduos)

