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HT-MT300/MT301

Cablu de alimentare CA (de la reţea)
(furnizat)
Instrucţiuni de utilizare

Boxă bară

Adaptor c.a. (furnizat)

 Conectaţi adaptorul c.a. şi cablul de alimentare CA (de la reţea), după care conectaţi adaptorul c.a. la boxa bară. Conectaţi cablurile de alimentare CA (de la reţea)

Ghid de pornire
(acest document)

ale boxei bară şi ale subwooferului la prize CA (de la reţea).
 Apăsaţi  (alimentare) de pe telecomanda sistemului.
Se aprinde un indicator de intrare.
 Verificaţi dacă indicatorul de alimentare de pe subwoofer este aprins cu culoarea verde.
Dacă nu este aprins, consultaţi „Subwoofer” din „Depanare”, din Instrucţiunile de utilizare (document separat).

Subwoofer

Pentru a configura telecomanda

Notă
• Nu aşezaţi carduri magnetice pe sistem sau în apropierea acestuia.
• Nu amplasaţi obiecte metalice, cu excepţia televizorului, în apropierea sistemului. Funcţiile wireless pot deveni instabile.

Pentru a instala subwooferul sub o canapea
 Puneţi plăcuţele pentru difuzor pe subwoofer, apoi aşezaţi subwooferul sub
Atunci când instalaţi subwooferul pe orizontală, utilizaţi
tampoanele pentru difuzor (furnizate).

o canapea cu difuzorul orientat în sus.
 Ţineţi apăsat VOICE de pe telecomanda sistemului timp de 5 secunde.
Indicatoarele USB şi ANALOG clipesc de două ori, după care se activează modul canapea.
Calitatea sunetului este modificată pentru a se potrivi situaţiei în care subwooferul este
instalat sub o canapea.

Tampon pentru difuzor
(furnizat)
Subwoofer

1

Conectarea la televizor

3
Există o mufă optică digitală pe televizor?

Ascultarea sunetului


/
Alimentare

DA

NU

Intrare

TV

 +/–
SW  +/–

Player Blu-ray Disc, decodor
pentru cablu sau satelit etc.

Player Blu-ray Disc™, decodor
pentru cablu sau satelit etc.

 Porniţi televizorul, apoi selectaţi programul sau intrarea dorită utilizând telecomanda televizorului.
Semnal audio

Cablu digital optic (furnizat)

Semnal audio

Cablu audio analogic (nefurnizat)

 Apăsaţi TV de pe telecomanda sistemului pentru a porni indicatorul TV.
Dacă aţi conectat televizorul la mufa ANALOG la pasul 1, apăsaţi ANALOG de pe telecomanda sistemului.
 Reglaţi volumul.
Reglaţi volumul apăsând  +/– pe telecomanda sistemului.
Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW  +/– pe telecomanda sistemului.

Configurarea este finalizată!
Distracţie plăcută!

Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate pentru detalii
referitoare la alte funcţii şi la procedurile de depanare.

Instrucţiuni de utilizare

Notă
• Dacă mufa pentru căşti a televizorului serveşte şi drept mufă de ieşire audio, verificaţi setările de ieşire audio ale televizorului. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.
• Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt introduse bine.
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