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Indledning

Tak, fordi du valgte DALI OBERON C-højttalere. DALI er 
kendt for sin uophørlige indsats for at gøre oplevelsen af 
musik endnu bedre og samtidig udvikle audioprodukter, der 
passer bedre til vores liv og hjem. OBERON C-serien med 
aktive trådløse højttalere er et fascinerende udtryk for 
begge disse bestræbelser.

OBERON C-højttalere er teknologisk avancerede 
elektroakustiske produkter, der kræver gennemtænkt 
installering for at nå deres fulde potentiale. Vi anbefaler 
dig at læse denne brugsanvisning omhyggeligt og følge dens 
anvisninger, når du installerer dine OBERON C-højttalere. 
Du bedes også læse de vigtige sikkerhedsinstruktioner i 
dokumentmappen.

Efter denne indledning dækker brugsanvisningen 
udpakning, placering og installering, konfigurering og 
anvendelse, men den starter med et kort overblik over 
OBERON C-produktlinjen.
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1. Overblik over OBERON C

OBERON C-serien omfatter fire aktive 
trådløse højttalermodeller udviklet til brug 
i stereoanlæg og hjemmebiografer med 
flere kanaler: OBERON 1 C, OBERON 
7 C, OBERON ON-WALL C og OBERON 
VOKAL C.

OBERON 1 C er en kompakt højttaler 
til placering på en væg, en hylde 
eller en stander. OBERON 7 C er en 
gulvhøjttaler. OBERON ON-WALL C er 
en lavprofilhøjttaler udviklet specielt til 
vægmontering. Og OBERON VOKAL C er 
en centerkanalhøjttaler primært designet 
til centerkanalen i en hjemmebiograf.

OBERON C-serien er udviklet specifikt til 
brug sammen med en DALI SOUND HUB- 
eller DALI SOUND HUB COMPACT-
forforstærker til trådløs streaming. 
SOUND HUB og SOUND HUB COMPACT 
gør det muligt at sende forskellige lydkilder 
fra traditionel hardware og streaming til 
hver forbundet OBERON C-højttaler.

SOUND HUB SOUND HUB COMPACT

OBERON VOKAL C

BEMÆRK:

OBERON C-højttalere kan bruges med enten DALI SOUND 
HUB eller SOUND HUB COMPACT og er velegnet til både 
traditionelle stereoanlæg og hjemmebiografer. Det er dog 
kun DALI SOUND HUB, der kan udsende hjemmebiograflyd 
i flere kanaler, og kun hvis HDMI-modulet er monteret som 
tilbehør. DALI SOUND HUB COMPACT er kun designet til 
stereolyd.

OBERON 1 C OBERON 7 C OBERON ON-WALL C
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Indholdet af hver DALI OBERON 
C-emballage er illustreret i 
diagram 1.

Vær forsigtig, når du 
udpakker dine DALI OBERON 
C-højttalere. Vær især 
omhyggelig med ikke at røre ved 
bas- eller diskantenhederne.

BEMÆRK:

Vi foreslår dig at beholde 
emballagen til OBERON C 
til fremtidig brug. Men hvis 
det ikke er muligt, bedes du 
bortskaffe den ansvarligt.

7 C

×1

×1

×4

×4

×1

ON-WALL C

×1

×1

×4

×2

×1

1 C

×2

×2

×8

×8

×4

×1

2. Udpakning

DIAGRAM 1

VOKAL C

×1

×1

×4

×1
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2. Udpakning

DALI OBERON C-højttalere leveres med 
monterede gitre. En beskyttelseshætte 
over diskantenhederne neden under 
gitrene skal dog fjernes, før højttalerne 
bruges. Beskyttelseshætten fjernes ved at 
tage gitteret af højttaleren (ved forsigtigt 
at trække det væk fra kabinettet), løfte 
beskyttelseshætten af og sætte gitteret på 
igen. Dette er illustreret i diagram 2.

DIAGRAM 2
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3. Placering og installering

Placeringen af højttalerne i et lytterum påvirker deres ydeevne, så det 
betaler sig at bruge lidt tid på at tænke over, hvor det er bedst at stille dine 
OBERON C-højttalere. Diagram 3A, 3B og 3C illustrerer, hvordan det er 
bedst at opstille konventionelle stereoanlæg og hjemmebiografer med flere 
kanaler.

A

AA

OBERON 1 C: 0-1,0 m
OBERON 7 C: 0,3-1,5 m

DIAGRAM 3A – STEREOOPSTILLING
DALI OBERON 1 C & 7 C

DIAGRAM 3B – STEREOOPSTILLING
DALI OBERON ON-WALL C

> 0,75 m

A

A

A

BB

TV

OBERON 1 C: > 0,75 m
OBERON 7 C: > 1,0 m
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DIAGRAM 3C – HJEMMEBIOGRAF
DALI OBERON VOKAL C OG SURROUNDHØJTTALERE

TV

TV

3. Placering og installering

I flerkanalshjemmebiografer med to surroundkanaler (5.1) skal surroundhøjttalerne placeres til venstre og 
højre bag lyttepositionen. I systemer med fire surroundkanaler (7.1) skal de to ekstra højttalere placeres bag 
lyttepositionen. Centerkanalhøjttaleren skal placeres centralt over eller under TV'et. Diagram 3C illustrerer, 
hvordan højttalerne opstilles til en hjemmebiograf med flere kanaler.

I 5.1-systemer skal surroundhøjttalerne 
anbringes lige bag lytteren til venstre og 
højre.

I 7.1-systemer skal de bagerste 
surroundhøjttalere anbringes bag lytteren, og 
side-surroundhøjttalerne på hver side af lytteren.
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3. Placering og installering

DIAGRAM 4

OBERON 1 C OBERON 7 C OBERON ON-WALL COBERON VOKAL C

Selvom OBERON C-højttalerne ikke skal bruge kabel til lydsignalet, skal de 
sluttes til en stikkontakt. Brug de medfølgende kabler til at forbinde stikket 
på bagsiden af højttaleren til en stikkontakt. Placeringen af lysnetstikket 
er illustreret i diagram 4, som viser bagpanelet.



OBERON 1 C-højttalere kan anbringes 
på højttalerstandere, hylder, vægbeslag 
eller møbler. Højttalerne har også 
»nøglehulsslidser« på bagsiden, så de kan 
hænges op direkte på væggen. Opstilling af 
dine OBERON 1 C-højttalere på standere 
giver sandsynligvis den bedste lyd. Men du 
kan også få gode resultater ved at anbringe 
dem på en væg, en hylde eller et møbel.

OBERON 7 C-højttalere er beregnet til at 
stå direkte på gulvet og er ikke egnet til 
nogen anden slags placering.

OBERON 1 C- og OBERON 7 C-højttalere 
i et par skal generelt stå 2-4 meter fra 
hinanden, og afstanden til det primære 
lytteområde bør være den samme. OBERON 
1 C-højttalere skal ideelt anbringes i eller en 
smule under hovedhøjden ved lytning. Prøv 
altid at undgå at stille højttalerne i rummets 
hjørner, og prøv at sikre, at de akustiske 
omgivelser rundt om hver højttaler er ens. 

3.1 OBERON 1 C og OBERON 7 C – placering

Solide vægge og tunge gardiner er for 
eksempel forskellige akustiske omgivelser.

Sandsynligvis er det bedst først at placere 
højttalerne mindst 30 cm fra bagvæggen. 
Ændring af afstanden til bagvæggen kan 
bruges til at justere basfrekvensernes 
intensitet. Flyt højttalerne længere væk fra 
væggen for at få mindre bas.

OBERON C-højttalernes 
responskarakteristik er optimeret til 
placering uden en indadrettet vinkel henimod 
lytteområdet. Det er bedst at stille dem med 
en ret vinkel i forhold til bagvæggen.

Placering af OBERON 1 C og OBERON 7 C 
er illustreret i diagram 3.

9



3.2 OBERON 7 C – gulvspyd eller fødder

De sokler, der sidder på undersiden af OBERON 
7 C-højttalerne, har skruehuller til at sætte de 
medfølgende gulvspyd fast. Vi anbefaler at bruge 
gulvspyd, hvis højttalerne skal stå på et gulvtæppe. 
Hvis højttalerne skal stå på et gulv uden gulvtæppe, 
kan de medfølgende selvklæbende gummifødder 
bruges i stedet for gulvspyd. Sæt gulvspyddene fast 
ved at skrue dem ind i hullerne i soklen og stramme 
dem med låsemøtrikkerne med en 10 mm skruenøgle. 
Når højttalerne står på deres endelige position, kan 
gulvspyddene justeres, så højttalerne står vandret og 
er stabile.

BEMÆRK:

Gulvspyd kan bruges på et gulv uden gulvtæppe, hvis 
man lægger mønter under spyddene.

Du bør altid være forsigtig med at montere gulvspyd 
eller flytte højttalere, som har gulvspyd.

10 mm ×4 ×4
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OBERON ON-WALL C-højttalere er designet med en lav profil til vægmontering 
for at gøre det lettere at få dem til at passe ind i indretningen. De er velegnet til 
både venstre og højre stereokanal og center- og surroundkanaler. Højttaleren 
har en »nøglehulsslids« på bagsiden til at hænge den op på væggen med en 
enkelt skrue. Den kan hænges i både opretstående og liggende (med to skruer) 
position, men opretstående position giver sandsynligvis bedre resultater, især 
for centerkanalen.

I stereoanlæg skal OBERON ON-WALL C-højttalere generelt stå 2-4 meter 
fra hinanden, og afstanden til det primære lytteområde bør være den samme. 
Hvis højttalerne skal bruges til TV-lyd, skal de stå lige langt fra TV'et på hver side 
og på TV'ets vandrette centerlinje. Det er generelt bedre at stille højttalere til 
TV-lyd tættere på hinanden, end når de kun bruges til musik. Det er bedst, at 
der højst er en halv meter fra TV'et til hver højttaler. En OBERON ON-WALL 
C-højttaler, der bruges til centerkanalen i en hjemmebiograf med flere kanaler, 
skal monteres opretstående centralt over eller under TV'et.

Til surroundkanaler og mere generelle anvendelsesområder skal OBERON 
ON-WALL C-højttalere ideelt anbringes i eller en smule over hovedhøjden ved 
lytning. Prøv at undgå at anbringe højttalerne i rummets hjørner, og prøv at sikre, 
at de akustiske omgivelser rundt om hver højttaler er ens. Solide vægge og tunge 
gardiner er for eksempel forskellige akustiske omgivelser.

Placering af OBERON ON-WALL C er illustreret i diagram 3A og 3B.

3.3 OBERON ON-WALL C – placering

BEMÆRK:

Hvis du ønsker at placere 
dine OBERON ON-WALL 
C-højttalere væsentligt over 
hovedhøjde, kan det måske 
forbedre lydkvaliteten at 
montere dem med oversiden 
nedad. 
 
DALI-logoet på frontgitteret 
kan roteres, så det passer til 
omvendt montering.
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OBERON VOKAL C er primært beregnet til centerkanalen i 
hjemmebiografer med flere kanaler. Det er dog også muligt eventuelt at 
bruge den til front- og surroundkanalerne.

Når OBERON VOKAL C bruges til centerkanalen, er det bedst at 
sætte den på et møbel eller en væghylde lige over eller under TV-
skærmen. VOKAL C skal stå, sådan at dens lodrette centerlinje er 
den samme som TV’ets lodrette centerlinje. VOKAL C leveres med 
selvklæbende gummifødder, der kan bruges til at reducere muligheden 
for hørbare vibrationer og til at beskytte overfladerne.

Hvis VOKAL C anvendes til front- eller surroundkanaler, skal 
retningslinjerne for opstilling af OBERON 1C i afsnit 3.1 i denne manual 
følges. Bemærk dog, at VOKAL C ikke har »nøglehulsslidser« til 
ophængning.

Opstilling af VOKAL C er illustreret i diagram 3C.

3.4 OBERON VOKAL C – placering

12
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OBERON 1 C og ON-WALL C har »nøglehuls-
slidser« på bagsiden, så de kan hænges op 
direkte på væggen. Før du begynder, skal du 
sikre dig, at både væggen og de skruer, du 
har tænkt dig at bruge, med lethed kan bære 
højttalerens vægt. Hvis du ikke kan vurdere, 
om væggen er egnet, eller om du sikkert kan 
sætte en skrue i, bør du rådføre dig.

Ophængning af OBERON 1 C og ON-WALL C 
på væggen er illustreret i diagram 5.

OBERON 1 C: Brug vægmonteringsskruer 
med en skaftdiameter på 3-5 mm (0,12-0,20") 
og maksimal hoveddiameter på 10 mm (0,4"). 
15 mm (0,6") af skruen skal stikke ud fra 
væggens overflade.

OBERON ON-WALL C: Brug 
vægmonteringsskruer med en skaftdiameter 
på 3-5 mm (0,12-0,20") og maksimal 
hoveddiameter på 9 mm (0,35"). 7 mm 
(0,28") af skruen skal stikke ud fra væggens 
overflade.

3.5 Sådan hænger du OBERON 1 C og ON-WALL C op på væggen

DIAGRAM 5

32 cm

7 mm15 mm

Maks. 5 mm

Maks. 5 mm

Maks. 9 mm

Maks. 10 mm
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OBERON 1 C
• Fastlæg, hvor højttalerne 

skal placeres, og sæt en 
monteringsskrue i væggen på 
højttalerens lodrette centerlinje 
30 mm (1,25") under højttalerens 
overside.

• Sæt de medfølgende 
selvklæbende gummifødder 
på hjørnerne på bagsiden 
af højttalerne. Brug af 
gummifødderne reducerer 
risikoen for, at højttalerne vibrerer 
mod væggen.

• Højttalerne kan nu hænges op 
på skruerne, så skruehovederne 
tager fat i »nøglehulsslidserne«.

3.5 Sådan hænger du OBERON 1 C og ON-WALL C op på væggen

BEMÆRK:

DALI-logoet på 
frontgitteret kan roteres 
90 °, så det passer til 
liggende montering.

OBERON ON-WALL C
• Opretstående højttalermontering: 

Fastlæg, hvor højttalerne skal 
placeres, og sæt en monteringsskrue 
i væggen på højttalerens lodrette 
centerlinje 30 mm (1,25") under 
højttalerens overside.

• Liggende højttalermontering: Fastlæg, 
hvor højttalerne skal placeres, og 
sæt to monteringsskruer i væggen 
på højttalerens vandrette centerlinje 
321 mm (12,6") fra hinanden.

• Sæt de medfølgende selvklæbende 
gummifødder på afstandsstykkerne på 
hver højttaler. Brug af gummifødderne 
reducerer risikoen for, at højttalerne 
vibrerer mod væggen.

• Højttalerne kan nu hænges op på 
skruerne, så skruehovederne tager 
fat i »nøglehulsslidserne«.

×4
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4. Højttalerforbindelser og -konfigurering

OBERON C-serien er udviklet til brug sammen 
med en DALI SOUND HUB- eller DALI SOUND 
HUB COMPACT- forforstærker til trådløs 
streaming.

BEMÆRK:

Hvis du installerer en DALI SOUND HUB 
eller SOUND HUB COMPACT samtidig med 
OBERON C-højttalere, anbefaler vi dig at have 
dens brugsanvisning ved hånden.

Når alle OBERON C-højttalerne er sat op, 
der hvor de skal stå, og sluttet til lysnettet, så 
tænd dem med tænd/sluk-knappen bag på 
dem. Det er illustreret i diagram 4, hvor tænd/
sluk-knapperne sidder. Når højttalerne tændes, 
lyser strømindikatorerne på bagpanelerne rødt. 
Når alle højttalerne er tændt, så følg trinnene 
beskrevet på næste side.

BEMÆRK:

Det kan være nødvendigt 
midlertidigt at afmontere 
OBERON ON-WALL 
C-højttalerne fra væggen 
for at få adgang til deres 
bagpaneler.

BEMÆRK:

Hvis dine OBERON C-højttalere tidligere er blevet brugt, 
kan det være nødvendigt at nulstille dem. På bagsiden 
af højttalerne er der et lille hul til nulstilling, hvor der 
står RESET. Brug et egnet værktøj til at holde denne 
knap nede i 1 sekund for at nulstille højttalerne. Det er 
illustreret nedenfor, hvor nulstillingsknappen er.

Nulstillingsknap

OBERON 1 C OBERON 7 C OBERON ON-WALL COBERON VOKAL C
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4. Højttalerforbindelser og -konfigurering
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Tænd din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT, 
og tryk på dens LINK & CONNECT-knap A . SOUND 
HUB eller SOUND HUB COMPACT viser højttalernes 
forbindelsestilstand, som beskrevet i brugsanvisningen.

• Gå så tilbage til en af OBERON C-højttalerne i dit 
system, og tryk på knappen LINK & CONNECT 
på bagpanelet. B  Strømindikatoren bliver grøn, og 
højttalerkanalmatrixindikatorerne tændes cyklisk, mens der 
oprettes forbindelse til din SOUND HUB eller SOUND HUB 
COMPACT.

• Når forbindelsen er oprettet, stopper den cykliske 
illumination, højttaleren spiller en kort bekræftelseslyd, og 
kanalmatrixindikatorerne blinker på de kanaler, som SOUND 
HUB eller SOUND HUB COMPACT stiller til rådighed. Hvis 
det er en SOUND HUB, afhænger de tilgængelige kanaler af, 
om der er monteret et HDMI-modul som tilbehør eller ikke. 
Hvis det er en SOUND HUB COMPACT, er der kun venstre 
og højre kanal.



4. Højttalerforbindelser og -konfigurering

BEMÆRK:

Du kan slutte op til 10 højttalere til en SOUND HUB 
eller SOUND HUB COMPACT. Se deres respektive 
brugervejledninger for at få flere oplysninger.
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• Når alle højttalerne i systemet har forbindelse og har 
fået deres kanaler tildelt, så gå tilbage til din SOUND 
HUB eller SOUND HUB COMPACT, og tryk på dens 
LINK & CONNECT-knap for at færdiggøre processen til 
forbindelse af højttalere F . Alle højttalerne spiller en kort 
bekræftelseslyd, og din SOUND HUB eller SOUND HUB 
COMPACT afslutter højttalerforbindelsestilstanden.

Proceduren for forbindelse til SOUND HUB eller SOUND 
HUB COMPACT er illustreret i diagram 6A og 6B.

• Kanalmatrixdisplayet på højttalerens bagpanel har en 
indikator for hver tilgængelig kanalposition. Højttaleren kan nu 
tildeles den ønskede kanal.

Et tryk på højttalerens LINK & CONNECT-knap ændrer, 
hvilken kanal der er tildelt højttaleren C . Hvis den første 
højttaler allerede som standard er tildelt den ønskede kanal, 
skal der kun trykkes én gang på LINK & CONNECT-knappen. 
Hvis højttaleren skal tildeles en anden kanal, skal der trykkes 
flere gange på LINK & CONNECT-knappen. Bliv ved med at 
trykke på knappen flere gange, indtil den ønskede kanal er 
tildelt højttaleren.

• Når den første højttaler har forbindelse til din SOUND HUB 
eller SOUND HUB COMPACT og har fået sin kanal tildelt, 
så gentag processen med tildeling af kanal for den næste 
højttaler D  E .



4. Højttalerforbindelser og -konfigurering

BEMÆRK:

System med SOUND HUB 
COMPACT eller SOUND HUB 
uden HDMI-modul.

Din SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT skal være tændt.
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DIAGRAM 6A – STEREOANLÆG

POWER

9V        1.3A

POWER

9V        1.3A

A

F

Tryk på knappen LINK & CONNECT på din 
SOUND HUB/SOUND HUB COMPACT.

Tryk på knappen LINK & CONNECT på din 
SOUND HUB/SOUND HUB COMPACT.

HUB

HUB

L

L

R

R

✓
POWER

9V        1.3A

POWER

9V        1.3A

5-10
sec.

B

C

Tryk på knappen LINK & CONNECT på din 
VENSTRE højttaler.

Tryk på knappen LINK & CONNECT flere 
gange for at vælge den ønskede kanal.

HUB
L R

5-10
sec.

D

E

Tryk på knappen LINK & CONNECT på din 
HØJRE højttaler.

Tryk på knappen LINK & CONNECT flere 
gange for at vælge den ønskede kanal.

HUB
L R

5-10
sec.



4. Højttalerforbindelser og -konfigurering

DIAGRAM 6B – HJEMMEBIOGRAF MED FLERE KANALER

Din SOUND HUB skal være tændt.
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A FTryk på knappen LINK & CONNECT 
på din SOUND HUB.

Tryk på knappen LINK & CONNECT 
på din SOUND HUB.

✓

5-10
sec.

B

C

Tryk på knappen LINK & CONNECT 
på den første højttaler.

Tryk om nødvendigt på knappen LINK & 
CONNECT flere gange for at vælge den 
ønskede kanal.

5-10
sec.

BEMÆRK:

System med SOUND HUB 
med HDMI-modul.

Gentag proceduren for hver højttaler.
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Når dine OBERON C-højttalere er sat op og forbundet til din 
SOUND HUB eller SOUND HUB COMPACT, kan du begynde at 
lytte. Vælg en aktiv indgangskilde på din SOUND HUB eller SOUND 
HUB COMPACT, og øg langsomt lydstyrken. Tjek, at begge højttalere 
i systemet fungerer, og at stereolydbilledet i lyttepositionen er godt 
fokuseret. Det er bedst at bruge noget musik, du kender godt.

Når du har lært lyden fra dine OBERON C-højttalere at kende i dit 
lytterum, kan du eventuelt justere deres placering for at fintune 
lyden. Flyt højttalerne tættere på eller længere væk fra væggene 
i lytterummet for at gøre basfrekvenserne mere eller mindre 
fremtrædende. Hvis du til at starte med finder de høje frekvenser 
for fremtrædende, vil det hjælpe med blødere møbler eller gardiner 
i lytterummet. Men du vil sikkert mene, at eventuel høj diskant vil 
blive nedtonet, efterhånden som du vænner dig til lyden af dine nye 
højttalere.

5. Lytning og brug

OBERON C-højttalere kan bruges med eller uden deres frontgitre. Vi 
anbefaler dog stærkt, at gitrene bruges, hvis du har nysgerrige børn 
eller kæledyr. Gitteret tages af højttaleren ved forsigtigt at trække 
det væk fra kabinettet. Det sættes på ved at rette gitterets tapper 
ind efter hullerne og forsigtigt skubbe dem sammen.

Vi håber og regner med, at du vil få glæde af dine OBERON C- 
højttalere lige fra starten. Dog kan lyden ændre sig en anelse under 
de første timers eller dages brug, efterhånden som for eksempel 
komponenterne i højttalerenhedens ophæng løsnes. Der er større 
sandsynlighed for dette, hvis højttalerne har været opbevaret ved en 
lavere temperatur end den stuetemperatur, de bruges ved.
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Dine OBERON C-højttalere er i stand til at gengive musik ved 
lydstyrker, der er væsentligt højere, end hvad der normalt skal 
bruges i et lytterum i en bolig. Vi forstår dog, at du nogle gange 
kan få lyst til at skrue op for lydstyrken og høre din musik for fuld 
udblæsning. Husk i så fald at tænke på dine naboer, og lyt efter 
enhver forvrængning, som kunne betyde, at der er risiko for 
beskadigelse af dine højttalere.

Dine OBERON C-højttalere kræver ikke nogen særlig behandling, 
ud over hvordan du normalt passer på dine værdigenstande i 
boligen. Brug en blød, tør klud til at tørre støv af kabinetpanelerne. 
Vi anbefaler ikke brug af nogen rengøringsvæsker eller -spraydåser, 
men hvis du vil bruge møbelpolitur, så påfør det med en klud og 
ikke direkte på højttalerpanelerne. Du kan fjerne støv fra bas- 
og mellemtoneenhederne og stofgitrene med en blød børste. 
Vi anbefaler, at du ikke forsøger at rengøre eller fjerne støv fra 
diskantenhederne.

5. Lytning og brug

DALI kan lejlighedsvis udgive opdateret firmware til dine 
OBERON C-højttalere, som kan opdateres via USB-stikket på 
bagpanelet. Opdateret firmware kan forbedre ydeevnen og 
pålideligheden eller indføre nye funktioner. Firmwareopdateringer 
vil blive gjort tilgængelige til download fra DALIs hjemmeside, hvor 
opdateringsproceduren vil blive forklaret fuldstændigt.
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6. Fejlvisning

Fejl på det trådløse lydlink
Alle syv højttalerpositionsindikatorer bliver 
ved med at blinke to gange.

Løsning:
Tjek først, at din SOUND HUB eller 
SOUND HUB COMPACT er tændt. Hvis 
det ikke løser problemet, så sluk den 
OBERON C-højttaler, der har problemet, og 
tænd den igen. Hvis problemet fortsætter, 
så nulstil systemet (SOUND HUB/SOUND 
HUB COMPACT og højttalerne), som 
beskrevet i brugsanvisningen, og forbind 
højttalerne igen, som beskrevet i afsnit 4 i 
denne brugsanvisning.

Generel hardwarefejl
Serviceindikatoren på 
bagpanelet skifter mellem rød 
og gul.

Løsning:
Sluk OBERON C, og tænd 
den igen. Hvis problemet 
fortsætter, så kontakt DALI 
eller din lokale forhandler 
eller distributør for at få 
servicerådgivning.

Forstærker overophedet
Serviceindikatoren på 
bagpanelet blinker rødt.

Løsning:
Sæt musikken på pause, og 
lad forstærkeren køle ned. 
Den tænder sig selv igen 
automatisk. Hvis problemet 
fortsætter, vil der blive vist en 
generel hardwarefejl. Kontakt 
DALI eller din lokale forhandler 
eller distributør for at få 
servicerådgivning.

OBERON ON-WALL C

OBERON 1 C

Serviceindikator

I det usandsynlige tilfælde, at dine OBERON C-højttalere ikke virker 
rigtigt, kan de fejlvisninger og -løsninger, der beskrives her, måske 
løse problemet. Du kan altid få mere hjælp fra DALI, fra din lokale 
forhandler eller via supportsiderne på DALIs hjemmeside.

OBERON 7 C

OBERON VOKAL C
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OBERON 1 C OBERON 7 C OBERON ON-WALL C OBERON VOKAL C

Frekvensområde (±3 dB) 39-26.000 Hz 31-26.000 Hz 51-26.000 Hz 47-26.000 Hz

Maksimalt lydtryksniveau 106 dB 108 dB 107 dB 107 dB

Delefrekvens 2350 Hz 2450 Hz 2700 Hz 2450 Hz

Princip for delefilter Fuld aktiv 24-bit DSP Fuld aktiv 24-bit DSP Fuld aktiv 24-bit DSP Fuld aktiv 24-bit DSP

Højfrekvensenhed 1 × 29 mm blød dome tweeter 1 × 29 mm blød dome tweeter 1 × 29 mm blød dome tweeter 1 × 29 mm blød dome tweeter

Lavfrekvensenhed 1 × 5,25" 2 × 7" 1 × 5,25" 2 × 5,25"

Kabinettype Basrefleks (port på bagsiden) Basrefleks (port på bagsiden) Basrefleks (port på bagsiden) Basrefleks (port på forsiden)

Reflekstuningfrekvens 52 Hz 40 Hz 52 Hz 46 Hz

Udgangseffekt fra forstærker 2 × 50 watt 2 × 50 watt 2 × 50 watt 2 × 50 watt

Forstærkertype Klasse D Klasse D Klasse D Klasse D

Trådløs indgang Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret) Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret) Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret) Fuld 24 bit/96 kHz (ukomprimeret)

Radiofrekvensbånd til trådløs lyd 5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz* 5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz* 5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz* 5.150-5.250 MHz og 5.725-5.875 MHz*

Lysnetindgang Universel, 100-240 V ~ Universel, 100-240 V ~ Universel, 100-240 V ~ Universel, 100-240 V ~

Maksimalt strømforbrug 62 watt 62 watt 62 watt 62 watt

Strømforbrug i standbytilstand 1 1 1 1

Strømforbrug i netværksforbundet 
standbytilstand**

1,25 watt 1,25 watt 1,25 watt 1,25 watt

Varighed indtil netværksforbundet standbytilstand < 20 minutter < 20 minutter < 20 minutter < 20 minutter

Anbefalet placering Stander/hylde Gulv Væg Hylde

Anbefalet afstand til vægge 1-50 cm 15-100 cm På væggen 1-50 cm

Mål (H × B × D) 274 × 162 × 234 mm 1015 × 200 × 340 mm 385 × 245 × 120 mm 162 x 441 x 295 mm

Vægt 4,2 kg (9 lb) 14,8 kg (32 lb) 4,9 kg (10 lb) 7,5 kg (16,4 lb)

Medfølgende tilbehør Quickstartguide, lysnetkabel, frontgitter, 
gummifødder, silikonedæmpere

Quickstartguide, lysnetkabel, 
frontgitter, gummifødder, spyd

Quickstartguide, lysnetkabel, frontgitter, 
gummifødder, silikonedæmpere, kabelklemmer

Quickstartguide, lysnetkabel, 
frontgitter, gummifødder

* Undtagen i Japan
** Bemærk, at højttaleren går i netværksforbundet standbytilstand, 

når SOUND HUB/SOUND HUB COMPACT slukkes.

7. Tekniske specifikationer
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