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Para os modelos com a marca CE na unidade
A validade da marca CE está restrita apenas aos países em
que é obrigatória por lei, nomeadamente aos países do
Espaço Económico Europeu (EEE).

AVISO
Para os clientes nos EUA
Registo do proprietário
O número de série encontra-se na parte traseira.
Anote o número de série no espaço fornecido abaixo.
Indique estes números sempre que contactar o seu
agente Sony relativamente a este produto.
N.º de modelo SS-CSE
N.º de série

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.

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

Precauções
Sobre a segurança
• Se deixar cair qualquer líquido ou objeto sólido no
sistema, remova o cabo de alimentação do sistema e
envie-o para verificação por um técnico qualificado
antes de o voltar a utilizar.

Funcionamento
• Preste atenção à posição do botão de volume do
recetor AV para não submeter o sistema de colunas a
uma tensão contínua que exceda a potência máxima de
entrada do sistema.
• Se a polaridade das ligações da coluna não for a correta,
os graves emitidos serão fracos e não será possível
distinguir corretamente a posição dos vários
instrumentos.
• Antes de ligar, desligue o recetor AV para evitar causar
danos ao sistema de colunas.
• O nível de volume não deve ser aumentado ao ponto
de ficar distorcido.

Sobre o posicionamento
• Instale o sistema de colunas numa superfície firme,
plana e horizontal.
• Não utilize as colunas em posição invertida ou de lado.
• Não coloque as colunas em locais:
–– Extremamente quentes ou frios
–– Com pó ou sujidade
–– Muito húmidos
–– Sujeitos a vibrações
–– Sujeitos a luz solar direta
–– Perto de cartões magnéticos (cartões de crédito,
passes de transporte, etc.)
Os cartões magnéticos poderão ficar danificados
devido aos ímanes das colunas.
–– Perto de televisores CRT
As colunas não têm blindagem magnética. Assim, se
utilizar as colunas perto de televisores baseados em
CRT, ocorre sombreado de cores no ecrã do televisor.
• Tenha cuidado ao colocar a coluna em superfícies com
tratamento especial (enceradas, oleadas, polidas, etc.),
pois podem ficar manchadas ou perder a cor.
• Siga as instruções de montagem na parede, conforme
descrito no Guia de configuração.
• Instale as colunas de acordo com as instruções,
conforme indicado no Guia de configuração, para evitar
quedas.
• A instalação no teto não é garantida.
• Este sistema de colunas foi concebido para ter o
desempenho de uma coluna com Dolby quando
colocado na horizontal sobre a coluna frontal. No
entanto, este sistema de colunas também pode ser
utilizado como coluna traseira e coluna elevada frontal.
• Esta coluna foi concebida para ter o desempenho de
uma coluna com Dolby com a grelha colocada.

Transporte
• Retire o cabo de ligação quando transportar o sistema
de colunas.
• Não transporte o sistema de colunas por cima de outro
equipamento.
Caso contrário, o sistema de colunas poderá cair e
causar ferimentos.
• Não transporte o sistema de colunas segurando-o pela
rede da grelha, pela parte do altifalante ou pela parte
do terminal traseiro.

Limpeza
• Limpe os armários da coluna com um pano macio
ligeiramente humedecido com detergente suave ou
água. Não utilize nenhum tipo de esfregão abrasivo, pó
de limpeza ou solvente, como o álcool ou a benzina.
Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o
sistema de colunas, contacte o agente Sony da sua zona.

Resolução de problemas
Caso tenha problemas com a coluna, consulte a seguinte
lista e tome as medidas adequadas. Se o problema
persistir, contacte o agente Sony da sua zona.
Não se ouve som da coluna.
• Certifique-se de que as ligações foram efetuadas
corretamente.
• Certifique-se de que o volume do amplificador foi
aumentado corretamente.
• Certifique-se de que o seletor da fonte do programa
no amplificador está definido para a fonte correta.
• Certifique-se de que os auscultadores não estão
ligados.
Há um zumbido ou ruído na saída dos altifalantes.
• Certifique-se de que as ligações foram efetuadas
corretamente.
• Certifique-se de que nenhum dos componentes de
áudio está colocado muito perto do televisor.
O som foi interrompido subitamente.
• Certifique-se de que as ligações foram efetuadas
corretamente. Os contactos entre os cabos
descarnados da coluna nos terminais da coluna
podem provocar um curto-circuito.
Não é possível sentir o efeito surround.
• Configure novamente a correção automática do
campo de som do recetor AV.
• Verifique a definição de surround no recetor AV.
• Verifique se a fonte de som do software que deseja
reproduzir é uma fonte de som surround.
• Certifique-se de que o recetor AV é compatível com
Dolby ATMOS.
Para reproduzir o efeito Dolby ATMOS, é necessário
ter um leitor ou recetor AV compatível.

Especificações
Sistema de colunas
Colunas
Impedância nominal
Potência máxima
de entrada
Nível de sensibilidade
Intervalo de frequência

Sistema de colunas de gama
completa, Suspensão acústica
100 mm (4 pol.), tipo cone
6 ohms

100 W
86 dB (2,83 V, 1 m)
70 Hz–32 000 Hz
Em conformidade com a
especificação Dolby Atmos
Dimensões* (largura/altura/profundidade)
Aprox. 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 pol.)
(incluindo a grelha frontal)
* Não incluindo a parte de
projeção
Peso
Aprox. 3 kg (6 lb 10 oz),
incluindo a grelha frontal
Acessório fornecido
Instruções de funcionamento
(esta folha) (1)
Guia de configuração (1)
Outros documentos
Base antiderrapante (8)
Base para montagem na
parede (4)
Suporte de montagem (4)
Parafuso de montagem
(pequeno) (8)
Suporte para montagem na
parede (2)
Parafuso de montagem
(grande) (2)
O design e as caraterísticas técnicas estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision e o símbolo do
duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

