Dostarczone wyposażenie
Accessori in dotazione

Home Theatre System
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Przewodnik uruchamiania
Guida di avvio

IT
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Konfigurowanie pilota zdalnego sterowania
Impostazione del telecomando
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Włączanie zestawu
Accensione del sistema

Pilot zdalnego sterowania (1) Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)
Cyfrowy przewód optyczny (1)
Telecomando (1)
Batterie tipo R03 (formato AAA) (2) Cavo digitale ottico (1)

Uwagi/Note
•• Nie

umieszczaj żadnych przedmiotów, które
mogłyby dotykać znajdującego się na spodzie
subwoofera.

•• Umieść

•• Non

•• Posizionare

sistemare alcun oggetto in una posizione
tale da farlo entrare in contatto con il
subwoofer situato sul lato inferiore.

podstawę telewizora na środku zestawu,
aby żadna jego część nie wystawała poza obręb
zestawu.
il supporto del televisore al centro del
sistema, in modo che nessuna parte del supporto
sporga al di fuori del perimetro del sistema stesso.

HT-XT100
Subwoofer
Subwoofer
•• Nie

umieszczaj na zestawie przedmiotów ważących powyżej 30 kg. Taki przedmiot może uszkodzić
zestaw.
•• Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów w odległości 5 cm od lewej strony zestawu, kiedy
korzystasz z funkcji BLUETOOTH. Może to spowodować spadek głośności.

 Włącz telewizor.

 Accendere il televisore.

 Podłącz przewód zasilania zestawu.

 Collegare il cavo di alimentazione CA del sistema.

 Naciśnij przycisk  (włączony/tryb czuwania) na pilocie zestawu.

 Premere il tasto  (accensione/standby) sul telecomando del sistema.

Włączy się wyświetlacz.

Il display si illumina.

•• Non

appoggiare alcun oggetto di peso superiore ai 30 kg sopra il presente sistema. Oggetti del
genere possono danneggiare il sistema.
•• Non collocare alcun oggetto metallico a una distanza inferiore a 5 cm dal lato sinistro del sistema
quando si utilizza la funzione BLUETOOTH. In caso contrario, si potrebbe causare un’interruzione
dell’audio.
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Włączenie
Accensione

Podłączanie telewizora
Collegamento a un televisore


Czy telewizor posiada cyfrowe gniazdo optyczne?
È disponibile una presa digitale ottica sul televisore utilizzato?

TAK/SÌ
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NIE/NO

Telewizor, tuner telewizji
kablowej lub satelitarnej
Televisore, decoder digitale
terrestre o satellitare
Cyfrowy przewód optyczny
(należy do wyposażenia)
Cavo digitale ottico (in dotazione)

Telewizor, tuner telewizji
kablowej lub satelitarnej
Televisore, decoder digitale
terrestre o satellitare
Kabel HDMI (nie należy do wyposażenia)
Cavo HDMI (non in dotazione)

Słuchanie dźwięku z telewizora za pomocą zestawu
Ascolto dell’audio del televisore dal sistema
Kiedy telewizor jest podłączony za pomocą cyfrowego
przewodu optycznego

Quando il televisore è collegato mediante il cavo digitale
ottico

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT, aby wyświetlić komunikat [OPT].

 Premere ripetutamente il tasto INPUT per visualizzare [OPT].

Dźwięk z telewizora będzie odtwarzany przez zestaw.

L’audio del televisore si sente dal sistema.

 Naciśnij przycisk  (głośność), aby wyregulować głośność.

 Premere il tasto  (volume) per regolare il volume.

Kiedy telewizor jest podłączony za pomocą kabla HDMI

Quando il televisore è collegato mediante il cavo HDMI

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT, aby wyświetlić komunikat [HDMI].

 Premere ripetutamente il tasto INPUT per visualizzare [HDMI].

 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić komunikat [AUDIO], po czym wybierz

 Premere il tasto MENU per visualizzare [AUDIO], quindi selezionare [TV AU] -

[TV AU] - [HDMI].

Informacje na temat obsługi menu zawiera punkt „Korzystanie z ekranu konfiguracji” w
Instrukcji obsługi. Po ustawieniu opcji [HDMI], dźwięk z telewizora będzie odtwarzany
przez zestaw.

 Naciśnij przycisk  (głośność), aby wyregulować głośność.

[HDMI].

Per informazioni su come far funzionare il menu, fare riferimento alla sezione “Uso della
visualizzazione di configurazione” nelle Istruzioni per l’uso. Quando è impostato [HDMI]
l’audio del televisore si sente dal sistema.

 Premere il tasto  (volume) per regolare il volume.

INPUT

Uwagi/Note

MENU

•• Korzystając

z kabla HDMI, podłącz telewizor do gniazda HDMI oznaczonego skrótem „ARC”. W
przeciwnym razie dźwięk nie będzie odtwarzany.
•• Upewnij się, że kabel HDMI jest starannie podłączony.



•• Quando

si utilizza un cavo HDMI, collegare il televisore alla presa HDMI contrassegnata
dall’indicazione “ARC”. In caso contrario, non verrà riprodotto alcun suono.
•• Accertarsi che il cavo HDMI sia inserito saldamente.

Konfiguracja zakończona!
Przyjemnej obsługi!
Configurazione
completata! Buon ascolto!

Informacje na temat połączenia BLUETOOTH, USB i innych funkcji
zawiera dostarczona Instrukcja obsługi.
Per informazioni relative alla connessione BLUETOOTH, all’USB e
ad altre funzioni, consultare le Istruzioni per l’uso in dotazione.

Instrukcja obsługi
Istruzioni per l’uso
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