A doboz tartalma

Üzembe helyezési útmutató
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A távvezérlő előkészítése
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A TV bekapcsolása

Rúdhangsugárzó: HT-SF200/SF201

A következő módszereket lásd a Kezelési útmutatóban
(különálló dokumentum).
• A rúdhangsugárzó elhelyezése falon
• Sony tv-készülék csatlakoztatása a BLUETOOTH-funkcióval,
vezeték nélkül
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Áramellátás

Blu-ray Disc lejátszó,
kábeltévévevő vagy
műholdvevő stb.

Használati útmutató

Üzembe helyezési útmutató
(ez a dokumentum)
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Tv-készülék csatlakoztatása

A rúdhangsugárzó bekapcsolása





Van „ARC” feliratú HDMI IN aljzat a tv-készülékén?

IGEN

NEM

Tápegység (tartozék)

Hálózati
tápvezeték
(tartozék)

 Csatlakoztassa a hálózati adaptert és a hálózati kábelt (tápkábel), majd csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozódugóját a rúdhangsugárzóhoz úgy, hogy az a

helyére kattanjon. Csatlakoztassa a hálózati kábelt (tápkábel) a hálózati kimenethez (konnektor).
 Nyomja meg a  (be-/kikapcsolás) gombot a rúdhangsugárzó távvezérlőjén.
Miután a TV, BLUETOOTH és USB jelzőfények egymás után felvillannak néhány másodpercre, csak a TV jelzőfény világít.
Megjegyzés
• Ne helyezzen a rúdhangsugárzóra vagy annak közelébe mágnescsíkot tartalmazó kártyát.

Blu-ray Disc™ lejátszó,
kábeltévévevő vagy
műholdvevő stb.

Blu-ray Disc lejátszó,
kábeltévévevő vagy
műholdvevő stb.
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: Videojel

: Videojel

: Audiojel

: Audiojel

Hanglejátszás
/

Egy HDMI-kábel (nem tartozék) segítségével csatlakoztassa egymáshoz a tv-készülék egyik HDMI IN aljzatát és a
rúdhangsugárzón lévő HDMI OUT (TV (ARC)) aljzatot.

INPUT

Nagysebességű, Ethernet-kompatibilis HDMI-kábel használata ajánlott HDMI-kábelként.
Megjegyzés

HDMI OUT
TV (ARC)



 +/–

• Ügyeljen rá, hogy a kábel jól be legyen dugva.
• Amennyiben a tv-készülékén nincs „ARC” feliratú HDMI IN aljzat, a tv-készüléket és a rúdhangsugárzót digitális optikai kábellel (tartozék) is össze kell kapcsolni
a  lépésben ismertetett utasítások szerint. Nem hallható hang a tv-készülékből, ha a televíziót és a rúdhangsugárzót csak a HDMI-kábellel köti össze.

BASS

Amennyiben a tv-készülékén nincs „ARC” feliratú HDMI IN aljzat, használja a digitális optikai kábelt (tartozék) a tv-készülék
egyik optikai kimenet aljzatának és a rúdhangsugárzó TV IN (OPTICAL) aljzatának összekapcsolásához.
Megjegyzés

TV IN
(OPTICAL)

• Ellenőrizze a digitális optikai kábel csatlakozóinak, illetve a televízió és a rúdhangsugárzó aljzatainak alakját. Megfelelő irányban illessze a csatlakozókat az
aljzatokba. Ha erőltetve próbálja meg behelyezni a rossz irányban tartott csatlakozókat, azzal kárt tehet a csatlakozókban és az aljzatokban.

 Győződjön meg arról, hogy a rúdhangsugárzón lévő TV jelzőfény világít.
Ha a rúdhangsugárzón lévő TV jelzőfény nem világít, nyomja meg a rúdhangsugárzó távvezérlőjének INPUT gombját a TV-bemenet kiválasztásához.
 A hangerő beállításához nyomja le a  +/– gombokat a rúdhangsugárzó távvezérlőjén.

A mélyhangok szintjének beállításához nyomja meg a BASS gombot a rúdhangsugárzó távvezérlőjén.
Megjegyzés

• A tv-készülék és a rúdhangsugárzó bekapcsolási sorrendjétől függően előfordulhat, hogy a rúdhangsugárzó némított módba lép. Ebben az esetben kapcsolja be először a tv-t, majd
a rúdhangsugárzót.
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