Komplektācijā iekļautie piederumi:
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4-693-609-11(1)

Mājas kinozāles sistēma

LV

Sākšanas
norādījumi

Tālvadības pults (1)

R03 (AAA lieluma) baterijas (2)

Skaļruņu pamatnes (2)

Skrūves (8)

Sistēmas ieslēgšana

Digitālais optiskais kabelis (1)

Priekšējā paneļa displejs

Bateriju ievietošana

HT-RT4

Barošana

Lai piestiprinātu stieņa skaļruni un
ieskaujošās skaņas skaļruņus
(SUR L/SUR R) pie sienas
Skatiet komplektācijā iekļautās lietošanas
instrukcijas.

 Ieslēdziet TV.
 Savienojiet AC barošanas vadu (strāvas vadu) ar sienas kontaktligzdu (tīkls).
 Nospiediet  (jauda).
Tiek izgaismots priekšējais panelis.

1

5

Ieskaujošās skaņas skaļruņu uzstādīšana (SUR L/SUR R) uz grīdas
Noklājiet uz grīdas audumu, lai nesabojātu grīdas virsmu ieskaujošās skaņas skaļruņu uzstādīšanas laikā.

Skaņas klausīšanās
INPUT

 +/–
SW +/–

 Novietojiet ieskaujošās skaņas skaļruni uz grīdas, lai tā priekšpuse būtu vērsta uz augšu.
 Izveriet skaļruņa vadu no ieskaujošās skaņas skaļruņa cauri caurumam skaļruņa pamatnē.
 Pielāgojiet skaļruņa pamatnes pozīciju, lai uzraksts FRONT  būtu vērsts uz augšu.

Vairākkārt nospiediet INPUT, līdz vajadzīgā ierīce ir norādīta priekšējā paneļa displejā. Pēc tam vairākas reizes nospiediet  +/– , lai regulētu sistēmas skaļumu, un
vairākkārt nospiediet SW +/–, lai regulētu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.
Lai klausītos TV skaņu, ar TV tālvadības pulti izvēlieties TV programmu.

 Nostipriniet skaļruņa pamatni un ieskaujošās skaņas skaļruni ar četrām skrūvēm.
 Ievietojiet skaļruņa vadu skaļruņa pamatnes spraugā.
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Iestatīšana pabeigta!
Patīkamu klausīšanos!

Skaļruņu pievienošana

Informāciju par skaņas efektiem un citām funkcijām skatiet
komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Lietošanas instrukcijas

Savienojiet skaļruņu vadus atbilstoši zemfrekvenču skaļruņa aizmugures paneļa ligzdu SPEAKERS krāsai.

Mūzikas klausīšanās no BLUETOOTH ierīces

Zemfrekvenču skaļruņa aizmugures panelis

Informāciju par citiem Bluetooth iestatījumiem skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Kad savienojat pārī BLUETOOTH ierīci
BLUETOOTH ierīce
PAIRING
Zils (no SUR L)
Zaļa
No stieņa skaļruņa

Pelēks (no SUR R)

BLUETOOTH indikators (zils)

Sarkana

 Novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no zemfrekvenču skaļruņa.

Balts

 Pieskarieties zemfrekvenču skaļruņa pogai

PAIRING.
Veicot BLUETOOTH savienošanu pārī, strauji mirgo BLUETOOTH indikators (zils) (

).

 Ieslēdziet BLUETOOTH funkciju BLUETOOTH ierīcē un izvēlieties HT-RT4.
 Kad tiek izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas BLUETOOTH indikators (zils) ( ).
 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.
 Regulējiet skaļumu.
Stieņa skaļrunis

Kad izmantojat viena skāriena savienojumu (NFC)
Zemfrekvenču
skaļrunis

Zemfrekvenču
skaļrunis

Stieņa skaļrunis

BLUETOOTH indikators (zils)

 Turiet mobilo ierīci pie zemfrekvenču skaļruņa N zīmes, līdz mobilā ierīce sāk vibrēt.
 Kad tiek izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas BLUETOOTH indikators (zils) ( ).
Skaļruņu novietojums: STDRD (standarta)*

 Sāciet atskaņošanu mobilajā ierīcē.
• Saderīgas mobilās ierīces
Mobilās ierīces ar iebūvētu NFC funkciju (OS: Android™ 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)

Skaļruņu novietojums: FRONT (visi priekšā)*

 Regulējiet skaļumu.

* Lai izvēlētos skaļruņa novietojumu, komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās skatiet sadaļu “Iestatīšanas displeja izmantošana”.
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Sony | Music Center
Gan vietnē Google Play™, gan vietnē App Store šim modelim ir pieejama
īpaša lietojumprogramma.

Savienošana ar TV

Meklējiet “Sony | Music Center” un lejupielādējiet bezmaksas lietotni, lai uzzinātu vairāk par
ērtajām funkcijām.

TV HDMI ieejas ligzda ar ARC apzīmējumu

TV HDMI ieejas ligzda bez ARC apzīmējuma
Citu ierīču savienošana ar TV (izvēles)
Citu ierīču raidīto skaņu var izvadīt caur sistēmu, izmantojot TV.
Lai televizoram pievienotu citas ierīces, skatiet TV lietošanas instrukcijas.

Citas ierīces (Blu-ray disku atskaņotājs u.c.)
Ātrdarbīgs HDMI
kabelis (neietilpst
komplektācijā)

Ātrdarbīgs HDMI
kabelis (neietilpst
komplektācijā)

Optiskais digitālais kabelis
(iekļauts komplektācijā)*
Zemfrekvenču
skaļrunis

: Video signāli

: Video signāli

: Audio signāli

: Audio signāli

TV

* Ja jūsu TV neatbalsta ARC (Audio Return Channel) funkciju, pievienojiet optisko digitālo kabeli (iekļauts komplektācijā), lai klausītos TV skaņu.
Piezīme
•• Pārliecinieties, vai HDMI kabelis ir kārtīgi pievienots.
•• Lai TV ekrānā skatītu USB satura sarakstu, sistēmai jābūt

savienotai ar TV, izmantojot HDMI kabeli.
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