4

Acessórios fornecidos
4-586-113-11(1)

Sound Bar

Controle remoto (1)

Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)

Como ligar o sistema

Cabo digital óptico (1)

Guia de Iniciação

Suportes de montagem em
parede (2) e parafusos (2)

Almofadas para o subwoofer (4)
Consulte o Manual de Instruções fornecido sobre a instalação do
subwoofer na horizontal.

HT-CT390

 Conecte os cabos de alimentação CA.
Para montar a Caixa Acústica de Barra numa parede
Consulte o Manual de Instruções fornecido.

 Pressione  (alimentação).
O visor do painel superior acende-se.
Quando o indicador de alimentação do subwoofer ficar verde, a conexão sem fio da Caixa Acústica de Barra e o subwoofer estará concluída. Se ele não se acender, a transmissão sem fio
não está ativada. Consulte “Nenhum som é ouvido do subwoofer.” do “Guia para solução de problemas” no Manual de Instruções fornecido.

Caixa Acústica
de Barra

Subwoofer
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Audição do som

INPUT

Conexão com um televisor
 +/–

O jaque de entrada HDMI no seu televisor possui a etiqueta “ARC”?

NÃO

SIM

SW  +/–

Pressione INPUT várias vezes até que o dispositivo desejado apareça no visor do painel superior. Logo, pressione  +/– várias vezes para ajustar o volume do sistema e,
em seguida, pressione SW  +/– várias vezes para ajustar o volume do subwoofer.

Isso completa a
configuração! Desfrute!
Cabo HDMI de
alta velocidade
(não fornecido)

Consulte o Manual de Instruções fornecido sobre o modo de som e
outras funções.

Manual de Instruções

Cabo HDMI de alta velocidade (não
fornecido)

Cabo digital óptico (fornecido)

Audição de música de um dispositivo BLUETOOTH
Ao emparelhar um dispositivo
BLUETOOTH

INPUT

PAIRING

Dispositivo BLUETOOTH

Indicador LED azul

Para emparelhar o sistema com um dispositivo BLUETOOTH (Emparelhamento)

Nota

 Coloque o dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 metro da Caixa Acústica de Barra.

Certifique-se de que o cabo HDMI esteja firmemente inserido.
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 Pressione
PAIRING na Caixa Acústica de Barra.
O indicador LED azul na Caixa Acústica de Barra começa pisca rapidamente (
) durante o emparelhamento BLUETOOTH.
 Ligue a função BLUETOOTH e, em seguida, selecione “HT-CT390” depois de procurá-lo no dispositivo BLUETOOTH.
Execute este passo dentro de 5 minutos, caso contrário, o modo de emparelhamento pode ser cancelado. Uma vez estabelecida a conexão BLUETOOTH, o indicador LED azul se acenderá ( ).
Se for necessário digitar uma senha para o dispositivo BLUETOOTH, digite “0000”.

Configuração do controle remoto

Para escutar música do dispositivo emparelhado
 Ligue a função BLUETOOTH no dispositivo emparelhado.
 Pressione INPUT várias vezes para selecionar “BT”.
O sistema é reconectado automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH ao qual foi conectado mais recentemente. Uma vez estabelecida a conexão BLUETOOTH, o indicador LED azul se acenderá
( ).
 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
 Ajuste o volume.
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Ao usar a conexão One-touch (NFC)

Como ligar o televisor

Indicador LED azul

Alimentação

Entradas

Altere a entrada do televisor para a entrada em que a Caixa Acústica de Barra está conectada.

 Segure o dispositivo remoto perto de N-Mark na Caixa Acústica de Barra até que o dispositivo remoto vibre.
Uma vez estabelecida a conexão BLUETOOTH, o indicador LED azul na Caixa Acústica de Barra se acenderá ( ).
 Inicie a reprodução da fonte de áudio no dispositivo remoto.
• Dispositivos remotos compatíveis
Dispositivos remotos com função NFC integrada
(Sistema operacional: Android™ 2.3.3 ou posterior, excluindo Android 3.x)

SongPal
Há um app dedicado para este modelo está disponível na Google Play™ e na App Store.
Procure por “SongPal” e faça o download do app gratuito para descobrir mais recursos convenientes.
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