Conţinutul cutiei

Boxă bară (1)

Telecomandă (1)

Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)

Cablu optic digital (1)

Modele Australia/Noua
Zeelandă Cablu de alimentare
c.a. (de la reţea) (1)

ŞABLON DE MONTARE PE
PERETE (1)

Ghid de pornire
Bară de sunet: HT-S100F/SF150

Pentru a monta boxa bară pe perete
Consultaţi secţiunea „Montarea boxei bară pe perete” din Instrucţiunile de utilizare
(document separat).
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Configurarea telecomenzii
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Pornirea televizorului

Alimentare

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

Ghid de pornire (acest document)

4-727-412-21(1)
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Conectarea la televizor

Pornirea boxei bară





Există vreo mufă HDMI IN etichetată „ARC” pe televizor?

DA

NU

Cablu de alimentare c.a.
(de la reţea) (furnizat)

 Conectaţi cablul de alimentare c.a. (de la reţea) la o boxă bară, apoi conectaţi cablul de alimentare c.a. (de la reţea) la priza c.a. (reţea).
 Apăsaţi  (alimentare) pe telecomanda boxei bară.
După ce indicatoarele TV, BLUETOOTH şi USB se aprind unul după altul pentru câteva secunde, se aprinde numai indicatorul TV.
Notă
• Nu aşezaţi carduri magnetice pe boxa bară sau în apropierea acesteia.

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

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



: Semnal video

: Semnal video

: Semnal audio

: Semnal audio

INPUT

Utilizaţi un cablu HDMI (nefurnizat) pentru a conecta o mufă HDMI IN de pe televizor şi mufa HDMI OUT (TV (ARC)) de pe
boxa bară.

 +/–

Notă

HDMI OUT
TV (ARC)



• Asiguraţi-vă că acesta este introdus bine.
• Când televizorul dvs. nu are mufă HDMI IN etichetată „ARC”, trebuie, de asemenea, să vă conectaţi la televizor şi la boxa bară prin cablul digital optic (furnizat)
conform instrucţiunilor de la pasul . Nu va fi emis de sunet de la televizor dacă televizorul şi boxa bară sunt conectate numai prin intermediul cablului HDMI.

Când nu există nicio mufă HDMI IN etichetată „ARC” pe televizor, utilizaţi cablul optic digital (furnizat) pentru a conecta o mufă
optică de pe televizor şi mufa TV IN (OPTICĂ) de pe boxa bară.
Notă

TV IN
(OPTICAL)

• Verificaţi forma conectorilor pentru cablurile optice digitale şi mufele de pe televizor şi boxa bară. Introduceţi conectorii în mufe în direcţiile corecte.
Dacă introduceţi forţat conectorii în direcţii greşite, conectorii şi mufele pot fi deteriorate.

 Asiguraţi-vă că indicatorul TV de pe boxa bară se aprinde.
Când indicatorul TV de pe boxa bară nu se aprinde, apăsaţi INPUT (Intrare) de pe telecomanda boxei bară pentru a selecta intrarea TV.
 Reglaţi volumul apăsând  +/− pe telecomanda boxei bară.
Notă

• În funcţie de ordinea în care activaţi televizorul şi boxa bară, boxa bară poate intra în modul cu sunet dezactivat. În acest caz, porniţi mai întâi televizorul, apoi boxa bară.
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