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Montimi i altoparlantëve të llojit të lartë
Lista e pjesëve

, 
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* vetëm BDV-N990W

Shqip
Vendosni një copë mbi dysheme për të mos lejuar dëmtimin e dyshemesë
kur montoni altoparlantët.
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Udhëzuesi i instalimit të altoparlantëve

1 Vendosni bazën () në pjesën e poshtme të altoparlantit () dhe sigurojeni
me tre vida të zeza ().




Sigurohuni që të përdorni tre vida për çdo altoparlant.

2 Zgjidhni telin e altoparlantit duke përputhur ngjyrën e etiketës në pjesën
e pasme me atë të fishës së telit (shikoni më poshtë). Përthyejeni telin
e altoparlantit () në mbi 70 cm dhe përdridheni. Gërshetojeni telin për sipër
përgjatë bazës () dhe mbi pjesën e poshtme të altoparlantit ().

BDV-N990W/N890W

Altoparlanti i përparmë i djathtë (R): Kuq

Altoparlanti shumëkanalësh i majtë (L)*: Kaltër

Altoparlanti shumëkanalësh i djathtë (R)*: Hirtë

3 Vendoseni pjesën e sipërme të altoparlantit ( dhe *) në pjesën e poshtme
të altoparlantit (); ngrini telin e altoparlantit () në dhëmbëzimin në fund
të pjesës së sipërme të altoparlantit dhe ndërsa e mbani me gisht, bashkoni
me kujdes pjesët e sipërme dhe të poshtme të altoparlantit. Lëshojeni telin
e altoparlantit dhe siguroni pjesët e sipërme dhe të poshtme me vidë
të argjendtë ().
4 Lidhni telin e altoparlantit ().
5 Hiqni pjesën tepër nga teli i altoparlantit () duke e tërhequr nga poshtë
bazës () dhe tërhiqeni telin në dhëmbëzimin në fund të pjesës së sipërme
të altoparlantit ( dhe *).
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Altoparlanti i përparmë i majtë (L): Bardhë

* vetëm BDV-N990W.
Për të instaluar altoparlantët në mur, shihni pjesën prapa.



Shënim për përdorimin e altoparlantit bas (vetëm BDV-N990W)
Mos e vendosni dorën në të çarën e altoparlantit kur e ngrini. Mund të dëmtoni udhëzuesin
e altoparlantit. Kur ta ngrini, mbajeni altoparlantin bas nga poshtë.
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Tubi me ngjyrë



Shqip
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Instalimi i altoparlantëve në mur

Kujdes
 Kontaktoni me një dyqan lëndësh ndërtimi ose montues në lidhje me materialin
e murit ose vidat që do të përdoren.
 Përdorni vida të përshtatshme për materialin e murit dhe forcën e tij. Duke qenë
se muret prej gipsi janë veçanërisht të brishtë, vidat montojini mirë në tra dhe
shtrëngojini në mur. Instalojini altoparlantët mbi një mur vertikal dhe të sheshtë
të përforcuar.
 Sony nuk është përgjegjës për aksidentet ose dëmtimet e shkaktuara nga
instalimi i pasaktë, forca e pamjaftueshme e murit ose montimi i pasaktë i vidave,
fatkeqësitë natyrore etj.

Përgatitja e altoparlantit të llojit të lartë

1

Përgatitja e altoparlantit të llojit të lartë
1 Vendosni kapakun e pjesës së poshtme të altoparlantit në pjesën e poshtme
të pjesës së sipërme të altoparlantit të llojit të lartë.
2 Lidhni telin e altoparlantit me altoparlantin.
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Sigurohuni që telat e altoparlantëve të përputhen me terminalet te altoparlantët: telin e
altoparlantit me tubin me ngjyrë me  dhe telin e altoparlantit pa tub me ngjyrë me .
Ngjyrat e tubave:
Altoparlanti i përparmë i majtë (L): Bardhë
Altoparlanti i përparmë i djathtë (R): Kuq
Altoparlanti shumëkanalësh i majtë (L)*: Kaltër
Altoparlanti shumëkanalësh i djathtë (R)*: Hirtë

Tubi me ngjyrë

* vetëm BDV-N990W.

Përgatitja e altoparlantëve satelit (vetëm BDV-N890W)

Varja e altoparlantit në mur

1

4 mm
(3/16 in)

Përgatitja e altoparlantëve satelit (vetëm BDV-N890W)

5 mm
(7/32 in)

Vrima në pjesën e pasme
të altoparlantit

30 mm
(1 3/16 in)

Tubi me ngjyrë

Varja e altoparlantit në mur
1 Përgatitni vida (nuk jepen) që janë të përshtatshme për vrimën në pjesën
e pasme të secilit altoparlant.
2 Shtrëngojini vidat në mur.

10 mm
(13/32 in)

1

1 Hiqni vidën, më pas hiqni mbajtësen dhe telin e altoparlantit.
2 Ndryshoni drejtimin e mbajtëses së hequr dhe filetojeni telin e altoparlantit
përmes vrimës së mbështetëses.
3 Lidhni telin e altoparlantit me altoparlantin.
4 Siguroni mbështetësen me vidën që hoqët në hapin 1.
5 Siguroni telin e altoparlantit në mbajtësen e telit të altoparlantit.

Lini një hapësirë mes murit dhe kokës së vidës.
Për të gjithë altoparlantët e llojit të lartë:
8 mm deri 10 mm
Për altoparlantin satelit*: 5 mm deri 7 mm

2 Për altoparlantin e llojit
200 mm
(7 7/8 in)

të lartë

Matni distancën mes vidave përpara se t'i shtrëngoni në mur.
Për të gjithë altoparlantët e llojit të lartë: 200 mm Për altoparlantin qendror: 154 mm
Për altoparlantin satelit*: 40 mm
* vetëm BDV-N890W.
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3 Vareni altoparlantin nga vidat.
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8 mm deri 10 mm ( /32 in deri /32 in)

Për altoparlantin qendror

2

154 mm
(6 1/8 in)

4 mm deri 6 mm (3/16 in deri 1/4 in)

Për altoparlantin satelit
(vetëm BDV-N890W)

5 mm deri 7 mm (7/32 in deri 9/32 in)
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Tubi me ngjyrë

40 mm
(1 5/8 in)

Për altoparlantin qendror: 4 mm deri 6 mm

