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2 Ligar a um amplificador
Esta unidade é uma coluna com Dolby Atmos e pode ser utilizada como uma coluna elevada frontal.

1.

Sistema de Colunas

Guia de configuração

Ligue um cabo da coluna
(não fornecido) à unidade.

PT

Unidade: mm (pol.)
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2. Ligue a unidade a um amplificador.
Para mais informações sobre a ligação,
consulte o manual fornecido com o
amplificador. Para utilizar a unidade como
uma coluna com Dolby Atmos, ligue-a a um
amplificador compatível com Dolby Atmos.
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1 Verificação do conteúdo da embalagem
Nota

a

Coluna (2)

• Certifique-se de que desliga o amplificador quando ligar os cabos da coluna ao amplificador.
• Ligue os cabos da coluna corretamente fazendo corresponder a polaridade (/) da unidade com a do amplificador.
• Antes de ligar o cabo de alimentação, certifique-se de que a parte de metal do cabo da coluna não está em contacto
com os outros terminais.
• A impedância nominal da unidade é de 6 Ω. Ligue um amplificador compatível com 6 Ω.

Suporte de montagem (4),
parafuso de fixação (pequeno) (8)

Configurar o amplificador
Suporte para montagem na parede (2),
parafuso de montagem (grande) (2)

Base antiderrapante (8)

Base para montagem na parede (4)

Guia de configuração (esta folha),
instruções de funcionamento, outros
documentos

Sugestão
• A grelha frontal pode ser removida.
Quando utilizar a unidade como uma coluna com Dolby
Atmos, coloque a grelha frontal na unidade. Esta unidade foi
concebida para oferecer o melhor desempenho com a grelha
frontal colocada. Coloque a grelha frontal com o logótipo
SONY na parte inferior, conforme ilustrado.

Depois de instalar a unidade, é necessário efetuar uma correção do campo de som com o amplificador
compatível com Dolby Atmos. Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o amplificador.

3 Instalar a unidade
Esta unidade pode ser utilizada como  uma coluna com Dolby Atmos e como  uma coluna elevada frontal.
Instale a unidade de acordo com o modo de utilização pretendido.

 Utilizar a unidade como uma coluna com Dolby Atmos

 Utilizar a unidade como uma coluna elevada frontal

Se instalar a unidade com a coluna virada para o teto, pode obter efeitos de som vindos de cima, uma vez que o teto reflete o som emitido. Esta unidade foi concebida
para proporcionar o melhor desempenho como uma coluna com Dolby Atmos quando instalada na coluna frontal na horizontal. Além disso, pode utilizar esta unidade
como uma coluna traseira ou uma coluna elevada frontal. Instale a unidade seguindo respetivamente os métodos A-i ou A-ii .

Para utilizar a unidade como uma coluna elevada frontal, fixe a
parte inferior da unidade à parede com a coluna virada para
baixo.

Nota
• Para obter o efeito do Dolby Atmos, é necessário ligar a unidade a um amplificador compatível com Dolby Atmos.

A-i Instalação sobre uma coluna

A-ii Instalação na parede

Instale a unidade sobre a Sony SS-CS5 (coluna de chão)/SS-CS3 (coluna de estante), etc., com a coluna virada para o teto.

Fixe a parte traseira da unidade à parede com a coluna virada para o teto.

1.
1.

1.

Coloque as bases antiderrapantes
na parte inferior da unidade.

Coloque as bases para montagem na
parede na parte traseira da unidade.

2. Fixe a unidade à parede.
Fixe o parafuso à venda no mercado à
parede e, em seguida, coloque o
orifício de suspensão (da parte de
metal) da parte traseira da unidade no
parafuso.

2. Instale a unidade sobre a coluna.
Certifique-se de que instala a unidade numa
superfície plana para evitar que caia.

Coloque um suporte para montagem
na parede na parte inferior da
unidade com o parafuso (grande) .
Certifique-se de que o suporte para
montagem na parede está na direção correta
durante a instalação.
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2. Coloque as bases para montagem na
parede na parte inferior da unidade.
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3,5 - 4,5

Utilize um parafuso com um comprimento da
parte  de 30 mm (1 3/16 pol.) ou superior, de
forma a caber no orifício de suspensão (da
parte de metal).

Unidade:
mm (pol.)

3. Quando instalar a unidade sobre a
Sony SS-CS5/SS-CS3, fixe a unidade
com os suportes e os parafusos
(pequenos) de montagem para
evitar quedas.

3. Fixe a unidade à parede.
Fixe o parafuso à venda no mercado à
parede e, em seguida, coloque o
orifício de suspensão (da parte de
metal) à parte inferior da unidade com
o parafuso.

7 - 9,4
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3,5 - 4,5

Utilize um parafuso com um comprimento da
parte  de 30 mm (1 3/16 pol.) ou superior,
de forma a caber no orifício de suspensão
(do suporte para montagem na parede)
na parte inferior da unidade.

Unidade: mm
(pol.)

A posição e a profundidade do orifício do parafuso
Antes de fixar a unidade, faça orifícios para os parafusos na Sony
SS-CS3/SS-CS5 de acordo com as posições e a profundidade na
ilustração.

6 (1/4)
29
(1 3/16)
φ 2,5/
φ 2,5
(1/8)
10 - 12
(13/32 - 1/2)

Unidade:
mm (pol.)

Sugestão
• A unidade também pode ser utilizada como uma coluna traseira quando posicionada atrás.

Para evitar que a unidade caia
• Fixe a unidade à parede com cavilhas de olhal à venda no mercado, etc. (com rosca de 10 mm (13/32 pol.) ou
inferior) e cabos.
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Unidade: mm (pol.)

