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2-A

Подключите динамики
Під’єднання динаміків

Подключайте кабели динамиков в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS на устройстве.
Під’єднайте шнури динаміків таким чином, аби їхній колір співпадав із кольором гнізд SPEAKERS на пристрої.
Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою

Подключите с помощью кабелей HDMI (рекомендуется)
З’єднайте за допомогою шнурів HDMI (рекомендовано)

Для подключения с помощью видеокабелей вместо кабелей HDMI см. “2-B Подключение с помощью видеокабелей” на
обратной стороне.
Інформацію щодо з’єднання за допомогою шнурів відео замість шнурів HDMI див. у кроці «2-B З’єднайте за допомогою шнурів
відео» на звороті.

Подключение телевизора/Підключення телевізора
HDMI IN

DIGITAL OUT
OPTICAL

Телевизор
Телевізор
Синий
Блакитний

Кабель HDMI*
Шнур HDMI*

Серый
Сірий

Красный
Червоний

Зеленый
Зелений

Белый
Білий

Цифровой оптический кабель*
Выполните данное подключение для вывода звука
телевизора через систему.
Выполнять данное подключение не обязательно, если
телевизор поддерживает функцию Audio Return Channel (ARC).
Цифровий оптичний кабель*
Виконайте з’єднання цим кабелем, щоб прослуховувати
звук телевізора через систему.
Таке з’єднання непотрібне, якщо телевізор підтримує
функцію Audio Return Channel (ARC).

Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою

Фиолетовый
Ліловий

DIGITAL IN
OPTICAL

OUT

SUBWOOFER

CENTER

ARC

IN 1

L
AUDIO IN

IN 2
R

FRONT R

TV

VIDEO OUT

AUDIO

Подключение телевизионной приставки/Підключення декодера
FRONT L

Если телевизионная приставка не используется, перейдите к шагу “3 Выполните процедуру “Упрощенная настройка”” на
обратной стороне.
Для вывода звука с телевизионной приставки нажимайте кнопку FUNCTION, чтобы выбрать “HDMI 1”.

Основное устройство
Основний пристрій

SUR R

Якщо декодер не використовується, перейдіть до кроку «3 Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»» на звороті.
Щоб прослуховувати звук із декодера, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «HDMI 1».
Телевизионная
приставка
Декодер

HDMI OUT

SUR L
Кабель HDMI*
Шнур HDMI*

Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою

DIGITAL IN
OPTICAL

OUT

ARC

IN 1

L
AUDIO IN

IN 2
R

VIDEO OUT

TV

AUDIO

*Не прилагается./*Не постачається.
Перейдите к шагу “3 Выполните процедуру “Упрощенная настройка””/Перейдіть до кроку «3 Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»»

2-B

3

Подключите с помощью видеокабелей
З’єднайте за допомогою шнурів відео

Если выполнена процедура “2-A Подключите с помощью кабелей HDMI (рекомендуется)”, перейдите к шагу “3 Выполните
процедуру “Упрощенная настройка””.
Якщо завершено виконання кроку «2-A З’єднайте за допомогою шнурів HDMI (рекомендовано)», перейдіть до кроку «3
Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»».

Подключение телевизора/Підключення телевізора
VIDEO IN

OPTICAL

Цифровой оптический кабель*
Выполните данное подключение для вывода звука
телевизора через систему.
Цифровий оптичний кабель*
Виконайте з’єднання цим кабелем, щоб
прослуховувати звук телевізора через систему.

Видеокабель
Шнур відео

Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою

DIGITAL IN
OPTICAL

OUT

ARC

IN 1

L
AUDIO IN

IN 2
R

TV

VIDEO OUT

AUDIO

Подключение телевизионной приставки/Підключення декодера
Если телевизионная приставка не используется, перейдите к шагу “3 Выполните процедуру “Упрощенная настройка””.
Для вывода звука с телевизионной приставки нажимайте кнопку FUNCTION, чтобы выбрать “AUDIO”.
Якщо декодер не використовується, перейдіть до кроку «3 Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»».
Щоб прослуховувати звук із декодера, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «AUDIO».
Телевизионная
приставка
Декодер

AUDIO OUT

L

VIDEO OUT

Вставте диск лише після швидкого налаштування «Easy Setup».

1. Установите батарейки в пульт
дистанционного управления.

Телевизор
Телевізор

R

Аудиокабель*
Выполните данное подключение для вывода звука телевизионной
приставки через систему.
Шнур аудіо*
Виконайте з’єднання цим шнуром, щоб прослуховувати звук
декодера через систему.

DIGITAL IN
OPTICAL

OUT

ARC

IN 1

L

AUDIO IN

IN 2
R

VIDEO OUT

TV

AUDIO

*Не прилагается./*Не постачається.

4. Выполните основные настройки,
следуя экранным инструкциям на
экране “Упрощенная настройка” с
помощью /// и .
Налаштуйте основні параметри,
дотримуючись інструкцій на екрані
«Easy Setup» та використовуючи
кнопки /// та .
///,

После завершения процедуры “Упрощенная
настройка” появится сообщение [Упрощенная
настройка завершена.].

2. Подключите кабели питания
переменного тока основного
устройства и телевизора к розетке
переменного тока, а затем включите
питание основного устройства и
телевизора.
Підключіть шнури живлення
змінного струму основного
пристрою та телевізора до розеток
змінного струму, а потім увімкніть
живлення основного пристрою та
телевізора.

VIDEO IN

Видеокабель*
Шнур відео*

Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою

Вставляйте диск только после выполнения “Упрощенная настройка”.

Вставте елементи живлення в пульт
дистанційного керування.

DIGITAL OUT

Телевизор
Телевізор

Выполните процедуру “Упрощенная настройка”
Виконайте швидке налаштування «Easy Setup»

3. Переключите селектор входного
сигнала на телевизоре, чтобы на
экране телевизора появился экран
системы, напоминающий следующей.
Перемкніть селектор входів на
телевізорі таким чином, аби
вивести на його екран такий вміст.
Запуск
Запуск

Экран “Упрощенная настройка”
Екран «Easy Setup»

Повідомлення [Easy Setup is now complete.] буде
виведене на екран після завершення швидкого
налаштування у режимі «Easy Setup».

Основные процедуры настройки
завершены. Для получения
информации о воспроизведении дисков
и использовании других функций см.
документ “Инструкции по эксплуатации”
(прилагается).
Основне настроювання завершено.
Детальнішу інформацію з відтворення
дисків і багатьох інших функцій див. у
Посібнику з експлуатації (постачається).

