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Sound Bar

Sound Bar (1)

Subwoofer (1)

Telecomando (1)

Pilha R03 (tamanho AAA) (2)

Cabo digital ótico (1)

Transformador CA (1)

Cabo de alimentação CA (1)

Base de coluna
para o subwoofer (4)

Ligar o sistema


/

Indicador de alimentação (verde)

Guia de Início


HT-MT300/MT301

Cabo de alimentação CA (fornecido)

Transformador CA (fornecido)

 Ligue o transformador CA e o cabo de alimentação CA e, em seguida, ligue o transformador CA ao Sound Bar. Ligue o cabo de alimentação CA do Sound Bar e do
Instruções de Funcionamento

Sound Bar

subwoofer à tomada CA.

Guia de Início
(este documento)

 Prima  (alimentação) no telecomando do sistema.
Acende-se um indicador de entrada.
 Verifique se o indicador de alimentação do subwoofer está aceso a verde.
Se não estiver, consulte "Subwoofer" em "Resolução de problemas" nas Instruções de Funcionamento (documento separado).

Subwoofer

Para configurar o telecomando

Nota
• Não coloque cartões magnéticos no sistema ou perto do sistema.
• Além do televisor, não coloque nenhum outro objeto de metal nas imediações do sistema. As funções sem fios poderão ficar instáveis.

Para instalar o subwoofer por baixo de um sofá
 Instale as bases de coluna no subwoofer e, em seguida, coloque o subwoofer

por baixo de um sofá com a coluna voltada para a frente.

Quando instalar o subwoofer na horizontal, utilize a base
de coluna (fornecida).

 Mantenha premido o botão VOICE no telecomando do sistema durante

5 segundos.
Os indicadores USB e ANALOG piscam duas vezes e, em seguida, é ativado o modo
de sofá. A qualidade do som é alterada para se adequar à instalação do subwoofer por
baixo de um sofá.
Base de coluna (fornecida)
Subwoofer

1

Ligar a um televisor

3
Existe uma tomada digital ótica no televisor?

Ouvir som


/
Alimentação

SIM

NÃO

Entrada

Televisor

 +/–
Leitor Blu-ray Disc™, caixa
de televisão por cabo ou
por satélite, etc.

SW  +/–

Leitor Blu-ray Disc, caixa
de televisão por cabo ou
por satélite, etc.

 Ligue o televisor e, em seguida, selecione a entrada ou o programa pretendido utilizando o telecomando do televisor.
Sinal áudio

Cabo digital ótico (fornecido)

Sinal áudio

Cabo áudio analógico
(não fornecido)

 Prima TV no telecomando do sistema para ativar o indicador do televisor.
Se tiver ligado o televisor à tomada ANALOG no passo 1, prima ANALOG no telecomando do sistema.
 Ajuste o volume.
Ajuste o volume premindo  +/– no telecomando do sistema.
Ajuste o volume do subwoofer premindo SW  +/– no telecomando do sistema.

A configuração está
concluída. Divirta-se!

Consulte as Instruções de Funcionamento fornecidas para obter
detalhes sobre as outras funções e a Resolução de problemas.

Instruções de Funcionamento

Nota
• Se a tomada para auscultadores do televisor também servir de tomada de saída áudio, verifique as definições de saída áudio do televisor. Para obter detalhes, consulte as instruções de funcionamento
do televisor.
• Certifique-se de que os cabos estão corretamente introduzidos.
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