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Ägarhandbok
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Tack för ditt inköp av PSB Speakers Imagine W1 och/eller W3 On-Wall Speaker, en avancerad högtalare
med smal profil, utformad för den perfekta, anpassade hemmabiolösningen. Den här kompakta
lösningen fångar alla ljud från din musik och video och gör dem levande. Med kristallklara röster och
luftigt ljudområde gör Imagine On-Wall Speakers filmer och musik mer levande.

Imagine W1 och W3 On-Wall Speakers från PSB Speakers är utformade med vår högt prisade
ljudkvalitet och forskning. De ger en bred frekvens och ett dynamiskt område, naturlig tonbalans och
exakt rymdavbildning för dagens ultratunna platt-TV-apparater och alla typer av hemmabioprogram.

Vi ger dig den här ägarhandboken i hoppet att du kommer att läsa igenom den så att du garanterat får ut
största möjliga nytta av din PSB-produkt och din musik.

PACKA UPP ...

Förpackningsmaterialet skyddar högtalarna från skada under transport, men om du upptäcker att synlig
eller dold skada har uppstått under hanteringen bör du rapportera det omedelbart till din auktoriserade
PSB-återförsäljare, eller till fraktbolaget som levererade dina högtalare. Vi rekommenderar att du sparar
allt förpackningsmaterial eftersom du kan behöva det när du transporterar högtalarna i framtiden.

POSITIONERING ...

I. W1 och W3 On-Wall Speakers är utformade för positionering i alla inomhusmiljöer och kan
placeras i flera positioner för olika hemmabioapplikationer.

II. Imagine W1 kan riktas antingen vertikalt eller horisontellt och kan placeras framme till vänster
eller höger, i mitten eller som surround-kanal.

III. Imagine W3 kombinerar alla framkanalshögtalare, vänster, höger och mitten och kan monteras
eller placeras på ett bord som en mittkanalshögtalare för tredimensionellt hemmabioljud.

Mer information om högtalarplacering finns på www.psbspeakers.com
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INSTALLATION ...

Väggmontering

I. Alla PSB On-Wall-högtalare kommer med en speciellt utformad väggmonteringsställning för
enkel installation.

II. Montering av en högtalare på vägg kräver speciella verktyg och material samt en viss mån
expertis. Till exempel om kablarna ska döljas inuti väggen i ditt hem rekommenderar vi att du
konsulterar en lokal CEDIA-certifierad installatör i ditt område. Du hittar en CEDIA-certifierad
installatör på www.cedia.net.

III. Följande verktyg krävs för lyckad väggmontering: måttband, blyertspenna, vattenpass, skruvar,
ankare, skruvmejslar, elborr och borrskär.

I . Innan du monterar högtalaren rekommenderar vi att du först väljer ut bästa placeringen för varjeV
vägghögtalare i relation till din lyssningsposition. För rätt väggpositionering, se ”Positionering” i
den här ägarhandboken.

V. Kontrollera att valda väggmonteringsplatser inte döljer eldragning eller rörläggning. Kontrollera
att högtalaren inte sitter tätt intill närliggande fysiska strukturer, eluttag eller kablar.

VI. Markera med hjälp av medföljande väggmonteringsmall ut placeringen av pilothålen och förborra
varje hål för monteringsskruvarna (medföljer inte) med korrekt monteringsverktyg för
väggmaterialet.

V  . Om det inte finns något tvärstag bakom vald plats ska du använda väggankare (medföljer inte)II
för att fästa ställningsskruvarna och följa väggankartillverkarens anvisningar.

Obs! Vi rekommenderar att du har åtminstone en monteringspunkt fäst i
ett tvärstag för stabilare fäste. Använd lämpliga verktyg beroende på
byggmaterial.

3

Imagine W1 Wall Bracket

Imagine W3 Wall Bracket
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VIII. För Imagine W1 ska du passa in varje
monteringsskruv på väggmonteringsställningen med
nyckelhålsspringorna på högtalaren och låta
högtalaren glida rakt ner så att varje skruvhuvud
glider in och låses i springan och sitter
ordentligt fast.

I . För Imagine W3 för du in högtalarens konturspår iX
ställningens monteringskant.

Bordsfötter

I. De medföljande fötterna gör att högtalaren kan placeras på ett bord under displayen i en
mittkanalsriktning.

II. Metallställningens gummiskydd kan vändas ut och in. Beroende på hur du installerar skyddet på
ställningen ställer det in högtalaren i en 90 graders eller 75 graders (bakåtsvängd 15 grader)
vinkel från bordsytan.

III. Sätt på bordsfötterna genom att fästa dem i de
räfflade urholkningarna på högtalarens baksida
med de medföljande 1/4”-20 räfflade bultarna.
Var försiktig så du inte slipar ner räfflorna.
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ANSLUTNING ...

När du väljer kabel för att ansluta högtalarna rekommenderar vi en högtalarkabel på minst 16 gauge för
normala längder och upp till 12-gauge för längder över 9 meter.

Innan du gör någon anslutning ska du kontrollera att strömmen till din ljudkälla är avstängd, eftersom det
kan leda till allvarliga skador på utrustningen och/eller dina öron om ljudkällan lämnas på.

Högtalarna

I. Anslut alla högtalare i systemet på samma sätt: Röd eller (+) förstärkare/mottagare till Röd (+)
högtalarterminal, svart (-) förstärkare/mottagare till svart (-) högtalarterminal.

II. Korrekt anslutning ser till att varje högtalares drivkon på båda kanalerna förflyttas framåt och
bakåt samtidigt (”i fas”), i stället för i motsatt riktning (”ur fas”).

I  . Med nedanstående kabelkoddiagram kan du kontrollera att du ansluter samma kabel för ett visstII
par till en likkodad terminal i båda ändarna av anslutningen.

Obs! PSB Imagnine W1 och W3 presterar bäst när de kompletteras med en eldriven subwoofer. PSB-
högtalare erbjuder ett antal lämpliga subwoofers som går med dina vägghögtalare. Hitta dessa
subwoofers på www.psbspeakers.com

Anslutning med skalade ändar
Tryck bindningspostens övre del nedåt i
linje med de två hålen. För in kabeln
genom hålet och släpp bindningsposten.
Den här anslutningen kan ta en kabel på
upp till 8-gauge.

Anslutning av bananstift
Ta bort bindningspostens pluggar och för
in bananstiftet längst upp på
bindningsposten.

Observera rätt anslutningspolaritet
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Gallren

I. Ta bort gallret med medföljande gallerborttagningsverktyg och för in det i ett av de perforerade
hålen.

II. För försiktigt in din fingerspets i mittskåran på den upplyfta änden och dra försiktigt upp gallret
tills det lossnar från springan.

III. När gallret har delvis lyfts upp använder du fingrarna för att avlägsna resten av gallret.

IV. Sätt tillbaka gallret genom att passa in gallrets kant i sidan av skåran först och fortsätt att arbeta
in gallret i andra sidan tills det sitter ordentligt fast.

SKYDDA DIN INVESTERING

För att kunna njuta länge av dina PSB-högtalare ska du respektera deras begränsningar och undvika
alltför höga volymnivåer vid uppspelning av musik eller filmer. Alltför höga volymnivåer kan skada alla
högtalare.

Om dina högtalare tvingas till alltför höga volymnivåer, kan de drivas in i "clipping", vilket kan leda till
allvarlig och/eller permanent skada. Om du lyssnar med högtalarna på hög volym, lyssna noga efter
skarp, förvrängd och minskande klarhet i mellanregistret – och om du upptäcker det, minska volymen
omedelbart.

TESTA ALDRIG HÖGTALARNAS HÖGSTA VOLYMNIVÅ GENOM ATT VRIDA UPP VOLYMEN HELA
VÄGEN!



S
V

E
N

S
K

A

7

VÅRD OCH RENGÖRING ...

För säkert bruk är det viktigt att periodiskt underhålla och rengöra högtalarna. Men alltför mycket
rengöring kan skada produkten och äventyra dess livslängd. Undvik att förvara högtalarna i extrem
värme eller kalla temperaturer och fuktighet när de inte används, och undvik att utsätta dem för vätskor.

I. Vård av skåp

PSB-skåp har olika material och beläggning, inklusive träfaner, vinyl andoniserat aluminium och
högglans och bör behandlas på samma sätt som du skulle göra med liknande ytor på möbler. Damma
lätt med mjuk duk och undvik slipande material som kan orsaka permanent skada på skåpet. Vid behov
kan du torka försiktigt med en trasa som är lätt fuktad med vattenlösligt rengöringsmedel för att ta bort
grövre smuts.

II. Vård av drivsteg och portar

Under lätt rengöring ska du undvika att vidröra högtalarnas skiljevägg eftersom det kan leda till
permanent skada av diskanthögtalaren och/eller drivstegen. Om djuprengöring behövs föreslår vi att du
använder en klädborste till att rengöra drivstegen.

FELSÖKNING ...

Problem: Hörbar förvrängning

I. Om en högtalare börjar låta förvrängd eller trött ska du kontrollera om problemet löses genom att
spela på

en lägre volym.

Problem: Låg eller ingen ljudvolym

I. Om mycket svagt eller inget ljud hörs ska du kontrollera att ljudkällan är ”på” och att ljudet är inställt på
medelhög volym och inte på tyst.

II. Om ljudkällan är ”på” ska du kontrollera att kablarna till ljudkällan och högtalarna är ordentligt
inkopplade och att de är ”i fas”. Du kan också försöka att koppla in en annan kabel för att se om
det hjälper.

Om du behöver underhåll ska du gå till ditt lokala auktoriserade PSB-servicecenter, eller vår webbplats
för PSB-högtalare och öppna en supportticket i PSB Lounge (http://www.psbspeakers.com/lounge).

Om du har flyttat sedan ditt inköp kan närmaste auktoriserade PSB-återförsäljare hjälpa dig. Om
problemet inte blir löst, kontakta oss direkt och ge oss modellens namn, serienummer, inköpsdatum,
återförsäljarens namn och en fullständig beskrivning av problemet.
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Vi uppskattar ditt inköp och hoppas att den här ägarhandboken hjälper dig att bli helt nöjd med de PSB-
högtalarsystem vi erbjuder. Vi önskar dig många år av härligt ljud!

Miljöskydd

När produkten inte längre kan användas, får den inte slängas med vanliga hushållssopor utan måste
returneras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen på
produkten, ägarhandboken och förpackningen understryker detta.

Materialen kan återanvändas i enlighet med märkningen på dem. Genom återanvändning, återvinning av
råmaterial eller andra former av återvinning av gamla produkter bidrar du på ett viktigt sätt till att skydda
vår miljö.

Ditt kommunförvaltningskontor kan upplysa dig om din lokala återvinningsplats.

Vi uppskattar att du köpt vår produkt och tackar dig för att du tagit dig tid att läsa denna ägarhandbok. Vi
hoppas du uppskattar den utomordentliga tillfredsställelse PSB-högtalare har att erbjuda och önskar dig
många års trevligt lyssnande.

Riktigt ljud för riktiga människor.


