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Petunjuk Pengoperasian
Speaker System

Model No. SB-XH330

Terima kasih atas kepercayaan anda untuk membeli produk ini.
Sebelum mengoperasikan unit, baca terlebih dahulu petunjuk pengoperasian dengan teliti dan simpan untuk referensi selanjutnya

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Berat dan dimensi adalah perkiraan.

Bersihkan unit dengan kain yang lembut dan kering.
●Jangan menggunakan alkohol, thinner, atau bensin untuk membersihkan unit.
●Sebelum menggunakan kain yang mengandung bahan kimia, baca instruksi penggunaan kain.

Spesifikasi

epyT
 1 way, 1 speaker system (Bass reflex)
Unit speaker

Output sound pressure
83 dB/W (1 m)

Berat 5,7 kg

Speaker Front : SB-HF3301
Tipe
2 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Unit speaker Impedansi 3Ω

1. Full range  6,5 cm tipe Cone
2. Full range  6,5 cm tipe Cone
3. Super tweeter  tipe Piezo

Output sound pressure
78 dB/W (1 m)

10 kHz
Rentang Frekuensi

90 Hz ~ 18 kHz (-16dB)
120 Hz ~ 17 kHz (-10 dB)

Input power (IEC)
46,25 W (Rated), 92,5 W (Max),

185 W (ST Max)*

Dimensi (P x T x L)
Speaker saja

Frekuensi Cross over

90 mm x 478 mm x 77 mm
Speaker dengan base stand (tinggi)

157,8 mm x 493,5 mm x 156,3 mm

157,8 mm x 544,5 mm x 156,3 mm
Speaker dengan base stand (rendah)

Berat
Speaker saja                         1,15 kg
Speaker dengan base stand   2,3 kg

Speaker Surround : SB-HS3301
Tipe
2 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Unit speaker Impedansi 3Ω

1. Full range  6,5 cm tipe Cone
2. Full range  6,5 cm tipe Cone
3. Super tweeter  tipe Piezo

Output sound pressure
78 dB/W (1 m)

10 kHz
Rentang Frekuensi

90 Hz ~ 18 kHz (-16dB)
120 Hz ~ 17 kHz (-10 dB)

Input power (IEC)
46,25 W (Rated), 92,5 W (Max),

185 W (ST Max)*

Dimensi (P x T x L)
Speaker saja

Frekuensi Cross over

90 mm x 478 mm x 77 mm
Speaker dengan base stand (tinggi)

157,8 mm x 493,5 mm x 156,3 mm

157,8 mm x 544,5 mm x 156,3 mm
Speaker dengan base stand (rendah)

Berat
Speaker saja                         1,15 kg
Speaker dengan base stand   2,3 kg

Speaker Center : SB-HC3301
Tipe
2 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Unit speaker Impedansi 3Ω

1. Full range  6,5 cm tipe Cone Woofer                   20 cm tipe Cone
2. Super tweeter  tipe Piezo
3. Super tweeter  tipe Piezo

Output sound pressure
77 dB/W (1 m)

10 kHz
Rentang Frekuensi

90 Hz ~ 17 kHz (-16dB)
100 Hz ~ 16 kHz (-10 dB)

Input power (IEC)
46,25 W (Rated), 92,5 W (Max),

Input power (IEC)
100 W (Rated), 200 W (Max)

185 W (ST Max)*

Dimensi (P x T x L)

Frekuensi Cross over

280 mm x 84,4 mm x 72,5 mm
Berat 0,65 kg

Tipe

Pemeliharaan

Silakan periksa dan identifikasi kelengkapan produk yang disertakan.

Speaker
●Pegang speaker dengan erat untuk menghindari cedera karena tertimpa

speaker saat membawanya.
●Speaker yang disediakan hanya untuk digunakan dengan amplifier/ receiver

yang kompatibel yang telah ditentukan seperti yang ditunjukkan dalam manual 
ini. Pelanggaran dalam melakukannya dapat menyebabkan kerusakan pada 
amplifier/ receiver dan/ atau speaker, dan dapat mengakibatkan resiko kebakaran.
Konsultasikan dengan petugas yang berwenang jika kerusakan telah terjadi 
atau jika Anda mengalami perubahan mendadak dalam kinerja.

●Anda dapat merusak speaker dan memperpendek masa manfaat  jika  
menggunakan suara pada tingkat tinggi dalam waktu lama. 
Kurangi volume pada kasus berikut untuk menghindari kerusakan:

●Jangan menyentuh daerah depan speaker. Pegang bagian sisi.
●Jangan biarkan benda asing jatuh ke dalam speaker.
●Jangan menggulingkan speaker. Waspadalah jika anak-anak mendekat.

Penempatan
●Tempatkan speaker pada tempat yang datar.
●Jauhkan speaker Anda setidaknya 10 mm dari sistem untuk mendapatkan

ventilasi yang baik.
●Jangan mencoba untuk meletakkan speaker ini ke dinding menggunakan 

metode selain yang dijelaskan dalam petunjuk pengoperasian ini.
●Speaker ini tidak memiliki perisai magnetik. Jangan menempatkan di dekat

TV, PC, atau perangkat lain yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet.
●Jauhkan benda yang telah termagnetisasi. Kartu magnetik, jam tangan, dll, 

karena bisa rusak jika ditempatkan terlalu dekat dengan speaker.
●Jangan mengekspos unit ini ke sinar matahari langsung, suhu tinggi, 

kelembaban tinggi dan getaran yang berlebihan.

Benda-benda kecil
●Jauhkan sekrup dari jangkauan anak-anak untuk mencegah bahaya tertelan.

Kelengkapan produk

 2 Speaker front 
(SB-HF3301)

 2 Speaker surround
(SB-HS3301)

 1 Speaker center
(SB-HC3301)

  1 Subwoofer
(SB-HW3301)

 4 Base stand  8 Sekrup

Langkah Keselamatan
PERHATIAN

Sistem speaker hanya boleh digunakan dengan amplifier/ receiver dengan output tidak melebihi angka-angka berikut.

Lihat petunjuk pengoperasian amplifier / receiver untuk lebih jelas.
*ST Max: IEC Short Term maximum input power

*ST Max: IEC Short Term maximum input power

●Menggunakan amplifier / receiver lain dapat merusak speaker, dan kualitas suara akan terpengaruh secara negatif.

Contoh Pengaturan (Tata letak standar surround yang direkomendasikan)

Speaker front, center, dan surround harus ditempatkan pada jarak yang kira-kira sama dari posisi duduk.
Speaker Front (Kiri): SB-HF3301
Speaker Front (Kanan): SB-HF3301
Speaker Surround (Kiri): SB-HS3301
Speaker Surround (Kanan): SB-HS3301
Speaker Center: SB-HC3301
●Masukkan ke dalam rak dan tidak mengganggu berbagai sensor TV (ambient light,

dll).
●Getaran yang disebabkan oleh speaker dapat mengganggu gambar jika ditempatkan 

langsung pada TV.
Subwoofer: SB-HW3301
●Letakkan di kanan atau kiri dari TV, di lantai atau rak kokoh sehingga tidak akan 

menyebabkan getaran. Berikan jarak sekitar 30 cm dari TV.

●Sudut dalam gambar adalah perkiraan.
●Pengaturan posisi speaker dapat mempengaruhi bass dan bidang suara. Penempatan 

speaker yang terlalu dekat dengan lantai, dinding, dan sudut dapat menghasilkan bass 
yang berlebihan. Tutup dinding dan jendela dengan tirai tebal.

Amplifier / receiver yang kompatibel (dijual terpisah)

Impedansi speaker dan masukan diperbolehkan
1033WH-BS1033CH-BS / 1033SH-BS / 1033FH-BS

Impedansi 3Ω 3Ω

Input power (IEC) 46,25 W (Rated), 92,5 W (Max), 185 W (ST Max)* 100 W (Rated), 200 W (Max)

Penempatan
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– Jika suara terdistorsi.
– Ketika speaker menggema karena perangkat perekam, mikrofon, suara 
   dari siaran FM, atau sinyal terus menerus dari osilator, test disc, atau 
   alat elektronik.
– Ketika menyesuaikan kualitas suara.
– Ketika menyalakan atau mematikan amplifier/ receiver.

Subwoofer: SB-HW3301

Impedansi 3Ω

Rentang Frekuensi
35 Hz ~ 220 Hz (-16dB)
40 Hz ~ 180 Hz (-10 dB)

232 mm x 406 mm x 316 mm
Dimensi (P x T x L)

LJ

Id

Sirkuit Pelindung
Unit ini ditambahkan sirkuit pelindung, untuk melindungi speaker dari input
berlebihan atau sinyal yang tidak normal; jika input berlebih terdeteksi,
input akan diputus otomatis.
●Jika suara terputus atau mati

1 Kecilkan volume amplifier/ receiver.
2 Periksa sumber suara dan koneksi jikalau ada masalah.
Jika tidaka ada masalah, sirkuit pelindung akan me-reset dalam beberapa menit

●Setelah sirkuit pelindung me-reset
Berhatil-hatilah untuk tidak mengatur volume amplifier/ receiver terlalu tinggi.



Berhati-hatilah untuk tidak menyilang (hubung pendek) kabel speaker karena 
dapat merusak speaker.

Ketinggian speaker front dan surround bisa diatur.
Untuk menciptakan kesan  bahwa suara berasal TV, direkomendasikan untuk mengatur ketinggian speaker sesama mungkin dengan ketinggian TV.
Ketinggian speaker
– Posisi tinggi (    ): 544,5 mm
– Posisi rendah (    ): 493,5 mm
●Speaker ini juga bisa ditempelkan di dinding. Pasang kabel speaker ( kanan), kemudian ikuti petunjuk pemasangan ( bawah) 
Persiapan
●Untuk menghindari kerusakan dan goresan, gunakan kain yang lembut sebagai alas.
●Untuk pemasangan gunakan obeng Phillips (tidak disertakan).

Persiapan speaker front dan surround 

1

2

Untuk posisi 
rendah (    )

Untuk posisi tinggi (    )
Kencangkan.

Masukkan ke celah.

Kabel speaker
(tidak disertakan)

Cocokkan tipe speaker dengan label pada speaker.

Sebelum melakukan koneksi, matikan amplifier / receiver dan baca
petunjuk pengoperasian.
●Pastikan kabel yang terhubung ke terminal (+) pada speaker telah terhubung

ke terminal (+) pada amplifier/ receiver dan sebaliknya.
●

●Pasang kabel sepenuhnya, jangan melebihi bahan isolasi kabel.

Hubungkan kabel speaker (tidak disertakan) ke speaker dan terminal
speaker di amplifier/ receiver.

Koneksi

Speaker

FRONT 
Speaker front (kanan)
Speaker front (kiri)

SURROUND
Speaker surround (kanan)
Speaker surround (kiri)

CENTER Speaker center

SUBWOOFER Subwoofer

Misal:

10 mm

(+)

(-)

Tekan!

Speaker
surround (kiri)

Ke terminal speaker surround (kiri)
di amplifier/ receiver  

Kabel speaker
(tidak disertakan)

Contoh

Untuk speaker front, surround dan center

●Dinding atau pilar di mana speaker akan dipasang harus mampu menahan
beban 10 kg tiap sekrup. Konsultasikan dengan kontraktor bangunan 
berkualitas ketika memasang speaker di dinding. Pemasangan yang tidak 
tepat dapat mengakibatkan kerusakan dinding dan speaker, dan cedera.

1 Pasang sekrup (tidak disertakan) ke dinding.

2 Pasang speaker ke sekrup

■ Tips
Gunakan ukuran di atas untuk memasang sekrup di dinding.
●Berikan jarak minimal 20 mm di atas speaker dan 10 mm ditiap sisi untuk

memudahkan pemasangan speaker. 

Pilihan pemasangan

Pemasangan ke dinding

misal speaker center
LAKUKANJANGAN DILAKUKAN

●Pada posisi ini, speaker mudah
jatuh jika digeser ke kiri atau kanan.

●Geser speaker sehingga sekrup
berada pada posisi ini.

Paling sedikit 30 mm

Ø 7,0 mm ~ Ø 9,4 mm 

Dinding atau pilar 5,5 mm ~ 7,5 mm

Ø 4,0 mm

Speaker Front / Surround  Speaker Center 
Pasang ke dinding tanpa
base stand.

92 mm
156 mm
231 mm
45 mm
45 mm

18 mm
67 mm
73 mm
135 mm
73 mm

Untuk speaker front, surround dan center

Mencegah speaker jatuh

●Konsultasikan dengan kontraktor bangunan mengenai cara yang sesuai
untuk memasang ke dinding beton atau permukaan yang kurang kuat. 
Pemasangan yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding 
dan speaker, juga cedera.

●Anda harus menggunakan sekrup bermata yang sesuai untuk dinding atau pilar 
di mana sekrup akan dipasang.

●Gunakan tali dengan diameter kurang dari 2,0 mm, yang mampu menahan
beban lebih dari 10 kg.

●Pastikan untuk meminimalkan kekenduran tali.
Tali (tidak disertakan)
Sekrup bermata (tidak disertakan)
Dinding
Lebih kurang 150 mm
Lebih kurang 120 mm

Pasang tali dari speaker ke dinding dan ikat dengan erat.

Jika diletakkan di meja

Jika ditempelkan ke dinding
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