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designeren  
 
Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, 
funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA 
geyser musiksystemet.  Ole er derudover 
internationalt anerkendt for de prisbelønnede SA 
højttalere. 



Tillykke med dit køb af SA geyser! 

For at få fuldt udbytte af dit nye product 
anbefaler vi at du følger brugsanvisningen. 
Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen 
grundigt.  

SA geyser er omhyggeligt konstrueret for at 
leve op til dine forventninger. Hvis du 
behøver hjælp til at vælge højttalere til SA 
geyser, vil vi foreslå du besøger vores 
hjemmeside:  

www.system-audio.com  

Husk, at opbevare dit originale købsbevis, 
hvis du skulle få brug for service i løbet af 
reklamationsperioden. 

Hvis du får behov for service på dit nye 
produkt, anbefales det at du indleverer 
produktet til din forhandler. Produktet skal 
indleveres i original emballage, eller en 
anden sikker pakkemetode, for at undgå 
transportskader på produktet. 

Sikkerhedsforanstaltninger 

VIGTIGT. DET ER VIGTIGT, AT DU 
GENNEMGÅR INSTRUKTIONERNE I 
DENNE BRUGSANVISNING OG FØLGER 
ANVISNINGERNE PÅ PRODUKTET. GEM 
DENNE BRUGSANVISNING TIL FREM-
TIDIG BRUG. 

Produktet er udviklet og produceret med 
henblik på at yde den bedst mulige 
sikkerhed for brugeren. Forkert anvendelse 
af produktet kan medføre elektrisk stød eller 
brand. Den indbyggede beskyttelse i 

produktet vil beskytte brugeren, når den 
nedenstående procedure anvendes i 
forbindelse med tilslutning, daglig brug og 
service. Produktet er fuldt ud elektronisk og 
indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. 

APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. RISIKO 
FOR ELEKTRISK STØD. KUN 
UDDANNEDE TEKNIKERE MÅ 
REPARERE APPARATET. 

Vand og fugtVand og fugtVand og fugtVand og fugt    

Apparatet må ikke anvendes i nærheden af 
vand, som f.eks. badekar, køkkenvask, et 
fugtigt lokale, i nærheden af en swimming 
pool osv. 

RengøringRengøringRengøringRengøring    

Tag strømmen fra apparatet før rengøring. 
Brug ikke flydende rengøringsmiddel eller 
rengøringsmidler på spray. Brug en tør klud. 

StrømkablerStrømkablerStrømkablerStrømkabler    

Tilslutningen skal organiseres, så det ikke er 
muligt at træde på kablerne, eller trække i 
dem. Vær særlig opmærksom på 
fastgørelsen af kabler og stik. 

OverbelastningOverbelastningOverbelastningOverbelastning    

Vær sikker på, at stikkontakter og evt. 
forlængerledninger ikke overbelaster 
elinstallationen, som følge af tilslutningen af 
dette apparat. 

NetspændingNetspændingNetspændingNetspænding    (Volt)(Volt)(Volt)(Volt)    

Apparatet må kun anvendes med den 
netspænding, som står angivet på bagsiden 
af apparatet. Hvis du ikke er sikker på 
hvilken netspænding du har, kontakt din 
udbyder. 

    



SSSStrømkabeltrømkabeltrømkabeltrømkabel    

Hvis det medfølgende strømkabel ikke 
passer i dine stikkontakter, kan det skyldes 
at apparatet ikke må tilsluttes i dit land.    

VentilationVentilationVentilationVentilation    

Apparatet er udstyret med sprækker og 
åbninger, der skal sikre ventilation, 
funktionsdygtighed og sikre apparatet mod 
overophedning. Ventilationsåbningerne må 
ikke tildækkes. Apparatet må ikke placeres 
på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller 
lignende overflade. 

VarmeVarmeVarmeVarme    

Anbring ikke apparatet tæt på varmekilder 
som f.eks. en radiator, brændeovn eller 
andre varme-producerende apparater, inkl. 
forstærkere. 

SkadestilfældeSkadestilfældeSkadestilfældeSkadestilfælde    

Fjern apparatets tilslutninger og kontakt 
uddannede teknikere i følgende tilfælde: 

A. Hvis et strømkabel (eller stik) er blevet 
beskadiget. 
B. Hvis væske er blevet hældt i apparatet, 
eller hvis et objekt er kommet ind i 
apparatet. 
C. Hvis apparatet har været udsat for vand. 
D. Hvis apparatet ikke fungerer i henhold til 
brugsanvisningen. Udfør kun tilslutninger i 
henhold til brugsanvisningen, da forkert 
tilslutning kan medføre skade på apparatet 
og gøre det vanskelligt for en tekniker, at få 
det til at fungere igen. 
E. Hvis apparatet har været tabt eller 
beskadiget på anden måde. 
F. Hvis apparatets funktioner ændrer sig 
drastisk, har apparatet brug for reparation. 
 
ServiceServiceServiceService    

Forsøg ikke at foretage reparationer på 
egen hånd. Ved at åbne apparatet udsættes 

du for fare ved høje spændinger. Reparation 
skal udføres af uddannede teknikere. 

ReservedeleReservedeleReservedeleReservedele    

Vær sikker på, at der anvendes korrekte 
reservedele, specificeret af System Audio 
A/S, eller reservedele med de samme 
specifikationer, som den originale 
komponent. Bed teknikeren om at udføre en 
fuld afprøvning af apparatet, for at sikre at 
apparatet er klar til brug. 

TordenvejrTordenvejrTordenvejrTordenvejr    og længere perioder uden brugog længere perioder uden brugog længere perioder uden brugog længere perioder uden brug    

Tag strømkablet ud af stikkontakten, som en 
ekstra sikkerhedsforanstaltning under et 
tordenvejr eller hvis apparatet ikke bruges i 
længere perioder. Det vil forhindre skader 
på apparatet på grund af lynnedslag eller 
udsving i strømforsyningen. 

Objekter eller væsker i apparatetObjekter eller væsker i apparatetObjekter eller væsker i apparatetObjekter eller væsker i apparatet    

Lad aldrig et objekt trænge gennem 
apparatets åbninger, da det risikerer at 
berøre strømførende dele og forårsage 
kortslutning, brand eller elektrisk stød. 

AnbringelseAnbringelseAnbringelseAnbringelse    

Apparatet må ikke anbringes på et ustabilt 
underlag. Det risikerer at falde ned og blive 
beskadiget, og risikerer at beskadige voksne 
eller børn. 

CD skuffenCD skuffenCD skuffenCD skuffen    

Undlad at berøre CD skuffen, når den åbner 
og lukker, og undgå at få fingrene i klemme. 

VægtVægtVægtVægt    

Undgå at anbringe tunge genstande på 
apparatet og undlad at træde på det. Tunge 
genstande kan beskadige apparatet. 

Anvendelse aAnvendelse aAnvendelse aAnvendelse af disksf disksf disksf disks    

Anvend ikke ridsede, deformerede eller 
reparerede disks. De risikerer at beskadige 
apparatet. 



For- og bagpanel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Volumenkontrol  
 

11. Standby  indikator 
 

12. CD skuffe 
 

13.. Display 
 

14. Indgangsvælger   
 

15. Tilslutning højre 
højttaler 
 

16. Line out  (volumen 
reguleres ikke) 
 

17. FM antenne 
 

18. AM antenne 
 

19. AUX indgang (f.eks. 
DVD, computer m.v.) 
 

20. Tilslutning til aktiv 
subwoofer 
 

21. Tilslutning venstre 
højttaler 
 

22. Tilslutning af 230 Volt  

1. Tænd/sluk  
 

2. Line in  (iPod, MP3 osv.) 
 

3. Function (EQ, VARIBASS, 
balance) 
 

4. CD/USB vælger (RDS ved 
brug af radio) 
 

5. PREV (foregående) / CH- 
(foregående gemte 
radiostation ved brug af radio) 
 

6. Play/Pause  (afspil/pause) 
(valg mellem FM og AM ved 
brug af radio) 
 

7. NEXT (næste) / CH+ 
(næste gemte radiostation 
ved brug af radio) 
 

8. Open / Close  (åbn / luk CD 
skuffe) 
 

9. USB indgang 



Fjernbetjening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Åbn / luk CD skuffe 
 

2. 0-9 talkommando 
 

3. +10 talkommando 
 

4.. RDS 
 

5. Play / Pause (afspil / pause)  
 

6. Hurtigt baglæns / tuning - 
 

7. Stop  
 

8. Previous / CH- (foregående) 
 

9. FM, AM / Program  
 

10. CD/USB vælger 
 

11. AUX indgang 
 

12. Volume - 
 

13. Tænd / Standby (anvendes, når EQ 
højttalerindstillinger ønskes bevaret) 
 

14. Function . EQ, VARIBASS, balance 
 

15. Autotune  
 

16. Next / CH+  (næste) 
 

17. Hurtigt forlæns / tuning + 
 

18. Mute  (frakobling af lyd fra højttalere) 
 

19. Stereo, mono / random  (afspilning i tilfældig 
rækkefølge) 
 

20. Memory / repeat  (hukommelse eller gentag) 
 

21. Tuner (radio indgang) 
 

22. EQ+ Indstilling af højttalertype: EQ OFF, EQ 
COMPACT, EQ WALL eller EQ FLOOR. 
Frakoblet, kompakt-, væg- eller gulvhøjttaler 
 

23. Line out  
 

24. EQ- Indstilling af højttalertype: EQ OFF, EQ 
COMPACT, EQ WALL eller EQ FLOOR. 
Frakoblet, kompakt-, væg- eller gulvhøjttaler 
 

25.  Volume + 
 



  

Tilslutning 
Forbind alle tilslutninger grundigt 

Tilslut først 230 V netforsyning, når alle andre tilslutninger er forbundet. 

Undlad at tænde og slukke apparatet hurtigt gentagne gange på tænd/sluk knappen på 
forpanelet. Apparatet skal være slukket i minimum tre sekunder, før det tændes igen.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antennetilslutninger  
 

Tilslutning af andre 
apparater 
 

Højttalertilslutning  
 



Daglig brug 
ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Inden SA geyser musiksystemet tændes, 
tjek at alle forbindelser er korrekte. Tilslut 
strømkablet til netforsyningen. Tryk POWER 
på frontpanelet. 
 

Optimér lyden fra dinOptimér lyden fra dinOptimér lyden fra dinOptimér lyden fra dine højttaleree højttaleree højttaleree højttalere    
    
    
    
Når du aktiverer EQ+ eller EQ- ser du fire 
højttalerindstillinger i displayet: “EQ OFF”, 
“EQ WALL”, “EQ COMPACT” eller “EQ 
FLOOR”. Anvend den indstilling, der passer 
til den type højttaler du anvender eller den 
lydkvalitet, du foretrækker. 
OBS!OBS!OBS!OBS! Din højttalerindstilling vil kun blive 
gemt, når apparatet slukkes til stand by 
tilstand på fjernbetjeningen. Slukkes 
apparatet på POWER knappen på 
frontpanelet gemmes højttalerindstillingen 
ikke.  
VARIBASSVARIBASSVARIBASSVARIBASS funktionen øger bas-lyden ved 
lav volumen. VARIBASS aktiveres og 
deaktiveres af ”function” knappen på 
frontpanelet og herefter dreje på 
volumeknappen. 
 

VolumereguleringVolumereguleringVolumereguleringVolumeregulering    
 
 
 
 
Tryk på VOLUME + og – knapperne på 
fjernbetjeningen eller drej på 
volumenknappen på frontpanelet, for at 
justere volumen op eller ned. 
OBS! Apparatets levetid forkortes, hvis 
volumen står på maximum gennem længere 
tid. 
 
 

MuteMuteMuteMute    
    
    
    
Tryk på    knappen på fjernbetjeningen og 
lyden vil blive koblet fra. 
Tryk på   knappen igen og lyden vil blive 
tilkoblet ved senest anvendte volumen. 
 
InputvælgerInputvælgerInputvælgerInputvælger    
    
    
    
 
Drej på INPUT knappen på forpanelet, eller 
tryk på CD/USB knappen på 
fjernbetjeningen for at vælge indgangen. 
Ved ét tryk vælges CD. Ved to tryk gøres 
USB indgangen tilgængelig. Tryk på TUNER 
knappen på fjernbetjeningen, vælg TUNER, 
og tryk på FM/AM knappen igen, for at 
vælge mellem FM eller AM båndet. Tryk 
AUX på fjernbetjeningen for at vælge AUX 
indgangen. 
 
Open/CloseOpen/CloseOpen/CloseOpen/Close    
    
    
    
    
Tryk på   på fjernbetjeningen eller 
OPEN/CLOSE på forpanelet, for at åbne CD 
skuffen. Tryk  eller OPEN/CLOSE endnu 
en gang for at lukke CD skuffen. CD’en vil 
automatisk begynde afspilning.. 
OBS!OBS!OBS!OBS! Den trykte side af CD’en skal vende 
opad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Play/PausePlay/PausePlay/PausePlay/Pause    
    
    
    
    
Tryk knappen på fjernbetjeningen, for at 
begynde afspilningen af CD, eller brug 
PLAY/PAUSE på forpanelet. 
For at afbryde afspilningen midlertidigt, tryk 
på knappen på fjernbetjeningen eller 
PLAY/PAUSE knappen på forpanelet. Når 
du vil fortsætte afspilningen, trykker du på 
knappen på fjernbetjeningen igen, eller på 
PLAY/PAUSE på forpanelet. 
 
StopStopStopStop    
Stop afspilningen af CD, ved at trykke  
knappen på fjenbetjeningen. 
 
Hurtigt frem og hurtigt tilbageHurtigt frem og hurtigt tilbageHurtigt frem og hurtigt tilbageHurtigt frem og hurtigt tilbage    
    
    
    
    
Under afspilningen tryk  knappen (hurtigt 
tilbage) eller knappen (hurtigt frem) , 
Hastigheden på afspilningen bliver normal 
igen, når du ikke længere trykker på 
knappen. 
 
Spring overSpring overSpring overSpring over,,,,    eller speller speller speller sprrrring tilbageing tilbageing tilbageing tilbage    
    
    
    
    
Tryk på knappen på fjernbetjeningen 
eller NEXT på forpanelet, for at springe et 
track over og afspille det næste. 
Tryk på knappen på fjernbetjeningen 
eller PREV knappen på forpanelet, for at 
springe tilbage til det tidligere track på 
CD’en. 
 
Vælg tracks med tallene 1Vælg tracks med tallene 1Vælg tracks med tallene 1Vælg tracks med tallene 1----9999    
    
    
    
    
    
Under afspilningen vælger du tracks mellem 

1 og 9 på CD’en, ved at bruge tallene 1 til 9 
på fjernbetjeningen. Hvis du vil afspille 
tracks mellem 10 og 19 på CD’en, tryk +10 
knappen på fjernbetjeningen, og derefter det 
ønskede 0-9 tal. Hvis du vil afspille tracks 
mellem 20 og 29 på CD’en, tryk +10 
knappen to gange på fjernbetjeningen, og 
derefter det ønskede 0-9 tal. Hvis du vil 
afspille tracks mellem 30 og 39 på CD’en, 
tryk +10 knappen tre gange på fjern-
betjeningen, og derefter det ønskede 0-9 tal. 
 
WMA afspilningWMA afspilningWMA afspilningWMA afspilning    
    
    
    
    
    
Under afspilning af WMA tracks, brug 0-9 
knapperne og +10 knappen på 
fjernbetjeningen, for at vælge de ønskede 
tracks. Du kan også vælge tracks med 

eller knapperne på fjernbetjeningen 
eller NEXT og PREV knapperne på 
forpanelet. 
 
Afspilning af tracks i tilfældig rækkefølgeAfspilning af tracks i tilfældig rækkefølgeAfspilning af tracks i tilfældig rækkefølgeAfspilning af tracks i tilfældig rækkefølge    
 
 
 
 
Under afspilningen af CD eller WMA, tryk 
RANDOM knappen på fjernbetjeningen, for 
at afspille i tilfældig rækkefølge. Tryk 
RANDOM igen, for at vende tilbage til 
almindelig afspilning. 

Brug af radioen 
Brug af FM/AMBrug af FM/AMBrug af FM/AMBrug af FM/AM    radioradioradioradio    
    
    
    
    
1. Få adgang til radiofunktionen ved at 
trykke på TUNER knappen på fjernbetje-
ningen eller ved at dreje på INPUT knappen 
på forpanelet. Radioen vil aktiveres i den 
senest kendte indstilling. Tryk TUNER knap-
pen igen, for at vælge mellem FM ellerAM. 



2.2.2.2.    Søg efter stationerSøg efter stationerSøg efter stationerSøg efter stationer 
    
    
    
    
    
    
 
 
Søg automatisk efter alle tilgængelige 
stationer, ved at trykke på AUTOTUNE på 
fjernbetjeningen. Alle stationer der findes, vil 
automatisk blive gemt. Tryk AUTOTUNE 
knappen igen, for at afbryde den 
automatiske søgning. 
 
3.3.3.3.    Gemme stationerGemme stationerGemme stationerGemme stationer    
    
    
    
    
    
Når en station er blevet fundet gennem 
AUTOTUNE, tryk på MEMORY knappen på 
fjernbetjeningen og stationen vil blive gemt 
på den pågældende placering (PRESET). Et 
lile ”OK” vises i displayet, når stationen er 
gemt.  
 
    
    
    
    
    
    

4.4.4.4.    Vælg en stationVælg en stationVælg en stationVælg en station    
    
    
    
    
Når de ønskede radiostationer er gemt som 
PRESET, kan du vælge mellem dem ved 
hjælp af  eller knapperne. Du kan 
også bruge knapperne 0 til 9 og +10. Hvis 
du f.eks. vil lytte til PRESET nummer 26, 
trykker du to gange på +10  og én gangpå 6 
knappen på fjernbetjeningen. 
     
5.5.5.5.    Valg mellem stereo og monoValg mellem stereo og monoValg mellem stereo og monoValg mellem stereo og mono    
    
    
    
    
    
For at skifte mellem MONO og STEREO 
under en FM udsendelse, tryk ST/MONO 
knappen på fjernbetjeningen.Apparatet vil 
altid starte op i stereo-indstilling. Hvis 
stereo-signalet ikke er kraftigt nok kan 
stereo ikke bruges. 
OBS!OBS!OBS!OBS! AM findes ikke i stereo. 
 
Husk! 
For at opnå den bedste radiomodtagelse 
kan det være nødvendigt at eksperimentere 
med den medfølgende FM og AM antenne 
indtil de bedste modtageforhold er fundet. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
Tekniske specifikationer 
 
AAAAfspillerfspillerfspillerfspillere (CD skuffe og USB)e (CD skuffe og USB)e (CD skuffe og USB)e (CD skuffe og USB)    
Kompatible formater  CD,WMA 
USB                                                                                                      WMA 
 
TilslutningTilslutningTilslutningTilslutningerererer      1 x stereo RCA inputs 
1 x 3,5 mm minijack, line in 
1 x tilslutning til aktiv subwoofer, RCA 
FM and AM antenna input 
1 x stereo line out 
Forstærker (indbygget)Forstærker (indbygget)Forstærker (indbygget)Forstærker (indbygget)    
Signal/støj forhold:                                                         70dB A vægtet 
Frekvensområde:   20Hz-20KHz +/- 3dB 
Udgangseffekt:    2 x 30W musik 
 
FM radioFM radioFM radioFM radio    
Søgeområde   87.5-108MHz 
Signal(støj forhold  >46dB 
Mono    >46dB 
Stereo    >50dB (DIN) 
THD 
Mono    2% 
Stereo    3% 
Frekvensområde  30Hz-10kHz +/- 1dB 
Stereoopløsning  35dB (1kHz) 
30dB (100Hz-10kHz) 
AAAAMMMM    
Søgeområde   522-1620KHz 
Signal/støj forhold  35dB 
THD     3% 
 
FjernbetjeningFjernbetjeningFjernbetjeningFjernbetjening    
Senderenhed   Infrarød stråle 
Sendeafstand   omkring 5 meter 
Batterier   2 xAAA 
 
GenereltGenereltGenereltGenerelt    
Strømforsyning   AC~220-240V, 50/60Hz 
Maksimalt strømforbrug  120W 
Standby strømforbrug  10W 
 
 


