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Házimozirendszer

HU

Üzembe helyezési
útmutató

Távvezérlő (1)

R03-as (AAA méretű)
elemek (2 db)

A készülék bekapcsolása

Digitális optikai kábel (1)

Előlapi kijelző
Hangsugárzótalpak (2 db)

Csavarok (8 db)

Az akkumulátorok behelyezése

HT-RT4

Áramellátás

A rúdhangsugárzó és a surround
hangsugárzók (SUR L/SUR R)
felszerelése a falra
Olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.

 Kapcsolja be a tv-készüléket.
 Csatlakoztassa a mélysugárzó hálózati kábelét (tápkábelét) a fali aljzathoz (konnektorhoz).
 Nyomja meg a  (bekapcsolás) gombot.
Az előlap kijelzője megvilágítva jelenik meg.
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A surround hangsugárzók telepítése a padlóra (SUR L/SUR R)
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A padló sérülésének elkerülése érdekében terítsen le egy rongyot, amikor a surround hangsugárzók összeszerelését végzi.

Hanglejátszás
INPUT

 +/–
SW +/–

 Helyezze a surround hangsugárzót a padlóra elülső oldalával felfelé.
 Vezesse át a surround hangsugárzó vezetékét a hangsugárzóalap nyílásán keresztül.
 Állítsa be a hangsugárzóalap pozícióját úgy, hogy a „FRONT ” jelzés felfelé nézzen.
 Rögzítse a hangsugárzóalapot és a surround hangsugárzót a négy csavarral.
 Csúsztassa a hangsugárzó-vezetéket a hangsugárzóalap nyílásába.
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Az INPUT +/– gomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a kívánt eszközt az előlap kijelzőn. Ezt követően a  +/– gomb többszöri megnyomásával beállíthatja a
rendszer hangerejét, az SW +/– gomb többszöri megnyomásával pedig a mélysugárzó hangerejét.
A tv-készülék hangjának hallgatásához válassza ki a tv-készülék távvezérlőjével a kívánt programot.

A hangsugárzók csatlakoztatása

Az üzembe helyezés
befejeződött!
Ennyi az egész!

A hangsugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színeik egyezzenek a mélysugárzó hátulján található SPEAKERS aljzatok színeivel.
A mélysugárzó hátlapja

A hangeffektusokkal és egyéb funkciókkal kapcsolatban
lásd a mellékelt Használati útmutatót.

Használati útmutató

Zenehallgatás BLUETOOTH-eszközről
Az egyéb Bluetooth-beállításokkal kapcsolatos részletekért tekintse meg a mellékelt Használati útmutatót.

BLUETOOTH-eszköz párosítása
BLUETOOTH-eszköz

Kék (a SUR L aljzatból)
zöld
a rúdhangsugárzóból

PAIRING

Szürke (a SUR R aljzatból)

piros
BLUETOOTH jelzőfény (kék)
fehér

 Helyezze a BLUETOOTH-eszközt a mélysugárzó 1 méteres körzetén belülre.
 Érintse meg a mélysugárzó

PAIRING gombját.
A BLUETOOTH jelzőfény (kék) gyorsan villog (
) a BLUETOOTH-párosítás közben.

 Kapcsolja be a BLUETOOTH-eszközön a BLUETOOTH-funkciót, majd válassza ki a „HT-RT4” elemet.
 Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a (kék) BLUETOOTH-jelzőfény folyamatosan világít ( ).
Rúdhangsugárzó

 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.
 Állítsa be a hangerőt.

Subwoofer

Subwoofer

Rúdhangsugárzó

Egy érintéssel létrehozott (one-touch) kapcsolat (NFC) használata
BLUETOOTH jelzőfény (kék)

Hangsugárzó elhelyezése: „STDRD” (Normál)*

 Tartsa a mobileszközt a mélysugárzó N jelzésének közelében, amíg a mobileszköz rezegni nem kezd.

Hangsugárzó elhelyezése: „FRONT” (Mind elöl)*

 Amikor létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat, a (kék) BLUETOOTH-jelzőfény folyamatosan világít ( ).
 Indítsa el a lejátszást a mobileszközön.
• Kompatibilis mobileszközök
Beépített NFC funkcióval ellátott távoli eszközök (Operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x kivételével)

* A hangsugárzó helyének kiválasztásához tekintse meg a mellékelt Használati útmutató „A Setup kijelző használata” című fejezetét.
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 Állítsa be a hangerőt.

Sony | Music Center

Tv-készülék csatlakoztatása

Egy ehhez a modellhez kifejlesztett alkalmazás, amely a Google Play™ és az App Store portálon is elérhető.

TV HDMI-bemeneti aljzat „ARC” címkével

TV HDMI-bemeneti aljzat „ARC” címke nélkül

A kényelmi funkciók megismeréséhez keressen rá a „Sony | Music Center” kifejezésre, és töltse le az ingyenes alkalmazást.

Egyéb eszközök csatlakoztatása a tv-készülékhez (opcionális)
A tv-készüléken keresztül egyéb eszközök hangját is hallgathatja a rendszeren.
Egyéb eszközök csatlakoztatásához tekintse meg a tv-készülék használati útmutatóját.

Nagy sebességű
HDMI-kábel (külön
megvásárolható)

Nagy sebességű
HDMI-kábel (külön
megvásárolható)

Egyéb eszközök (Blu-ray disc lejátszó stb.)

Digitális optikai kábel
(tartozék)*
Subwoofer

: Videojelek

: Videojelek

: Audiojelek

: Audiojelek

Televízió

* Ha a tv-készüléke nem támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót, a tv-készülék hangjának hallgatásához csatlakoztasson egy digitális optikai kábelt (nem tartozék).
Megjegyzés
•• Ügyeljen rá, hogy a HDMI-kábel jól be legyen dugva.
•• Az USB-eszköz tartalomlistájának tv-képernyőn való megjelenítéséhez

HDMI-kábel használatával csatlakoztassa a rendszert a tv-készülékhez.
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