
 

 

SA legend (5.2, 40.2 & 60.2) Brugsanvisning på dansk 

vers. 2 

Følg instruktionerne og få det bedste resultat med dine 

nye SA legend højttalere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

SA legend 5.2 :  

2 x SA legend 5.2 

2 x front grille 

1 x manual 

(1 kasse) 

  

SA legend 40.2:  

2 x SA legend 40.2 

2 x front grille 

1 x manual 

8 x Aluminium fødder 

16 x skruer 

8 x gummifødder 

8 x spikes 

8 x spikesbeskyttere 

8 x aluminium toppe  

(2 kasser) 

 

SA legend 60.2:  

2 x SA legend 60.2  

2 x front grille 

1 x manual 

8 x Aluminium fødder 

16 x skruer 

8 x gummifødder 

8 x spikes 

8 x spikesbeskyttere 

8 x aluminium toppe 

(2 kasser) 

 

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


 

 

Installation - kompakthøjtalere 

Der findes et vægbeslag og en 

stander til SA legend 5.2, se side 4. 

SA legend 5.2 kan stilles på en hylde. 

For at sikre den bedste lyd, må du 

sikre fri luftpassage til basrefleks-

porten på højttalerens bagside. Sørg 

for minimum 5 cm afstand mellem 

højttaleren og væggen bagved. 
 

Installation - gulvhøjttalere 

SA legend 40.2 & 60.2 er konstrueret 

til at stå på gulvet. Højttalerne 

placeres med en afstand på 20 – 40 

cm til væggen bagved. Denne afstand 

kan reduceres eller øges afhængig af 

hvilken lyd du ønsker. Vi anbefaler, at  

du venter med at montere spikes til 

højttalerne er spillet til. På den måde 

passer du på dit gulv. 

 

Gummifødder. Vi anbefaler, at 

højttalerne udstyres med 

gummifødder, når de placeres på 

hårde gulve, som f.eks. træ- eller 

flisegulve. 

 

 

Spikes.  Vi anbefaler, at højttalerne 

udstyres med spikes, når de placeres 

på bløde gulve, som f.eks. 

gulvtæpper. Det er vigtigt, at 

højttalerne står godt og stabilt, da det 

giver den bedste lyd. Justér spikes i 

forhold til underlaget og brug 

møtrikken til at spænde kontra, så alle 

spikes sidder helt fast. Vi anbefaler, at 

du venter med at montere spikes 

under højttalerne til du har fundet den 

rigtige placering i stuen. 

Montering af fødder 

Placer højttaleren på hovedet og 

monter aluminiumsfødderne. 

Fastgør gummifødder eller spikes på 

denne måde: 

 

 

 

 

Eksempel på opsætning 

Højttalerens lyd er afhængig af dens 

opsætning i rummet opsætning. 

Her er nogle generelle råd: 
 

A  

Beskriver afstanden mellem 

højttalerne og bagvæggen 
 

Begynd med at placere dine 

gulvhøjttalere 20 cm fra bagvæggen. 
 

Afstanden skal være den samme for 

begge højttalere. Hør noget musik, du 

kender godt og find ud af, hvilken 

afstand højttalerne skal have til 

bagvæggen, for at lyde optimalt 

hjemme hos dig. 
 

Større afstand = svagere bas, mere 

præcis bas, bedre præcision og bedre 

stereoperspektiv. 
 

Mindre afstand = kraftigere og 

blødere bas, mindre stereoperspektiv 
 

B  

Beskriver afstanden mellem 

sidevæggen og højttaleren 
 

Afstanden til sidevæggene skal helst 

være større end afstanden til 

bagvæggen. 

 

Kort afstand til sidevæggen, øger 

mængden af bas og giver ringere 

stereoperspektiv. 
 

Større afstand til sidevæggen 

mindsker mængden af bas og giver 

bedre stereoperspektiv. 
 

C,D  

Beskriver afstanden mellem 

højttalerne og lytteområdet 

Den ideelle afstand mellem højttalerne 

er 2-3 meter. 

Lyden er bedst, hvor afstand C & D er 

identiske.  

Vi anbefaler, at højttalerne vinkles 

cirka 15 grader ind mod lytteområdet.  

Det er en god idé, at eksperimentere 

med højttalerens vinkling. 

Står højttaleren parallelt med 

bagvæggen, vil lydbilledet opleves 

som afrundet og blødt. 

Peger højttaleren direkte mod 

lyttepositionen, opleves lyden som 

præcis og nuanceret. 

Find ud af hvilken balance, der passer 

bedst for dig.  

 

A A 

B C 

D 



 

 

 

Accessories 
 

W.5 

Wall mount with tilt 

and swivel function. 

Fits to 

SA legend 5 . 

 

 

 

 

FS5 

Speaker stand 

for SA legend 5.2  

Available in satin 

white and satin 

black. 

 

 

 

www.system-audio.com  

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. Som de eneste 

på markedet kan de opgraderes til at indgå i et trådløst musiksystem eller 

hjemmebiograf. 

I den aktive udgave hedder højttalerfamilien: SA legend silverback. 

Opgrader dine højttalere 

Dine SA legend højttalere kan opgra-
deres til digitale aktive højttalere med 
navnet SA legend silverback 

SA legend silverback er digitale akti-

ve højttalere. Brug dem, i  et musik-

system eller en hjemmebiograf og 

tilslut dem din for-forstærker. Du kan 

købe højttalerne i denne version. De 

fungerer ydermere som  trådløse 

højttalere 

SA legend silverback med hub er 

trådløse højttalere. De fungerer med 

din smartphone, tablet, TV, CD, pla-

despiller osv. De er et komplet mu-

siksystem. Højttalerne kan købes 

færdigt i denne version. Med en 7.1 

hub er de forberedt til at tage en hvil-

ken som helst plads i en 7.1 trådløs 

digital hjemmebiograf   

SA legend 7.2 er væghøjttaleren, der overrasker musikelskere med sin store lyd 

SA legend sub 12 - Potent aktiv subwoofer til din 

hjemmebiograf 

SA legend 10.2 - Suveræn højttaler, der kan bruges 

som centerhøjttaler i din hjemmebiograf. Køb 2 styk 

og brug dem i dit musiksystem 

https://system-audio.com/product-category/sa-legend-silverback-family/

