
Sound Bar

Počáteční instrukce

HT-S400

CZ

HU

5-034-771-81(1)

Obsah balení

Reproduktor Bar (1) Subwoofer (1) Dálkové ovládání (1)/ 
baterie R03 (velikost AAA) (2)

Napájecí kabel (2)
(tvar zástrčky se liší v závislosti na 

zemi nebo oblasti)

Optický digitální kabel (1) ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA  
ZEĎ (1)

Návod k použití Počáteční instrukce  
(tento dokument)

Nastavení dálkového ovládání

1 Volba způsobu instalace

Subwoofer

Reproduktor Bar

Instalace na polici/stojan

nebo

Připevnění na zeď

Podrobné informace naleznete v návodu k použití (samostatný dokument).

Poznámka

• Nejdříve odpojte napájecí kabely televizoru a zařízení od elektrické zásuvky. Napájecí kabely musí být znovu připojeny v kroku 3.
• Umístěte subwoofer minimálně 5 cm od televizní police, zdi apod.
• Nepokládejte subwoofer na bok.

2 Připojení k televizoru

Nachází se na televizoru konektor HDMI IN označený nápisem „ARC“?

ANO NE

Přehrávač Blu-ray 
Disc, přijímač, herní 
konzole atd.

Kabel HDMI (není součástí balení)
Přehrávač Blu-ray 
Disc, přijímač, herní 
konzole atd.

Optický digitální kabel (součást balení)*

Kabel HDMI (není součástí balení)

* Pokud chcete poslouchat zvuk z televizoru a váš televizor nepodporuje funkci ARC (Audio Return Channel), připojte optický digitální kabel (součást balení).

Poznámka

• Zkontrolujte tvar konektoru TV IN (OPTICAL) na reproduktoru Bar a konektor optického digitálního kabelu, potom připojte konektor kabelu správným směrem. Pokud připojíte konektor špatným směrem, může 
dojít k poškození konektorů.

3 Připojení napájecích kabelů televizoru a reproduktorového systému

HELLO

Napájecí kabely (součást balení)

Zapnutí

	Zapojte napájecí kabel televizoru a zapněte televizor.

	Připojte napájecí kabely (součást balení) k reproduktoru Bar a subwooferu a poté připojte kabely k elektrické zásuvce.
Dálkové ovládání reproduktorového systému nefunguje, dokud z displeje na čelním panelu reproduktoru Bar nezmizí nápis [HELLO].

4 Poslech zvuku

TV
 (napájení)

 (hlasitost) +/–

BASS +/–

INPUT

Indikátor napájení 
(zelený)

	Stiskněte tlačítko  (napájení) na dálkovém ovládání reproduktorového systému.

 Zkontrolujte, zda indikátor napájení na subwooferu svítí zeleně.
Indikátor napájení na subwooferu se rozsvítí zeleně, jakmile bude dokončeno spojení s reproduktorem Bar.

	Stisknutím tlačítka INPUT vyberte vstup [TV].
Potom vyberte požadovaný program pomocí dálkového ovládání televizoru.

	Stisknutím  (hlasitost) +/– nastavíte hlasitost reproduktorového systému a stisknutím BASS +/– nastavíte hlasitost subwooferu.

Poznámka

• V závislosti na pořadí, v jakém zapnete televizor a reproduktorový systém, může systém přejít do režimu ztlumení. V takovém případě nejprve zapněte televizor a až poté systém.

© 2022 Sony Corporation Printed in China



Sound Bar

Használatbavételi 
útmutató

HT-S400

CZ

HU

A doboz tartalma

Rúdhangszóró (1) Mélynyomó (1) Távvezérlő (1) 
R03 (AAA méretű) elem (2)

Hálózati tápkábel (2)
(A dugasz alakja országtól/régiótól 

függően eltérő lehet)

Optikai digitális kábel (1) FALRA SZERELÉSI SABLON (1)

Kezelési útmutató Használatbavételi útmutató 
(ez a dokumentum)

A távvezérlő beállítása

1 Válasszon ki egy felszerelési módot

Mélynyomó

Rúdhangszóró

Felszerelés polcra/állványra

vagy

Felszerelés falra

Részletes információkat a kezelési útmutatóban találhat (külön dokumentum).

Megjegyzés

• Előzetesen húzza ki a TV és a készülékek hálózati tápkábeleit a hálózati aljzatból. A hálózati tápkábeleket a 3. lépésben kell újra csatlakoztatni.
• Helyezze a mélynyomót legalább 5 cm távolságra a TV-állványtól, faltól stb.
• Ne fektesse a mélynyomót az oldalára.

2 Csatlakoztatás TV-hez

Van a TV készülékén „ARC” feliratú HDMI IN aljzat?

IGEN NEM

Blu-ray Disc lejátszó, 
set-top box, vagy 
játékkonzolok stb.

HDMI-kábel (nincs mellékelve)
Blu-ray Disc lejátszó, 
set-top box, vagy 
játékkonzolok stb.

Optikai digitális kábel (mellékelve)*

HDMI-kábel (nincs mellékelve)

* Ha a televízió nem támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót, akkor a TV hangjának hallgatásához csatlakoztasson egy optikai digitális kábelt (mellékelve).

Megjegyzés

• Ellenőrizze a TV IN (OPTICAL) csatlakozó alakját a rúdhangszórón és az optikai digitális kábel csatlakozóján, majd a megfelelő irányban illessze be a csatlakozót az aljzatba. Ha a csatlakozót rossz irányban helyezi 
be, az aljzat és a csatlakozó megsérülhet.

3 A TV és a hangszórórendszer hálózati tápkábeleinek csatlakoztatása

HELLO

Hálózati tápkábelek (mellékelve)

Bekapcsolás

	Csatlakoztassa a TV hálózati tápkábelét, és kapcsolja be.

	Csatlakoztassa a (mellékelt) hálózati tápkábeleket a rúdhangszóróhoz és a mélynyomóhoz, majd csatlakoztassa a kábeleket a hálózati aljzathoz.
A hangszórórendszer távvezérlője addig nem működik, amíg el nem tűnik a [HELLO] a rúdhangszóró előlapi kijelzőjéről.

4 Hang hallgatása

TV
 (áramellátás)

 (hangerő) +/–

BASS +/–

INPUT

Működésjelző (zöld)

	Nyomja meg a  (bekapcsolás) gombot a hangszórórendszer távvezérlőjén.

 Győződjön meg róla, hogy a mélynyomó működésjelzője zölden világít.
Amikor a csatlakozás a rúdhangszóróhoz befejeződött, a mélynyomó működésjelzője zölden világít.

	A [TV] bemenet kiválasztásához nyomja meg az INPUT gombot.
Ezután válassza ki a kívánt programot a TV távvezérlővel.

	Nyomja meg a  (hangerő) +/– gombot a hangszórórendszer hangerejének beállításához, és nyomja meg a BASS +/– gombot a mélynyomó hangerejének 
beállításához.

Megjegyzés

• Attól függően, hogy milyen sorrendben kapcsolja be a TV-t és a hangszórórendszert, a rendszer némított üzemmódba kapcsolhat. Ebben az esetben először a TV-t, majd a rendszert kapcsolja be.


