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Skaņas stienis

Stieņa skaļrunis (1)

Zemfrekvenču skaļrunis (1)

Tālvadības pults (1)

R03 (AAA lieluma) baterijas (2)

Digitālais optiskais kabelis (1)

Maiņstrāvas adapteris (1)

Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads; 1)

Zemfrekvenču skaļrunim
paredzēti paliktņi (4)

Sistēmas ieslēgšana


/

Barošanas indikators (zaļš)

Sākšanas norādījumi


HT-MT300/MT301

Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads,
ietilpst komplektācijā)
Lietošanas instrukcijas

Zemfrekvenču
skaļrunis

Stieņa skaļrunis

Sākšanas norādījumi
(šis dokuments)

Maiņstrāvas adapteris
(ietilpst komplektācijā)

 Savienojiet maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), pēc tam savienojiet maiņstrāvas adapteri ar stieņa skaļruni.

Pievienojiet stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus) maiņstrāvas kontaktligzdām
(elektroenerģijas tīklam).
 Nospiediet  (barošana) uz sistēmas tālvadības pults.
Iedegsies ievades indikators.
 Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg zaļā krāsā.
Ja nedeg, sk. lietošanas instrukciju sadaļu “Problēmu novēršana”, apakšadaļu “Zemfrekvenču skaļrunis”.

Lai iestatītu tālvadības pulti

Piezīme
• Nenovietojiet magnētiskas kartes uz sistēmas vai sistēmas tuvumā.
• Nenovietojiet sistēmas tuvumā metāla priekšmetus, izņemot TV iekārtu. Bezvadu funkcijas var sākt darboties nestabili.

Lai uzstādītu zemfrekvenču skaļruni zem dīvāna
Ja zemfrekvenču skaļruni uzstādāt horizontāli, izmantojiet
skaļruņa paliktņus (ietilpst komplektācijā).

 Uzlieciet zemfrekvenču skaļrunim paliktņus, pēc tam novietojiet zemfrekvenču

skaļruni zem dīvāna ar skaļruni vērstu uz augšu.
 5 sekundes turiet nospiestu sistēmas tālvadības pults pogu VOICE.
Divreiz nomirgos indikatori USB un ANALOG; pēc tam tiks aktivizēts dīvāna režīms.
Kad zemfrekvenču skaļrunis ir novietots zem dīvāna, mainās skaņas kvalitāte.

Skaļruņa paliktņi
(ietilpst komplektācijā)
Zemfrekvenču skaļrunis
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Savienošana ar TV
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Vai jūsu televizoram ir digitālā optiskā ligzda?

Skaņas klausīšanās


/
Barošana
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TV

 +/–
Blu-ray Disc™ atskaņotājs,
kabeļtelevīzijas bloks vai
satelītuztvērēja bloks u.c.

Blu-ray Disc atskaņotājs,
kabeļtelevīzijas bloks vai
satelītuztvērēja bloks u.c.

SW  +/–

 Ieslēdziet televizoru, pēc tam izvēlieties nepieciešamo programmu vai ievadi, izmantojot TV tālvadības pulti.
Audio signāls

Digitālais optiskais kabelis
(ietilpst komplektācijā)

Audio signāls

Analogais audio kabelis
(neietilpst komplektācijā)

 Nospiediet sistēmas tālvadības pults pogu TV, lai ieslēgtu indikatoru TV.
Ja 1. darbības laikā savienojāt televizoru ar ligzdu ANALOG, nospiediet sistēmas tālvadības pults pogu ANALOG.
 Regulējiet skaļumu.
Regulējiet skaļumu, spiežot sistēmas tālvadības pults pogu  +/–.
Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, spiežot sistēmas tālvadības pults pogu SW  +/–.

Iestatīšana pabeigta!
Baudiet skaņu!

Lai iegūtu detalizētu informāciju par citām funkcijām un problēmu
novēršanu, sk. komplektācijā iekļautās Lietošanas instrukcijas.

Lietošanas instrukcijas

Piezīme
• Ja TV austiņu ligzda kalpo arī kā audio izejas ligzda, pārbaudiet televizora audio izvades iestatījumus. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
• Pārliecinieties, vai kabeļi ir kārtīgi pievienoti.
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