Medfølgende tilbehør
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4-693-609-11(1)

Hjemmebiografsystem

DA

Fjernbetjening (1)

R03-batterier (størrelse AAA) (2) Optisk digitalt kabel (1)

Højttalerbaser (2)

Skruer (8)

Tænde systemet

Installationsvejledning

Frontpanelskærm

Isætning af batterier

HT-RT4

Tænd/sluk

Montering af bjælkehøjttaleren og
surroundhøjttalerne (SUR L/SUR R)
på en væg
Se den medfølgende betjeningsvejledning.

 Tænd TV'et.
 Tilslut subwooferens vekselstrømsledning (netledning) til en stikkontakt (lysnet).
 Tryk på  (tænd/sluk).
Frontpanelskærmen lyser.

1

5

Montering af surroundhøjttalerne (SUR L/SUR R) på gulvet
Læg en klud på gulvet for at undgå at beskadige gulvet, når du samler surroundhøjttalerne.

Lytte til lyden
INPUT-

 +/–
SW +/–

 Sæt surroundhøjttaleren på gulvet med forsiden opad.
 Før højttalerledningen fra surroundhøjttaleren gennem hullet i højttalerbasen.
 Juster placeringen af højttalerbasen ved at justere "FRONT " opad.
 Fastgør højttalerbasen til surroundhøjttaleren med fire skruer.

Tryk på INPUT flere gange, indtil den ønskede enhed vises på frontpanelskærmen. Tryk derefter på  +/– flere gange for at justere systemets lydstyrke, og tryk derefter
på SW +/– flere gange for at justere subwooferens lydstyrke.
For at høre TV-lyden skal du vælge det program, du ønsker, ved hjælp af TV'ets fjernbetjening.

 Skub højttalerledningen ind i sprækken ved højttalerbasen.
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Opsætningen er fuldført.
God fornøjelse!

Tilslutning af højttalerne
Sæt højttalerledningerne i, så de passer til farven på SPEAKERS-stikkene på bagpanelet af subwooferen.
Bagpanel på subwooferen

Se i den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger
om lydeffekterne og andre funktioner.

Betjeningsvejledning

Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed
Se den medfølgende betjeningsvejledning for at få oplysninger om andre Bluetooth-indstillinger.

Ved parring med en BLUETOOTH-enhed
BLUETOOTH-enhed
PAIRING

Blå (fra SUR L)
Grøn

Grå (fra SUR R)
BLUETOOTH-indikator (blå)

Fra bjælkehøjttaler

Rødt

 Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 meter fra subwooferen.

Hvid

 Tryk på

PAIRING på subwooferen.
BLUETOOTH-indikatoren (blå) blinker hurtigt (

) under BLUETOOTH-parringen.

 Tænd BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden, og vælg "HT-RT4".
 Når BLUETOOTH-parringen er etableret, lyser BLUETOOTH-indikatoren (blå) ( ).
 Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.
 Juster lydstyrken.

Bjælkehøjttaler

Når du bruger tilslutning med et enkelt tryk (NFC)
Subwoofer

Bjælkehøjttaler

Subwoofer

BLUETOOTH-indikator (blå)

 Hold mobilenheden hen i nærheden af N-Mark på subwooferen, indtil mobilenheden vibrerer.
 Når BLUETOOTH-parringen er etableret, lyser BLUETOOTH-indikatoren (blå) ( ).
Højttalerplacering: "STDRD" (Standard)*

 Start afspilning på mobilenheden.
• Kompatible mobilenheder
Mobilenheder med en indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, bortset fra Android 3.x)

Højttalerplacering: "FRONT" (Alle foran)*

* For at vælge højttalerplacering skal du se "Brug af opsætningsskærmen" i den medfølgende betjeningsvejledning.

 Juster lydstyrken.
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Sony | Music Center

Tilslutning til et TV

Der findes en dedikeret app til denne model i både Google Play™ og i App Store.
Søg efter "Sony | Music Center", og download den gratis app for at finde ud af mere om de praktiske funktioner.

TV HDMI-indgangsstik med "ARC"-mærkat

TV HDMI-indgangsstik uden "ARC"-mærkat
Tilslutning af andre enheder til TV'et (valgfrit)
Lyd fra andre enheder kan sendes til systemet via TV'et .
Hvis du vil tilslutte andre enheder til dit TV, skal du se betjeningsvejledningen til TV'et.

Andre enheder (Blu-ray Disc-afspiller osv.)
HDMI-højhastighedskabel
(medfølger ikke)

HDMI-højhastighedskabel
(medfølger ikke)

Optisk digitalt kabel
(medfølger)*
Subwoofer

: Videosignaler

: Videosignaler

: Lydsignaler

: Lydsignaler

TV

* Hvis dit TV ikke understøtter funktionen ARC (Audio Return Channel), skal
du tilslutte et optisk digitalt kabel (medfølger) for at lytte til lyden på TV'et.
Bemærk!
•• Sørg for, at HDMI-kablet er sat helt ind.
•• For at få vist USB-indholdslisten på TV-skærmen

skal du sørge for at tilslutte systemet til TV'et ved hjælp af et HDMI-kabel.

© 2017 Sony Corporation

Trykt i Malaysia

