
 

 

SA saxo active Brugsanvisning på dansk 

vers. 3.DK 

Læs brugsanvisningen  
og få 20 %  bedre lyd 
 

Du sidder med en af markedets bedste trådløse højttalere.  
Denne brugsanvisning kan hjælpe dig til  20 % bedre lyd,  
end hvis du bare slutter højttalerne til, så brug et øjeblik på  
at læse den. 
 

Deltag også i en konkurrence, hvor det rigtige svar drejer  
sig om placeringen af højttalerne på billedet ovenfor.  
Se mere i brugsanvisningen. 

Hvad går galt i højttalernes placering på billedet? Find svaret i brugsanvisningen og vær med i en konkurrence. 



 

 

Velkommen  
 

Tak, fordi du har valgt SA.  
Jeg har ansvaret for teknologien i 
højttalerne og her får du hjælp til at 
komme i gang.  
 

Emballagen indeholder to højttalere, en 
fjernbetjening, en højttalerledning, et 
strømkabel og en brugsanvisning. 
 

Læs brugsanvisningen og bemærk 
punkterne fremhævet med TIP. 
Følg dem, og du får det fulde udbytte af 
dine nye højttalere. 
 

Brug SAs tilbud om 7 års gratis garanti og 
registrer dine højttalere på vores 
hjemmeside (under kundeservice).  
 

Når du registrerer højttalerne kan du 
samtidig deltage i en konkurrence om en 
aktiv subwoofer, der matcher dine 
højttalere. 
 

Har du spørgsmål er du velkommen til at 

skrive til os på facebook.  

Vi svarer hurtigt.  
 

God fornøjelse. 

 

 
 

Ole Witthøft 

Samler dine 
lydoplevelser 
 
Med de trådløse SA højttalere i stuen, 
kan du samle dine lydoplevelser på ét 
sted. 
 

Højttalerne kan tilsluttes alt fra 
computeren, fjernsynet, din spillekonsol 
eller iPod og du kan høre musik i høj 
kvalitet fra dine trådløse enheder via 
bluetooth. 
 

SA saxo active består af to højttalere. 
En aktiv og en passiv. Den aktive skal 
forbindes til de apparater, du vil lytte til 
og den skal tilsluttes 230 V. 
 

De to højttalere skal desuden forbindes 
til hinanden med den medfølgende 
ledning. 

Tændt eller stand by 
 

Blåt lys betyder, at højttaleren er 
tændt.  
Orange lys betyder stand by. 
 

TIP. Højttaleren går i stand by efter 
ca. 20 min. uden signal.  

Bluetooth indikator 
 

Det hvide lys til højre fortæller om 
højttalerens bluetooth. 
 

Blinker. Højttaleren søger efter 
andre bluetooth enheder 
 

Lyser konstant. Højttaleren er 
parret med en bluetooth enhed 
 

Lyser ikke. Højttaleren anvender 
ikke bluetooth indgangen. 

Knap med 3 funktioner 
 

Drej. Skruer op eller ned for 
lydstyrken. 
 

Kortvarigt tryk. Skifter mellem 
højttalerens indgange 
 

Længere tryk. Tænder højttaleren 
eller sætter den i stand by. 
 

TIP. Du kan tænde højttaleren ved at 
trykke på knappen gennem stoffet 
foran højttaleren. 

Godt at vide, om 
den aktive højttaler 



 

 

Her tilslutter du 
apparater til højttalerne 
 
 
 

Følg pilene rundt om højttaleren. Start her. 
 

Du kan tilslutte op til 4 apparater, der bruger ledning, og 
et ubegrænset antal trådløse enheder ved hjælp af 
bluetooth. 
 

Se her, hvor du tilslutter hvad. 
 
 

TIP Den aktive højttaler (den, du ser her) bør være 
anbragt til venstre, når du ser dine højttalere forfra. 

Tilslut TV, DVD, Blu-Ray eller 
spillekonsol 
 

De optiske indgange OPT1 og 
OPT2 giver klar lyd fra digitale 
medier.  

Tilslut CD og lign. 
 

Den analoge indgang RCA 
tager imod phonostik. 

Tilslut computer og lign. 
 

Det såkaldte 3.5 mm minijack-
stik tilslutter computer, iPod og 
lign. 
 

TIP Computere er generelt 
ikke gode til bluetooth. Forbind 
dem hellere til højttalerne med 
kabel.  

USB oplader 
 

Her kan du f.eks. oplade din 
mobiltelefon, mens du hører 
musik. Hovedafbryder 

 

Tænd her, når du har tilsluttet alle ledninger. 
 

TIP Sluk her, når du er bortrejst. 

Netbrønd 
 

Her tilslutter du det medfølgende 
strømkabel. 

Højttaler-til-højttaler ledning 
 

Her skal den medfølgende hvide 
ledning forbinde de to højttalere 
med hinanden. 
 

Bemærk, at ledningen har en 
firkantet og en rund leder.  
 

Stik spidsen af den firkantede 
leder i plus (rød) og den runde i 
minus (sort) på begge højttalere. 
 

De gennemsigtige tilslutninger 
løsner sig, når du skruer dem 
mod uret. Der er plads til 
ledningens spids gennem 
tilslutningens metaldel. 
 

Sæt en ledning i  hver tilslutning 
og spænd dem godt fast. 
 

TIP Du kan bruge en længere 
ledning, hvis du vil. 

Vægbeslag 
 

Hvis du vil hænge højttalerne på 
væggen kan du her montere 
vægbeslaget W.5 

Aktiv subwoofer 
 

Her kan du tilslutte en aktiv 
subwoofer. 

Trådløs tilslutning med 
bluetooth 
 

Se hvordan på bagsiden. 

Husk, at den aktive højttaler 
bør stå til venstre. 



 

 

Sådan fungerer 
fjernbetjeningen 
 

1. Mute (lydløs) 
2. Stand by - Tryk for stand by  
 

Bluetooth knap 
 

3. Aktivér for at søge efter andre bluetooth 
enheder 
 

Input muligheder 

 

4. Bluetooth indgangsvælger  
5. RCA inputvælger 
6. AUX 3.5mm mini-jack indgangsvælger  
7. Optisk 1 indgangsvælger  
8. Optisk 2 indgangsvælger  
 

Volumenkontrol  

 

9. Skruer op for lyden 
10. Skruer ned for lyden 

Sådan forbinder du 

højttaleren via bluetooth 

(parring) 
 

1. Tryk på fjernbetjeningens stand by knap og 
tænd højttalerne. Tryk derefter på bluetooth-
knappen. Den hvide bluetooth indikator blinker 
herefter langsomt, for at vise højttaleren er klar. 
(Lyser den konstant, er højttaleren forbundet til 
en enhed, som den tidligere har været forbundet 
med) 

 

2. Få din bluetooth enhed til at søge efter en ny 
enhed. Vælg ‘SA saxo active’ på listen over 
fundne bluetooth enheder. 
3. Når forbindelsen er opretttet, vil den hvide 
bluetooth indikator lyse konstant. Du vil ikke få 
brug for, at parre enheden igen. SA saxo active 
forbliver på enhedens liste. 

 

4. Hvis der ikke opnås forbindelse: sluk 
højttaleren på hovedafbryderen bagpå og gentag 
1 og 2. 

 

5. Når enhederne er forbundne, kan du 
kontrollere afspilningen ved hjælp af 
fjernbetjeningen eller enheden . 

Opsætning af højttalerne 
 

TIP. Det har stor betydning, at højttalerne placeres 
hvor de lyder bedst, Tilstræb, at anbringe dem med 1.5 
- 2.5 meters afstand og placer dem i højde med dine 
ører, når du er på din foretrukne lytteplads. 
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Tekniske specifikationer 
 

Bluetooth 4.0 lossless aptX  
(CD kvalitet),  
AAC (Apple), WAV,  
MP3 320 kbps 
2 optisk digital 
1 analog 3,5 mm stereo jack 
1 analog stereo RCA 
 

Output 
 

2 x 40 watt klasse D 
Subwoofer udgang 
5V USB oplader 

Vind en aktiv subwoofer 
 

Vind den aktive subwoofer SA saxo sub 10 (værdi Kr. 5.000.-), 
der er perfekt at bruge sammen med dine højttalere, hvis lyden 
skal have mere slagkraft og dybde. 
 

Hver måned trækker vi lod blandt de rigtige besvarelser i en 
konkurrence. 
 

Sådan deltager du 
 

Kig grundigt på billedet og læs anbefalingerne i brugsanvisnin-
gen. Der er noget galt med placeringen af højttalerne, som du 
kan få øje på, når du har læst vores anbefalinger. 
 

For at være med i konkurrencen, skal du gå ind på System Au-
dios hjemmeside og registrere dine højttalere til vores gratis  
7 års fabriksgaranti. 
 

I feltet ”bemærkninger” skriver du dit bud på hvad der er galt på 
billedet og dermed er du med i konkurrencen om den aktive 
subwoofer. 
Vi trækker en vinder hver måned. 

Præmien. Den aktive 
subwoofer SA saxo 
sub 10. 

IPod, iPhone og iPad er vare-
mærker, der tilhører Apple Inc. 
Bluetooth® mærket og logoer er 
registrerede varemærker, der 
indehaves af Bluetooth SIG, Inc. 
og System Audio A/S’ anvendelse 
af mærkerne sker under licens. www.system.audio.com 

 

Du deltager i konkurren-
cen, når du skriver dit 
svar på konkurrencen i 
feltet bemærkninger . 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? 

 

Spørg vores eksperter på facebook og få et hurtigt 
svar. 
Du finder os på: www.facebook.com/SystemAudio 


