Acessórios Inclusos
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4-565-125-51(1)

Sound Bar

Controle remoto (1)

Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)

Ligando o sistema

Cabo digital ótico (1)

Guia de inicialização


Suportes de montagem na
parede (2)
e parafusos (2)

HT-CT780
 Conecte os cabos de força CA.

Barra de Som
(Bar Speaker)

Subwoofer

 Pressione o botão  (ligado/em espera).
O visor acende.
Verifique se o indicador ligado/em espera do subwoofer está acesa e verde. Quando o indicador for ligado, a conexão sem fio da Barra de
Som (Bar Speaker) e do subwoofer estará completa. Se ele não ligar, a transmissão sem fio não será ativada. Consulte “Som do subwoofer
sem fio” de “Solução de problemas” no Manual de Instruções fornecido.

Para montar a Barra de Som (Bar Speaker) na parede
Consulte o Manual de Instruções fornecido.
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Escutando o som

Conexão
INPUT

Conexão com uma TV

Conexão com outros dispositivos

Reprodutor Blu-ray Disc™,
receptor de cabo ou de
satélite, etc.

Pressione o botão INPUT repetidamente até que o dispositivo de entrada desejado seja indicado no visor. Em seguida, pressione
o botão  (volume) para ajustar o volume.

Configuração concluída!
Aproveite!

ou

 Cabo digital ótico (fornecido)
 Cabo HDMI (Tipo com alta velocidade, não fornecido)

 Cabo digital ótico (fornecido)
 Cabo HDMI (Tipo com alta velocidade, não fornecido)
 Cabo HDMI (Tipo com alta velocidade, não fornecido)

Consulte o Manual de Instruções fornecido sobre o modo de som
e outras funções.

Como ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH
Registrando os dispositivos BLUETOOTH

Se a TV não estiver equipada com uma saída de áudio ótica, conecte um cabo
HDMI
(tipo com alta velocidade, não fornecido) à entrada HDMI com “ARC”
impresso.
Se a entrada HDMI com “ARC” impresso da TV estiver conectada à outro dispositivo,
desconecte-o da TV e conecte a uma entrada HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na Barra de
Som (Bar Speaker).

Essa é uma conexão para desfrutar de um som surround mais eficazmente.
Se a entrada HDMI da TV não tiver “ARC” impresso, conecte o cabo digital ótico
além de um cabo HDMI
(Tipo com alta velocidade, não fornecido).
Se outros dispositivos estiverem conectados à TV, desconecte seus cabos HDMI
(Tipo com alta velocidade, não fornecido) a partir das entradas HDMI na TV e
conecte-os às entradas HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na Barra de Som (Bar Speaker).

Dica
•• Para

ter acesso ao conteúdo 4K protegido por direitos autorais, conecte a entrada HDMI compatível com HDCP 2.2. Para obter detalhes, consulte “Visualização do conteúdo 4K protegido por direitos autorais” no
Manual de Instruções fornecido.

Manual de Instruções

INPUT

PAIRING

Dispositivo BLUETOOTH

Indicador BLUETOOTH (azul)

Para emparelhar o sistema com o dispositivo BLUETOOTH (Pairing)

Para escutar a música do dispositivo registrado

 Pressione PAIRING na Barra de Som (Bar Speaker).
O indicador de BLUETOOTH pisca rapidamente (
) durante o emparelhamento
BLUETOOTH.
 Ligue a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH, procure dispositivos e
selecione “HT-CT780”.
Se você for solicitado a inserir uma Senha, insira “0000”.
 Verifique se o indicador BLUETOOTH acenderá ( ).
A conexão foi estabelecida.

 Pressione INPUT repetidamente para exibir [BT].
O indicador de BLUETOOTH pisca (
) durante a tentativa de emparelhamento BLUETOOTH.
 No dispositivo BLUETOOTH, selecione “HT-CT780”.
 Verifique se o indicador BLUETOOTH acenderá ( ).
A conexão foi estabelecida.
 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.

Nota
•• Ao

utilizar apenas um cabo HDMI, conecte-o a uma entrada HDMI com “ARC” impresso tanto na TV quanto na Barra de Som (Bar Speaker). Caso contrário, o som da TV não será emitido.

Utilizando a Conexão One-Touch (NFC)
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Indicador BLUETOOTH (azul)

Configurando o controle remoto

 Baixe, instale, e inicie o aplicativo “Conexão Fácil NFC” em seu

smartphone.
 Toque na marca N da Barra de Som (Bar Speaker) com o
smartphone.

 Verifique se o indicador BLUETOOTH acenderá ( ).
A conexão foi estabelecida.
• Dispositivos compatíveis
Smartphones, tablets e leitores de música com a função NFC embutida
(OS: Android™ 2.3.3 ou posterior, excluindo Android 3.x)

SongPal
Um aplicativo dedicado a este modelo está disponível no Google Play™ e na App Store.
Procure por “SongPal” e baixe o aplicativo grátis pra saber mais sobre os recursos convenientes.
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