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Vad finns i lådan

Ansluta till en TV
Finns det några HDMI IN-uttag på din TV?

Home Theatre System

Startguide

Högtalarpanel (1)

Subwoofer (1)

Surroundhögtalare (2)

JA

Märkt ”ARC”
Fjärrkontroll (1)/
R03-batteri (storlek AAA) (2)

MALL FÖR VÄGGMONTERING (1)

Nätkabel (1)
(formen på kontakten skiljer sig
åt beroende på länder/
områden)

Bruksanvisning

NEJ

Inte märkt ”ARC”

Optisk digitalkabel (1)

Blu-ray Disc™spelare, kabelbox
eller satellitbox
osv.

Blu-ray Disc™spelare, kabelbox
eller satellitbox
osv.

Startguide
(det här dokumentet)

HDMI-kabel
(medföljer ej)

HDMI-kabel
(medföljer ej)

Blu-ray Disc™spelare, kabelbox
eller satellitbox osv.

eller

Optisk digitalkabel
(medföljer)*

Stereominikabel
(medföljer ej)*

Optisk digitalkabel
(medföljer)*

Ställa in fjärrkontrollen

: Ljudsignal

: Videosignal
: Ljudsignal

: Videosignal
: Ljudsignal

* Om din TV saknar stöd för ARC-funktionen (Audio Return Channel) kan en optisk digitalkabel (medföljer) eller en stereominikabel (medföljer ej) anslutas för att lyssna på TV-ljudet.
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Slå på systemet
Frontpanelens teckenfönster

1

Strömmen
aktiverad

Välja installationsplats

HELLO

TV

Nätkabel
(medföljer)
Montering av högtalarpanelen och
surroundhögtalarna på en vägg
Se bruksanvisningen (separat dokument) för mer
information.



Högtalarpanel

 Slå på TV:n.

Subwoofer

 Anslut nätkabeln (medföljer) till subwoofern och därefter till vägguttaget.
Teckenfönstret på subwooferns frontpanel tänds.
Systemets fjärrkontroll fungerar inte förrän [HELLO] i teckenfönstret på subwooferns frontpanel försvinner.
 Tryck på  (strömbrytaren) på systemets fjärrkontroll.
[TV] visas i teckenfönstret på subwooferns frontpanel.

Obs!

5

• Koppla loss nätkablarna till TV:n och enheterna från nätuttagen i förväg. Nätkablarna ska återanslutas i steg 4.
• Placera subwoofern 5 cm eller längre bort från ett TV-fäste, väggar m.m.
• Kontrollera etiketterna på undersidan av respektive surroundhögtalare för att identifiera ”SUR L” (vänster) och ”SUR R” (höger).
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Lyssna på en TV


Ansluta högtalarna

/

TV

INPUT

ANALOG
 +/–

Grön

Grå (från SUR R)

Vit

Blå (från SUR L)

Röd

SW  +/–
SUR L
SUR R

 Tryck på INPUT för att välja korrekt ingångskälla i enlighet med den kabel som ansluter till en TV.
Ingångskällor att välja
• [TV]: Välj den här när en HDMI-kabel eller en optisk digitalkabel används för anslutning till en TV.
• [ANALOG]: Välj den här när en stereominikabel används för anslutning till en TV.
 Välj önskat program med hjälp av TV-fjärrkontrollen.

Subwoofer
Obs!

Högtalarpanel

 Tryck på  +/– för att justera systemvolymen och tryck på SW +/– för att justera subwooferns volym.
Obs!
• Det kan hända att systemets ljud stängs av, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och systemet. I detta fall ska du först starta TV:n och därefter systemet.

• Anslut högtalarkablarna till matchande färg på SPEAKERS-uttagen på subwooferns bakpanel.
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Hva er i esken

Koble til en TV
Er det noen HDMI IN-kontakter på TV-en din?

Home Theatre System

Startveiledning

Plankehøyttaler (1)

Subwoofer (1)

Surroundhøyttaler (2)

JA

NEI

Merket "ARC"
Fjernkontroll (1) /
R03-batteri (størrelse AAA) (2)

VEGGMONTERINGSMAL (1)

Strømledning (1)
(fasongen på støpslet varierer
avhengig av land/regioner)

Bruksanvisning

Ikke merket "ARC"

Optisk digital kabel (1)

Blu-ray Disc™spiller, kabelboks
eller parabolboks,
osv.

Blu-ray Disc™spiller, kabelboks
eller parabolboks,
osv.

Startveiledning
(dette dokumentet)

HDMI-kabel
(ikke inkludert)

HDMI-kabel
(ikke inkludert)

Blu-ray Disc™spiller, kabelboks
eller parabolboks,
osv.

eller

Optisk digital kabel
(inkludert)*

Stereo minikabel
(ikke inkludert)*

Optisk digital kabel
(inkludert)*

Slik setter du opp fjernkontrollen

: Lydsignal

: Videosignal
: Lydsignal

: Videosignal
: Lydsignal

* Hvis TV-en ikke støtter ARC-funksjonen (Audio Return Channel), koble til en optisk digital kabel (inkludert) eller en stereo minikabel (ikke inkludert) for å høre lyd fra TV-en.
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HT-S20R

Slå på anlegget
Frontpaneldisplay

1

HELLO

Strøm PÅ

Bestemme installasjonsposisjonen

TV

Strømledning
(inkludert)
Montere plankehøyttaleren og surroundhøyttalerne
på en vegg
Se bruksanvisningen for mer informasjon (separat
dokument).



Plankehøyttaler

 Slå på TV-en.

Subwoofer

 Koble strømledningen (inkludert) til subwooferen, koble så strømledningen (inkludert) til stikkontakten.
Frontpaneldisplayet på subwooferen tennes.
Fjernkontrollen til anlegget fungerer ikke før [HELLO] forsvinner fra subwooferens frontpaneldisplay.
 Trykk på  (av/på) på fjernkontrollen til anlegget.
[TV] vises på subwooferens frontpaneldisplay.

Merknad
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• Koble fra strømledningen til TV-en og enheter fra stikkontakten på forhånd. Strømledninger må kobles til igjen i trinn 4.
• Plasser subwooferen 5 cm eller mer unna en TV-hylle, vegger, osv.
• Sjekk etikettene på bunnen av hver surroundhøyttaler for å identifisere "SUR L" (venstre) og "SUR R" (høyre).
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Lytte til en TV


Koble til høyttalerne

/

TV

INPUT

ANALOG
 +/–

Grønn

Grå (fra SUR R)

Hvit

Blå (fra SUR L)

Rød

SW  +/–
SUR L
SUR R

 Trykk på INPUT for å velge riktig inngangskilde i henhold til kabelen som kobler til en TV.
Inngangskilder som skal velges
• [TV]: Velg dette når du bruker en HDMI-kabel eller en optisk digital kabel for å koble til en TV.
• [ANALOG]: Velg dette når du bruker en stereo minikabel for å koble til en TV.
 Velg programmet du ønsker å bruke med TV-fjernkontrollen.

Subwoofer
Merknad
• Koble høyttalerledningene til SPEAKERS-kontaktene av samme farge på subwooferens bakpanel.

Plankehøyttaler

 Trykk på  +/– for å justere volumet på anlegget og trykk på SW +/– for å justere volumet på subwooferen.
Merknad
• Avhengig av rekkefølgen som du slår på TV-en og anlegget kan anlegget gå inn i dempet modus. I så fall slår du først på TV-en og deretter anlegget.

