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SWF-BR100

For Customers in except to China,
Taiwan and Vietnam.

Warning
Do not install the appliance in a confined
space, such as a bookcase or built-in cabinet.
To reduce the risk of fire, do not cover the
ventilation opening of the appliance with
newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not
expose the appliance to naked flame sources
(for example, lighted candles).
To reduce the risk of fire or electric shock,
do not expose this appliance to dripping or
splashing, and do not place objects filled with
liquids, such as vases, on the appliance.
The unit is not disconnected from the mains
as long as it is connected to the AC outlet,
even if the unit itself has been turned off.
As the main plug is used to disconnect the
unit from the mains, connect the unit to an
easily accessible AC outlet. Should you notice
an abnormality in the unit, disconnect the
main plug from the AC outlet immediately.
Indoor use only.

For Customers in Europe
Notice for customers: the following
information is only applicable to
equipment sold in countries
applying EU directives.
This product has been manufactured by or
on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries
related to product compliance based on
European Union legislation shall be addressed
to the authorized representative, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For any service
or guarantee matters, please refer to the
addresses provided in the separate service or
guarantee documents.
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Hereby, Sony Corp., declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
For details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
This product is intended to be used in the
following countries:
GB, IE, IS, DE, CH, AT, LI, NL, LU, BE, FR, IT, MT,
ES, PT, GR, CY, DK, SE, NO, FI, EE, LV, LT, PL, CZ,
HU, SI, BG, RO, SK, HR
5150-5350 MHz band is restricted to indoor
operation only.
This equipment has been tested and found
to comply with the limits set out in the EMC
Directive using a connection cable shorter
than 3 meters.

Disposal of the Wireless Subwoofer
Disposal of Old Electrical
& Electronic Equipment
(Applicable in the
European Union and other
European countries with
separate collection
systems)

This symbol on the product or on its
packaging indicates that this product shall
not be treated as household waste. Instead
it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which
could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. The recycling
of materials will help to conserve natural
resources. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local Civic Office, your household
waste disposal service or the shop where you
purchased the product.

For customers in Australia/New
Zealand
It should be installed and operated
with at least 20 cm and more
between the radiator and person’s
body (excluding extremities: hands,
wrists, feet and ankles).

Caution
This product is designed for use with Sony
TV. You should only use this product on a
compatible Sony TV.
Please read these safety instructions to ensure
your personal safety and prevent property
damage.

On safety

ˎˎ Should any solid object or liquid fall into the
subwoofer, unplug the subwoofer and have
it checked by qualified personnel before
operating it any further.
ˎˎ Do not climb on the subwoofer, as you may
fall down and injure yourself, or subwoofer
damage may result.
ˎˎ Before operating the subwoofer, check that
the operating voltage is identical to your
local power supply.
ˎˎ If you are not going to use the subwoofer
for a long time, be sure to disconnect the
subwoofer from the wall outlet (mains). To
disconnect the AC power cord (mains lead),
grasp the plug itself; never pull the cord.
ˎˎ AC power cord (mains lead) must be
changed only at the qualified service shop.

On placement

ˎˎ Place the subwoofer in a location with
adequate ventilation to prevent heat
buildup and prolong the life of the
subwoofer.
ˎˎ Do not place the subwoofer near heat
sources, or in a place subject to direct
sunlight, excessive dust, or mechanical
shock.
ˎˎ Use caution when placing the subwoofer
on surfaces that have been specially treated
(with wax, oil, polish, etc.) as staining or
discoloration of the surface may result.
ˎˎ Take care to avoid any possible injury on
the corners of the subwoofer.
ˎˎ Please keep the back panel (a side with the
switch) away from the wall more than 5cm.
Prevent something like cloth from blocking
up the ventilation slit.
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Ventilation slit

On operation

Before connecting other equipment, be sure
to turn off and unplug the subwoofer.

On cleaning

Clean the subwoofer with a soft dry cloth. Do
not use any type of abrasive pad, scouring
powder or solvent such as alcohol or benzine.
If you have any question or problem
concerning your subwoofer, please consult
your nearest Sony dealer.
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Setting up the
Wireless System
Wireless Transceiver

The subwoofer will
automatically turns on and
the "/1 indicator lights in
green when the TV is
turned on.
1

Wireless
Audio
Subwoofer cable

1
2
3

Connect the audio cable
(supplied) to the Wireless
Transceiver.
Connect the other end of
the audio cable to the
AUDIO OUT
/i jack of
the TV.
Connect the Wireless
Transceiver to a USB port
of the TV.

~~
The wireless transceiver may interfere with
other terminals on TV physically, depending
on the position of USB terminal you
connected.

4

Connect the AC power
cord (mains lead) from the
subwoofer to the AC
power outlet.

~~
It is recommended that the Subwoofer is
placed as close as possible to the TV.
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TV

 / (on/standby) button, indicator
 SECURE button

Using the subwoofer
About the power state

The subwoofer will automatically turn
on when you turn on the TV.
The subwoofer will automatically enter
standby mode and the "/1 indicator
lights in red, when the TV is in standby
mode.
You can also set the subwoofer to
standby mode using the TV’s menu,
while the TV is on.
You can also turn off the subwoofer
using "/1 button on the subwoofer. The
"/1 indicator will not light up when the
subwoofer is turned off.

About the sound
adjustment

You can adjust the subwoofer level ,
cut-off frequency and phase using TV’s
menu.
Refer to the TV’s instruction manual.

Activating wireless
transmission
between specific
units

Cancelling the Secure
Link function
Press and hold SECURE button on the
Wireless Transceiver for several seconds
until the LED indicator turns off.

You can specify the wireless connection
used to link the Wireless Transceiver to
the subwoofer using the Secure Link
function.
This function is useful when you use
multiple wireless products.

1

Press the SECURE button
on the Wireless Transceiver
(the LED indicator lights
and flashes amber).

1
2
 LED
 SECURE button

2
3

Press SECURE button on
the rear of the subwoofer
(the LED indicator lights
and flashes amber).
Both LEDs light in solid
turns into amber, and the
subwoofer will create bass
sound. To cancel this
operation, press the
button again.

~~
If the LED indicator on the Subwoofer is
still blinking amber, press and hold SECURE
button on the rear of the subwoofer for
several seconds until the "/1 indicator turns
green or flashes in green.
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Additional
Information
Troubleshooting
If you experience any of the following
difficulties while using the system, use
this troubleshooting guide to help
remedy the problem before requesting
support. Should any problem persist,
consult your nearest Sony dealer. When
bringing the system in for repairs, be
sure to bring in the entire system. This
product is a system product, and the
entire system is needed to determine
the part requiring repair.

No TV sound is output from the
subwoofer.

ˎˎ Check the connection of the audio
cable that is connected to the wireless
transceiver and the TV.
ˎˎ Check the sound output of the TV. When
sound does not come out, confirm the
sound output settings of the TV and the
volume of the TV speaker.

Proceed the step 2 within 2
minutes.
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ˎˎ Check the status of "/1 indicator on the
subwoofer.
ˎˎ Turns off:
-- Check that the AC power cord (mains
lead) of the subwoofer is securely
connected.
-- Turn the subwoofer on by pressing
"/1 button on the subwoofer.
ˎˎ stays lit in red
-- Check the location of the subwoofer.
-- Do not place the TV and subwoofer
in a metal cabinet.
-- Move the subwoofer closer to the TV.
-- Make sure that the wireless
transceiver is inserted correctly into
the TV.
-- Please confirm that the power
setting of Wireless Subwoofer of TV
is set to Auto.
ˎˎ Flashes in green or amber slowly or
turns red:
-- Repeat the Secure Link setting.
-- Sound transmission is poor.
Move the subwoofer closer to the TV
so the power indicator turns green
or amber.
ˎˎ Flashes in red:
-- Press power to turn off the
subwoofer, and check that nothing
is blocking the ventilation slit of the
subwoofer. A protection function
may engage from excessive input
signal level. Please lower the TV
volume or the subwoofer level.

Noise is heard from the
subwoofer or sound from the
subwoofer is intermittent.

ˎˎ Move the subwoofer closer to the TV.
ˎˎ Do not install the TV and subwoofer in
a closed rack, on a metal rack, or under
a table.
ˎˎ Move the subwoofer away from other
wireless devices.
ˎˎ Avoid using any other wireless devices.

GB

6

The sound output from the
subwoofer is very low.

ˎˎ Check the subwoofer level in the sound
setting of the TV.
ˎˎ With some types of content such as news
there will not be a lot of bass sound, this
is normal.

Specifications
Wireless Subwoofer
(SWF-BR100)

POWER OUTPUT (rated)
70 W (4 ohms, 100 Hz, 1% THD)
POWER OUTPUT (reference)
100 W (4 ohms, 100 Hz)
Speaker System
Subwoofer, sealed enclosure
Speaker Unit
200 mm cone type
Rated impedance
4 ohms
Power requirements
For customers in UK, Ireland,
Hong Kong:
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
For customers in other countries
120 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption
On: 30 W
Standby mode: 0.5 W or less
Dimensions (approx.) (w/h/d)
272 mm x 306 mm x 395 mm
Mass (approx.)
12.2 kg

Dimensions (approx.)
19 mm x 27 mm x 91 mm
(w/h/d)
Mass (approx.)
25 g

Supplied accessories
Audio cable (1)

Design and specifications are subject to
change without notice.
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Wireless Transceiver
(UWT-BR100)

Communication system
Wireless Sound Specification
version 3.0
Frequency band
5 GHz band
(5.180/5.200/5.210/5.240 GHz,
5.736/5.762/5.814 GHz)
The frequency bands used depend on
the country.
Modulation method
DSSS
Power requirements
5 V DC
Power consumption
500 mA
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对于中国客户
在操作本系统之前，请详
细阅读本说明书并妥善保
管以备将来参考。

警告
请勿将本设备安装在狭窄
封闭的空间，例如书架或
内置柜橱。
为了减低火灾的风险，请
勿使用报纸、桌布、窗帘
等覆盖设备的通风口。请
勿让设备暴露于明火源
（例如点燃的蜡烛）。
为了减低火灾或触电的风
险，请勿让本设备暴露于
滴水或溅水，以及请勿将
盛满液体的物体，例如花
瓶，放在设备上。
不得擅自更改发射频率、
加大发射功率（包括额外
加装射频功率放大器），
不得擅自外接天线或改用
其它发射天线。
使用时不得对各种合法的
无线电业务产生有害干
扰；一旦发现有干扰现象
时，应立即停止使用，并
采取措施消除干扰后方可
继续使用。
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使用微功率无线电设备，
必须忍受各种无线电业务
的干扰或工业、科学及医
疗应用设备的辐射干扰。
不得在飞机和机场附近使
用。
该频段的无线接入系统仅
限室内使用,且距离同频
段的卫星无线电测定(空
对地)业务和卫星固定(空
对地)业务的地球站大于
3km。
只要本机仍然连接至交流
电源插座，即使本机已经
关闭，交流电源还是未切
断。
由于电源插头用于切断本
机的电源，将本机连接
至易于插拔的交流电源插
座。如果您发现本机异
常，立刻将电源插头从交
流电源插座拔下。
仅限室内使用。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
温度：40℃
湿度：60%
(○: 不含有， ×: 含有)

部件名称

有毒有害物质或元素
铅
汞 镉
六价铬
多溴 多溴二
（Pb）（Hg）
（Cd）（Cr(VI）） 联苯 苯醚
（PBB）（PBDE）

CS

外壳
电路板
扬声器
附件
○: 表示该有毒有害物质在该部件所有的均质材料中的
含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中
的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注意
本产品专为与 Sony 电视
机配套使用而设计。本产
品仅可在兼容的 Sony 电
视机上使用。
请阅读这些安全指示以确
保您的人身安全和避免财
物损失。

关于安全
如有任何固体或液体落
入重低音扬声器，拔下
重低音扬声器的插头，
并在再次操作之前由合
格人员检查。
ˎˎ请勿爬上重低音扬声器，
因为您可能跌倒并伤害
自己，或可能损坏重低
音扬声器
ˎˎ
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在操作重低音扬声器之
前，检查操作电压与您
当地的供电电压相同。
ˎˎ如果您将长时间不使用
重低音扬声器，务必将
重低音扬声器从墙壁插
座拔下。要拔下交流电
源线，请握住插头；切
勿拉扯电源线。
ˎˎ交流电源线只应在合格
的维修店更换。
ˎˎ

关于放置
将重低音扬声器放在通
风充足的位置以避免累
积热量并延长重低音扬
声器的寿命。
ˎˎ请勿将重低音扬声器放
置在热源附近，或遭受
阳光直射、过多灰尘或
机械震动的地方。
ˎˎ将重低音扬声器放置在
（以蜡、油、抛光等）
特别处理过的表面时请
小心，这可能导致表面
变污或变色。
ˎˎ请小心以避免被重低音
扬声器的角落伤害。
ˎˎ
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请保持后面板（有开关
的侧面）离墙壁 5cm 以
上。预防布类阻塞通风
缝隙。

ˎˎ

通风缝隙

关于操作
连接其他装置之前，务必
关闭和拔下重低音扬声器
的插头。

关于清理
使用干软布清理重低音扬
声器。请勿使用任何类型
的磨砂垫、擦洗粉或溶
剂，例如酒精或汽油。
如果您对您的重低音扬声
器有任何疑问或问题，请
向最邻近的 Sony 经销商
咨询。

安装无线系统
无线收发器

无线重低
音扬声器

1

音频
电缆

5

当电视机打开时，重低
音扬声器自动打开且
"/1 指示器亮起绿
灯，然后，重低音扬声
器发出低音。
1

电视机

2
安全

将音频电缆（提供）连
接至无线收发器。
将音频电缆的另一端连
接至电视机的音頻輸出
/耳机插孔。
将无线收发器连接至电
视机的 USB 端口
。

~~
当重低音扬声器打开/关闭时，无线电频率
功能将自动打开/关闭。

~~
无线收发器可能会物理的干扰电视机的其它
端子，这取决您连接的 USB 端子的位置。

使用重低音扬声器

2
3

4

连接重低音扬声器的交
流电源线。

~~
建议尽量将重低⾳扬声器放得接近电视机。
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 /（开启/待机）
按钮，指示器
 安全按钮

关于电源状态
打开电视机时，重低音扬
声器将自动打开。
电视机处于待机模式时，
重低音扬声器将自动进入
待机模式且 "/1 指示器
亮起红灯。
此外，您还可以在电视机
打开期间，通过电视机菜
单将重低音扬声器转入待
机模式。
如果您想关闭重低音扬声
器，可借助重低音扬声器
上的 "/1 按钮进行操
CS
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作。重低音扬声器关闭期
间，"/1 指示器不会亮
起。

2

关于音效调节

3

您可以通过电视机菜单调
节重低音扬声器的电平、
截止频率和相位。
请参阅电视机使用说明
书。

启动特定单元之间
的无线传输
您可使用安全连接功能指
定要将无线收发器连接至
重低音扬声器的无线连
接。
此功能在您使用多个无线
产品时很有用。

1

按无线收发器上的安全
按钮（LED 指示器亮起
并闪琥珀色灯）

按重低音扬声器背面上
的安全按钮（LED 指示
器亮起并闪琥珀色灯）
。
两个 LED 指示器均亮
起，琥珀色灯闪烁，且
重低音扬声器发出低
音。要取消操作，可再
次按下此按钮。
在 2 分钟内继续进行
步骤 2。

取消安全连接功能
持续按无线收发器上的安
全按钮几秒钟直至 LED 指
示器关闭。
~~
如果重低音扬声器上的 LED 指示器仍然闪
琥珀色灯，持续按重低音扬声器背面上的
安全按钮几秒钟直至 "/1 指示器转为绿色
或闪绿灯。

附加信息
故障排除

1
安全

 LED 指示器
 安全按钮
CS
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2

如果您在使用系统时遇到
以下任何困难，请使用此
故障排除指南，以便在申
请维修之前帮助您解决问
题。如果不能解决问题，
请咨询就近的 Sony 经销
商。将系统送修时，确保

携带整个系统。本产品为
系统产品，必须查看整个
系统方可确定需要维修的
位置。
从重低音扬声器没有输出
电视机声音。
ˎˎ检查连接无线收发器和
电视机的音频电缆的连
接。
ˎˎ检查电视机的声音输
出。无声音发出时，请
确认电视机的声音输出
设定和电视机扬声器的
音量。
ˎˎ检查重低音扬声器上
"/1 指示器的状态。
ˎˎ关闭:
-- 检查重低音扬声器
的交流电源线连接稳
固。
-- 按重低音扬声器上的
"/1 按钮，打开重低
音扬声器。
ˎˎ红灯长亮
-- 检查重低音扬声器的
位置。
-- 请勿将电视机和重低
音扬声器放在金属柜
橱内。
-- 在房间内将重低音
扬声器放在电视机邻
近。

确保无线收发器正确
地插入电视机。
-- 请确认电视机的无线
重低音扬声器的电源
设定为自动。
ˎˎ慢慢闪绿灯或琥珀色
灯或转为红色:
-- 再次进行安全连接设
定。
-- 声音的传输不佳。移
动重低音扬声器以便
电源指示器转为绿色
或琥珀色。
ˎˎ闪红灯：
-- 按电源以关闭重低音
扬声器，然后检查没
有东西阻塞重低音扬
声器的通风缝隙。过
多的输入可能触发防
护功能。请调低电视
机音量或超低音扬声
器电平。
--
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从重低音扬声器听到噪音
或重低音扬声器跳音。
ˎˎ将电视机和重低音扬声
器安装得接近彼此。
ˎˎ请勿将电视机和重低音
扬声器安装在封闭的架
子内，在金属架子上，
或在桌子下。
ˎˎ将重低音扬声器移离其
他无线设备。
CS
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避免使用任何其他无线
设备。

ˎˎ

重低音扬声器只会发出很
低的声音。
ˎˎ检查电视机声音设定中
的重低音扬声器电平。
ˎˎ在几乎没包括低音调的
音源，例如新闻，您听
到小声或听不到低音。

规格
无线重低音扬声器
(SWF-BR100)
功率输出（额定）
70 瓦（4 欧姆，
100 赫）
扬声器系统
重低音扬声器，密封音箱
扬声器单元
200 毫米圆锥型
额定阻抗
4 欧姆
电源要求
220 伏, 50/60 赫
功耗
开启：30 瓦
待机模式：0.5 瓦或更少
尺寸（约）（宽/高/深）
272 毫米 x 306 毫米 x
395 毫米
CS
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质量 (约）
12.2 公斤
无线收发器
(UWT-BR100)
通讯系统
无线音响规格 3.0 版
频带
5 千兆赫波段
（5.180/5.210/ 5.240 千
兆赫）
使用的频带因国家而不
同。
调制方式
DSSS
电源要求
5 伏直流
功耗
500 毫安培
尺寸（约）
19 毫米 x 27 毫米 x
91 毫米
(宽/高/深）
质量（约）
25 克
随机附件
音频电缆 (1)
设计和规格若有变更，恕
不另行通知。

使⽤频率：5150 MHz 5250 MHz
等效全向辐射功率
(EIRP)：≤20 dBm
最⼤功率谱密度：≤7 dBm
载频容限：≤20 x 10-6
产品型号 ：SWF-BR100
制 造 商 ：索尼公司
地
址 ：日本国东京
都港区
港南1-7-1
总经销商 ：索尼（中
国）有限公
司
地
址 ：北京市朝阳
区
太阳宫中路
12号楼
冠城大厦
701
原 产 地 ：马来西亚

CS

出版日期 ：2014年1月
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臺灣用戶

警告
請勿將本設備安裝在狹窄封閉的空間，例如
書架或内置櫥櫃。
為了減低火災的風險，請勿使用報紙、桌
布、窗簾等覆蓋設備的通風口。請勿讓設備
暴露於明火源（例如點燃的蠟燭）。
為了減低火災或觸電的風險，請勿讓本設備
暴露於滴水或濺水，以及請勿將盛滿液體的
物體，例如花瓶，放在設備上。
只要本機仍然連接至 AC 電源插座，即使本
機已經關閉，AC 電源還是未切斷。
由於電源插頭用於切斷本機的電源，將本機
連接至易於插拔的 AC 電源插座。如果您
發現本機異常，立刻將電源插頭從 AC 電
源插座拔下。
僅限室內使用。
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許
可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻
率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及
干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立
即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無
線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通
信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機
設備之干擾。
製造廠商
進 口 商
地
址
洽詢專線

：SONY CORPORATION
：台灣索尼股份有限公司
：台北市長春路145號5樓
：4499111（台灣本島）

注意事項
此產品與 Sony 電視機配套使用。此產品只
能與相容的 Sony 電視機配套使用。
請仔細閱讀這些安全指示以確保您的人身安
全和防止財物損失。

關於安全

ˎˎ如有任何固體或液體落入重低音揚聲器，
拔下重低音揚聲器的插頭，並在再次操作
之前由合格人員檢查。
ˎˎ請勿爬上重低音揚聲器，因為您可能跌倒
並傷害自己，或可能損壞重低音揚聲器。
ˎˎ在操作重低音揚聲器之前，檢查操作電壓
與您當地的供電電壓相同。
ˎˎ如果您將長時間不使用重低音揚聲器，
務必將重低音揚聲器從牆壁插座拔下。要
拔下 AC 電源線，請握住插頭；切勿拉
扯電源線。
ˎˎAC 電源線只應在合格的維修店更換。

關於放置

ˎˎ將重低音揚聲器放在通風充足的位置以避
免累積熱量並延長重低音揚聲器的壽命。
ˎˎ請勿將重低音揚聲器放置在熱源附近，
或遭受陽光直射、過多灰塵或機械震動
的地方。
ˎˎ將重低音揚聲器放置在（以蠟、油、拋光
等）特別處理過的表面時請小心，這可能
導致表面變污或變色。
ˎˎ請小心以避免被重低音揚聲器的角落
傷害。
ˎˎ請保持後面板（有開關的側面）離牆壁 5
公分以上。預防布類阻塞通風縫隙。

通風縫隙

CT
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關於操作
連接其他設備之前，務必關閉和拔下重低音
揚聲器的插頭。

關於清理

5

當電視機開啓時，重低音
揚聲器會自動開啓，"/1
指示器亮起綠燈，然後重
低音揚聲器發出低音。

使用乾軟布清理重低音揚聲器。請勿使用
任何類型的磨砂墊、擦洗粉或溶劑，例如
酒精或汽油。

1
2

如果您對您的重低音揚聲器有任何疑問或問
題，請向最鄰近的 Sony 經銷商諮詢。

設定無線系統

 /（開啟/待機）按鈕、指示燈
 SECURE 按鈕

無線收發器

CT

使用重低音揚聲器
無線重低
音揚聲器

1
2
3

音頻訊
號線

電視機

將音頻訊號線（附件）連
接至無線收發器。
將音頻訊號線的另一端連
接至電視機的聲音輸出/i
插孔。
將無線收發器連接至電視
機的 USB 埠
。

~~
無線收發器可能會物理的干擾電視機的其它
端子，這取決您連接的 USB端子的位置。

4

連接重低音揚聲器的 AC
電源線。

關於電源狀態
開啟電視時重低音揚聲器將自動開
啟。
當電視機處於待機模式時，重低音揚
聲器自動進入待機模式，"/1 指示器
亮起紅燈。
您也可在電視機開啟時，透過電視的
功能表讓重低音揚聲器進入待機模
式。
若要關閉重低音揚聲器，可使用重低
音揚聲器上的 "/1 按鈕。"/1 重低音
揚聲器關閉時指示燈不會亮起。

關於音效調節
您可以透過電視機的功能表調節重低
音揚聲器的等級、截止頻率和相位。
請參閱電視機說明書。

~~
建議盡量將重低⾳揚聲器放得接近電視機。

CT
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啓動特定單元之間的
無線傳送

取消安全連接功能

您可使用安全連接功能指定要將無線
收發器連接至重低音揚聲器的無線連
接。
此功能在您使用多個無線產品時很有
用。

1

按下無線收發器上的
SECURE 按鈕（LED 指示
器亮起並閃琥珀色燈）

持續按無線收發器上的 SECURE 按鈕
幾秒鐘直至 LED 指示器關閉。
~~
如果重低音揚聲器上的 LED 指示器仍然閃
琥珀色燈，持續按重低音揚聲器背面上的
SECURE 按鈕幾秒鐘直至 "/1 指示器轉爲
綠色或閃綠燈。

其他資訊
故障排除

1
2

2
3

 LED
 SECURE 按鈕

按重低音揚聲器背面上的
SECURE 按鈕（LED 指示
器亮起並閃琥珀色燈）。
兩個 LED 均變成琥珀色
燈，重低音揚聲器發出低
音。 如要取消此操作，
再次按下該按鈕
在 2 分鐘内繼續進行步驟 2。

CT
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如在使用此系統時遇到以下疑難，請
在要求維修前使用此疑難排解指南解
決問題。如問題仍然存在，請諮詢附
近的 Sony 經銷商。將系統帶到維修
中心時，請確保攜帶完整的系統。此
產品是系統產品，需要整個系統才能
夠判斷需要維修的位置。

從重低音揚聲器沒有輸出電視機
聲音。

ˎˎ檢查連接無線收發器和電視機的音頻訊
號線的連接。
ˎˎ檢查電視機的聲音輸出。如果沒有聲音
輸出，請檢查電視機的聲音輸出設定和
電視機揚聲器的音量。
ˎˎ檢查重低音揚聲器上的 "/1 指示器
的狀態。
ˎˎ關閉：
-- 檢查重低音揚聲器的 AC 電源線
連接穩固。
-- 按下重低音揚聲器上的 "/1 按鈕
以開啓重低音揚聲器
ˎˎ紅燈持續亮起
-- 檢查重低音揚聲器的位置。
-- 請勿將電視機和重低音揚聲器放在
金屬櫥櫃内。
-- 在房間内將重低音揚聲器放在電
視機鄰近。

-- 確保無線收發器正確地插入電
視機。
-- 請確認電視機的無線重低音揚聲器
的電源設定為自動。
ˎˎ慢慢閃綠燈或琥珀色燈或轉爲紅色。
-- 再次進行安全連接設定。
-- 聲音的傳送不佳。移動重低音揚
聲器以便電源指示器轉爲綠色或
琥珀色。
ˎˎ閃紅燈：
-- 按電源以關閉重低音揚聲器，然
後檢查沒有東西阻塞重低音揚聲器
的通風縫隙。過多的輸入可能觸發
防護功能。請調低電視機音量或
SW 級別。

從重低音揚聲器聽到噪音或重低
音揚聲器跳音。
ˎˎ將電視機和重低音揚聲器安裝得接近
彼此。
ˎˎ請勿將電視機和重低音揚聲器安裝在
封閉的架子内，在金屬架子上，或在
桌子下。
ˎˎ將重低音揚聲器移離其他無線裝置。
ˎˎ避免使用任何其他無線裝置。

重低音揚聲器音量極低。

ˎˎ檢查電視機聲音設定中的重低音揚聲
器電平 。
ˎˎ在幾乎沒包括低音調的音源，例如新
聞，您聽到小聲或聽不到低音。

規格

電源需求
110 V AC, 50/60 Hz
耗電量
開啓：30 瓦
待機模式：0.5 瓦或更少
尺寸（大約）（寬/高/深）
272 毫米 x 306 毫米 x 395 毫米
質量（大約）
12.2 公斤

無線收發器
(UWT-BR100)
通訊系統
無線音響規格 3.0 版
頻帶
5千兆赫波段
(5.180/5.200/5.210/5.240 GHz,
5.736/5.762/5.814 GHz)
使用的頻帶視國家而不同。
調製方式
DSSS
電源需求
5 V DC
耗電量
500 毫安培
尺寸（大約）
19 毫米 x 27 毫米 x 91 毫米
（寬/高/深）
質量（大約）
25 克

無線重低音揚聲器
(SWF-BR100)

附件

功率輸出 (額定)
70 瓦 (4 歐姆, 100 Hz, 1% 總諧波
失真)
功率輸出 (參考)
100 瓦（4 歐姆，100 Hz）
揚聲器系統
重低音揚聲器，密封的外殼
揚聲器單元
200 毫米錐型
額定阻抗
4 歐姆

設計與規格可能變更而不事先通知。
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Dành cho khách hàng tại
Việt nam

Cảnh báo
Không lắp đặt thiết bị ở vị trí chật hẹp như kệ
sách hoặc khoang tủ.
Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, không bịt cửa
thông gió bằng giấy báo, khăn trải bàn, rèm
cửa v.v. Không đặt thiết bị trực tiếp dưới lửa (ví
dụ: nến đang cháy).
Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật,
không để nước nhỏ hoặc bắn vào thiết bị,
không đặt các vật có chứa chất lỏng bên
trong như lọ hoa lên trên máy.
Máy vẫn còn nối với nguồn điện khi còn cắm
ở ổ điện AC, cho dù đã tắt máy.
Phích cắm dùng để ngắt thiết bị khỏi nguồn
điện, do đó nên lắp thiết bị ở vị trí dễ cắm
phích cắm với ổ điện AC. Nếu phát hiện thấy
hiện tượng bất thường ở thiết bị, hãy rút ngay
phích cắm ra khỏi ổ điện AC.

ˎˎ Chỉ được thay dây nguồn AC tại các cửa
hàng bảo trì uy tín.

Lắp đặt

ˎˎ Đặt loa siêu trầm tại nơi được thông gió
hợp lý để chống tích nhiệt và kéo dài tuổi
thọ của loa.
ˎˎ Không đặt loa siêu trầm tại nơi gần nguồn
nhiệt, hoặc phơi trực tiếp dưới ánh nắng
mặt trời, nơi có nhiều bụi bẩn, hoặc nơi
dễ va đập.
ˎˎ Cẩn thận khi đặt loa siêu trầm lên trên bề
mặt được xử lý đặc biệt (như bề mặt có sáp,
dầu, đánh bóng, v.v.) vì có thể làm biến màu
trên bề mặt.
ˎˎ Cẩn thận tránh gây tác động lên các góc
của loa siêu trầm.
ˎˎ Xin vui lòng để nắp đậy đằng sau (gần bảng
điện) cách tường trên 5 cm. Không đặt các
vật như vải chặn cửa thông gió.

Chỉ dùng trong nhà

Lưu ý
Sản phẩm được thiết kế để sử dụng với TV
Sony. Chỉ sử dụng sản phẩm trên TV Sony
tương thích.
Vui lòng đọc các hướng dẫn an toàn để đảm
bảo an toàn và tránh hư hỏng tài sản.

Sử dụng an toàn

ˎˎ Nếu có vật cứng hoặc chất lỏng lọt vào loa
siêu trầm, hãy rút dây nguồn của loa siêu
trầm và yêu cầu nhân viên có chuyên môn
đến kiểm tra trước khi sử dụng tiếp.
ˎˎ Không được phép trèo lên loa siêu trầm,
nếu không sẽ bị thương tích cá nhân khi bị
ngã, hoặc có thể gây hỏng loa siêu trầm.
ˎˎ Trước khi bật loa siêu trầm, kiểm tra xem
điện áp hoạt động có tương thích với
nguồn điện cung cấp tại khu vực không.
ˎˎ Nếu không sử dụng loa siêu trầm trong thời
gian dài, lưu ý ngắt ổ cẳm điện (nguồn). Để
ngắt dây nguồn AC, tút phích cắm; không
được kéo dây.
VN
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Cửa thông gió

Thao tác

Trước khi kết nối thiết bị, lưu ý tắt và ngắt điện
loa siêu trầm.

Vệ sinh

Vệ sinh loa siêu trầm bằng miếng vải khô
mềm. Không sử dụng các loại giấy nhám,
bột tẩy rửa hoặc các dung dịch khác như cồn
hoặc benzen.
Nếu có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin
vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất
của Sony.

Thiết lập kết nối Hệ
thống Không dây

1
2

Bộ thu phát Không dây

Loa
Cáp âm
subwoofer thanh
không dây

1
2
3

 / nút (bật/chờ), đèn báo
 Nút An toàn

TV

Kết nối cáp âm thanh
(được cung cấp) với Bộ thu
phát Không dây.
Nối đầu còn lại của cáp âm
thanh với giắc cắm AUDIO
OUT
/i củaTV.
Kết nối bộ phu phát không
dây với cổng USB
của
TV.

~~
Tùy thuộc vào vị trí cổng USB được kết nối, bộ
thu phát không dây có thể gây nhiễu với các
cổng kết nối trên TV.

4

Kết nối dây nguồn AC của
loa siêu trầm.

~~
Chúng tôi khuyến nghị đặt loa Siêu trầm tại
nơi gần TV nhất.

5

Loa siêu trầm tự động bật
và đèn báo "/1 sáng màu
xanh khi bật TV, sau đó loa
siêu trầm phát âm trầm.

Sử dụng loa siêu trầm
Tình trạng điện năng

Loa siêu trầm tự động bật khi bật TV.
Loa siêu trầm tự động chạy ở chế độ
chờ và đèn báo "/1 sáng màu đỏ khi
Tivi ở chế độ chờ.
Bạn có thể dùng menu của TV để
chuyển loa siêu trầm sang chế độ chờ
trong khi bật TV.
Nếu muốn tắt loa siêu trầm, sử dụng
nút "/1 trên loa siêu trầm. Đèn báo "/1
sẽ không sáng khi loa siêu trầm không
được bật.

VN

Điều chỉnh âm thanh

Bạn có thể điều chỉnh mức độ của loa
siêu trầm, ngắt tần và pha bằng menu
của TV.
Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn sử
dụng TV.

Kích hoạt phát không
dây giữa các thiết bị
riêng biệt
Bạn có thể chọn kết nối không dây để
nối Bộ thu phát Không dây với loa siêu
trầm thông qua chức năng Đường dẫn
An Toàn.
Chức năng này hữu ích khi sử dụng các
sản phẩm không dây khác.
VN
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1

Ấn nút SECURE trên Bộ Thu
phát Không dây (Đèn LED
sáng và nhấp nháy màu
vàng).

1
2
 LED
 Nút An toàn

2
3

Ấn nút SECURE ở mặt sau
loa siêu trầm (Đèn LED
sáng và nhấp nháy màu
vàng).
Đèn LED sáng màu vàng,
đồng thời loa siêu trầm
phát âm trầm. Để hủy, ấn
nút này một lần nữa.
Thực hiện bước 2 trong 2 phút.

Hủy chức năng
Đường dẫn an Toàn
Ấn và giữ nút SECURE trên Bộ Thu phát
Không Dây trong vài giây cho đến khi
đèn LED tắt hẳn.
~~
Nếu như đèn LED trên loa siêu trầm vẫn nhấp
nháy màu vàng, ấn và giữ nút SECURE ở mặt
sau của loa siêu trầm trong vài giây cho đến
khi đèn báo "/1 chuyển màu xanh hoặc
nhấp nháy màu xanh.

VN
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Thông tin bổ sung
Xử lý sự cố
Nếu gặp sự cố khi sử dụng hệ thống,
xin vui lòng tham khảo cuốn hướng
dẫn xử lý sự cố này để khắc phục trước
khi yêu cầu sửa chữa. Nếu sự cố vẫn tồn
tại, hãy liên hệ nhà phân phối Sony gần
nhất. Khi mang hệ thống đi sửa chữa,
xin vui lòng mang toàn bộ hệ thống.
Đây là sản phẩm hệ thống, cần sử dụng
toàn bộ hệ thống để xác định vị trí cần
sửa chữa.

Không có âm thanh TV phát ra
từ loa siêu trầm.

ˎˎ Kiểm tra kết nối của cáp âm thanh kết nối
với bộ thu phát không dây và TV.
ˎˎ Kiểm tra ngõ ra âm thanh của TV. Khi
không có âm thanh phát ra, lưu ý cài đặt
đầu ra âm thanh của TV và âm lượng
loa của TV.
ˎˎ Kiểm tra tình trạng đèn báo "/1 trên loa
siêu trầm.
ˎˎ Tắt:
-- Kiểm tra xem dây nguồn AC của
loa Siêu trầm đã được kết nối an
toàn chưa.
-- Bật loa siêu trầm bằng cách ấn nút
"/1 trên loa siêu trầm.
ˎˎ Tiếp tục sáng đỏ
-- Kiểm tra kết nối loa siêu trầm.
-- Không đặt TV và loa siêu trầm trong
tủ kim loại.
-- Đặt loa siêu trầm gần TV trong
phòng.
-- Đảm bảo bộ thu phát không dây
được gắn đúng quy cách lên TV.
-- Xin vui lòng xác nhận cài đặt nguồn
của loa Subwoofer không dây của TV
là Tự động.

ˎˎ Nhấp nháy màu xanh hoặc nháy chậm
màu vàng hoặc chuyển sang màu đỏ:
-- Thiết lập lại cài đặt Đường dẫn An
toàn.
-- Âm thanh truyền kém. Di chuyển loa
siêu trầm để đèn báo nguồn chuyển
sang màu xanh hoặc màu vàng.
ˎˎ Nhấp nháy màu đỏ:
-- Ấn nút nguồn để tắt loa siêu trầm,
đảm bảo không có vật cản chắn cửa
thông gió của loa siêu trầm. Chức
năng bảo vệ có thể Xin vui lòng giảm
âm lượng của TV hoặc loa Siêu trầm.

Nghe thấy tiếng ồn phát ra từ
loa Siêu trầm hoặc âm thanh
phát ra từ loa Siêu trầm bị ngắt
quãng.

ˎˎ Lắp đặt TV và loa Siêu trầm ở vị trí gần
nhau.
ˎˎ Không lắp TV và loa Siêu trầm trên giá
chật hẹp, trên giá kim loại hoặc để dưới
bàn.
ˎˎ Di chuyển loa siêu trầm ra khỏi các thiết
bị không dây.
ˎˎ Tránh sử dụng các thiết bị không dây
khác.

Âm thanh rất nhỏ phát ra từ loa
siêu trầm.

ˎˎ Kiểm tra mức độ loa siêu trầm trong phần
cài đặt âm thanh của TV.
ˎˎ Đối với các nguồn ít khi có âm vực thấp
như tin tức, bạn sẽ nghe thấy âm thanh
nhỏ hoặc không nghe thấy âm trầm.

Thông số kĩ thuật
Loa subwoofer không dây
(SWF-BR100)
NGUỒN RA (định mức)
70 W (4 ohms, 100 Hz, 1% THD)
NGUỒN RA (tham khảo)
100 W (4 ohms, 100 Hz)
Hệ thống loa
Loa siêu trầm, bọc vỏ
Bộ loa
Loại hình nón 200 mm

Trở kháng định mức
4 ohms
Điện áp sử dụng
120 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ
Bật 30 W
Chế độ chờ: 0,5 W hoặc nhỏ hơn
Kích thước (Xấp xỉ) (rộng/cao/dày)
272 mm x 306 mm x 395 mm
Khối lượng (Xấp xỉ)
12,2 kg

Bộ thu phát Không dây
(UWT-BR100)

Hệ thống kết nối
Thông số Kỹ Thuật Âm thanh Không
dây phiên bản 3.0
Bằng tần
Tần số 5 GHz
(5,180/5,200/5,210/5,240 GHz,
5,736/5,762/5,814 GHz)
Các quốc gia khác nhau sử dụng các
băng tần khác nhau.
Phương pháp biến điệu
DSSS
Điện áp sử dụng
5 V DC
Điện năng tiêu thụ
500 mA
Kích thước (Xấp xỉ)
19 mm x 27 mm x 91 mm
(rộng/cao/dày)
Khối lượng (Xấp xỉ)
25 g

VN

Phụ kiện kèm theo
Cáp âm thanh (1)

Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể
thay đổi mà không cần thông báo.

VN

5

http://www.sony.net/
4-488-516-61(1)
Printed in Malaysia
© 2014 Sony Corporation

