Kaasasolevad tarvikud
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4-693-609-11(1)

Kodukinosüsteem

EE

Kaugjuhtimispult (1)

R03-patareid (AAA-suuruses) (2) Optiline digitaalkaabel (1)

Kõlarialused (2)

Kruvid (8)

Süsteemi sisselülitamine

Alustusjuhend

Esipaneeli ekraan.

Patareide sisestamine

HT-RT4

Toide

Ribakõlari ja ruumilise heli kõlarite (SUR L /
SUR R) paigaldamine seinale
Lugege komplektis olevat kasutusjuhendit.

 Lülitage teler sisse.
 Ühendage bassikõlari vahelduvvoolu toitejuhe pistikupesaga.
 Vajutage nuppu  (toide).
Esipaneeli ekraan süttib.
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Ruumilise heli kõlarite (SUR L / SUR R) paigaldamine põrandale
Pange ruumilise heli kõlarite kokkupanekuks põrandale tekk, et vältida põranda kahjustamist.

Heli kuulamine
INPUT

 +/–
SW +/–

 Pange ruumilise heli kõlar põrandale, nii et esikülg jääb üles.
 Suunake ruumilise heli kõlari juhe läbi kõlari aluses oleva ava.
 Kohandage kõlari aluse asendit nii, et tähistus „FRONT “ jääb üles.
 Kinnitage kõlari alus nelja kruviga ruumilise heli kõlari külge.

Vajutage korduvalt nuppu INPUT +/–, kuni soovitud seade ilmub esipaneeli ekraanile. Seejärel vajutage korduvalt nuppu  +/–, et reguleerida süsteemi helitugevust,
ja nuppu SW +/–, et reguleerida bassikõlari helitugevust.
Teleri heli kuulamiseks valige teleri kaugjuhtimispuldiga soovitud kanal.

 Juhtige kõlari juhe kõlari aluses olevasse pilusse.
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Häälestus on lõpetatud.
Nautige!

Kõlarite ühendamine
Ühendage kõlari juhtmed nii, et need vastavad bassikõlari tagapaneelil pesade SPEAKERS värvidele.
Bassikõlari tagapaneel

Heliefektide ja muude funktsioonide kohta teabe saamiseks vaadake
kaasasolevaid kasutussuuniseid.

Kasutussuunised

Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmest
Teiste BLUETOOTHi sätete kohta teabe saamiseks vaadake kaasasolevaid kasutussuuniseid.

BLUETOOTH-seadme sidumine
Bluetooth-seade
PAIRING

Sinine (SUR L-ist)
Roheline
Ribakõlarist

Hall (SUR R-ist)

BLUETOOTH-i näidik (sinine)

Punane

 Paigutage BLUETOOTH-seade kuni 1 meetri kaugusele bassikõlarist.

Valge

 Puudutage bassikõlaril nuppu

PAIRING.
BLUETOOTHi näidik (sinine) vilgub BLUETOOTH-sidumise ajal kiiresti (

).

 Lülitage sisse BLUETOOTH-seadme BLUETOOTH-funktsioon ja valige „HT-RT4“.
 Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, siis BLUETOOTHi näidik (sinine) süttib ( ).
 Alustage BLUETOOTH-seadmes taasesitust.
 Reguleerige helitugevust.

Ribakõlar

Ühe puutega ühendamine (NFC)
Bassikõlar

Bassikõlar

Ribakõlar
BLUETOOTH-i näidik (sinine)

 Hoidke mobiilseadet bassikõlari N-märgi lähedal, kuni mobiilseade väriseb.
 Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, siis BLUETOOTHi näidik (sinine) süttib ( ).
Kõlaripaigutus: „STDRD“ (standardne)*

 Alustage mobiilseadmes taasesitust.
• Ühilduvad mobiilseadmed
Sisseehitatud NFC-funktsiooniga mobiilseadmed
(OS: Android™ 2.3.3 või uuem versioon, v.a Android 3.x)

Kõlaripaigutus: „FRONT“ (kõik ees)*

* Kõlaripaigutuse valimiseks vaadake kaasasolevate kasutussuuniste jaotist „Seadistuskuva kasutamine“.

 Reguleerige helitugevust.
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Sony | Music Center

Teleriga ühendamine

Selle mudeli jaoks on erirakendus saadaval nii Google Play™-st kui ka App Store’ist.
Otsige tasuta rakendust „Sony | Music Center“ ja laadige see alla, et saada lisateavet mugavate funktsioonide kohta.

Teleri HDMI-sisendpesa sildiga „ARC“

Teleri HDMI-sisendpesa ilma sildita „ARC“
Teiste seadmete ühendamine teleriga (valikuline)
Teiste seadmete heli on võimalik väljastada süsteemi teleri kaudu.
Teiste seadmete ühendamiseks teleriga vaadake teleri kasutussuuniseid.

Teised seadmed (Blu-ray-mängija jne)
Kiire HDMI®-kaabel
(pole komplektis)

Kiire HDMI®-kaabel
(pole komplektis)

Optiline digitaalkaabel
(kuulub komplekti)*
Bassikõlar

: videosignaalid

: videosignaalid

: helisignaalid

: helisignaalid

Teler

* Kui teie teler ei toeta helitagastuskanali (ARC) funktsiooni, ühendage teleri heli kuulamiseks optiline digitaalkaabel (kuulub komplekti).
Märkus
•• Veenduge, et HDMI-kaabel oleks korralikult ühendatud.
•• USB-sisu loendi vaatamiseks teleris veenduge, et süsteem

oleks ühendatud teleriga HDMI-kaabli kaudu.
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