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specifications
Type: WiFi wireless extender
Channels: 3
ID codes: 10
Dimensions:
Heigth: 110 mm
Width: 95 mm
Thickness: 30 mm

R

Wireless features
Extended range: 20–100 m depending on conditions
RF band (WIFI): 2.4 GHz
RF band between units: 5.8 GHz
Wireless full CD audio quality
No interference or delays
Sample rate: 48 KHz
Plug n’ play, no software needed
Dedicated proprietary network protocol
Channel sniffing and frequency hopping
3 channels with 10 ID codes on each channel

© Sonab Audio AB Sverige
Sonab® , Sonab logotypen, är registrerade varumärken av Sonab Audio AB, Sverige. System 9™. Alla rättigheter reserverade.
Sonab följer en policy om ständig produktutveckling. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
© Sonab Audio AB Sweden
Sonab® , the Sonab logotype are all registered trademarks of Sonab Audio AB, Sweden. System 9™. All rights reserved.
Sonab follows a policy of continuous advancement in development. Specifications may be changed without notice.

Den pilförsedda blixtsymbolen i en liksidig triangel
är avsedd att varna användaren för förekomsten av
oisolerad ”farlig spänning” innanför produktens hölje.
Spänningen kan vara så hög att människor riskerar att
utsättas för elektriska stötar.

Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att
uppmärksamma användaren på att det finns viktiga
instruktioner för bruk och underhåll (service) i det
referensmaterial som medföljer utrustningen.

viktiga säkerhetsföreskrifter
1. Läs igenom dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Respektera samtliga varningar.
4. Följ samtliga anvisningar.
5. Använd ej produkten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera ej ventilationsöppningarna. Följ tillverkarens
anvisningar när du installerar produkten.
8. Installera ej produkten nära värmekällor såsom element,
varmluftsutsläpp, spisar eller annan värmealstrande utrustning
(t ex förstärkare).
9. Skydda nätsladden från tramp- och klämskador, i synnerhet
vid anslutningen till stickkontakten, vid grenuttag och där
sladden är fäst i produkten.
10. Använd endast den extrautrustning och de tillbehör som
tillverkaren rekommenderar.
11. Drag ur produktens nätkontakt vid åskväder eller då
produkten ej används under längre tid.
12. All service ska utföras av särskilt utbildad servicepersonal.
Service erfordras då produkten har utsatts för skada. Exempel
är skador på nätsladden eller dess kontakt, att vätska spillts
eller främmande föremål kommit in i produkten, att produkten
utsatts för regn eller fukt, att den inte fungerar normalt eller att
den har tappats.
13. Skador som erfordrar service
Drag ut produktens nätkontakt ur vägguttaget och låt särskilt
utbildad servicepersonal ombesörja service då något av följande
inträffar:
A. Om nätsladden eller dess kontakt skadats,

VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER
ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE PRODUKTEN
FÖR REGN ELLER FUKT.
OBSERVERA:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR SKA DU EJ AVLÄGSNA ENHETENS HÖLJE
ELLER DEN BAKRE PANELEN.
UTRUSTNINGEN INNEHÅLLER INGA
KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS
AV ANVÄNDAREN. ALL SERVICE SKA
UTFÖRAS AV SÄRSKILT UTBILDAD PERSONAL.

B. Om vätska spillts eller främmande föremål kommit in i
produkten,
C. Om produkten utsätts för regn eller vatten,
D. Om produkten ej fungerar normalt då den används enligt
bruksanvisningen. Justera enbart med de reglage som omfattas
av bruksanvisningen. Felaktig justering med andra reglage kan
orsaka skador som ofta fordrar omfattande arbete av särskilt utbildad reparatör för att få utrustningen att fungera normalt igen,
E. Om produkten har tappats eller skadats på något sätt, samt
F. Om produkten prestanda förändras påtagligt detta indikera
behov av service.
14. Införande av föremål och vätska
Inga som helst föremål får införas i produkten genom dess
öppningar, eftersom de kan komma i beröring med komponenter
som står under farlig spänning eller orsaka kortslutning, vilket
kan vålla brand eller elektrisk stöt. Produkten får ej utsättas
för vätskedropp eller stänk. Inga vätskefyllda föremål som t ex
blomvaser får ställas på utrustningen. Placera ej stearinljus eller
andra brinnande föremål på produkten.
15. Batterier
Visa alltid miljöhänsyn och följ lokala bestämmelser vid
avfallshantering av batterier.
16. Se till att det finns tillräcklig ventilation om du installerar
produkten i kringbyggda utrymmen, exempelvis bokhyllor eller
rack. Lämna ett avstånd på 20 cm över och på ömse sidor om
produkten och 10 cm bakom den. Bakkanten av hyllplan eller
skiva som ligger närmast ovanför produkten ska dras fram så att
det uppstår en glipa på cirka 10 cm till den bakre plattan eller
väggen. På så vis bildas en utsugsliknande kanal där uppvärmd
luft kan strömma upp.
17. Transformatorn och el sladden för denna produkt är endast
avsedd för inomhus bruk.
18 . Använd endast den medföljande A/C adaptern.
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Installation
1. Placera CEX enheterna högt, helst på samma höjd som övriga komponenter i systemet.
2. Använd CEX för att gå runt svåra trådlösa förhållanden. (Stoppande väggar eller golv.)
3. Använd CEX enheterna för att förlänga nätverket upp till 100m med varje par CEX.
4. Placera CEX enheterna fritt och synligt, inte instängda.
Undvik placering nära blockerande metall material.
5. Placera CEX enheterna lätt på vägg med det inbygga väggfästet.
6. Vid installation, prova olika placeringar av CEX enheterna för att uppnå bästa möjliga
trådlösa signal och förlängning.
Vid installation, observera alltid landets elsäkerhetsföreskrifter.
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underkant
1. Ström Anslut till extern strömförsörjning (inkluderad i kartong.)
Vänster SIDA
2. Kanal Ställ Enhet 1 i samma kanal som CTX sändaren. På Enhet 2, ställ i annan kanal.
Exampel: Om CTX sändaren och Enhet 1 är inställda på kanal 1, ställ Enhet 2 på kanal 2 eller 3.
Notera: Alla högtalare som mottar signal från CEX Enhet 2 måste vara inställd i samma kanal som
CEX Enhet 2 sänder på.
3. ID kod
På varje kanal (1-2-3), kan 10 olika ID koder ställas in.
Sätt hela systemet med samma ID Code på alla enheter.
Höger SIDA
4. Extender kanal. Ställ både enhet 1 och 2 på samma interna extender kanal E1, E2 eller E3.
TOPP
5. LED trådlös indikator
Blå för trådlös kommunikation, Röd för ingen signal (och Standby).
6. LED trådlös indikator, intern extender kanal
Blå för trådlös kommunikation, Röd för ingen signal (och Standby).

