
  SA saxo 
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Brugsanvisning på dansk  

Følg brugsanvisningen og få bedre lyd 



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tak, fordi du har valgt SA. 

 

Hos System Audio vil vi begejstre 

mennesker med fantastiske 

lydoplevelser. 

 

Siden 1984 har vi skabt en lang 

række af prisvindende højttalere, 

baseret på vores egne 

teknologier og standarder for god 

lyd. 

 

For at opnå 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. 

 

Mit største ønske er, at dine 

højttalere vil give dig mange 

gode timer sammen med 

musikken og alverdens 

underholdning.  

 

Yderligere oplysninger på: 

www.system-audio.com  
Ole Witthøft, grundlægger 

 

SA saxo 1:  

2 x SA saxo 1  
2 x stoffront  
8 x gummifødder  
 
SA saxo 5:  
2 x SA saxo 5  

2 x stoffront 

8 x gummifødder 

 
 

SA saxo 10: 
1 x SA saxo 10  
1 x stoffront - lodret  
1 x stoffront - vandret  
4 x gummifødder  

 
SA saxo 40:  
1 x SA saxo 40  
1 x stoffront  
4 x gummifødder  

 
SA saxo 50:  
1 x SA saxo 50  
1 x stoffront  
4 x gummifødder  

 

SA saxo 60:  
1 x SA saxo 60  
1 x stoffront  
4 x gummifødder  

 

Gummifødder er placeret i huller i 

indpakningsmaterialet. Husk at 

fjerne dem, inden emballagen 

lægges væk. Hvis nogle dele 

mangler, bør du kontakte 

forhandleren.  

Tjek serienummeret  
 
Serienummeret findes på et 

mærkat på bagsiden af 

højttaleren.  
Du kan eventuelt notere 

serienummeret på din 

faktura og din 

forsikringspolice. Kontakt din 

forhandler, hvis der ikke er 

noget serienummer på 

højttaleren. 

 
 

             

 
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. 

Reparationer og service udføres af 

forhandleren eller tilknyttede 

serviceværksteder. Eventuelle 

ændringer i konstruktionen vil 

annullere garantien.  
 

Tilspilning af nye højttalere 

Alle SA-højttalere har brug for en vis 

tilspilningsperiode. SA bruger basenheder 

med lang slaglængde og vores højttalere 

skal tilspilles med 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 

højttalernes placering 

• Jo tættere højttaleren er til en væg, 

jo mere bas. Flyt højttaleren 

længere væk fra væggen for at 

minimere bassen. En 

hjørneplacering vil forøge bassen 

og kan gøre lyden rungende. 

• Skru aldrig volumen op til et niveau, 

hvor gengivelsen ikke længere er 

ren 

• Fjern stoffronten for bedst mulig 

kvalitet 

• Tjek www.system-audio.com for 

gode råd og ideer.  

  

 

Velkommen  
 

Godt at vide om dine nye højttalere  Emballagens indhold 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstilling - kompakte højttalere  
 
Til SA saxo 1, 5 og 10 findes et originalt 
vægbeslag - se side 4.  
SA saxo 1,5 og 10 kan også  
anbringes direkte i en bogreol. For den  
bedste lyd skal der være fri  
luftpassage til refleksporten på  
bagsiden. Sørg for min. 5 cm. frirum  
bag højttaleren og på den ene side af 
højttaleren.  
De medfølgende gummifødder  
forhindrer at højttalerne kan glide på  
underlaget.  
 
Opstilling - centerhøjttaler  
 
SA saxo 10 er også ideel som 
centerhøjttaler. Placer f.eks. 
højttaleren vandret over eller under TV 
-skærmen på de nedfølgende 
gummifødder. Med højttaleren følger 
også en speciel AV-stoffront som kan 
bruges i vandret position.  
 
Opstilling - gulvhøjttalere  
 
SA saxo 40,50 og 60 er designet til at stå 
på gulvet. Højttalerne bør placeres 20-40 
cm foran en væg. Afstanden kan forøges 
eller formindskes, afhængigt af hvilken 
lydgengivelse du ønsker. Efter 
tilspilningsperioden, kan højttalerne 
monteres på gummifødder eller spikes 

 

Gummifødder  

 

Hvis højttaleren er placeret på et hårdt 

underlag, f.eks. et trægulv, anbefaler vi, at 

du bruger gummifødder 
 

 

(B) Afstanden fra sidevægge til 

højttalerne 

 
Fortrinsvis større end afstanden til 
bagvæggen. En kort afstand til sidevæggene 
øger mængden af bas på samme måde som 
A.  
 
(C, D) Afstanden mellem højttalerne og 

lyttepositionen 

Ideel afstand er 2.5- 3m. Afstand C & D bør 

være ens. Højttalerne bør stilles i en 

indbyrdes vinkel på ca. 15°. Det betyder, at 

du kun lige kan se den indvendige side af 

begge højttalere.   

 
 
Ny teknologi fylder stuen med 
lyd 
 
En af nyhederne i SA saxo er den 

specielle DXT-linse, der sidder 

omkring diskanthøjttaleren.  
Det patenterede design gør, at 

stuen bedre fyldes med lyd.  

Fordelen ved DXT er tydelig. Prøv,  
at gå rundt i stuen og nyd at du kan  
høre musikken overalt.  
 

 

Spikes (købes separat)  

 

Placeres højttalerne på et blødt 

underlag, som f.eks. et gulvtæppe, 

anbefaler vi, at du bruger spikes. 

Det er vigtigt, at højttalerne ikke 

kan rokke. Juster spikes og 

kontramøtrikker, for at sikre at 

højttalerne hviler jævnt på alle 4 

spikes. Når du er færdig med at 

justere, strammes møtrikkerne. For 

at gøre opstillingen lettere, bør du 

vente med montering af 

gummifødder eller spikes, indtil den 

rette placering er fundet.  
 
Eksempel på opstilling  

 

Lyden fra højttalere afhænger 

meget af højttalernes opstilling.  

Her er nogle generelle råd.  
 

 

(A) Afstanden mellem 

højttalerne og væggen bag  
 

Start med en afstand på 20 cm til 

din SA saxo gulvhøjttaler. 

Afstanden skal være ens for 

begge højttalere. Prøv med 

musik du kender og find ud af, 

hvilken afstand der giver den 

bedste lyd i dit hjem.  

 

Større afstand = svagere bas, 

mere præcis bas, bedre 

præcision/anslag og større 

perspektiv.  

 

Kortere afstand = kraftigere 

og blødere bas, mindre 

lydperspektiv.  
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SA saxo er en familie af højttalere med markedets bedste lyd til prisen Tilbehør 

WB2 

Vægbeslag med 

vippe og dreje 

funktion. Passer 

til saxo 1 & 10 

W.5 

Vægbeslag 

med vippe og 

dreje passer til 

SA saxo 5 

Skift til hvid stoffront 

Skift fra den oprindelige 

sorte stoffront til hvid. 

Findes til alle modeller 

 

Gør som tusindvis af 

musikelskere 

Tilmeld dig vores blog, og få 

nyheder, tilbud og adgang til 

artikler der opdaterer din viden 

www.system-audio.com 

Gå ind på www.system-audio.com og få 7 års gratis fabriksgaranti 


