
 

 

SA legend sub 12 Brugsanvisning på dansk 

vers. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen 

 

Tak, fordi du har valgt SA. 

Hos System Audio vil vi begejstre 
mennesker med fantastiske 
lydoplevelser. 

For at få det bedste udbytte af 
dine nye højttalere, vil jeg 
anbefale at du omhyggeligt læser 
denne vejledning, før du tilslutter 
dine nye SA-højttalere.  

Du er velkommen til at kontakte 
os, hvis du er i tvivl om noget. 

 

 

 

 

 

Ole Witthøft, grundlægger 
 

 

Få mere at vide på: 
www.system-audio.com 

 

Godt at vide, om dine nye 
højttalere 

 

Garanti  
System Audio A/S yder 2 års 
garanti mod produktionsfejl og 
7 års garanti på 
højttalerenheder og delefiltre 
ved registrering på 

 

www.system-audio.com.  
 

Garantien dækker ikke misbrug og 
elektroniske kredsløb. 
Reparationer og service udføres af 
forhandleren eller tilknyttede 
serviceværksteder. Eventuelle 
ændringer i konstruktionen vil 
annullere garantien.  
 

Tilspilning af dine nye højttalere 

Dine højttalere har brug for en vis 
tilspilningsperiode og skal spille 
musik gennem nogle dage, for at 
lyden bliver helt rigtig:  
 

Bemærk: 
 

* Jo bedre udstyr du bruger, jo bedre 
vil højtalerne lyde. 
* Gode kabler forbedrer lyden 

* Brug tid på at eksperimentere med 
højttalerens placering 

* Skru aldrig volumen op til et 
niveau, hvor lyden ikke er ren 

* Fjern stoffronten for bedst mulig lyd 

Emballagens indhold 

  

1 x SA legend 12 

1 x strømkabel 
4 x gummifødder 
1 x manual 
(1 kasse) 
 

Tjek serienummeret 
 

Det findes på en mærkat på 
bagsiden af højttaleren og på 
emballagen. 
 

Du kan eventuelt notere 
serienummeret på din faktura og din 
forsikringspolice. 
 

Kontakt din forhandler, hvis der ikke 
er noget serienummer på højttaleren. 
  

 

 

Ny teknologi fylder rummet 
med lyd 
 

En særlig egenskab ved SA legend 
er den specielle DXT-linse, rundt 
om diskanthøjttaleren.  

Det patenterede design fylder stu-
en med rummet med lyd. Fordelen 
ved DXT er indlysende. Prøv, selv 
at gå rundt i stuen og nyd musik-
kens nuancer i hele rummet. 

 

Gør som tusindvis af 
musikelskere  
Tilmeld dig vores blog og modtag 
nyheder, tilbud og nyttig viden, 
direkte i din indbakke.  

Tilmeld dig på:  

www.system-audio.com 

http://www.system-audio.com/_en-GB


 

 

LFE input: 

Hvis du surroundforstærker har en 
LFE-udgang, kan den bruges til at 
forbinde LFE input på subwooferen. 

Når du bruger denne tilslutning, by-

passes delefrekvensen til subwoofer-
forstærkeren. 

Delefrekvensen skal derfor indstilles i 
surroundforstærkeren. 

 

RCA input: 

Bruges til at tilslutte et stereo-signal. 

 

Hovedafbryder: on/off 

 

 

Strømindikator 

Rød: Slukket 

Grøn: Tændt 

Volume 

Delefrekvens 

Faseomskifter 

On/off/auto kontakt 

Sådan fungerer den 

On: Subwooferen er tændt perma-
nent 

Auto: Subwooferen tænder auto-
matisk og skifter automatisk til 
standby efter 15-20 minutter uden 
lyd 

Off: Subwooferen er slukket 

Stik til strømkabel 

Tilslutninger 



 

 

Her er de andre højttalere i SA legend familien 

SA legend er en familie af højttalere, der henvender sig til film- og 
musikelskere, der vil have den bedste lyd. 

Højttalerne kan bruges i musiksystemer og hjemmebiografer og SA legend sub 12 
kan sammensættes med legend-familiens højttalermodeller i et væld af 
kombinationer og skabe utrolige musik- og filmoplevelser. 

SA legend sub 12 er også den perfekte subwoofer til alle andre SA 
højttalermodeller, både tidligere og nuværende.  

www.system-audio.com  

SA legend 60 

SA legend 7 er væghøjttaleren, der overrasker musikelskere med sin store lyd 

 

SA legend 40 SA legend 10 SA legend 7 SA legend 5 


