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Sistem Home Theatre

Pornirea televizorului
Alimentare

Boxă bară

Ghid de pornire
Subwoofer

• Pe partea din spate a fiecărei boxe sunt prevăzute etichete. Asiguraţi-vă că aţi identificat „SUR L” (stânga)
şi „SUR R” (dreapta) şi că aţi aşezat boxele pe poziţiile corecte.
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Configurarea telecomenzii
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Pornirea sistemului

Pentru a monta boxa bară şi boxele surround (SUR L/SUR R) pe perete
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate.

HT-RT5

 Conectaţi cablurile de alimentare CA (de la reţea) ale boxei bară, ale subwooferului şi ale boxelor surround (SUR L/SUR R).

4-570-119-21(1) (RO)

 Apăsaţi / (pornit/standby) de pe telecomandă.
Afişajul de pe panoul frontal se aprinde.

Accesorii furnizate

 Asiguraţi-vă că indicatorul pornit/standby de pe subwoofer şi boxele surround (SUR L/SUR R) este aprins cu culoarea verde.
Atunci când indicatorul pornit/standby de pe subwoofer şi boxele surround (SUR L/SUR R) devine verde, conexiunea wireless a boxei bară, a subwooferului şi a boxelor surround
(SUR L/SUR R) a fost stabilită. În cazul în care conexiunea wireless nu este stabilită, indicatorul pornit/standby se aprinde cu culoarea roşu. În acest caz, înseamnă că transmisia wireless
nu este activată. Consultaţi „Sunet wireless (Subwoofer/Boxe surround)” din secţiunea „Depanare” din instrucţiunile de utilizare furnizate.
Telecomandă (1)

1

Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)

Cablu digital optic (1)

Microfon de calibrare (1)

Emiţător de infraroşii (1)

Suporturi de montare pe perete (2)
şi şuruburi (2)
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Conectarea la televizor

Efectuarea setării rapide

Există marcajul „ARC” lângă mufa de intrare HDMI a televizorului dvs.?
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 Conectaţi microfonul de calibrare la mufa A.CAL MIC (ECM-AC3) de pe
spatele boxei bară.
Urmaţi indicaţiile din imagine şi aşezaţi microfonul de calibrare în locul în care
staţi în mod normal.
Cablu HDMI de mare
viteză (nefurnizat)

Cablu HDMI de
mare viteză
(nefurnizat)

 Apăsaţi HOME pe telecomanda acestui sistem.

Cablu optic digital
(furnizat)

Apare ecranul [Easy Setup].

Dacă nu apare ecranul [Easy Setup]
Folosind telecomanda televizorului, comutaţi setarea de intrare a televizorului la intrarea aferentă
mufei de intrare HDMI la care este conectat sistemul.

 Apăsaţi /// pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi
setarea rapidă.

pentru a efectua

 Când apare mesajul [Easy Initial Settings are complete.], selectaţi [Finish].
Apare meniul de pornire.

Sfat
• Instrucţiunile de pe ecran sunt afişate în limba pe care aţi selectat-o în acest pas.
• De asemenea, puteţi selecta [Easy Setup] din [Setup] în meniul de pornire.
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Ascultarea sunetului
INPUT
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Conectarea la alte dispozitive

 +/–

Cablu HDMI de mare viteză
(nefurnizat)

Apăsaţi în mod repetat butonul INPUT +/– până când dispozitivul dorit apare pe afişajul de pe panoul frontal. Apoi, apăsaţi  +/– în mod repetat pentru a regla volumul.
Player Blu-ray Disc™,
decodor pentru cablu
sau satelit etc.

Ascultarea sunetului de la televizor
 Selectaţi programul dorit folosind telecomanda televizorului.
Ecranul comută la ecranul de transmisie al televizorului şi sunetul televizorului este scos de sistem.
Reglaţi volumul apăsând  +/− pe telecomanda sistemului.

Configurarea este finalizată!
Distracţie plăcută!

Pentru detalii despre conexiunea la reţea, funcţia NFC şi alte funcţii,
consultaţi Instrucţiunile de utilizare furnizate.

Instrucţiuni de utilizare

Sfat
• Dacă este conectat un alt dispozitiv la televizor, deconectaşi cablul HDMI de mare viteză al acestuia (nefurnizat) de la mufa de intrare HDMI de pe televizor şi conectaţi-l la mufa HDMI IN de pe boxa bară.
• Pentru a vă bucura de conţinuturi 4K protejate prin drepturi de autor, conectaţi mufa HDMI compatibilă HDCP 2.2. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Vizualizarea conţinuturilor 4K protejate prin drepturi de autor” din instrucţiunile
de utilizare furnizate.

SongPal
O aplicaţie dedicată pentru acest model este disponibilă în Google Play™ şi App Store.
Căutaţi „SongPal” şi descărcaţi aplicaţia gratuită pentru a afla mai multe despre caracteristicile uşor de utilizat ale acesteia.
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