Περιεχόμενα συσκευασίας

Οδηγός εκκίνησης

Μπάρα ηχείων (1)

Τηλεχειριστήριο (1)

Μπαταρία R03
(μεγέθους AAA) (2)

Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (1)

Μοντέλα στην Αυστραλία/Νέα
Ζηλανδία Καλώδιο ρεύματος AC
(καλώδιο σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος) (1)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ (1)

Μπάρα ηχείων: HT-S100F/SF150
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Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
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Ενεργοποίηση της τηλεόρασης
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
Disc, αποκωδικοποιητής
καλωδιακής ή δορυφορικός
δέκτης κ.λπ.

Για να στερεώσετε την μπάρα ηχείων σε τοίχο
Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση της Μπάρας ηχείων σε τοίχο» στις Οδηγίες χρήσης
(ξεχωριστό έγγραφο).
Οδηγίες χρήσης

Τροφοδοσία

Οδηγός εκκίνησης
(το παρόν έγγραφο)

4-727-412-21(1)
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Σύνδεση με τηλεόραση

Ενεργοποίηση της μπάρας ηχείων





Υπάρχουν υποδοχές HDMI IN με τη σήμανση "ARC" στην τηλεόρασή σας;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο ρεύματος) (παρέχεται)

 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο τροφοδοσίας) στην Μπάρα ηχείων και, έπειτα συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο τροφοδοσίας) στην

έξοδο AC (δίκτυο τροφοδοσίας).
 Πατήστε  (λειτουργία) στο τηλεχειριστήριο της μπάρας ηχείων.
Αφού ανάψουν διαδοχικά οι ενδεικτικές λυχνίες τηλεόρασης, BLUETOOTH και USB για μερικά δευτερόλεπτα, ανάβει μόνο η ενδεικτική λυχνία τηλεόρασης.
Σημείωση
• Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες στην μπάρα ηχείων ή κοντά σε αυτήν.

Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc™, κουτί
καλωδίων ή δορυφορικός
δέκτης κ.λπ.



Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc,
αποκωδικοποιητής
καλωδιακής ή δορυφορικός
δέκτης κ.λπ.

: Σήμα βίντεο

: Σήμα βίντεο

: Σήμα ήχου

: Σήμα ήχου
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Ακρόαση του ήχου
/

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε μια υποδοχή HDMI IN στην τηλεόρασή σας και την
υποδοχή HDMI OUT (TV (ARC)) στην μπάρα ηχείων.

INPUT

Σημείωση

HDMI OUT
TV (ARC)



Όταν δεν υπάρχει υποδοχή HDMI IN με τη σήμανση "ARC" στην τηλεόρασή σας, χρησιμοποιήστε το οπτικό ψηφιακό
καλώδιο (παρέχεται) για να συνδέσετε μια προαιρετική υποδοχή εξόδου στην τηλεόραση και την υποδοχή TV IN (OPTICAL)
στην μπάρα ηχείων.
Σημείωση

TV IN
(OPTICAL)

 +/–

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει τοποθετηθεί καλά.
• Όταν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή HDMI IN με τη σήμανση "ARC", θα πρέπει επίσης να συνδέσετε την τηλεόραση και την μπάρα ηχείων μέσω του
οπτικού ψηφιακού καλωδίου (παρέχεται) σύμφωνα με το βήμα . Δεν θα υπάρχει έξοδος ήχου από την τηλεόραση, εάν η τηλεόραση και η μπάρα ηχείων
έχουν συνδεθεί μόνο μέσω του καλωδίου HDMI.

• Ελέγξτε το σχήμα των βυσμάτων του οπτικού ψηφιακού καλωδίου και των υποδοχών στην τηλεόραση και την μπάρα ηχείων. Τοποθετήστε τα βύσματα στις
υποδοχές προς τη σωστή κατεύθυνση. Εάν τοποθετήσετε με δύναμη τα βύσματα προς τη λάθος κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα βύσματα
και στις υποδοχές.

 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία τηλεόρασης στην μπάρα ηχείων ανάβει.
Όταν η ενδεικτική λυχνία τηλεόρασης στην μπάρα ηχείων δεν ανάβει, πατήστε INPUT στο τηλεχειριστήριο της μπάρας ηχείων για να επιλέξετε την είσοδο τηλεόρασης.
 Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας  +/− στο τηλεχειριστήριο της μπάρας ηχείων.
Σημείωση

• Ανάλογα με τη σειρά με την οποία ενεργοποιείτε την τηλεόραση και την μπάρα ηχείων, η μπάρα ηχείων μπορεί να μεταβεί στη λειτουργία σίγασης. Σε αυτήν την περίπτωση,
ενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση και κατόπιν την μπάρα ηχείων.
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