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1 Mielőtt hozzákezdene
•
•

•
•

•
•

•
•

Gondosan olvassa el és tartsa be a biztonsági útmutató
minden biztonsági előírását.
A Sound Bar csak beltérben használható. Ha véletlenül
kevés víz kerül rá, azonnal csatlakoztassa le a hálózati
feszültségről és száraz ruhával törölje le róla a vizet.
Ha hosszú ideig ne használja, vagy villámlás esetén
csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről.
A legjobb hangélmény eléréséhez a készüléket szilárd
felületen kell elhelyezni, vagy a TV-készülék alatt szilárdan
a falra kell erősíteni.
A távvezérlőhöz csak AAA méretű 1,5 V-os elemet (és ne
akkumulátort) használjon.
Ha bármelyik kábel szemmel láthatóan sérült vagy
átszúródott, csatlakoztassa le a készüléket a hálózati
feszültségről és cserélje ki a kábelt.
A HDMI- és optikai kábelt ne hajlítsa meg túl élesen, mert
ez ronthatja a minőséget.
A hangerő helyes beállításával óvja a hallását. A
kényelmes hallgatáshoz előre beállított és egyénileg
beállítható hangzásokat lehet használni.
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2 Üdvözöljük!
Gratulálunk az új TCL Sound Bar megvásárlásához!
Felszerelése és csatlakoztatása után kiváló hangminőséget
élvezhet egy korszerű kialakítású készülékből, amely a
lehető legjobban illeszkedik az Ön házimozi-rendszeréhez.
Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el ezt a használati
útmutatót, amely segít a készülék könnyű és helyes
beállításában, csatlakoztatásában és használatában.

Kezdjünk hozzá!

A doboz tartalma

A Sound Bar fő egysége

Vezeték nélküli mélynyomó

Távvezérlő

HDMI-kábel
4

Optikai kábel

2 x falra rögzítő csavar

2 x hálózati tápkábel

Falra szerelési furatsablon
QSG

Gyors használatba vételi
útmutató

2 x AAA elem

Safety
instructions

2 x fali tartó

Biztonsági tájékoztató

2 x fali csavar

2 x fali tipli
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A Sound Bar fő egységének áttekintése
1

6

2

3

4

5

7

8

9

1
2

10 11

12

13

A Sound Bar be- és kikapcsolása.
A hangforrás váltása az AUX/Bluetooth/Optikai/HDMI be/
HDMI ARC/USB között.

3
A Bluetooth-hangforrás választása. Megnyomva és
nyomva tartva belépés a párosítás-üzemmódba.
4

-

A hangerő csökkentése.

6

5

+
A hangerő növelése.
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LED-kijelző
A Sound Bar állapotának jelzése (pl. hangerőszint, Sound
Bar állapota).

7

Zöld/piros LED:
A Wi-Fi kapcsolatot jelzi (pl. zöld: csatlakoztatva, piros:
nincs csatlakoztatva).

8

Hálózati tápellátás bemeneti csatlakozója

9

„A” típusú USB-csatlakozó (csak zenelejátszáshoz)

10 Optikai bemeneti csatlakozó
11 AUX bemeneti csatlakozó
12 HDMI OUT (ARC) csatlakozó
13 HDMI IN csatlakozó

7

A vezeték nélküli mélynyomó
áttekintése

2

LED
1

3

1

Hálózati tápellátás bemeneti csatlakozója

2

Borostyánszínű LED-jelzőfény
• a mélynyomó készenléti üzemmódjában lassan villog.
• gyorsan villog a párosítás folyamata alatt.
• folyamatosan világít sikeres párosítás esetén.

3

PÁR
Ennek megnyomásával indíthatja a Sound Bar fő
egységével való párosítást.

Megjegyzés
•

A mélynyomó gyárilag már párosítva van. A manuális
párosításra csak hibakeresés esetén van szükség.
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A Sound Bar hátlapjának levétele
A kábelek csatlakoztatása előtt távolítsa el a Sound Bar
hátlapját.

A Sound Bar rendszer felszerelése
Megjegyzések
• A Sound Bar fő egységének falra szerelése előtt
olvasson minden biztonsági tájékoztatást. (lásd: „Mielőtt
hozzákezdene” a 3. oldalon.)
• Csak a gyártó által mellékelt vagy meghatározott
csavarokat használja.
• A TCL Corporation semmilyen felelősséget sem vállal
a helytelen falra szerelés, nem megfelelő csavarok
használata, a nem megfelelő teherbíró képességű fal stb.
által okozott balesetekért vagy károkért.
• A szereléshez szerszámok (nincsenek mellékelve)
szükségesek.
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A Sound Bar és a mélynyomó elhelyezése
Javasoljuk, hogy a Sound Bar készüléket egy asztalon, vagy
középen, közvetlenül a TV-készülék alatt helyezze el. A
mélynyomó és a Sound Bar közötti távolság ne legyen több
3 méternél.

TV

< 3m

A Soynd Bar falra szerelése

1

A mellékelt furatsablont helyezze a falra. A falra szerelő
sablont középen, és a TV-készülék alsó szélénél legalább
5 cm-rel lejjebb helyezze a falra.

2

A Sound Bar pontos elhelyezéséhez használjon
vízmértéket.

3
4

A sablont ragasztószalaggal erősítse a falhoz.

5

Távolítsa el a furatsablont.

A fúrósablon használatával minden jelölést vigyen át a
falra.
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6

Minden jelölésnél fúrjon egy furatot a falba.
TV

TV

> 5cm

5

3
1
4

6

2

950mm

7
8

A mellékelt tipliket illessze a két furatba.

9

Csavarozza be a csavarokat.

A fali tartó mellékelt csavarjait dugja át a tartón és
illessze a tiplikbe.

7

8

9

11

10 A mellékelt rögzítőcsavarokat illessze a Sound Bar
hátlapjának csavarfurataiba.

10
105

0m

m

11 A Sound Bar fő egységét akassza a fali konzolokra.
11

Megjegyzések
• A Sound Bar falra szerelése előtt ellenőrizze a felszerelés
helyét.
• A kábelek csatlakoztatását a Sound Bar falra szerelése
előtt is elvégezheti.
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3 Csatlakoztatás,
a távvezérlő
beüzemelése és
párosítása
A Sound Bar pozíciójának rögzítése után a készüléket
csatlakoztatni lehet a TV-készülékre, üzembe lehet helyezni a
távvezérlőt és párosítani lehet a Sound Bar készülékkel.

Csatlakoztatás a TV-készülékre
Megjegyzések
• Ellenőrizze, hogy a TV vagy az eszköz támogatja-e a
HDMI ARC funkciót. Nézzen utána a TV vagy az eszköz
használati útmutatójában.
• A HDMI-CEC (többféleképpen is nevezik: T-Link, Anynet+,
SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink vagy VIERA Link)
bekapcsolt állapotának ellenőrzését lásd a TV használati
útmutatójában.

*

Minden technológia megnevezése a vonatkozó vállalatok kereskedelmi védjegye, vagy
bejegyzett kereskedelmi védjegye.
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A mellékelt HDMI-kábel egyik végét csatlakoztassa a Sound
Bar HDMI bemeneti csatlakozójára, a másik végét pedig a
TV-, vagy más készülék HDMI ARC kimeneti csatlakozójára.
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Választhatóan: Blue-Ray lejátszó
csatlakoztatása
Az egyszerű használat érdekében javasoljuk, hogy a
Blur-Ray lejátszót csatlakoztassa a TV-készülékre, és a
hangot a HDMI-ARC csatlakozón keresztül hallgassa.
Azonban, mivel nem minden TV-készülék képes a
Dolby TrueHD-alapú Atmos tartalmak lejátszására a
HDMI-ARC csatlakozón keresztül, a Blue-Ray lejátszót
közvetlenül is a Sound Bar készülék HDMI-in csatlakozójára
lehet csatlakoztatni.
Megjegyzések
•

A készüléknek energiatakarékos, kis fogyasztású
készenléti állapot módja is van, ekkor a
teljesítményfelvétele kisebb mint 0,5 W. Ez a gyári
alapbeállítás szerint engedélyezve van. A STANDBY
módban a HDMI áthurkolás funkció, valamint a Wi-Fi
funkciók (beleértve az AirPlay és a Chromecast funkciót
is) le vannak tiltva.
Kívánság szerint olyan SLEEP mód is használható,
amelyben a HDMI áthurkolás funkció és a Wi-Fi is
bekapcsolva marad, ha a Sound Bar nincs használatban.
A SLEEP mód teljesítményfelvétele kevesebb mint 4 W,
és a HDMI áthurkolás funkció használatától függően
változhat. Ez lehetővé teszi a Sound Bar gyorsabb
indítását is.
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Az alvó módot a következőképpen lehet engedélyezni:
-- A készüléket kapcsolja STANDBY módba.
-- 5 másodpercig tartsa nyomva a távvezérlő
gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a

/OK
kijelzés.

-- Kis idő múlva egyes verziókban a WIFI SETUP lehetőség
jelenik meg, ilyen esetben a VOL- gombot megnyomva
lépjen a SLEEP MODE menübe. Egyébként pedig rögtön
a SLEEP MODE jelenik meg a kijelzőn. Ezután az /OK
gombbal engedélyezze a funkciót. A választást nyugtázni
kell.
-- Lépjen ki a beállítások menüjéből: a VOL+/VOL- gombbal
válassza az EXIT lehetőséget.
•

A HDMI bemenet alkalmas az UHD (4K) jel fogadására,
és játékkonzolt csatlakoztatva a Dolby Atmos hang
visszaadására is.
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A Sound Bar tápellátásának
csatlakoztatása
1

A tápellátás csatlakoztatása előtt el kell végezni minden
más kábelcsatlakoztatást.

2

Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az Ön
országában érvényes biztonsági szabványoknak (lásd:
„Műszaki adatok” a 32. oldalon).

3

A mellékelt egyik hálózati tápkábel egyik végét
csatlakoztassa a Sound Bar AC bemeneti csatlakozójára,
a másik végét pedig egy hálózati fali csatlakozóra.
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A távvezérlő elemeinek behelyezése/
cseréje
Figyelmeztetések
• Az elemeket csak azonos, vagy egyenértékű típusú
elemekkel cserélje ki. A tölthető NiMH akkumulátorok
használata hatással lehet a működésre.

1

Nyissa ki az elemtartót és szükség esetén vegye ki a régi
elemeket.

2

Helyezzen két új AAA méretű elemet az elemtartóba, a
megfelelő polaritással (+/-).

3

Zárja be az elemtartót.

1

2

3

4

Ezzel a beállítás elkészült. A Sound Bar használatra kész. A
Sound Bar további csatlakoztatási lehetőségeiről a következő
fejezetben olvashat.
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A vezeték nélküli mélynyomó párosítása
a Sound Bar készülékkel
A vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatása után valóban
magával ragadó hangélményben lehet része, erőteljes
basszusokkal.

Automatikus párosítás
A Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó legyen
csatlakoztatva a tápellátásra és legyen bekapcsolva.
 A Sound Bar automatikusan elvégzi a párosítást a
vezeték nélküli mélynyomóval.
 A borostyánszínű LED villogása azt jelzi, hogy a
párosítás folyamatban van.
 Ha a borostyánszínű LED folyamatosan világít, akkor
a párosítás sikeres volt.
Megjegyzések
• Az automatikus párosítás folyamata alatt ne nyomja meg
a vezeték nélküli mélynyomó hátulján található PAIR
gombot.
• Ha az automatikus párosítás sikertelen volt, akkor a
mélynyomót és a Sound Bar készüléket manuálisan is
lehet párosítani.
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Manuális párosítás

1

A Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó legyen
csatlakoztatva a tápellátásra.

2

Tartsa nyomva a vezeték nélküli mélynyomó
hátulján található PAIR gombot, amíg a mélynyomó
borostyánszínű LED-je gyorsan nem kezd villogni.
 Ekkor a vezeték nélküli mélynyomó készen áll a
párosításra.

3

A Sound Bar bekapcsolásához nyomja meg a fő egység
felső kezelőpaneljén, vagy a távvezérlőn található
gombot.
 A Sound Bar és a vezeték nélküli mélynyomó
párosítása automatikusan megtörténik.
 A párosítás sikeres. A borostyánszínű LED
folyamatosan világít.

Megjegyzés
• Ha a párosítás után a mélynyomó hátulján található
borostyánszínű LED továbbra is villog, az azt jelenti, hoyg
a párosítás sikertelen volt. A vezeték nélküli mélynyomóról
csatlakoztassa le a hálózati tápkábelt, várjon 3 percet,
majd csatlakoztassa vissza. Ezután ismételje meg az 1.-3.
lépést.
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4 További csatlakoztatási
lehetőségek
A Sound Bar és a TV-készülék, vagy más audióeszközök
közötti csatlakozást optikai, vagy audiókábelekkel is létre
lehet hozni.
Megjegyzés
• A TCL Sound Bar és a TV-készülék összekötésének
legjobb módja (minőségi sorrendben): 1) HDMI-ARC; 2)
Digitális optikai (SPDIF); 3) AUX (audiokábel).

Csatlakoztatás a mellékelt optikai
kábellel
1

A TV-készüléken kapcsolja ki a hangot. Ehhez nézze meg
a TV-készülék használati útmutatóját.

2
3
4

Vegye le a Sound Bar hátlapját.
Vegye le az optikai kábel csatlakozójának védőkupakját.
Az optikai kábel egyik végét csatlakoztassa a Sound Bar
fő egységének optikai bemeneti csatlakozójára, a másik
végét pedig a TV vagy az eszköz optikai kimenetére.
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Megjegyzés
• Ha a Sound Bar nem ad ki hangot és a LED gyorsan villog,
akkor a TV-készüléken kapcsoljon át a PCM jelkimenetre.
A PCM a legáltalánosabb digitális hangformátum, ami
szinte minden készülékkel kompatibilis.

Útmutatás az optikai kábel használatával
kapcsolatban
Az optikai kábelt (SPDIF) ne hajlítsa meg és ne törje
meg, mert az törékeny, könnyen megrongálódhat
vagy eltörhet.
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Ha az optikai kábel használatával a lehető legjobb
hangélményt szeretné elérni:

1

A TCL TV távvezérlőjén nyomja meg a Beállítások
gombot.

2
3

Lépjen az Audio menübe.
Kapcsolja ki a TV hangszóróit.

Csatlakoztatás audiókábellel
1
2

Vegye le a Sound Bar hátlapját.
Az audiókábel (nincs mellékelve) egyik végét
csatlakoztassa a Sound Bar AUX bemeneti
csatlakozójára, a másik végét pedig a TV-, vagy más
készülék fejhallgató- vagy audiókimeneti csatlakozójára.
Ezzel a TV beépített hangszórói kikapcsolódnak.
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A Sound Bar párosítása Bluetootheszközzel
A Bluetooth-kapcsolaton keresztül zenét játszhat le a mobil
eszközről.
Megjegyzések
• Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli eszköz képes-e a
Bluetooth használatára.
• A Sound Bar fő egysége és a Bluetooth-eszköz közötti
távolság nem lehet nagyobb, mint kb. 10 méter (akadály
nélkül a Bluetooth-eszköz és a Sound Bar között).

1

Nyomja meg a Sound Bar fő egységének felső

2

Nyomja meg a Sund Bar tetején található gombot,
vagy a távvezérlő BT gombját, ezzel a Bluetooth
üzemmódba kerül.

3

A párosításnak két lehetősége van:
• Nyomja meg és tartsa nyomva a Sound Bar tetején
található gombot; vagy
• nyomja meg és tartsa nyomva a távvezérlő /OK
gombját.
villog. Ekkor a Sound Bar
 A LED-kijelzőn a
készen áll a párosításra.

4

Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt és aktiválja rajta a
Bluetooth-funkciót.

kezelőpaneljén, vagy a távvezérlőn található
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gombot.

5

A Bluetooth eszközön válassza a TCL RAY-DANZ
eszközt.
 Hangjelzést hall.
 A párosítás sikeres.

Tipp
• A Sound Bar legközelebbi bekapcsolásakor a Sound
Bar automatikusan a legutoljára csatlakoztatott eszközre
kapcsolódik.

6

A Bluetooth-kapcsolatot a következőképpen lehet
megszakítani:
• a Sound Bar fő egységén
gomb megnyomásával
váltson másik hangforrásra, vagy
• kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót az eszközön, vagy
• nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a
távvezérlő /OK gombját. Ha a Bluetooth-eszközön
nem találja a TCL RAY-DANZ eszközt, nyomja meg
és tartsa nyomva a távvezérlő /OK gombját.
A LED-kijelzőn a
villog. A Sound Bar a
párosítás-üzemmódba lép.
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5 A Sound Bar rendszer
használata
A Sound Bar kezelése a felső panel
használatával
1

Ellenőrizze a Sound Bar tápfeszültségének és kábeleinek
helyes csatlakoztatását.

2

A Sound Bar bekapcsolásához nyomja meg a fő egység

3

Nyomja meg a Sound Bar
gombját, vagy a távvezérlő
valamelyik bemenetválasztó gombját, és így váltson a
megfelelő hangforrásra.

felső kezelőpaneljén, vagy a távvezérlőn található
gombot.

A Sound Bar LED-kijelzője
A Sound Bar előlapján található LED-kijelző tájékoztatást ad
a Sound Bar különböző állapotairól.
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A Sound Bar menüjének kezelése
A készenléti állapotban nyomja meg a távvezérlő OK gombját
és kb. 5 másodpercig tartsa nyomva. A készülék a MENU
módba lép, ahol a SLEEP OFF, FACTORY RESET és az EXIT
menüpont használható. A menüpontok között a +/- gombbal
lehet lépkedni.
SLEEP OFF: A +/- gombbal lépjen a SLEEP menüpontra, az
OK gombot megnyomva állítsa le a SLEEP ON kijelzését,
majd a +/- gombbal válassza az ON, OFF vagy BACK
lehetőséget. Az OK gombbal nyugtázza a választást.
FACTORY RESET: A +/- gombbal lépjen a FACTORY
RESET menüpontra, az OK gombot megnyomva állítsa
le a FACTORY RESET kijelzését, majd az OK gombbal
elvégezheti a visszaállítást, vagy a BACK választásával
visszatérhet az előző menübe.
EXIT: A +/- gombbal lépjen az EXIT menübe, majd az OK
gombot megnyomva kiléphet a MENU módból.
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Wi-Fi kapcsolat beállítása zene
streameléséhez és automatikus
szoftverfrissítéshez
1. Kapcsolja be a Sound Bart.
2. Android-telefonon nyissa meg a Google Home alkalmazást
és folytassa a 3a lépéssel; iOS eszköz esetén lépjen a
Beállítások - Wi-Fi menübe és folytassa a 3b lépéssel.
3a. Jelentkezzen be a Google Home alkalmazásba és a
képernyőn megjelenő utasítások szerint végezze el a
beállítást.
3b. A Beállítások - WiFi menüpontban válassza a „BEÁLLÍTÁS
ÚJ AIRPLAY HANGSZÓRÓKÉNT” lehetőséget és keresse
meg a „TCL RAY-DANZ” eszközt, majd végezze el a
beállítást.
4. A beállítás 3a vagy 3b lépés szerinti elvégzése után a
Chromecast built-in és AirPlay funkció az ugyanarra a
hálózatra csatlakozó bármely eszközről használható.
5. A beállítás elvégzése után a Sound Bar kijelzőjén
megjelenhet egy üzenet, amely azt jelzi, hogy új
szoftver érhető el („NEW SW OK/NOT”). A távvezérlő
„Lejátszás-Szünet/OK” gombját megnyomva letöltheti
a szoftvert és frissítheti a Sound Bart, illetve bármelyik
másik gomb megnyomásával ezt későbbre halaszthatja.
6. Ez a Sound Bar egy önálló többcsatornás hangrendszer,
és a sztereó hangzás érdekében másik hangszóróval nem
párosítható.
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A LED-ek működése a különböző hangforrások esetén
A Sound Bar állapota

LED-kijelző

Bekapcsoló gomb

Bekapcsolás
Kikapcsolás
Készenlét
ALVÁS

HELLO
STANDBY
•
sleep

Forrás

Bluetooth
Optikai
HDMI IN
HDMI ARC
USB
AUX

BT
OPT
HDMI1 IN
HDMI2 ARC
USB
aux

Bluetooth

Keresés üzemmód
Párosítás üzemmód

BT flashing
PAIR

Hangerőszabályozás

Hangerő
Elérte a minimális hangerőt
Elérte a maximális hangerőt
Némítás

VOL08
V MIN
V MAX
MUTE

Mély/magas

MÉLY +/MAGAS +/-

BAS+3
TRE-3

Függőleges surround
mód

SURROUND BE
SURROUND KI

SUR ON
SUR OFF

Hangzásmódok

Film, Zene, TV, KIEMELÉS

MOVIE MUSIC TV
BOOST

Egyebek

Nem támogatott formátum
Az USB nem érhető el
Érzékelt hangformátum

NONSUPPORT FORMAT
NO USB
PCM AUDIO/DOLBY
AUDIO/
DOLBY ATMOS
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Zenehallgatás Bluetooth-eszközről
1

Ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az A2DP és
opcionálisan az AVRCP Bluetooth-profilt. Nézzen utána
az eszköz használati útmutatójában.

2

A Bluetooth-eszközt párosítsa a Sound Bar fő egységével
(lásd: „A Sound Bar párosítása Bluetooth-eszközzel” a
24. oldalon).

3

Ezután a Bluetooth-eszközön tárolt zenét a Sound Bar
használatával hallgathatja.
• Ha a Bluetooth-eszköz az A2DP profilt támogatja,
akkor a zenét lehet hallgatni, de a lejátszást nem
lehet vezérelni.
• Ha a Bluetooth-eszköz az AVRCP profilt támogatja,
akkor a zenét lehet hallgatni, és a távvezérlővel
vezérelni lehet a lejátszást. A zenelejátszás
megállításához vagy folytatásához nyomja meg a
távvezérlő /OK gombját. Az előző vagy a következő
sávra a
/
gombbal lehet ugrani.

Megjegyzés
• A Sound Bar fő egysége és a Bluetooth-eszköz közötti
távolság nem lehet nagyobb, mint kb. 10 méter (akadály
nélkül a Bluetooth-eszköz és a Sound Bar között).
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Zenelejátszás USB-eszközről
•
•
•

A zenelejátszás megkezdéséhez, megállításához vagy
folytatásához nyomja meg a távvezérlő /OK gombját.
Az előző vagy a következő sávra a távvezérlő
vagy
gombjával lehet ugrani.
A hangerőt a + és - gombbal lehet növelni, vagy
csökkenteni.

Tipp
• Ez a Sound Bar legfeljebb 32 GB memóriával felszerelt
USB-eszközöket kezelhet, és az MP3 és FLAC
fájlformátumok lejátszására alkalmas.
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6 Műszaki adatok
A Sound Bar fő egysége
• Tápellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Teljesítményfelvétel: 30 W
• Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban: < 2 W
• Impedancia: 8 Ω
• Frekvenciaátvitel: 150 Hz - 20 kHz
• Méretek (szél. x mély. x mag.): 1050 x 110 x 58 mm
• Tömeg: 2,6 kg
• Üzemi hőmérséklet: 0 °C - 45 °C
Vezeték nélküli mélynyomó
• Hálózati adapter: 100-240 V AC, 50/60 Hz
• Teljesítményfelvétel: 30 W
• Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban: ≤ 2 W
• Frekvenciaátvitel: 40 Hz - 150 Hz
• Frekvenciatartomány: 2404,5 MHz – 2479,5 MHz
• Max. adási teljesítmény: -3,11 dBm
• Méretek (szél. x mély. x mag.): 240 x 240 x 420 mm
• Tömeg: 5,5 kg
Bluetooth
• Bluetooth-verzió: 5.0, Bluetooth profil: Bluetooth sztereó
támogatott (fejlett audioelosztási profil - A2DP; audió/
videó távvezérlő profil - AVRCP)
• Frekvenciatartomány: 2402 MHz - 2480 MHz
• Max. adási teljesítmény: 9,7 dBm
Wi-Fi
• 2,4G Wi-Fi Maximum E.I.R.P: 17,0 dBm
• 2,4G Wi-Fi Frekvenciasávok: 2412 MHz – 2462 MHz
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•
•
•

5G Wi-Fi (1., 2. és 3. sáv) Maximum E.I.R.P: 17,99 dBm
5G Wi-Fi (4. sáv) Maximum E.I.R.P: 10,0 dBm
5G Wi-Fi Frekvenciasávok: 5150 MHz – 5350 MHz,
5470 MHz – 5850 MHz

Távvezérlő
• Távolság/szög: 6 m/30°
• Elem típusa: 2 x 1,5 V AAA elem, felhasználó által
cserélhető.

7 Nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
A TCL Corporation ezennel kijelenti, hogy ez a termék
megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek
és más vonatkozó előírásainak.
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Az elhasználódott készülék és
akkumulátor hulladékkezelése

A készüléket kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagok és
alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.

Ez a készüléken található szimbólum azt jelenti, hogy a
készülék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék elemet tartalmaz,
amelyet a 2013/56/EU európai irányelvnek megfelelően nem
szabad a háztartási hulladékban elhelyezni. Tájékozódjon az
elektromos és elektronikus eszközök, valamint az elemek és
akkumulátorok helyi begyűjtési rendszeréről. Tartsa be a helyi
előírásokat, és a készüléket, valamint az elemeket ne helyezze
a háztartási hulladékba. A használhatatlanná vált készülékek,
elemek és akkumulátorok helyes hulladékkezelése segít a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások
megelőzésében.
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A használhatatlanná vált elemek eltávolítása
Az elemek eltávolítását lásd: „A távvezérlő elemeinek
behelyezése/cseréje” c. fejezet.
Környezetvédelem és fenntarthatóság
Elhagytunk minden szükségtelen csomagolóanyagot,
és gondoskodtunk arról, hogy a többi környezetbarát és
fenntartható legyen.

8 Kereskedelmi védjegyek
Bluetooth

A Bluetooth® megnevezés és logó a Bluetooth SIG, Inc.
bejegyzett kereskedelmi védjegye, és bármelyikük TCL
Corporation általi használata engedéllyel történik. A további
kereskedelmi védjegyek és nevek a megfelelő tulajdonosok
birtokában vannak.

Dolby Atmos

A Dolby, a Dolby Atmos és a kettős D szimbólum a Dolby
Laboratories Licensing Corporation bejegyzett kereskedelmi
védjegye. Gyártva a Dolby Laboratories engedélye alapján.
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Bizalmas, nem közzétett munkák. Copyright © 2012-2020
Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

HDMI

A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI licensing LLC kereskedelmi védjegye, vagy
bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Apple AirPlay

Az AirPlay 2 funkcióra alkalmas hangszóró vezérléséhez iOS
11.4 újabb operációs rendszer szükséges.
Az Apple, az AirPlay, az Apple TV, az Apple Watch, az iPad,
az iPad Air, az iPad Pro, az iPhone és a Lightning az Apple
Inc. bejegyzett kereskedelmi védjegye az USA-ban és más
országokban.

ChromeCast Built-in

A Google és a Chromecast built-in a Google LLC
kereskedelmi védjegye.
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Együttműködik a Hey Google funkcióval

A Google és a Chromecast built-in a Google LLC
kereskedelmi védjegye.

9 GyIK
Nincs tápellátás
• Ellenőrizze a hálózati tápkábel és az AC bemenet
megfelelő csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség.
• Ellenőrizze, hogy a Sound Bar be van-e kapcsolva.
Nincs hang
• Ellenőrizze a Sound Bar és a lejátszóeszköz közötti
hangkábel csatlakoztatását.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrást választotta-e.
• A + gombbal növelje a hangerőt.
• Ellenőrizze, hogy a Sound Bar nincs-e lenémítva.
A távvezérlő nem működik.
• Ellenőrizze, hogy a távvezérlő és a Sound Bar közötti
távolság a hatótávon belül van-e.
• Ellenőrizze az elemek helyes behelyezését.
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A hang torz.
• Ellenőrizze a kábelek megfelelő csatlakoztatását.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangforrást választotta-e.
• Ha a TV hangját hallgatja, ellenőrizze, hogy a TV
hangszórói ki vannak-e kapcsolva.
A Bluetooth eszközömön nem találom a Sound Bar nevét.
• Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszközön be van-e
kapcsolva a Bluetooth-funkció.
• Ellenőrizze, hogy a Sound Bar párosítva van-e a
Bluetooth-eszközzel.
• Ellenőrizze, hogy a Sound Bar nincs-e más eszközökkel is
párosítva.
Lehet ezt a Sound Bart bármilyen TV-készülékkel használni?
• A Sound Bar minden TV-készülékhez csatlakoztatható,
amelynek legalább egy csatlakozója van a következő
típusok közül: 1. ARC támogatású HDMI (ez a legjobb);
2. Optikai audiókimenet (TOSLink); 3. Fejhallgató-kimenet.
Ha a Sound Bar és a TV-készülék hangja is be van kapcsolva,
akkor visszhang keletkezhet.
• Egyszerűen kapcsolja ki a TV-készülék hangját, hogy
csak a Sound Bar hangját lehessen hallani.
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Hány hangzásmód használható?
Négyféle hangüzemmód - Film, Zene, TV és Kiemelés.
Mit mutat a mélynyomó LED-kijelzője a párosítás során?
• Készenlét: lassan villog.
• Párosítás: gyorsan villog.
• Párosítva: folyamatosan világít.
Hogyan érem el a legjobb Wi-Fi kapcsolatot?
• Ez a Sound Bar a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es Wi-Fi
frekvenciával is használható. Általában az a legjobb, ha a
routeren ugyanazt a hálózatnevet (SSID) használja a két
frekvenciára, így a készülék automatikusan kiválasztja
a legjobb hálózatot. Ha a két frekvenciára eltérő
hálózatnevet használ, akkor próbálja ki, hogy melyik
nyújtja a legjobb teljesítményt. Tartsa szem előtt, hogy a
2,4 GHz nagyobb hatótávolságú, ami a legtöbb esetben
fontosabb, mint az, hogy 5 GHz nagyobb sebességet
kínál.
• Ha lakat-ikont lát, akkor a Wi-Fi hálózathos jelszó
szükséges. Adja meg.
• Ellenőrizze az internet-kapcsolatot. A Wi-Fi hálózattal
kapcsolatos problémát a router és a modem újraindítása
a legtöbbször megoldja.
További támogatásért keresse fel a www.tcl.com weboldalt
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