Acessórios fornecidos
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Sistema de Cinema em Casa

PT

Telecomando (1)

Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)

Bases da coluna (2)

Parafusos (8)

Ligar o sistema

Cabo digital ótico (1)

Guia de Início

Visor do painel frontal

Para inserir as pilhas

HT-RT4

Alimentação

Para montar o Sound Bar e as colunas
surround (SUR E/SUR D) numa parede
Consulte as Instruções de Funcionamento
fornecidas.

 Ligue o televisor.
 Ligue o cabo de alimentação CA do subwoofer à tomada de parede.
 Prima  (alimentação).
O visor do painel frontal acende-se.
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Instalar as Colunas de som Surround (SUR L/SUR R) no chão
Coloque um pano no chão para evitar danificar o chão quando montar as Colunas de som Surround.

Ouvir som
INPUT

 +/–
SW +/–

 Coloque a Coluna de som Surround no chão com a parte frontal voltada para cima.
 Passe o fio da Coluna de som Surround através do orifício na base da coluna.
 Ajuste a posição da base da coluna colocando a marca "FRONT " voltada para cima.

Prima INPUT repetidamente até o dispositivo pretendido ser apresentado no visor do painel frontal. Em seguida, prima  +/– repetidamente para ajustar o volume do
sistema e prima SW +/– repetidamente para ajustar o volume do subwoofer.
Para ouvir som do televisor, selecione o programa desejado através do telecomando do televisor.

 Fixe a base da coluna e a Coluna de som Surround com quatro parafusos.
 Deslize o cabo da coluna pela ranhura na base da mesma.
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A configuração está
concluída. Divirta-se!

Ligar os altifalantes

Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas sobre os
efeitos de som e outras funções.

Instruções de funcionamento

Ligue os cabos da coluna de acordo com a cor das tomadas SPEAKERS no painel posterior do Subwoofer.

Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH

Painel posterior do Subwoofer

Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas para obter mais informações sobre outras definições de Bluetooth.

Quando emparelhar com um dispositivo Bluetooth
Dispositivo BLUETOOTH
PAIRING
Azul (a partir de SUR L)
Verde
A partir do Sound Bar

Cinzento (a partir de SUR R)

Indicador BLUETOOTH (azul)

Vermelho

 Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro do Subwoofer.

Branco

 Toque em

PAIRING no Subwoofer.
O indicador BLUETOOTH (azul) pisca rapidamente (

) durante o emparelhamento BLUETOOTH.

 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e selecione "HT-RT4".
 Quando a ligação BLUETOOTH é estabelecida, o indicador BLUETOOTH (azul) acende-se ( ).
 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
 Ajuste o volume.
Sound Bar

Ao utilizar a ligação com um só toque (NFC)
Subwoofer

Subwoofer

Sound Bar

Indicador BLUETOOTH (azul)

 Mantenha o dispositivo móvel perto da Marca N do Subwoofer até o dispositivo móvel vibrar.
 Quando a ligação BLUETOOTH é estabelecida, o indicador (azul) acende-se ( ).
Posicionamento da coluna: "STDRD"
(Padrão)*

 Inicie a reprodução no dispositivo móvel.
• Dispositivos móveis compatíveis
Dispositivos móveis com uma função NFC incorporada (SO: Android™ 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x)

Posicionamento da coluna: "FRONT"
(Tudo frontal)*

 Ajuste o volume.

* Para selecionar o posicionamento da coluna, consulte "Utilizar o ecrã de configuração" nas Instruções de Funcionamento fornecidas.
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Sony | Music Center
Está disponível uma aplicação especializada para este modelo no Google Play™ e também na App Store.

Ligar a uma TV

Procure "Sony | Music Center" e transfira a aplicação gratuita para obter mais informações sobre as suas funcionalidades práticas.

Tomada de entrada HDMI
do televisor com etiqueta "ARC"

Ligação de outros dispositivos ao televisor (opcional)

Tomada de entrada HDMI
do televisor sem etiqueta "ARC"

É possível emitir som de outros dispositivos através do televisor.
Para ligar outros dispositivos ao seu televisor, consulte as Instruções de funcionamento do televisor.

Outros dispositivos (Leitor de Blu-ray Disc, etc.)

Cabo HDMI de
alta velocidade
(não fornecido)

Cabo HDMI de
alta velocidade
(não fornecido)

Cabo digital ótico
(fornecido)*

: Sinais de vídeo

: Sinais de vídeo

: Sinais de áudio

: Sinais de áudio

Subwoofer

televisor

* Se o seu televisor não for compatível com a função ARC (Audio Return Channel), ligue um cabo ótico digital (fornecido) para ouvir o som do televisor.
Nota
•• Certifique-se de que o cabo HDMI está corretamente introduzido.
•• Para ver a lista de conteúdos USB no ecrã do televisor, certifique-se

de que liga o sistema ao televisor através do cabo HDMI.
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