Входящие в комплект аксессуары
Додаткове приладдя з комплекту постачання

Home Theatre System

RU

Руководство по началу работы
Посібник із початку роботи

UA

Пульт дистанционного
управления (1)
Пульт дистанційного
керування (1)

Батареи* R03 (размер AAA) (2)
Батарейки R03 (розміру AAA) (2)
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Подготовка к работе пульта дистанционного управления
Налаштування пульта дистанційного керування
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Включение системы
Увімкнення системи

Цифровой оптический кабель (1)
Оптичний цифровий кабель (1)

* Рекомендованный срок годности
указан с отрицательной стороны
батарейки.

Примечания/Примітки
•• Не

кладите никакие предметы таким
образом, чтобы они могли касаться
сабвуфера в нижней части.

•• Слідкуйте

•• Расположите

за тим, щоб нічого не торкалося
сабвуфера в нижній частині.

HT-XT100

подставку под телевизор в
центре системы так, чтобы никакая часть
подставки не выступала за пределы периметра
системы.

•• Розташуйте

підставку для телевізора в центрі
системи таким чином, щоб жодна з деталей не
виступала за її периметр.

Сабвуфер
Сабвуфер

 Включите телевизор.

 Увімкніть телевізор.

 Подсоедините шнур питания переменного тока системы.

 Підключіть кабель живлення змінного струму системи.

 Нажмите кнопку  (включение/режим ожидания) на пульте

 Натисніть кнопку  (увімкнення/режим очікування) на пристрої

дистанционного управления системы.

•• Не кладите на эту систему ничего тяжелее 30 кг. Подобный предмет может повредить систему.
•• При использовании функции BLUETOOTH не кладите никакие металлические предметы на

Дисплей включится.

дистанційного керування системою.
Засвітиться дисплей.

расстоянии ближе 5 см от левой стороны системы. Это может привести к пропаданию звука.
•• Не кладіть на систему речі, що важать більше 30 кг. Вони можуть пошкодити систему.
•• Під час використання функції BLUETOOTH не розташовуйте металеві об’єкти на відстані

менше

5 см ліворуч від системи. Це може призвести до падіння звуку.
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Питание
Живлення

Установка соединения с телевизором
Підключення до телевізора


Имеется ли на вашем телевизоре цифровое оптическое гнездо?
Чи є в телевізорі оптичний цифровий роз’єм?

ДА/ТАК

НЕТ/НІ

Телевизор, кабельный или спутниковый ресивер
Телевізор чи блок кабельного або супутникового
телебачення

Телевизор, кабельный или спутниковый ресивер
Телевізор чи блок кабельного або супутникового
телебачення
Кабель HDMI (не прилагается)
Кабель HDMI (не входить до комплекту
постачання)

Цифровой оптический кабель (прилагается)
Оптичний цифровий кабель (додається)

4

Прослушивание звука телевизора с помощью системы
Відтворення звуку телевізора через систему
Телевизор подключен с помощью оптического
цифрового кабеля

Якщо телевізор підключено за допомогою цифрового
оптичного кабелю

 Нажимайте кнопку INPUT, пока не отобразится параметр [OPT].

 Натисніть кнопку INPUT кілька разів, доки не з’явиться напис [OPT].

Звук телевизора будет выведен с помощью системы.

Звук із телевізора відтворюватиметься через систему.

 Нажмите кнопку  (громкость) для регулировки уровня громкости.

 Натисніть кнопку  (гучність), щоб відрегулювати гучність.

Телевизор подключен с помощью кабеля HDMI
 Нажимайте кнопку INPUT, пока не отобразится параметр [HDMI].

Якщо телевізор підключено за допомогою кабелю
HDMI

 Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить параметр [AUDIO], затем

 Натисніть кнопку INPUT кілька разів, доки не з’явиться напис [HDMI].

выберите [TV AU] — [HDMI].

Для получения сведений об использовании меню см. раздел “Использование
дисплея настройки” в инструкции по эксплуатации. При выборе параметра [HDMI]
звук телевизора будет выведен с помощью системы.

 Нажмите кнопку  (громкость) для регулировки уровня громкости.

 Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити [AUDIO], а потім оберіть [TV AU] —

[HDMI].

Щоб дізнатись, як користуватися меню, перегляньте розділ «Використання дисплея
налаштувань» в Інструкції з експлуатації. Після налаштування [HDMI] звук із
телевізора відтворюватиметься через систему.

 Натисніть кнопку  (гучність), щоб відрегулювати гучність.

INPUT
Примечания/Примітки
•• При

использовании кабеля HDMI подключайте телевизор к гнезду HDMI с маркировкой “ARC”. В
противном случае звук выводиться не будет.
•• Убедитесь, что кабель HDMI вставлен надежно.

MENU



•• У

разі використання кабелю HDMI під’єднайте телевізор до роз’єму HDMI, на якому надруковано
«ARC». Інакше звук виводитися не буде.
•• Переконайтеся, що кабель HDMI надійно підключено.

Настройка завершена!
Наслаждайтесь!

Для ознакомления с информацией о подключении по
интерфейсу BLUETOOTH, USB и других функциях см.
прилагаемую инструкцию по эксплуатации.

Налаштування
завершено! Можна
користуватися!

Вказівки щодо під’єднання через BLUETOOTH, USB та інших
функцій див. в Інструкції з експлуатації, що входить в комплект
постачання.

Инструкция по эксплуатации
Інструкції з експлуатації
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