Součásti dodávky
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Reproduktorová lišta

Reproduktorová lišta (1)

Subwoofer (1)

Dálkový ovladač (1)

Baterie R03 (velikost AAA) (2)

Digitální optický kabel (1)

Napájecí adaptér (1)

Napájecí kabel (1)

Podložka pod
subwoofer (4)

Zapnutí systému


/

Kontrolka napájení (zelená)

Průvodce spuštěním


HT-MT300/MT301

Napájecí kabel (součást dodávky)

Napájecí adaptér (součást dodávky)

 Propojte napájecí adaptér a napájecí kabel a poté připojte napájecí adaptér k reproduktorové liště. Zapojte napájecí kabely reproduktorové lišty a subwooferu
Návod k obsluze

Reproduktorová lišta

do zásuvky elektrické sítě.

Průvodce spuštěním
(tento dokument)

 Stiskněte tlačítko  (napájení) na dálkovém ovladači systému.
Rozsvítí se kontrolka vstupu.
 Ověřte, jestli kontrolka napájení na subwooferu svítí zeleně.
Pokud ne, postupujte podle pokynů v části „Subwoofer“ kapitoly „Řešení problémů“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).

Subwoofer

Nastavení dálkového ovladače

Poznámka
• Nepokládejte na systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.
• Nepokládejte do blízkosti systému kovové předměty jiné než televizor. Mohlo by dojít ke zhoršení stability bezdrátových funkcí.

Instalace subwooferu pod pohovku
 Nasaďte podložky na subwoofer a poté umístěte subwoofer pod pohovku,

reproduktorem směřujícím nahoru.

Při instalaci subwooferu v horizontální poloze použijte podložky
(součást dodávky).

 Podržte tlačítko VOICE na dálkovém ovladači systému 5 sekund ve stisknuté

poloze.
Kontrolky USB a ANALOG dvakrát bliknou a poté je aktivován režim Pohovka. Kvalita zvuku
se změní tak, aby vyhovovala umístění subwooferu pod pohovku.

Podložka reproduktoru
(součást dodávky)
Subwoofer
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Připojení k televizoru

Poslech zvuku


Je váš televizor vybaven digitální optickou zdířkou?

/
Napájení

ANO

NE

Vstup

TV

 +/–
SW  +/–
Přehrávač Blu-ray Disc™, přijímač
kabelového nebo satelitního
vysílání atd.

Audiosignál

Digitální optický kabel
(součást dodávky)

Přehrávač Blu-ray Disc, kabelový
nebo satelitní tuner, atd.

 Zapněte televizor a potom vyberte požadovaný program nebo vstup pomocí dálkového ovladače televizoru.

Audiosignál

Analogový audiokabel
(není součástí dodávky)

 Stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači systému zapněte kontrolku TV.
Pokud jste připojili televizor v kroku 1 k zdířce ANALOG, stiskněte na dálkovém ovladači systému tlačítko ANALOG.
 Upravte hlasitost.
Hlasitost změníte pomocí tlačítek  +/– na dálkovém ovladači systému.
Hlasitost subwooferu změníte pomocí tlačítek SW  +/– na dálkovém ovladači systému.

Nastavení je dokončeno.
Bavte se!

Podrobnosti o dalších funkcích a řešení problémů viz dodávaný
návod k obsluze.

Návod k obsluze

Poznámka
• Pokud zdířka pro sluchátka na televizoru slouží také jako zdířka výstupu audia, zkontrolujte nastavení výstupu audia televizoru. Další informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně zasunuty.
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