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VÝSTRAHA

Neinstalujte reproduktorový systém do 
stísněného prostoru, například do knihovny 
nebo vestavěné skříně.

Kvůli omezení rizika požáru nezakrývejte 
větrací otvory reproduktorového systému 
novinami, ubrusy, závěsy apod. Nevystavujte 
reproduktorový systém otevřenému ohni 
(například zapálené svíčky).

Kvůli omezení rizika požáru a úrazu 
elektřinou nevystavujte reproduktorový 
systém kapající ani stříkající vodě a 
nepokládejte na reproduktorový systém 
nádoby s tekutinami, například vázy apod.

Dokud je reproduktorový systém připojen k 
elektrické zásuvce, není odpojen od 
elektrické sítě, a to i v případě, že je 
reproduktorový systém vypnutý.

Síťová zástrčka slouží k odpojení 
reproduktorového systému od elektrické sítě, 
proto reproduktorový systém připojte ke 
snadno přístupné elektrické zásuvce. Pokud 
si na reproduktorovém systému všimnete 
čehokoli nenormálního, okamžitě jej odpojte 
od elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ
V případě výměny baterie za nesprávný typ 
hrozí nebezpečí výbuchu. 
Nevystavujte baterie ani zařízení, ve kterých 
jsou instalované baterie, příliš velkému teplu, 
například ze slunečního světla nebo ohně.

Neumísťujte tento produkt blízko 
lékařských přístrojů.
Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje 
magnet/y, které mohou interferovat s 
kardiostimulátory, shunty s 
programovatelnou chlopní, užívanými při 
léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými 
přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti 
osob, které tyto lékařské přístroje používají. 
Pokud používáte některý z těchto lékařských 
přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než 
budete používat tento produkt.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Doporučené kabely
Připojení k hostitelskému počítači a/nebo 
periferním zařízením musí být provedeno 
řádně stíněnými a uzemněnými kabely a 
konektory.

Pro reproduktor Bar
Typový štítek se nachází na spodní straně 
reproduktoru Bar.

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity 
stanovené v předpisech o EMK při použití 
připojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

Pro zákazníky v Evropě

Oznámení pro zákazníky: 
následující informace platí jen pro 
zařízení prodávaná v zemích, které 
uplatňují směrnice EU, a/nebo ve 
Spojeném království, které 
uplatňuje příslušné zákonné 
požadavky
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v 
zastoupení společností Sony Corporation.

Dovozce do EU a do Spojeného království: 
Sony Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo 
technických požadavků na výrobky danými 
směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat 
na zplnomocněného zástupce, kterým je 
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe 
B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, 
Belgie. 
Dotazy týkající se dovozce do Spojeného 
království nebo technických požadavků na 
výrobky ve Spojeném království je třeba 
adresovat na zplnomocněného zástupce, 
kterým je Sony Europe B.V., The Heights, 
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, 
Spojené království.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto 
zařízení splňuje požadavky směrnice 
2014/53/EU. 
Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k 
dispozici na následující internetové adrese:  
https://compliance.sony.eu

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto 
zařízení splňuje příslušné zákonné 
požadavky Spojeného království. 
Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici 
na následující internetové adrese: 
https://compliance.sony.co.uk

Toto rádiové zařízení je určeno k použití se 
schválenými verzemi softwaru, které jsou uvedeny 
v prohlášení o shodě. U softwaru nahraného v 
tomto rádiovém zařízení je ověřeno splnění 
základních požadavků předpisů pro rádiová 
zařízení.
Verzi softwaru můžete zjistit pomocí následujícího 
postupu.

1 Stiskněte tlačítko SOUND FIELD na dálkovém 
ovládání a podržte je po dobu minimálně 
5 sekund.
Informace o kanálu příspěvků se zobrazí na 
displeji čelního panelu.

2 Stisknutím tlačítka  (hlasitost) +/– na 
dálkovém ovládání zobrazíte verzi softwaru na 
displeji čelního panelu.

Likvidace nepotřebných 
baterií a elektrického 
nebo elektronického 
zařízení (platí v Evropské 
unii a dalších státech 
uplatňujících oddělený 

systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo 
obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se 
nemělo nakládat jako s běžným domácím 
odpadem. Symbol, který se nachází na určitých 
typech baterii, může být kombinován s chemickou 
značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je 
přidána, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % 
olova. Správným nakládáním s těmito 
nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete 
zabránit možným negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo 
docházet v případech nevhodného zacházení. 
Recyklace materiálů pomůže ochránit přírodní 
zdroje. V případě, že výrobek z důvodů 
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje 
trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby 
takovouto baterii vyměnil pouze kvalifikovaný 
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně 
naloženo, předejte výrobky, kterým končí 
životnost, na příslušné místo určené ke sběru 
elektrických a elektronických zařízení za účelem 
jejich recyklace. V případě, že jde o ostatní baterie, 
nahlédněte do části návodu, která popisuje 
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou 
baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné 
místo. Pro podrobnější informace o recyklaci 
tohoto výrobku či baterie kontaktujte místní 
obecní úřad, podnik pro likvidaci domovních 
odpadů nebo prodejnu, ve které jste výrobek 
nebo baterii zakoupili.

Toto zařízení je nutné instalovat a používat tak, 
aby byl zachován 20 cm odstup vysílače od 
lidského těla.

Bezpečnostní opatření 

Bezpečnost 
• Pokud do reproduktorového systému spadne 

nějaký předmět nebo pokud do něj vnikne 
tekutina, odpojte reproduktorový systém 
a nechte je zkontrolovat kvalifikovanými 
pracovníky, než je budete dále používat.

• Nelezte na reproduktorovém systému, mohlo by 
dojít k vašemu pádu a poranění nebo k 
poškození reproduktorového systému.

Zdroje napájení
• Než začnete reproduktorový systém používat, 

zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá 
místnímu zdroji napájení. Provozní napětí je 
uvedeno na typovém štítku ve spodní části 
reproduktoru Bar.

• Pokud reproduktorový systém nebudete po delší 
dobu používat, odpojte reproduktorový systém 
od síťové zásuvky. Při odpojování napájecího 
kabelu uchopte samotnou zástrčku, nikdy 
netahejte za kabel.

• Kvůli bezpečnosti je jeden kolík zástrčky širší než 
druhý a zástrčku je tak možné do zásuvky 
zastrčit jen jedním způsobem. Pokud zástrčku 
nemůžete do zásuvky zcela zasunout, obraťte se 
na svého prodejce.

• Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze 
kvalifikovaný servis.

Tvorba tepla
Třebaže se reproduktorový systém během 
provozu zahřívá, nejedná se o poruchu.
Pokud budete toto reproduktorový systém po 
delší dobu používat při vysoké hlasitosti, teplota 
reproduktorového systému v zadní a spodní části 
výrazně vzroste. Abyste se nepopálili, nedotýkejte 
se reproduktorového systému.

Umístění
• Umístěte reproduktorový systém na místo s 

dostatečnou ventilací, aby nedocházelo 
k akumulaci tepla a abyste prodloužili životnost 
reproduktorového systému.

• Neumisťujte reproduktorový systém do blízkosti 
zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému 
slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo 
mechanickým otřesům.

• Na reproduktor Bar nic nestavte.
• Pokud reproduktorový systém používáte 

v kombinaci s televizorem, videopřehrávačem 
nebo kazetovým přehrávačem, může se 
objevovat šum a může tím také utrpět kvalita 
obrazu. V takovém případě umístěte 
reproduktorový systém dále od televizoru, 
videopřehrávače nebo kazetového přehrávače.

• Při umisťování reproduktorového systému na 
povrch se speciální povrchovou úpravou 
(například vosk, olej, leštěnka apod.) buďte 
opatrní, může dojít ke vzniku skvrn nebo 
vyblednutí barev povrchu.

• Dávejte pozor, abyste se neporanili o rohy 
reproduktoru Bar.

Provoz
Před připojením jiného vybavení 
reproduktorového systému vypněte a odpojte.

Pokud dochází k nesprávnému 
zobrazování barev na obrazovce 
nedalekého televizoru
U určitých typů televizoru se mohou objevovat 
nesprávné barvy.
• Pokud se objevují nesprávné barvy… 

Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách jej 
znovu zapněte.

• Pokud se objevují nesprávné barvy… 
Umístěte reproduktorový systém dále od 
televizoru.

Čištění
• Reproduktorový systém čistěte pomocí měkkého 

suchého hadříku. Nepoužívejte zdrsněné 
houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je 
alkohol nebo benzín.

Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající 
se reproduktorového systému, obraťte se prosím 
na nejbližšího prodejce Sony.

O tomto návodu k použití
• Pokyny v tomto návodu k použití popisují 

ovládací prvky na dálkovém ovládání.
• Některé obrázky představují koncepční nákresy 

a mohou se lišit od skutečných produktů.
• Znaky v závorkách [ ] se objeví na displeji na 

čelním panelu.

Instalace a připojení

Připojení televizoru kabelem 
HDMI a/nebo optickým kabelem
Viz Počáteční instrukce (samostatný dokument).

Připevnění reproduktoru Bar na 
zeď
Reproduktor Bar můžete připevnit na zeď.

Poznámky
• Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou 

vhodné pro materiál a sílu dané stěny. Protože 
sádrokartonové stěny jsou obzvláště křehké, připevněte 
šrouby bezpečně do profilu pod stěnou. Namontujte 
reproduktory Bar vodorovně a zavěste je na šrouby 
v hmoždinkách v místě, kde je zeď plochá.

• Nechte instalaci provést prodejcem Sony nebo dodavatelem 
s licencí, během instalace věnujte obzvláštní pozornost 
bezpečnosti.

• Pokud použijete kabel s velkým konektorem, možná 
nebudete moci namontovat reproduktor Bar na stěnu.

• Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či 
škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou silou 
stěny, nesprávnou montáží šroubů nebo přírodní 
katastrofou apod.

1 Připravte si dva šrouby (nejsou součástí 
balení), které jsou vhodné pro otvory pro 
montáž na zeď na zadní straně reproduktoru 
Bar.

4 mm

30 mm nebo více

5,1 mm

10 mm

Otvor na zadní straně 
reproduktoru Bar

2 Zarovnejte vertikální linii nad  
„   STŘEDOVOU LINII TELEVIZORU“ 
vytisknutou na ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA 
ZEĎ (součást balení) se středem šířky 
televizoru.

Střed televizoru

ŠABLONA 
PRO MONTÁŽ 
NA ZEĎ

3 Zarovnejte „   SPODNÍ LINII TELEVIZORU“ 
vytisknutou na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA 
ZEĎ se spodní částí televizoru, potom nalepte 
ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ na zeď 
pomocí běžně dostupné lepicí pásky atd. 

Lepicí páska 
apod.

ŠABLONA 
PRO MONTÁŽ 
NA ZEĎ

4 Utáhněte šrouby připravené v kroku č. 1 
bezpečně na značkách pro šrouby () na  
„   LINII PRO ŠROUBY“ vytisknuté na 
ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA ZEĎ. 

368,5 mm 368,5 mm

10,5 mm až 
11,5 mm

Šrouby
Značky ()

737 mm

5 Odstraňte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.

6 Pověste reproduktor Bar na šrouby.
Zarovnejte otvory na zadní straně reproduktoru 
Bar se šrouby, potom pověste reproduktor Bar 
na oba šrouby.

Poznámka
Při lepení ŠABLONY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ ji dobře vyhlaďte.

Manuální připojení subwooferu
Pokud se Vám nedaří připojit subwoofer k 
reproduktorovému systému, nebo pokud 
používáte několik bezdrátových produktů a chcete 
upřesnit bezdrátové připojení pro připojení 
reproduktorového systému k subwooferu, zařízení 
připojte manuálně.

Indikátor napájení

LINK

 tlačítko (BLUETOOTH)

+ tlačítko (volume)

1 Stiskněte a na dobu delší než 5 sekund 
podržte tlačítka  (BLUETOOTH) a + (volume) 
na reproduktoru Bar.
Objeví se [SECURE LINK], poté zabliká [LINK] na 
displeji na čelním panelu.
Pro zrušení připojení stiskněte a na dobu delší 
než 5 sekund podržte tlačítka  (BLUETOOTH) a 
+ (volume) na reproduktoru Bar.

2 Stiskněte tlačítko LINK na subwooferu.
Spustí se manuální připojení.
Indikátor napájení na subwooferu bude blikat 
žlutě.

3 Ujistěte se, zda na displeji na čelním panelu 
svítí [DONE].
Manuální připojení je navázáno a indikátor 
napájení na subwooferu svítí žlutě.

Poznámka
Pokud se na displeji na čelním panelu objeví [ERROR], nebylo 
připojení k subwooferu navázáno. Proveďte manuální 
připojení ještě jednou.

Součásti a ovládací prvky

Reproduktor Bar 
Přední část

  tlačítko (power)
Zapíná reproduktorový systém nebo je 
přepíná do pohotovostního režimu. 

  tlačítko (TV)
  tlačítko (BLUETOOTH)
 tlačítka +/– (volume)
 indikátor BLUETOOTH

 — Zabliká dvakrát modře: Během párování 
pohotovostní režim

 — Bliká modře: probíhá pokus o navázání 
připojení BLUETOOTH.

 — Svítí modře: připojení BLUETOOTH bylo 
navázáno. 

 displej na čelním panelu
 snímač dálkového ovládání

Namířením dálkového ovládání na snímač 
dálkového ovládání můžete reproduktorový 
systém ovládat. 

Zadní část

 AC vstup
 HDMI OUT (TV (ARC)) konektor

Televizor vybavený vstupním konektorem 
HDMI připojte pomocí kabelu HDMI. 
Reproduktorový systém je kompatibilní s 
Audio Return Channel (ARC). ARC je funkce, 
která vysílá zvuk z televizoru do AV zařízení, 
jako je reproduktorový systém, ze 
vstupního konektoru HDMI televizoru. 

 TV IN (OPTICAL) konektor
 IR opakovač

Přenáší dálkový signál dálkového ovládání 
televizoru do televizoru.

 UPDATE port
Připojte USB paměť při aktualizaci 
reproduktorového systému.

Subwoofer 

 indikátor napájení
 — Svítí zeleně: Subwoofer je připojen k 
reproduktorovému systému.

 — Svítí červeně: Subwoofer je 
v pohotovostním režimu.

 — Svítí žlutě: Subwoofer je připojen k 
reproduktorovému systému manuálně.

 — Bliká pomalu zeleně: Subwoofer se pokouší 
o připojení k reproduktorovému systému.

 — Svítí pomalu žlutě: Subwoofer se pokouší o 
připojení k reproduktorovému systému 
manuálně.

 — Zabliká dvakrát žlutě: Subwoofer je v 
pohotovostním režimu párování s 
manuálním připojení.

 — Bliká rychle žlutě: Probíhá aktualizace 
softwaru.

 — Zhasne: Subwoofer je vypnutý. 

  tlačítko (power)
Zapíná nebo vypíná subwoofer. 

 tlačítko LINK
 AC vstup

Dálkové ovládání
Některá tlačítka fungují různě podle toho, jak 
dlouho držíte tlačítko stisknuté. Tento oddíl 
zobrazuje vysvětlení funkcí při krátkém stisknutí.
Pro podrobnosti o dalších funkcích se podívejte 
na „Změna nastavení“ na zadní straně.

 INPUT 
Vybírá vstup pro přehrávání na 
reproduktorovém systému.
Při stisknutí tlačítka INPUT se vstupní zdroj 
zapne mezi vstupem TV a BLUETOOTH.

 SOUND FIELD
Zapíná/vypíná prostorový efekt. 

  (volume) +*/–
Upravuje hlasitost. 

 BASS +/–
Upravuje hlasitost subwooferu.

  (power)
Zapíná reproduktorový systém nebo je 
přepíná do pohotovostního režimu.

 VOICE
Zapíná/vypíná hlasový režim. 

 NIGHT
Zapíná/vypíná noční režim. 

  (muting)
Dočasně vypíná zvuk.

* Tlačítko  (volume) + má hmatovou tečku. Používejte je 
jako pomůcku při ovládání.

Výměna baterií v dálkovém ovládání
Když reproduktorový systém nereaguje na dálkové 
ovládání, vyměňte dvě baterie za nové.
Při výměně použijte manganové baterie R03 
(velikost AAA).

Poslech hudby/zvuku

Poslech televizoru s pomocí 
HDMI kabelu (ARC) nebo 
optického digitálního kabelu
Můžete poslouchat zvuk z televizoru na 
reproduktorovém systému.

INPUT

 (volume) +/–

BASS +/–

1 Stiskněte tlačítko INPUT opakovaně pro výběr 
[TV] na displeji na čelním panelu.

2 Upravte hlasitost.
• Upravte hlasitost stisknutím tlačítka 
 (volume)+/– na dálkovém ovládání.

• Upravte hlasitost subwooferu stisknutím 
tlačítka BASS +/– na dálkovém ovládání.

Poznámka
Když připojíte televizor ke konektoru HDMI OUT (TV (ARC)) i 
ke konektoru TV IN (OPTICAL), konektor pro audio vstup se 
vybere podle toho, který vstup přijme audio signál jako první. 

Rada
Vstup můžete také zvolit stisknutím tlačítka  (TV) nebo na 
reproduktoru Bar.

Poslech hudby z mobilního 
zařízení s pomocí funkce 
BLUETOOTH®
Hudbu uloženou v mobilním zařízení, jako je 
chytrý telefon nebo tablet, můžete poslouchat 
prostřednictvím bezdrátového připojení 
propojením reproduktorového systému 
a mobilního zařízení pomocí funkce BLUETOOTH. 
Při připojování k mobilnímu zařízení pomocí 
funkce BLUETOOTH můžete provádět funkce 
prostřednictvím reproduktorového systému, aniž 
byste museli zapínat televizor.

Poslech hudby spárováním s mobilním 
zařízením 
Budete muset spárovat reproduktorový systém a 
mobilní zařízení pomocí funkce BLUETOOTH.
Párování je proces vyžadovaný pro předběžnou 
vzájemnou registraci informací o bezdrátově 
připojovaných zařízeních BLUETOOTH.

 (volume) +/–

BASS +/–

1 Stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH) na 
reproduktoru Bar po dobu 2 sekund.

 tlačítko 
(BLUETOOTH)

2 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na 
reproduktoru Bar zabliká dvakrát opakovaně 
modře a na displeji na čelním panelu se 
zobrazí [PAIRING]. 
Reproduktorový systém přejde do režimu 
párování. 

3 Na mobilním zařízení vyhledejte 
reproduktorový systém provedením operace 
párování.
Na obrazovce mobilního zařízení se objeví 
seznam nalezených BLUETOOTH zařízení. 
Informace o spárování BLUETOOTH zařízení a 
mobilního zařízení naleznete v návodu 
k použití mobilního zařízení.

4 Spárujte reproduktorový systém a mobilní 
zařízení výběrem možnosti „HT-S400“ ze 
seznamu na obrazovce mobilního zařízení.
Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000.“

5 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na 
reproduktoru Bar svítí modře a na displeji na 
čelním panelu se zobrazí [BT]. 
Připojení mezi reproduktorovým systémem 
a mobilním zařízením bylo navázáno.

6 Spusťte audio přehrávání pomocí hudební 
aplikace v připojeném mobilním zařízení.
Zvuk se ozývá z reproduktorového systému.

7 Upravte hlasitost.
• Upravte hlasitost stisknutím tlačítka 
 (volume)+/– na dálkovém ovládání.

• Upravte hlasitost subwooferu stisknutím 
tlačítka BASS +/– na dálkovém ovládání.

Poznámky
• Můžete spárovat až 9 BLUETOOTH zařízení. Pokud je 

spárováno 10. BLUETOOTH zařízení, bude první připojené 
zařízení nahrazeno novým.

• Proveďte párování pro druhé a další mobilní zařízení.

Rady
• Stav připojení funkce BLUETOOTH můžete zkontrolovat 

pomocí stavu indikátoru BLUETOOTH.
• Když vyberete vstup BLUETOOTH, přepnete reproduktorový 

systém do režimu párování krátkým stisknutím tlačítka 
 (BLUETOOTH) na reproduktoru Bar.

Poslech hudby ze spárovaného 
mobilního zařízení

INPUT

 (volume) +/–

BASS +/–

1 Zapněte funkci BLUETOOTH na mobilním 
zařízení.

2 Stiskněte tlačítko INPUT opakovaně pro výběr 
[BT] nebo stiskněte krátce  (BLUETOOTH) 
reproduktoru Bar.
Indikátor BLUETOOTH začne blikat a 
reproduktorový systém se automaticky znovu 
připojí k naposledy připojenému BLUETOOTH 
zařízení.

3 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na 
reproduktoru Bar svítí modře a na displeji na 
čelním panelu se zobrazí [BT]. 
Připojení mezi reproduktorovým systémem 
a mobilním zařízením bylo navázáno.

4 Spusťte audio přehrávání pomocí hudební 
aplikace v připojeném mobilním zařízení.
Zvuk se ozývá z reproduktorového systému.

5 Upravte hlasitost.
• Upravte hlasitost stisknutím tlačítka 
 (volume)+/– na dálkovém ovládání.

• Upravte hlasitost subwooferu stisknutím 
tlačítka BASS +/– na dálkovém ovládání.

Poslech zvuku z televizoru Sony 
s funkcí BLUETOOTH 

Co vše můžete při připojení televizoru 
pomocí funkce BLUETOOTH
Při použití televizoru Sony* s funkcí BLUETOOTH 
můžete poslouchat zvuk z televizoru nebo ze 
zařízení, které je k televizoru připojeno, 
prostřednictvím bezdrátového propojení 
reproduktorového systému a televizoru.

* Televizor musí být kompatibilní s profilem A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) profilu BLUETOOTH.

Přehrávač disků 
Blu-ray, set-top box, 
herní konzole apod.

Sony TV

Poslech zvuku z televizoru při 
připojení reproduktorového systému 
a televizoru bezdrátově 
Budete muset spárovat reproduktorový systém a 
televizor pomocí funkce BLUETOOTH.

INPUT

 (power)

1 Zapněte televizor.

2 Stiskněte  (power) pro zapnutí 
reproduktorového systému.

3 Stiskněte a podržte  (BLUETOOTH) na 
reproduktoru Bar a tlačítko INPUT na 
dálkovém ovládání souběžně po dobu 
5 sekund.
Reproduktorový systém přejde do režimu 
párování BLUETOOTH.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí po sobě 
[TV-BT] a [ON].

 tlačítko 
(BLUETOOTH)

4 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na 
reproduktoru Bar zabliká dvakrát opakovaně 
modře a na displeji na čelním panelu se 
zobrazí [PAIRING]. 

5 Na televizoru vyhledejte reproduktorový 
systém provedením operace párování.
Na obrazovce televizoru se objeví seznam 
nalezených BLUETOOTH zařízení.
Informace o spárování BLUETOOTH zařízení a 
televizoru naleznete v návodu k použití 
televizoru.

6 Spárujte reproduktorový systém a televizor 
výběrem možnosti „HT-S400“ ze seznamu na 
obrazovce televizoru.

7 Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na 
reproduktoru Bar svítí modře a na displeji na 
čelním panelu se zobrazí [TV-BT]. 
Připojení mezi reproduktorovým systémem 
a televizorem bylo navázáno.

8 Vyberte program nebo vstup zařízení pomocí 
dálkového ovládání televizoru.
Zvuk k obrazu zobrazenému na obrazovce 
televizoru bude vycházet z reproduktorového 
systému.

9 Hlasitost reproduktorového systému upravujte 
pomocí dálkového ovládání televizoru.
Při stisknutí tlačítka ztlumení na dálkovém 
ovládání televizoru bude zvuk dočasně 
ztlumen.

Poznámky
• Pokud není zvuk televizoru výstupem z reproduktorového 

systému, stiskněte INPUT pro výběr výstupu televizoru a 
zkontrolujte status na displeji na čelním panelu na 
reproduktoru Bar.

 — [TV-BT] se zobrazí na displeji na čelním panelu: 
reproduktorový systém a televizor jsou připojeny a zvuk 
televizoru bude výstupem reproduktorový systém.

 — Indikátor BLUETOOTH zabliká dvakrát opakovaně a 
[PAIRING] se zobrazí na displeji na čelním panelu: 
Proveďte párování na televizoru.

 — [TV] se zobrazí na displeji na čelním panelu: Proveďte 
kroky od začátku.

• Když připojíte reproduktorový systém a televizor pomocí 
HDMI kabelu bude připojení BLUETOOTH zrušeno. Abyste 
reproduktorový systém a televizor propojili znovu pomocí 
funkce, odpojte HDMI kabel, potom proveďte připojení 
znovu od začátku.

Poslech zvuku ze spárovaného 
televizoru
1 Zapněte televizor pomocí dálkového ovládání 

televizoru.
Reproduktorový systém se zapne společně se 
zapnutím napájení televizoru a zvuk z 
televizoru se bude ozývat z reproduktorového 
systému.

2 Vyberte program nebo vstup zařízení pomocí 
dálkového ovládání televizoru.
Zvuk k obrazu zobrazenému na obrazovce 
televizoru bude vycházet z reproduktorového 
systému.

3 Hlasitost reproduktorového systému upravujte 
pomocí dálkového ovládání televizoru.
Při stisknutí tlačítka ztlumení na dálkovém 
ovládání televizoru bude zvuk dočasně 
ztlumen.

Rada
Když televizor vypnete, reproduktorový systém se také vypne 
společně s vypnutím napájení televizoru.

O funkcích s dálkovým ovládáním, které je 
součástí balení reproduktorového systému
Můžete používat následující tlačítka.

SOUND FIELD

 (volume) +/–

BASS +/–

INPUT

VOICE

NIGHT

 (ztlumení)

Poznámka
Když vyberete na dálkovém ovládání, které je součástí balení 
reproduktorového systému, vstup BLUETOOTH, nebude 
výstupem z reproduktorového systému zvuk z televizoru. Pro 
výstup zvuku z televizoru stiskněte INPUT na dálkovém 
ovládání.

Pokračování na zadní straně

https://compliance.sony.eu
https://compliance.sony.co.uk


Nastavení zvuku

Vychutnejte si efekt 
prostorového zvuku (SOUND 
FIELD) 
Efekt prostorového zvuku můžete zapnout pro 
optimalizaci vašich zvukových zdrojů. 

SOUND FIELD

1 Stiskněte tlačítko SOUND FIELD pro výběr 
nastavení.
Nastavení se zobrazí na displeji na čelním 
panelu. 

Nastavení Vysvětlení
[SF.ON] Zvuk je reprodukován s 

prostorovým efektem.
Toto nastavení je vhodné pro 
vyzkoušení efektu 
prostorového zvuku.

[SF.OFF] Zvuk je reprodukován bez 
prostorového efektu.
Toto nastavení je vhodné pro 
poslech hudby nebo zpráv.

Zřetelné rozhovory (VOICE)

VOICE

1 Stiskněte tlačítko VOICE pro výběr nastavení.
Nastavení se zobrazí na displeji na čelním 
panelu. 

Nastavení Vysvětlení
[Vo.ON] Rozhovor je dobře slyšet díky 

zvětšení pásma slyšitelnosti 
rozhovoru.

[Vo.OFF] Deaktivuje funkci hlasového 
režimu.

Zřetelný zvuk s nízkou hlasitostí 
o půlnoci (NIGHT) 

NIGHT

1 Stiskněte tlačítko NIGHT pro výběr nastavení.
Nastavení se zobrazí na displeji na čelním 
panelu. 

Nastavení Vysvětlení
[N.ON] Zvuk je výstupem s nízkou 

hlasitostí a minimální ztrátou 
věrohodnosti a zřetelnosti 
rozhovoru.

[N.OFF] Deaktivuje funkci nočního 
režimu.

Poznámka
Když vypnete reproduktorový systém, je toto nastavení 
automaticky nastaveno na [N.OFF].

Použití reproduktorového 
systému propojením s 
televizorem

Ovládání reproduktorového 
systému propojením s 
televizorem (funkce Ovládání 
zařízení HDMI) 
Připojení televizoru kompatibilního s funkcí 
Ovládání zařízení HDMI za použití HDMI kabelu 
vám umožňuje propojit ovládání 
reproduktorového systému, jako např. zapínání/
vypínání nebo úprava hlasitosti na televizoru. 

O funkci Ovládání zařízení HDMI
Funkce Ovládání zařízení HDMI je funkce, která 
aktivuje ovládání zařízení připojených pomocí 
HDMI kabelu (High-Definition Multimedia 
Interface) vzájemným propojením.
Ačkoli tato funkce funguje u zařízení 
kompatibilních s funkcí Ovládání zařízení HDMI, 
nemusí fungovat v případě připojení zařízení od 
jiného výrobce než Sony.

Příprava na ovládání při propojení s 
televizorem
Aktivuje nastavení funkce Ovládání zařízení HDMI 
vybraného televizoru k reproduktorovému 
systému pomocí HDMI kabelu.
Výchozí nastavení funkce Ovládání zařízení HDMI 
reproduktorového systému je [ON]. 

Rady 
• Při připojení zařízení, jako např. přehrávače Blu-ray disků k 

televizoru pomocí HDMI kabelu, aktivujte u jeho ovládání 
funkci Ovládání zařízení HDMI.

• Pro aktivování funkce Ovládání zařízení HDMI televizoru 
nebo přehrávače Blu-ray disků si přečtěte návod k použití.

• Pokud aktivujete funkci Ovládání zařízení HDMI (funkce 
„BRAVIA“ Sync) při použití televizoru Sony, aktivuje se 
automaticky také funkce Ovládání zařízení HDMI 
reproduktorového systému. Po dokončení nastavení se na 
displeji na čelním panelu zobrazí [DONE].

Ovládání napájení nebo úpravy 
hlasitosti pomocí dálkového ovládání 
televizoru
Při zapnutí/vypnutí televizoru nebo úpravě 
hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru je 
ovládání napájení reproduktorového systému 
nebo úprava hlasitosti propojena.

Propojení napájení
Když televizor zapnete nebo vypnete, 
reproduktorový systém se automaticky zapne 
nebo vypne.

Poznámka
Pokud reproduktorový systém vypnete před vypnutím 
televizoru, reproduktorový systém se možná nezapne 
automaticky, i když televizi příště zapnete. V takovém případě 
postupujte následovně.

 — Vyberte reproduktorový systém jako zařízení výstupu zvuku 
v nabídce televizoru.

 — Při použití televizoru Sony zapněte reproduktorový systém 
při zapnutém televizoru.

Úprava hlasitosti
Zvuk televizoru, který sledujete, je automaticky 
výstupem reproduktorového systému. Úpravu 
hlasitosti reproduktorového systému můžete 
provádět pomocí dálkového ovládání televizoru.

Rada 
Změnu nastavení funkce Ovládání zařízení HDMI můžete 
provést následovně. 

1 Stiskněte a podržte po dobu delší než 5 sekund tlačítko 
VOICE na dálkovém ovládání.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí [CONTROL FOR 
HDMI].

2 Stiskněte tlačítko  (volume) +/– na dálkovém ovládání 
pro zobrazení požadovaného nastavení na displeji na 
čelním panelu.

3 Počkejte, dokud nastavení zobrazené na displeji na 
čelním panelu nezmizí.
Nastavení je definováno.

Ovládání reproduktorového 
systému propojením s 
televizorem kompatibilním s 
funkcí „BRAVIA“ Sync
Funkce „BRAVIA“ Sync je rozšířená funkce vyvinutá 
společnosti Sony, která je založena na funkce 
Ovládání zařízení HDMI. Při připojení zařízení 
kompatibilních s funkcí „BRAVIA“ Sync, jako např. 
televizoru, pomocí HDMI kabelu můžete ovládat 
zařízení vzájemným propojením.

Použití funkce „BRAVIA“ Sync
Funkce „BRAVIA“ Sync je aktivovaná při aktivování 
funkce Ovládání zařízení HDMI zařízení Sony. Pro 
ovládání přes aktivování funkce Ovládání zařízení 
HDMI viz „Příprava na ovládání při propojení s 
televizorem.“

Co je možné díky funkci „BRAVIA“ Sync
Funkce Ovládání zařízení HDMI
• Propojení napájení
• Úprava hlasitosti

Úspora elektrické energie
Chcete-li při používání reproduktorového systému 
šetřit energii, změňte následující nastavení.

Vypnutí reproduktorového 
systému rozpoznáním stavu 
používání
Když zapnete funkci automatického 
pohotovostního režimu, přejde reproduktorový 
systém do pohotovostního režimu automaticky 
vždy, když na reproduktorovém systému 
neprovedete žádnou operaci po dobu zhruba 
20 minut a když reproduktorový systém nepřijímá 
vstupní signál. 

1 Stiskněte a na dobu delší než 5 sekund 
podržte tlačítka  (volume) a  (TV) na 
reproduktoru Bar.
[AUTO STANDBY] a současné nastavení se 
zobrazí na displeji na čelním panelu.

2 Stiskněte tlačítko  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro zobrazení 
požadovaného nastavení na displeji na čelním 
panelu.

3 Počkejte, dokud nastavení zobrazené na 
displeji na čelním panelu nezmizí.
Nastavení je definováno.

Úspora energie v pohotovostním 
režimu
Abyste v pohotovostním režimu šetřili energii, 
vypněte BLUETOOTH pohotovostní režim a funkci 
Ovládání zařízení HDMI.
Pro změnu nastavení BLUETOOTH pohotovostního 
režimu stiskněte a podržte po dobu delší než 
5 sekund  (power),  (BLUETOOTH), a – (volume) 
reproduktoru Bar (změněné nastavení se zobrazí 
na displeji na čelním panelu). 
Pro změnu nastavení funkce Ovládání zařízení 
HDMI stiskněte a podržte po dobu delší než 
5 sekund tlačítko VOICE na dálkovém ovládání a 
dojde k zobrazení nastavení na displeji na čelním 
panelu, poté stiskněte  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro výběr požadovaného 
nastavení.

Změna nastavení

Audio nastavení
Příjemný poslech se 
ztlumeným zvukem.

Poslechu se ztlumeným 
zvukem docílíte 
zkomprimováním 
dynamického rozsahu 
(rozsah od maximální do 
minimální hlasitosti) 
zvukového signálu 
nastavením na [ON].
Tato funkce funguje pouze 
při přehrávání signálu Dolby 
Digital.

1 Stiskněte a podržte na dobu delší než 
5 sekund tlačítko  (power),  (TV), a 
– (volume) na reproduktoru Bar.
[DRC] a současné nastavení se zobrazí na 
displeji na čelním panelu.

2 Pro změnu nastavení proveďte stejný 
postup jako v kroku 1.
Nastavení je definováno, poté co se zobrazí 
změněné nastavení na displeji na čelním 
panelu.

Automatická úprava 
hlasitosti připojeného 
zařízení

Úpravu hlasitosti můžete 
provést automaticky v 
závislosti na vstupním 
signálu nebo obsahu 
připojeného zařízení 
nastavením na [ON].

1 Stiskněte a podržte po dobu delší než 
5 sekund tlačítko NIGHT na dálkovém 
ovládání.
[A.VOL] se zobrazí na displeji na čelním 
panelu.

2 Stiskněte tlačítko  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro zobrazení 
požadovaného nastavení na displeji na 
čelním panelu.

3 Počkejte, dokud nastavení zobrazené na 
displeji na čelním panelu nezmizí.
Nastavení je definováno.

Výběr zvuku pro 
multiplexovou reprodukci

Můžete vybrat zvuk pro 
multiplexovou reprodukci 
zvuku.

1 Stiskněte a podržte po dobu delší než 
5 sekund tlačítko  (ztlumit hlasitost) na 
dálkovém ovládání.
[DUAL] se zobrazí na displeji na čelním 
panelu.

2 Stiskněte tlačítko  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro zobrazení 
požadovaného nastavení na displeji na 
čelním panelu.

3 Počkejte, dokud nastavení zobrazené na 
displeji na čelním panelu nezmizí.
Nastavení je definováno.

Nastavení BLUETOOTH
Zapnutí a vypnutí 
BLUETOOTH 
pohotovostního režimu

Můžete zapnout 
reproduktorový systém a 
spustit automaticky připojení 
BLUETOOTH pomocí 
ovládání zařízení 
BLUETOOTH, zatímco 
reproduktorový systém bude 
v pohotovostním režimu, 
provedením nastavení na 
[ON].

1 Stiskněte a podržte na dobu delší než 
5 sekund tlačítko  (power), 

 (BLUETOOTH), a – (volume) na 
reproduktoru Bar.
[BT STANDBY] a současné nastavení se 
zobrazí na displeji na čelním panelu.

2 Pro změnu nastavení proveďte stejný 
postup jako v kroku 1.
Nastavení je definováno, poté co se zobrazí 
změněné nastavení na displeji na čelním 
panelu.

Poznámky
• Když je BLUETOOTH pohotovostní režim zapnutý, zvýší 

se spotřeba energie v pohotovostním režimu.
• BLUETOOTH pohotovostní režim nelze nastavit, pokud 

je funkce BLUETOOTH vypnutá. 

Zapnutí a vypnutí funkce 
BLUETOOTH

Funkci BLUETOOTH můžete 
zapnout nebo vypnout.

1 Stiskněte a na dobu delší než 5 sekund 
podržte tlačítko  (power) a 

 (BLUETOOTH) na reproduktoru Bar.
[BT POWER] a současné nastavení se 
zobrazí na displeji na čelním panelu.

2 Pro změnu nastavení proveďte stejný 
postup jako v kroku 1.
Nastavení je definováno, poté co se zobrazí 
změněné nastavení na displeji na čelním 
panelu.

Nastavení displeje na čelním panelu/indikátorů
Úprava jasu na displeji na 
čelním panelu a 
indikátorů

Jas můžete upravovat u 
následujících prvků.
• Displej na čelním panelu 

na reproduktoru Bar
• BLUETOOTH indikátor na 

reproduktoru Bar
• Indikátor napájení na 

subwooferu

1 Stiskněte a na dobu delší než 5 sekund 
podržte tlačítko  (TV) a  (BLUETOOTH) 
na reproduktoru Bar.
[DIMMER] se zobrazí na displeji na čelním 
panelu.

2 Stiskněte tlačítko  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro zobrazení 
požadovaného nastavení na displeji na 
čelním panelu.

3 Počkejte, dokud nastavení zobrazené na 
displeji na čelním panelu nezmizí.
Nastavení je definováno.

Poznámka
Displej na čelním panelu je vypnut, pokud je vybráno 
[OFF]. Automaticky se zapne při stisknutí jakékoliv 
tlačítka, poté se opět vypne, pokud reproduktorový 
systémneovládáte po dobu přibližně 10 sekund. V 
případě, že reproduktorový systém nelze ovládat bez 
zobrazení zprávy na displeji na čelním panelu, rozsvítí se 
displej na čelním panelu s nastavením jasu [DARK].

Další nastavení/funkce
Kontrola nastavení zvuku 
a verze softwaru

Můžete kontrolovat 
informace o streamování, 
současné nastavení 
zvukového pole a 
hlasového/nočního režimu, 
a také verzi softwaru.

1 Stiskněte a podržte po dobu delší než 
5 sekund tlačítko SOUND FIELD na 
dálkovém ovládání.
Informace o streamování se zobrazí na 
displeji na čelním panelu.

2 Stiskněte tlačítko  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro zobrazení 
požadované kontrolní položky.
Při každém stisknutí tlačítka  (volume) 
– na dálkovém ovládání se zobrazená 
položka následovně cyklicky změní.
Informace o streamování  Zvukové pole 
 Hlasový režim  Noční režim  Verze 
softwaru
Kontrolní položka se zobrazí v obráceném 
pořadí stisknutím tlačítka  (volume) +.

Za použití funkce IR 
opakovač

Pokud reproduktor Bar 
zakrývá snímač dálkového 
ovládání televizoru, je 
možné, že dálkové ovládání 
televizoru nebude fungovat. 
V takovém případě aktivujte 
na reproduktorovém 
systému funkci IR 
opakovače.
Televizor můžete ovládat 
pomocí dálkového ovládání 
televizoru vysíláním signálu 
dálkového ovládání, který 
reproduktor Bar přijal do 
televizoru.

1 Stiskněte a na dobu delší než 5 sekund 
podržte tlačítka  (BLUETOOTH) a – 
(volume) na reproduktoru Bar.
[IR REPEATER] se zobrazí na displeji na 
čelním panelu.

2 Stiskněte tlačítko  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro zobrazení 
požadovaného nastavení na displeji na 
čelním panelu.

3 Počkejte, dokud nastavení zobrazené na 
displeji na čelním panelu nezmizí.
Nastavení je definováno.

Poznámka
Při použití funkce IR opakovače nainstalujte reproduktor 
bar do vzdálenosti 9 cm od obrazovky televizního 
přijímače nebo větší.

Aktualizace softwaru Spusťte aktualizaci softwaru 
po připojení USB flash disku, 
na který se má uložit soubor 
pro aktualizaci softwaru, aby 
byla provedena UPDATE 
portu na reproduktoru Bar.
Pro informace o 
aktualizacích softwaru 
navštivte následující 
webovou stránku:
• Pro zákazníky ze Severní, 

Střední a Jižní Ameriky 
https://www.sony.com/
am/support

• Pro zákazníky z Evropy 
https://www.sony.eu/
support

• Pro zákazníky z Asie, 
Pacifiku, Oceánie, Středního 
východu a Afriky 
https://www.sony-asia.
com/support 

1 Připojte USB flash disk, na který se má 
uložit soubor pro aktualizaci softwaru, aby 
byla provedena UPDATE portu na 
reproduktoru Bar.

2 Stiskněte a podržte po dobu delší než 
5 sekund tlačítko  (power), 

 (BLUETOOTH), a + (volume) na 
reproduktoru Bar.
[UPDATE] se zobrazí na displeji na čelním 
panelu a spustí se aktualizace softwaru.

Poznámka
Před provedením aktualizace zajistěte následující.

 — Funkce BLUETOOTH je zapnutá. 
 — Subwoofer je zapnutý a připojený k reproduktorovému 
systému.

Řešení problémů

Řešení problémů 
Pokud reproduktorový systém nepracuje řádně, 
postupujte následovně.

1 Zjistěte příčinu a řešení problému v sekci 
Řešení problémů.

2 Resetujte reproduktorový systém.
Veškerá nastavení reproduktorového systému 
budou navrácena do svého výchozího stavu. 
Pro podrobnosti viz „Resetování 
reproduktorového systému.“

Pokud budou problémy přetrvávat, obraťte se na 
nejbližšího prodejce Sony. 

Výkon
Reproduktorový systém se nespouští.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně 

zapojený.
• Odpojte napájecí kabel od zásuvky a po několika 

minutách jej znovu připojte.

Reproduktorový systém se automaticky 
vypíná.
• Je spuštěna funkce automatického 

pohotovostního režimu. Stiskněte a po dobu 
delší než 5 sekund podržte tlačítko  (power) a 
 (TV) na reproduktoru Bar a zobrazí se [AUTO 
STANDBY] na displeji na čelním panelu, poté 
stiskněte  (volume) +/– na dálkovém ovládání 
pro zobrazení [OFF] na displeji na čelním panelu.

Reproduktorový systém se nezapne při 
zapnutí televizoru.
• Zapněte funkci Ovládání zařízení HDMI. Stiskněte 

a podržte po dobu delší než 5 sekund tlačítko 
VOICE na dálkovém ovládání a zobrazí se 
[CONTROL FOR HDMI] na displeji na čelním 
panelu, poté stiskněte  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro zobrazení [ON] na 
displeji na čelním panelu.  
Televizor musí funkci Ovládání zařízení HDMI 
podporovat. Podrobnosti naleznete v návodu 
k použití televizoru.

• Zkontrolujte nastavení reproduktorů televizoru. 
Napájení reproduktorového systému se 
synchronizuje s nastavením reproduktorů 
televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu 
k použití televizoru.

• Pokud se zvuk televizoru při posledním 
sledování televize ozýval z reproduktorů 
televizoru, je v závislosti na televizoru možné, že 
se reproduktorový systém společně se zapnutím 
napájení televizoru nezapne.

Reproduktorový systém se vypne při 
vypnutí televizoru.
• Zkontrolujte nastavení funkce Ovládání zařízení 

HDMI stisknutím a podržením tlačítka VOICE na 
dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund, 
aby se zobrazilo [CONTROL FOR HDMI] na 
displeji na čelním panelu. Pro změnu nastavení 
stiskněte  (volume) +/– na dálkovém ovládání. 
Když je funkce Ovládání zařízení HDMI zapnuta 
a jako vstup reproduktorového systému je použit 
vstup televizoru, reproduktorový systém se při 
vypnutí televizoru automaticky vypne.

Reproduktorový systém se nevypne při 
vypnutí televizoru.
• Zkontrolujte nastavení funkce Ovládání zařízení 

HDMI stisknutím a podržením tlačítka VOICE na 
dálkovém ovládání po dobu delší než 5 sekund, 
aby se zobrazilo [CONTROL FOR HDMI] na 
displeji na čelním panelu. Pro změnu nastavení 
stiskněte  (volume) +/– na dálkovém ovládání. 
Když televizor vypnete, reproduktorový systém 
se automaticky vypne pouze tehdy, když je na 
reproduktorovém systému nastaven vstup 
televizoru. Televizor musí funkci Ovládání 
zařízení HDMI podporovat. Podrobnosti 
naleznete v návodu k použití televizoru. 

Obraz 
Nezobrazuje se obraz nebo se obraz 
nevysílá správně. 
• Pokud se nezobrazuje obraz, když je zvolen 

vstup TV, vyberte požadovaný kanál televizoru 
pomocí dálkového ovládání televizoru. 

Zvuk 
Reproduktorový systém se nemůže 
připojit k televizoru pomocí funkce 
BLUETOOTH.
• Když připojíte reproduktorový systém a televizor 

pomocí HDMI kabelu (není součástí balení) bude 
připojení BLUETOOTH zrušeno. Odpojte kabel 
HDMI, potom proveďte připojení od začátku.

Zvuk z televizoru se neozývá z 
reproduktorového systému.
• Zkontrolujte typ a připojení HDMI kabelu nebo 

optického digitálního kabelu, který je připojen 
k reproduktorovému systému a k televizoru (viz 
dokument Počáteční instrukce, který je součástí 
balení).

• Odpojte kabely, kterými jsou propojeny televizor 
a reproduktorový systém, potom je znovu pevně 
připojte. Odpojte napájecí kabely televizoru a 
reproduktorový systém od elektrické zásuvky, 
potom je znovu připojte.

• Když jsou reproduktorový systém a televizor 
propojeny pouze HDMI kabelem, zkontrolujte 
následující.

 — Zda je HDMI konektor připojeného televizoru 
označen „ARC“.

 — Zda je v televizoru zapnuta funkce Ovládání 
zařízení HDMI.

 — Zda je na reproduktorovém systému zapnuta 
funkce Ovládání zařízení HDMI. Stiskněte a 
podržte po dobu delší než 5 sekund tlačítko 
VOICE na dálkovém ovládání a zobrazí se 
[CONTROL FOR HDMI] na displeji na čelním 
panelu, poté stiskněte  (volume) +/– na 
dálkovém ovládání pro zobrazení [ON] na 
displeji na čelním panelu.

• Pokud televizor není kompatibilní s funkcí ARC, 
připojte optický digitální kabel (součást balení) 
(viz dokument Počáteční instrukce, který je 
součástí balení). Pokud televizor není 
kompatibilní s funkcí ARC, nebude se zvuk 
z televizoru ozývat ze z reproduktorového 
systému, ani pokud bude reproduktorový systém 
připojen ke konektoru HDMI IN televizoru.

• Zvolte vstup televizoru stisknutím tlačítka INPUT.
• Zvyšte hlasitost na televizoru nebo zrušte 

ztlumení.
• V závislosti na pořadí, v jakém zapnete televizor 

a reproduktorový systém, může být 
reproduktorový systém ztlumeno. Pokud k tomu 
dojde, nejprve zapněte televizor a až poté 
reproduktorový systém. 

• Nastavte reproduktory televizoru (BRAVIA) na 
audio systém. Informace o nastavení televizoru 
naleznete v návodu k použití televizoru.

• Zkontrolujte výstup zvuku televizoru. Informace 
o nastavení televizoru naleznete v návodu 
k použití televizoru.

• Reproduktorový systém podporuje audio 
formáty Dolby Digital a PCM. Při přehrávání 
nepodporovaného formátu nastavte digitální 
audio výstup v televizoru (BRAVIA) na „PCM“. 
Podrobnosti naleznete v návodu k použití 
televizoru.

Zvuk se ozývá z reproduktorového 
systému i z televizoru.
• Změňte audio nastavení výstupu na televizoru 

tak, aby byl zvuk televizoru reprodukován 
externím reproduktorem.

• Nastavte hlasitost televizoru na minimum.

Výstupní hlasitost reproduktorového 
systému není na stejné úrovni jako ta v 
televizoru, i když jsou pro hlasitost na 
reproduktorovém systému a v televizoru 
nastaveny stejné hodnoty.
• Když je funkce Ovládání zařízení HDMI zapnuta, 

hodnota úrovně hlasitosti reproduktorového 
systému se může zobrazit na televizoru jako 
hlasitost televizoru. Výstupní úrovně hlasitosti 
reproduktorového systému a televizoru se liší, i 
když jsou pro hlasitost na reproduktorovém 
systému a v televizoru nastaveny stejné 
hodnoty. Výstupní úrovně hlasitosti 
reproduktorového systému a televizoru se liší v 
závislosti na způsobu zpracování zvuku v 
jednotlivých zařízeních a nejde o poruchu.

Nelze dosáhnout efektu prostorového 
zvuku.
• V závislosti na vstupním signálu a na nastavení 

zvukového pole nemusí zpracování 
prostorového zvuku fungovat účinně. Efekt 
prostorového zvuku může být v závislosti na 
programu nebo disku slabý.

• Abyste mohli přehrávat vícekanálové audio, 
zkontrolujte nastavení výstupu digitálního zvuku 
na zařízení připojeném k reproduktorovému 
systému. Podrobnosti naleznete v návodu 
k použití připojeného zařízení. 

Subwoofer 
Ze subwooferu není slyšet žádný nebo jen 
velmi tichý zvuk.
• Zvyšte hlasitost subwooferu stisknutím tlačítka 

BASS + na dálkovém ovládání.
• Ujistěte se, že indikátor napájení na subwooferu 

svítí zeleně nebo žlutě.
• Pokud indikátor napájení na subwooferu nesvítí, 

postupujte následujícím způsobem.
 — Zkontrolujte, zda je napájecí kabel subwooferu 
řádně zapojený.

 — Zapněte napájení stisknutím tlačítka 
 (power) na subwooferu.

• Pokud indikátor napájení na subwooferu svítí 
červeně, postupujte následujícím způsobem.

 — Přemístěte subwoofer do blízkosti 
reproduktoru Bar, aby se indikátor napájení na 
subwooferu rozsvítil zeleně nebo žlutě.

 — Postupujte podle kroků „Manuální připojení 
subwooferu.“

• Pokud stavový indikátor subwooferu bliká 
červeně, vypněte napájení stisknutím tlačítka 
 (power) na subwooferu a zkontrolujte, zda 
nejsou ventilační otvory subwooferu 
zablokovány.

• Když vstupní zdroje obsahují málo basových 
tónů (například televizní vysílání), mohou být 
basy ze subwooferu špatně slyšet. Přehrajte 
integrovanou ukázkovou hudbu pomocí kroků 
uvedených níže a zkontrolujte, zda se zvuk ozývá 
ze subwooferu.
 Stiskněte a podržte po dobu delší než 

5 sekund tlačítko  (TV) na reproduktoru Bar. 
Začne se přehrávat integrovaná ukázková 
hudba.

 Znovu stiskněte tlačítko  (TV). 
Přehrávání integrované ukázkové hudby 
bude zrušeno a reproduktorový systém se 
vrátí do vstupu televizoru.

• Vypněte noční režim stisknutím tlačítka NIGHT.

BASS +/– nefunguje a [NOT USE] se zobrazí 
na displeji na čelním panelu.
• Když subwoofer není připojen, tlačítko BASS 

+/– nefunguje. Zkontrolujte status napájení a 
připojení subwooferu.

Připojení mobilního zařízení 
Připojení BLUETOOTH nelze dokončit. 
• Ujistěte se, že na reproduktoru Bar svítí indikátor 

BLUETOOTH.
• Ujistěte se, že připojované zařízení BLUETOOTH 

je zapnuté a že je na něm aktivovaná funkce 
BLUETOOTH.

• Umístěte zařízení BLUETOOTH do blízkosti 
reproduktoru Bar.

• Znovu spárujte reproduktorový systém a zařízení 
BLUETOOTH. Je možné, že budete muset nejprve 
zrušit spárování s reproduktorovým systémem 
pomocí zařízení BLUETOOTH.

• Pokud je funkce BLUETOOTH vypnuta, zapněte ji. 
Pro změnu nastavení funkce BLUETOOTH 
stiskněte a podržte po dobu delší než 5 sekund 
tlačítka  (power) a  (BLUETOOTH) na 
reproduktoru Bar (změněné nastavení se zobrazí 
na displeji na čelním panelu).

Nelze provést spárování.
• Umístěte zařízení BLUETOOTH do blízkosti 

reproduktoru Bar.
• Ujistěte se, že reproduktorový systém není rušen 

zařízením využívajícím bezdrátové sítě LAN, 
jinými bezdrátovými zařízeními využívajícími 
frekvence 2,4 GHz nebo mikrovlnnou troubou. 
Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které 
vytváří elektromagnetické záření, přemístěte toto 
zařízení dále od reproduktorového systému.

• Spárování nemusí být možné, pokud se v okolí 
reproduktorového systému nachází jiná zařízení 
BLUETOOTH. V takovém případě vypněte ostatní 
zařízení BLUETOOTH.

Zvuk z připojeného mobilního zařízení 
BLUETOOTH není přehráván z 
reproduktorového systému.
• Ujistěte se, že na reproduktoru Bar svítí indikátor 

BLUETOOTH.
• Umístěte zařízení BLUETOOTH do blízkosti 

reproduktoru Bar.
• Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které 

vytváří elektromagnetické záření, například 
zařízení využívající bezdrátové sítě LAN, jiná 
zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, 
umístěte toto zařízení dále od reproduktorového 
systému.

• Odstraňte veškeré překážky mezi reproduktorem 
Bar a zařízením BLUETOOTH nebo přemístěte 
reproduktor Bar dále od překážky.

• Pokud je reproduktor Bar nainstalován pod 
televizorem, umístěte jej dále od televizoru.

• Připojené zařízení BLUETOOTH znovu umístěte 
na původní místo.

• Přepněte frekvenci bezdrátové sítě LAN 
bezdrátového routeru sítě LAN nebo počítače, 
které se nacházejí v blízkosti, na pásmo 5 GHz.

• Zvyšte na připojeném zařízení BLUETOOTH 
hlasitost.

Zvuk není synchronizován s obrazem.
• Při sledování filmů můžete slyšet zvuk s mírným 

zpožděním vůči obrazu. 

Dálkové ovládání 
Dálkové ovládání reproduktorového 
systému nefunguje.
• Namiřte dálkovým ovládáním na snímač 

dálkového ovládání na reproduktoru Bar.
• Odstraňte všechny překážky, které se nacházejí 

mezi dálkovým ovládáním a reproduktorovým 
systémem.

• Pokud jsou baterie v dálkovém ovládání slabé, 
vyměňte obě za nové.

• Ujistěte se, že na dálkovém ovládání mačkáte 
správné tlačítko.

Dálkové ovládání televizoru nefunguje.
• Nainstalujte reproduktor Bar tak, aby neblokoval 

snímač dálkového ovládání televizoru.
• Tento problém je možné vyřešit aktivací funkce 

IR opakovače. Stiskněte a podržte po dobu delší 
než 5 sekund tlačítka  (BLUETOOTH) a 
– (volume) na reproduktoru Bar a zobrazí se [IR 
REPEATER] na displeji na čelním panelu, poté 
stiskněte  (volume) +/– na dálkovém ovládání 
a zobrazí se [ON] na displeji na čelním panelu.

Ostatní
Funkce Ovládání zařízení HDMI nefunguje 
správně.
• Zkontrolujte propojení s reproduktorovým 

systémem (viz dokument Počáteční instrukce, 
který je součástí balení).

• Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI na 
televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu 
k použití televizoru.

• Chvilku počkejte, potom to zkuste znovu. Když 
reproduktorový systém odpojíte, bude chvilku 
trvat, než je budete moci ovládat. Počkejte 
15 sekund nebo déle, potom to zkuste znovu.

• Ujistěte se, že televizor připojený 
k reproduktorovému systému podporuje funkci 
Ovládání zařízení HDMI.

• Typ a počet zařízení, která je možné ovládat 
pomocí funkce Ovládání zařízení HDMI, je 
standardem HDMI CEC omezen následujícím 
způsobem: 

 — Záznamová zařízení (rekordér disků Blu-ray, 
rekordér DVD apod.): až 3 zařízení

 — Přehrávací zařízení (přehrávač disků Blu-ray, 
přehrávač disků DVD apod.): až 3 zařízení

 — Tunerová zařízení: až 4 zařízení
 — Audio systém (receiver/sluchátka): maximálně 
1 zařízení (používané reproduktorovým 
systémem)

[PROTECT] se posouvá na displeji na 
čelním panelu, poté se reproduktorový 
systém po 5 sekundách vypne.
• Aktivovala se funkce ochrany. Odpojte napájecí 

kabel a ujistěte se, že větrací otvory reproduktoru 
Bar nejsou zakryté. Reproduktorový systém po 
krátké chvíli zapněte.

Snímače televizoru nefungují správně.
• Reproduktor Bar může blokovat některé snímače 

(například snímač jasu), snímač dálkového 
ovládání na televizoru nebo vysílač signálu pro 
3D brýle (infračervený přenos) 3D televizoru, 
který podporuje systém infračervených 3D brýlí, 
případně bezdrátovou komunikaci. Umístěte 
reproduktor Bar dále od televizoru, ale do takové 
vzdálenosti, aby mohla tato zařízení správně 
fungovat. Informace o umístění snímačů a 
přijímače signálu dálkového ovládání naleznete 
v návodu k použití televizoru.

Reproduktorový systém nefunguje řádně.
• Je možné, že se reproduktorový systém nachází 

v demonstračním režimu. Chcete-li 
demonstrační režim zrušit, resetujte 
reproduktorový systém. Stiskněte a po dobu 
delší než 5 sekund podržte tlačítka  (power) a 
– (volume) na reproduktoru Bar.

Zobrazí se následující zpráva.

Please select the desired TV channels with the TV’s remote control.

HT-S400

* Tato obrazovka je pro ilustraci uvedena v angličtině. 

• Zvolte televizní program pomocí dálkového 
ovládání televizoru. 

Resetování reproduktorového 
systému 
Pokud reproduktorový systém stále nefunguje 
správně, resetujte reproduktorový systém 
následujícím způsobem. 

1 Stiskněte a po dobu delší než 5 sekund 
podržte tlačítka  (power) a – (volume) na 
reproduktoru Bar. 
[RESET] se zobrazí na displeji na čelním panelu, 
a nastavení se vrátí do svého původního 
statusu.

2 Odpojte napájecí kabel.

3 Připojte napájecí kabel, potom stiskněte 
tlačítko  (power), abyste reproduktorový 
systém zapnuli.

Specifikace

Reproduktor Bar (SA-S400) 
Oddíl zesilovače 
VÝKON (jmenovitý)

Přední L + přední P: 60 W + 60 W (při 4 ohmech, 1 kHz, 1 % THD) 
VÝKON (referenční) 

Přední L / přední P reproduktor: 100 W (na kanál při 4 ohmech, 
1 kHz)

Vstup
TV IN (OPTICAL) 

Výstup 
HDMI OUT (TV (ARC)) 

HDMI sekce 
Konektor

Typ A (19 pin) 

USB sekce
UPDATE port:

Typ A (Pouze pro aktualizaci softwaru)

BLUETOOTH sekce 
Komunikační systém 

BLUETOOTH specifikace verze 5.0 
Výstup 

BLUETOOTH specifikace Třída napájení 1 
Maximální rozsah komunikace 

Dosah přibližně 25 m1) 
Maximální počet zařízení k registraci

Mobilní zařízení: 9 zařízení
Sony TV: 1 zařízení

Frekvenční pásmo 
2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Maximální výstupní výkon
< 14 dBm

Metoda modulace 
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) 

Kompatibilní profily BLUETOOTH2) 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 

Podporovaný kodek3) 
SBC4) 

Rozsah přenosu (A2DP) 
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz) 

1) Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jako jsou 
překážky mezi zařízeními, magnetické pole kolem mikrovlnné 
trouby, statická elektřina, používání bezdrátových telefonů, 
citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace apod.

2) Standardní profily BLUETOOTH stanoví účel komunikace 
BLUETOOTH mezi zařízeními. 

3) Kodek: Komprese audio signálu a formát konverze 
4) Zkratka výrazu Subband Codec 

Oddíl předního L / předního P reproduktoru 
Reproduktorový systém 

2 reproduktorový systém 
Reproduktor 

52 mm × 100 mm kuželový typ, 4 ohmy

Obecné 
Požadavky na výkon 

220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz 
Spotřeba energie 

V zapnutém stavu: 35 W 
V pohotovostním režimu: 0,5 W nebo méně (režim úspory energie) 
(Když je funkce Ovládání zařízení HDMI a BLUETOOTH pohotovostní 
režim nastaveny na vypnuto)
V pohotovostním režimu: 2 W nebo méně*
(Když je funkce Ovládání zařízení HDMI a BLUETOOTH pohotovostní 
režim nastaveny na zapnuto)
* Reproduktorový systém automaticky přejde do úsporného 

režimu, pokud není navázáno připojení HDMI a pokud 
neexistuje žádná historie párování BLUETOOTH.

Rozměry* (přibližně) (š/v/h) 
900 mm × 64 mm × 88 mm
* Bez vyčnívající části

Hmotnost (přibližně) 
2,4 kg

Subwoofer (SA-WS400) 
VÝKON (referenční)

130 W (při 4 ohmech, 100 Hz)
Reproduktorový systém 

Odrážení basů
Reproduktor 

160 mm kuželový typ, 4 ohmy
Požadavky na výkon 

220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz 
Spotřeba energie 

V zapnutém stavu: 20 W 
V pohotovostním režimu: 0,5 W nebo méně 

Rozměry* (přibližně) (š/v/h) 
192 mm × 387 mm × 400 mm
* Bez vyčnívající části

Hmotnost (přibližně) 
7,3 kg

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače 
Frekvenční pásmo

2,4 GHz (2,404 GHz – 2,476 GHz)
Maximální výstupní výkon

< 10 dBm
Metoda modulace

GFSK 

Dodané příslušenství 
• Dálkové ovládání (1)
• Baterie R03 (velikost AAA) (2)
• ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ (1) 
• Optický digitální kabel (1) 
• Napájecí kabel (2) 
• Počáteční instrukce
• Návod k použití (tento dokument)

Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění. 

Podporované vstupní audio 
formáty (HDMI OUT (TV (ARC)) 
nebo TV IN (OPTICAL)) 
Tento reproduktorový systém podporuje 
následující audio formáty. 
• Dolby Digital 
• Lineární PCM, 2 kanály

Komunikace BLUETOOTH 
• Zařízení BLUETOOTH by měla být používána 

v maximální vzdálenosti přibližně 10 metrů od 
sebe (bez překážek). Efektivní dosah komunikace 
se může zkrátit na základě následujících 
podmínek.

 — Když se mezi zařízeními propojenými pomocí 
BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, 
stěna nebo jiná překážka

 — Na místech, kde je instalována bezdrátová síť 
LAN

 — V blízkosti mikrovlnných trub, které jsou právě 
v provozu

 — Na místech, kde se vyskytují jiné 
elektromagnetické vlny

• Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN 
(IEEE 802.11b/g/n) používají stejné kmitočtové 
pásmo (2,4 GHz). Když používáte zařízení 
BLUETOOTH v blízkosti zařízení využívající 
bezdrátové sítě LAN, může docházet 
k elektromagnetickému rušení. To může mít za 
následek, snížení rychlosti přenosu dat, šum 
nebo nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, 
zkuste následující nápravná opatření:

 — Tento reproduktorový systém používejte 
alespoň 10 metrů od bezdrátového zařízení 
LAN.

 — Pokud budete používat zařízení BLUETOOTH 
ve vzdálenosti do 10 metrů, vypněte napájení 
bezdrátového zařízení LAN.

 — Tento reproduktorový systém a BLUETOOTH 
nainstalujte co nejblíže k sobě.

• Rádiové vlny vysílané tímto reproduktorovým 
systémem mohou narušovat provoz některých 
lékařských zařízení. Protože takové rušení může 
vést k poruše, vždy tento reproduktorový systém 
a zařízení BLUETOOTH vypínejte na následujících 
místech:

 — v nemocnici, ve vlaku, v letadle, na čerpací 
stanici a na místech s možnou přítomností 
hořlavých plynů,

 — v blízkosti automatických dveří nebo 
požárních alarmů.

• Tento reproduktorový systém podporuje 
bezpečnostní funkce, které vyhovují specifikaci 
BLUETOOTH při zajišťování bezpečného připojení 
během komunikace prostřednictvím technologie 
BLUETOOTH. Toto zabezpečení však může být 
nedostatečné v závislosti na obsahu nastavení 
a dalších faktorech, při provádění komunikace 
prostřednictvím technologie BLUETOOTH proto 
buďte opatrní.

• Společnost Sony neponese žádnou 
zodpovědnost za škody nebo jiné ztráty 
způsobené únikem informací během 
komunikace prostřednictvím technologie 
BLUETOOTH.

• Komunikace BLUETOOTH není nutně zaručena 
se všemi zařízeními BLUETOOTH, které mají 
stejný profil jako tento reproduktorový systém.

• Zařízení BLUETOOTH připojené k tomuto 
reproduktorovému systému musí vyhovovat 
specifikaci BLUETOOTH předepsané společností 
Bluetooth SIG, Inc. a tento soulad musí být 
stvrzen certifikací. I když zařízení specifikaci 
BLUETOOTH vyhovuje, mohou nastat případy, 
kdy s ohledem na vlastnosti nebo specifikace 
zařízení BLUETOOTH není připojení možné, kdy 
se liší způsoby ovládání, zobrazení nebo 
obsluhy.

• V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném 
k tomuto reproduktorovému systému, na 
prostředí komunikace nebo na okolních 
podmínkách se může objevovat šum nebo 
může docházet k audio výpadkům.

Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající 
se reproduktorového systému, obraťte se prosím 
na nejbližšího prodejce Sony. 

Ochrana autorských práv 
a ochranné známky 
Tento reproduktorový systém využívá technologii 
Dolby* Digital.

* Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby 
Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou 
ochranné známky (trademarks) společnosti Dolby 
Laboratories Licensing Corporation.

Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou 
registrované ochranné známky ve vlastnictví 
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Sony 
Group Corporation tyto značky používá na základě 
licence. Ostatní ochranné známky a obchodní 
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pojmy HDMI™ a HDMI High-Definition Multimedia 
Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné 
známky nebo zapsané ochranné známky 
společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve 
Spojených státech a dalších zemích.

Logo „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti 
Sony Corporation.

Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné 
známky příslušných vlastníků.
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