Conteúdo da embalagem

Guia de Início
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Configurar o telecomando
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Ligar a TV

Sound Bar: HT-SF200/SF201

Para obter os seguintes procedimentos, consulte as Instruções de
Funcionamento (documento separado).
• Montar o Sound Bar numa parede
• Ligar o televisor Sony sem fios com a função BLUETOOTH

Sound Bar (1)

Telecomando (1)

Pilha R03 (tamanho AAA) (2)

Cabo digital ótico (1)

Transformador CA (1)

Cabo de alimentação de CA (1)

Almofadas para montagem
na parede (2)

4-727-415-21(1)

MODELO DE MONTAGEM
NA PAREDE (1)

Alimentação

Leitor Blu-ray Disc, caixa
de televisão por cabo ou
por satélite, etc.

Instruções de funcionamento

Guia de Início (este documento)
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Ligar a um televisor

Ligar o Sound Bar





Existem entradas HDMI IN identificadas como "ARC" no seu televisor?

YES

NÃO

Transformador
CA (fornecido)

Cabo de
alimentação
CA (fornecido)

 Ligue o transformador CA e o cabo de alimentação CA (alimentação elétrica) e, em seguida, ligue a ficha do transformador CA ao Sound Bar até ouvir um clique.

Ligue o cabo de alimentação CA (alimentação elétrica) à tomada CA (corrente elétrica).
 Prima  (alimentação) no telecomando do Sound Bar.
Após os indicadores TV, BLUETOOTH e USB se acenderem, sequencialmente durante alguns segundos, apenas o indicador de televisor se acende.
Nota
• Não coloque cartões magnéticos no Sound Bar ou perto do Sound Bar.

Leitor Blu-ray Disc™, caixa
de televisão por cabo ou
por satélite, etc.

Leitor Blu-ray Disc, caixa
de televisão por cabo
ou por satélite, etc.
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: sinal de vídeo

: sinal de vídeo

: sinal áudio

: sinal áudio

Ouvir som
/

Utilize um cabo HDMI (não fornecido) para ligar uma tomada HDMI IN no televisor e a tomada HDMI OUT (TV [ARC]) no Sound Bar.
É recomendado um cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet para utilização com o cabo HDMI.

INPUT

Nota

HDMI OUT
TV (ARC)



 +/–

• Certifique-se de que o cabo está corretamente introduzido.
• Se o televisor não possuir uma entrada HDMI IN identificada como "ARC", é necessário ligar o televisor e o Sound Bar através do cabo digital ótico (fornecido)
conforme as instruções no passo . Não haverá saída de som do televisor se o televisor e o Sound Bar estiverem ligados apenas através do cabo HDMI.

BASS

Quando não existe entrada HDMI IN identificada como "ARC" no televisor, utilize o cabo digital ótico (fornecido) para ligar
uma tomada de saída ótica no televisor e a entrada TV IN (OPTICAL) no Sound Bar.
Nota

TV IN
(OPTICAL)

• Verifique a forma dos conectores do cabo digital ótico e as entradas no televisor e Sound Bar. Insira os conectores nas entradas nas direções corretas. Se forçar a
inserção dos conectores nas direções erradas, pode danificar os conectores e as entradas.

 Certifique-se de que o indicador de televisor no Sound Bar se acende.
Quando o indicador de televisor no Sound Bar não se acende, prima INPUT no telecomando do Sound Bar para selecionar a entrada TV.
 Ajuste o volume premindo  +/– no telecomando do Sound Bar.

Ajuste o nível de graves premindo BASS no telecomando do Sound Bar.
Nota

• Dependendo da ordem em que liga o televisor e o Sound Bar, o Sound Bar pode entrar em modo sem som. Se isto acontecer, ligue primeiro o televisor e depois o Sound Bar.
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