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1 Než začnete
•

•

•
•

•
•
•
•

Dôkladne si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné
pokyny uvedené v tomto letáku týkajúcom sa
bezpečnosti.
Tento zvukový panel je určený iba na využitie v interiéri. V
prípade, že dôjde ku kontaktu s malým množstvom vody,
okamžite odpojte a suchou handričkou odstráňte všetku
vodu.
Ak zvukový panel nebudete dlhšie používať, prípadne
počas búrky, odpojte ho.
Zaistite, aby bol zvukový panel umiestnený na pevnom
podklade, prípadne riadne upevnený na stene pod
televízorom, aby sa dosiahol maximálny úžitok.
V diaľkovom ovládaní používajte len nedobíjateľné batérie
typu AAA 1,5 V.
V prípade, že sú káble viditeľné poškodené alebo
prepichnuté, odpojte zvukový panel a vymeňte kábel.
Neohýbajte príliš kábel HDMI a optický kábel, pretože to
môže mať vplyv na výkon.
Chráňte si sluch nastavením správnej hlasitosti. Pre
pohodlie pri počúvaní sú k dispozícii predvolené a
prispôsobiteľné nastavenia zvuku.

3

2 Vitajte
Blahoželáme vám k zakúpeniu nového zvukového panela
TCL! Po nastavení a pripojení získate vynikajúcu kvalitu
zvuku a najmodernejší dizajn, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu
systému domácej zábavy. Odporúčame vám prečítať si
tento návod na používanie, ktorý vám pomôže s ľahkým a
správnym nastavením, pripojením a používaním výrobku.

Poďme na to!

Čo je súčasťou balenia

Hlavná jednotka zvukového
panela

Bezdrôtový subwoofer

Diaľkový ovládač

Kábel HDMI
4

Optický kábel

2 x upevňovacia skrutka do
steny

2 x napájací kábel
striedavého prúdu

Šablóna montáže na stenu

QSG

2 x batéria AAA

Príručka rýchleho spustenia
Safety
instructions

2 x konzola na montáž na
stenu

Leták k bezpečnosti

2 x skrutka do steny

2 x nástenná kotva
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Prehľad hlavnej jednotky zvukového
panela
1

6

2

3

4

5

7

8

9

1

2

10 11

12

13

Stlačením tohto tlačidla sa hlavná jednotka zvukového
panela zapne alebo vypne.
Stlačením prepínate zdroj zvuku medzi možnosťami AUX/
Bluetooth/Optický/vstup HDMI/HDMI ARC/režimy USB.

3
Vyberte zdroj Bluetooth. Stlačením a podržaním spustíte
režim párovania.

6

4

-

5

+
Stlačením zvýšite úroveň hlasitosti.

6

LED displej
Signalizuje stav zvukového panela (napr. úroveň hlasitosti,
stav zvukového panela).

7

Zelený/červený indikátor LED:
Označuje pripojenie Wi-Fi (napr. zelená: pripojené.
červená: odpojené).

8

Vstupný napájací konektor striedavého prúdu

9

Konektor USB typu A (len pre prehrávanie hudby)

Stlačením znížite úroveň hlasitosti.

10 Optický vstupný konektor
11 Pomocný vstupný konektor
12 Konektor HDMI OUT (ARC)
13 Konektor HDMI IN
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Prehľad bezdrôtového subwoofera

2

LED
1

3

1

Vstupný napájací konektor striedavého prúdu

2

Jantárový LED indikátor
• Bliká pomaly, keď je subwoofer v pohotovostnom režime.
• Bliká rýchlo, keď prebieha párovanie.
• keď je párovanie úspešné, neprerušovane svieti.

3

SPÁROVAŤ
Stlačením aktivujete párovanie s hlavnou jednotkou
zvukového panela.

Poznámka
•

Subwoofer je už spárovaný od výroby. Ručné párovanie
je potrebné v prípade problémov.
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Odnímte zadný kryt zvukového panela
Pred zapojením káblov odnímte zadný kryt zvukového
panela.

Nastavenie systému zvukového panela
Poznámky
• Pred montážou hlavnej jednotky zvukového panela na
stenu si prečítajte všetky bezpečnostné informácie. (pozri
„Než začnete“ na strane 3).
• Uistite sa, že používate skrutky dodané alebo
špecifikované autorizovaným výrobcom.
• Spoločnosť TCL Corporation nenesie zodpovednosť za
žiadne nehody ani poškodenie spôsobené nesprávnym
pripevnením na stenu a inštaláciou skrutiek, prípadne
nedostatočnou nosnosťou steny atď.
• Na montáž sú potrebné dodatočné nástroje (nie sú
súčasťou dodávky).
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Umiestnite zvukový panel a subwoofer
Odporúčame umiestniť hlavnú jednotku zvukového panela
na stôl a priamo pod stred televízora. Vzdialenosť medzi
subwooferom a hlavnou jednotkou zvukového panela musí
byť menej než 3 metre.

TV

< 3m

Pripevnenie hlavnej jednotky zvukového panela

1

Na stenu umiestnite šablónu montáže na stenu. Zaistite,
aby bola šablóna montáže na stenu aspoň 5 cm pod
stredom televízora.

2

Použite vodováhu, aby ste sa uistili, že je zvukový panel
umiestnený správne.

3
4

Pomocou pásky prilepte šablónu montáže na stenu.

5

Odoberte šablónu montáže na stenu.

Všetky značky na šablóne zaznačte cez montážne otvory
na stenu.
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6

V každej značke na stene vyvŕtajte otvor pre skrutku.
TV

TV

> 5cm

5

3
1
4

6

2

950mm

7

Dodané nástenné kotvy vložte do 2 otvorov pre skutky
na stene.

8

Vložte priložené skrutky pre nástenný držiak cez
nástenné držiaky do úchytiek do steny.

9

Upevnite a utiahnite skrutky k stene.

7

8

9

11

10 Vložte priložené skrutky na pripevnenie na stenu do

otvorov na skrutku na zadnej strane hlavnej jednotky
zvukového panela.
10
105

0m

m

11 Hlavnú jednotku zvukového panela zaveste na konzoly
na montáž na stenu.

11

Poznámky
• Pred pripevnením zvukového panela na stenu skontrolujte
miesto pripevnenia.
• Pred montážou zvukového panela na stenu môžete zvážiť
pripojenie káblov.
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3 Pripojte, nainštalujte a
spárujte
Po zafixovaní polohy hlavnej jednotky zvukového panela
môžete začať pripájať k televízoru, nainštalovať diaľkové
ovládanie a spárovať ho s hlavnou jednotkou zvukového
panela.

Pripojte k televízoru
Poznámky
• Uistite sa, že televízor alebo zariadenie podporuje funkciu
HDMI ARC. Informácie nájdete v návode na používanie
televízora alebo zariadenia.
• Informácie o tom, ako skontrolovať, či je aktivované
rozhranie HDMI-CEC (tiež komerčne známe ako T-Link,
Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink alebo VIERA
Link), nájdete v používateľskej príručke k televízoru.

*

Všetky spomínané názvy technológií sú ochranné alebo registrované ochranné známky
príslušných spoločností.
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Zapojte jeden koniec priloženého kábla HDMI do konektora
vstupu HDMI na hlavnej jednotke zvukového panela a druhý
koniec zapojte do výstupného konektora HDMI ARC na
televízore alebo zariadení.
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Voliteľné: Pripojte prehrávač Blu-ray
Pre jednoduché používanie odporúčame pripojiť prehrávač
Blu-ray k televízoru a využívať zvukový panel prostredníctvom
konektora HDMI-ARC.
Ak však chcete využívať zvuk Dolby TrueHD založený na
obsahu Atmos, ktorý cez konektor HDMI-ARC nemusia
podporovať všetky televízory, môžete voliteľne pripojiť
prehrávač Blu-ray priamo k zvukovému panelu pomocou
portu vstupu HDMI.
Poznámky
•

Tento výrobok je vybavený úsporným pohotovostným
režimom s nízkou spotrebou energie, ktorý spotrebuje
< 0,5 W. Táto funkcia je predvolene aktivovaná. V režime
STANDBY je deaktivovaná funkcia HDMI prechádzania
slučkou a funkcie Wi-Fi vrátane AirPlay a Chromecast.
V prípade potreby je možné aktivovať režim SLEEP, ktorý
aktivuje funkciu HDMI prechádzania slučkou a Wi-Fi, keď
sa zvukový panel nepoužíva. Spotreba energie v režime
SLEEP je < 4 W a môže sa líšiť v závislosti od skutočného
použitia funkcie HDMI prechádzania slučkou. Umožňuje
aj rýchlejšie spustenie zvukového panela.
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Režim spánku je možné aktivovať nasledovne:
-- Skontrolujte, či je výrobok v režime STANDBY.
-- Podržte stlačené tlačidlo /OK na diaľkovom ovládači
po dobu 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí
.
-- Po chvíli sa pri niektorých verziách softvéru zobrazí
možnosť WIFI SETUP, v takom prípade stlačte tlačidlo
VOL- a prejdite do SLEEP MODE. V opačnom prípade
sa okamžite zobrazí SLEEP MODE. Teraz túto funkciu
aktivujte pomocou tlačidla /OK. Zobrazí sa výzva na
potvrdenie.
-- Teraz ukončite ponuku nastavení pomocou tlačidiel
VOL+/VOL-, vyberte položku EXIT a opustite ponuku.
•

Vstup HDMI podporuje UHD (4K) a je možné ho použiť aj
s hernou konzolou na vychutnanie si zvuku Dolby Atmos.
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Pripojenie zvukového panela k
napájaniu
1

Pred pripojením zvukového panela k zdroju napájania
skontrolujte, či ste vytvorili všetky ostatné pripojenia.

2

Skontrolujte, či je napájacie napätie v súlade s
bezpečnostnými normami vašej krajiny (pozri
„Špecifikácie“ na strane 32).

3

Jeden koniec dodaného napájacieho kábla striedavého
prúdu pripojte k vstupnému konektoru striedavého prúdu
na hlavnej jednotke zvukového panela a druhý koniec do
elektrickej zásuvky na stene.
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Vloženie/výmena batérií diaľkového
ovládača
Varovania
• Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo zodpovedajúci
typ. Pri použití nabíjateľných batérií NiMH môže byť
ovplyvnený výkon.

1

Otvorte priestor na batérie a v prípade potreby vyberte
staré batérie.

2

Do priestoru na batérie vložte dve nové batériu AAA so
správnou polaritou (+/-).

3

Zatvorte priestor na batérie.

1

2

3

4

Inštalácia je dokončená. Zvukový panel je pripravený na
používanie. Ďalšie informácie o prístupe k iným možnostiam
pripojenia zvukového panela nájdete v nasledujúcej kapitole.
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Spárujte bezdrôtový subwoofer so
zvukovým panelom
Keď je bezdrôtový subwoofer pripojený, môžete si vychutnať
silné hlboké basové zvuky a skutočne ohromujúci zvukový
zážitok.

Automatické párovanie
Uistite sa, že zvukový panel aj bezdrôtový subwoofer sú
pripojené k napájaniu a sú zapnuté.
 Zvukový panel sa automaticky spáruje so
subwooferom.
 Jantárový LED indikátor bude blikať počas párovania.
 Keď je párovanie úspešné, jantárový LED indikátor
bude svietiť.
Poznámky
• Počas automatického párovania nestláčajte tlačidlo PAIR
na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.
• Ak automatické párovanie nebolo úspešné, môžete
subwoofer spárovať so zvukovým panelom ručne.
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Manuálne párovanie

1

Uistite sa, že zvukový panel a bezdrôtový subwoofer sú
správne pripojené k napájaniu.

2

Stláčajte tlačidlo PAIR na zadnej strane bezdrôtového
subwoofera, kým žltý indikátor LED na subwooferi
nebude rýchlo blikať.
 Bezdrôtový subwoofer je pripravený na párovanie.

3

Stlačte tlačidlo na hornom paneli hlavnej jednotky
zvukového panela alebo na diaľkovom ovládači a zapnite
hlavnú jednotku zvukového panela.
 Zvukový panel a bezdrôtový subwoofer sa
automaticky spárujú.
 Párovanie je úspešné. Jantárový LED indikátor bude
stále svietiť.

Poznámka
• Ak jantárový LED indikátor na zadnej strane subwoofera
stále bliká aj po párovaní, znamená to, že párovanie
nebolo úspešné. Odpojte napájací kábel striedavého
prúdu od bezdrôtového subwoofera a po 3 minútach ho
znova pripojte. Potom zopakujte kroky 1 až 3.
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4 Voliteľné pripojenia
Zvukový panel môžete pripojiť k televízoru alebo audio
zariadeniam pomocou optického alebo zvukového kábla.
Poznámka
• Najlepší spôsob pripojenia zvukového panela TCL k
televízoru je (v poradí podľa prednosti): 1) HDMI-ARC;
2) Digitálne optické (SPDIF); 3) AUX (zvukový kábel).

Pripojenie priloženým optickým káblom
1

Zaistite, aby bol zvuk na televízore stlmený. Ďalšie
informácie nájdete v návode na používanie televízora.

2
3
4

Zaistite, aby bol zadný kryt zvukového panela odobratý.
Odstráňte ochranné kryty z optického kábla.
Jeden koniec optického kábla pripojte k optickému
vstupnému konektoru na hlavnej jednotke zvukového
panela a druhý koniec k optickému výstupnému
konektoru televízora alebo zariadenia.

21

Poznámka
• Ak z hlavnej jednotky zvukového panela nevychádza
žiadny zvuk a LED indikátor rýchlo bliká, skúste aktivovať
výstup signálu PCM na televízore. PCM je najbežnejšie
používaný formát digitálneho zvuku a zaisťuje
kompatibilitu.

Pokyny na nastavenie panela pomocou optického
kábla
Optický kábel (SPDIF) neohýbajte, pretože je krehký
a môže sa ľahko poškodiť a zničiť.
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Ak chcete pomocou optického kábla dosiahnuť čo najlepší
zvukový zážitok:

1

Na diaľkovom ovládaní televízora TCL stlačte tlačidlo
nastavení.

2
3

Prejdite do časti možností zvuku.
Vypnite reproduktory TV.

Pripojenie zvukovým káblom
1
2

Zaistite, aby bol zadný kryt zvukového panela odobratý.
Zapojte jeden koniec zvukového kábla (Nie je súčasť
balenia) do konektora vstupu AUX na hlavnej jednotke
zvukového panela a druhý koniec zapojte do výstupného
zvukového konektora na televízore alebo zariadení. Tým
vypnete zvuk zabudovaných reproduktorov na televízore.
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Párovanie zvukového panela so
zariadením Bluetooth
Prostredníctvom pripojenia cez Bluetooh môžete prenášať
hudbu z mobilného zariadenia.
Poznámky
• Uistite sa, že bezdrôtové zariadenie podporuje funkciu
Bluetooth.
• Prevádzkový dosah medzi hlavnou jednotkou zvukového
panela a zariadením s funkciou Bluetooth je približne
10 metrov (bez prekážok medzi zariadením s funkciou
Bluetooth a hlavnou jednotkou zvukového panela).

1

Stlačte tlačidlo na hornom paneli hlavnej jednotky
zvukového panela alebo na diaľkovom ovládači.

2

Stlačením tlačidla na vrchnej časti zvukového panela
alebo tlačidla BT na diaľkovom ovládaní prejdete do
režimu Bluetooth.

3

Sú dva spôsoby párovania:
•

Stlačte a podržte tlačidlo na vrchnej časti hlavnej
jednotky zvukového panela; prípadne
• Stlačte a podržte tlačidlo /OK na diaľkovom
ovládaní.
bliká na LED displeji. Zvukový panel je

pripravený na párovanie.
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4

Zapnite zariadenie s funkciou Bluetooth a aktivujte jeho
funkciu Bluetooth.

5

V zozname na párovanie svojho zariadenia Bluetooth
vyberte položku TCL RAY-DANZ.
 Začujete zvukový signál.
 Párovanie je úspešné.

Tip
• Keď nabudúce zapnete zvukový panel, automaticky
sa znova pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu
Bluetooth.

6

Na odpojenie funkcie Bluetooth máte tieto možnosti:
• stlačením tlačidla
na hlavnej jednotke zvukového
panela prepnite na iný zdroj; prípadne
• deaktivujte funkciu Bluetooth v zariadení, alebo
• stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo /OK na
diaľkovom ovládaní. Ak na zariadení Bluetooth
nemôžete nájsť názov modelu TCL RAY-DANZ,
stlačte a podržte tlačidlo /OK na diaľkovom
ovládači. Na LED displeji uvidíte blikať
. Hlavná
jednotka zvukového panela teraz prechádza do
režimu párovania.
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5 Používanie systému
zvukového panela
Ovládanie zvukového panela pomocou
vrchného panela
1

Uistite sa, že je zvukový panel správne pripojený k
napájaniu a k zdrojom.

2

Stlačte tlačidlo na hornom paneli hlavnej jednotky
zvukového panela alebo na diaľkovom ovládači a zapnite
zvukový panel.

3

Stlačením tlačidla
na zvukovom paneli alebo tlačidiel
zdroja na diaľkovom ovládaní prepnete na správny zdroj.

LED displej zvukového panela
LED displej na prednej strane zvukového panela vám
poskytuje informácie o rôznom stave zvukového panela.
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Používanie ponuky zvukového panela
V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo OK na diaľkovom
ovládači a podržte ho asi 5 sekúnd. Toto zariadenie prejde
do režimu MENU, kde sa nachádzajú možnosti: SLEEP OFF,
FACTORY RESET, EXIT. Stlačením +/- môžete prepínať
medzi týmito možnosťami.
SLEEP OFF: Stlačením +/- zobrazíte ponuku SLEEP a
stlačením OK zastavíte posúvanie SLEEP ON. Potom stlačte
+/- na výber ON, OFF alebo BACK. Stlačením OK potvrďte
výber.
FACTORY RESET: Stlačením +/- zobrazíte ponuku FACTORY
RESET a stlačením tlačidla OK zastavíte posúvanie
FACTORY RESET. Potom stlačením tlačidla OK vykonáte
reset, prípadne sa výberom možnosti BACK vrátite na
predchádzajúcu ponuku.
EXIT: Stlačením +/- zobrazíte ponuku EXIT a stlačením
tlačidla OK ukončíte režim MENU.
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Nastavenie pripojenia Wi-Fi na
streamovanie hudby a automatické
aktualizácie softvéru
1. Zapnite zvukový panel.
2. V telefóne s Androidom otvorte aplikáciu Google Home
a pokračujte krokom 3a, v zariadení so systémom iOS
prejdite do časti nastavení – Wi-Fi a pokračujte krokom
3b.
3a. V aplikácii Google Home sa uistite, že ste sa prihlásili,
a dokončite proces nastavenia podľa pokynov na
obrazovke.
3b. V nastaveniach – Wi-Fi vyhľadajte „TCL RAY-DANZ“
v časti „NASTAVENIE AKO NOVÝ REPRODUKTOR
AIRPLAY“ a dokončite proces nastavenia.
4. Po dokončení nastavenia pomocou kroku 3a alebo 3b si
teraz môžete vychutnať Chromecast built-in aj AirPlay z
ľubovoľného zariadenia v rovnakej sieti.
5. Po tomto nastavení sa na zvukovom paneli môže zobraziť
hlásenie, že je k dispozícii nový softvér („NEW SW OK/
NOT“). Stlačením tlačidla „Prehrať-pozastaviť/OK“ na
diaľkovom ovládači stiahnete softvér a aktualizujete
zvukový panel. Prípadne stlačte ľubovoľný iný kláves, ak
chcete tento úkon teraz preskočiť.
6. Tento zvukový panel je samostatný viackanálový zvukový
systém a nepodporuje párovanie s iným reproduktorom
pre stereofónny zvuk.
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Správanie LED pri rôznych režimoch zdroja
Stav zvukového panela

LED displej

Napájanie

Zapnutie
Vypnutie
Pohotovostný režim
SPÁNOK

HELLO
STANDBY
•
sleep

Zdroj

Bluetooth
Optický
Vstup HDMI
HDMI ARC
USB
AUX

BT
OPT
HDMI1 IN
HDMI2 ARC
USB
aux

Bluetooth

Režim vyhľadávania
Režim párovania

BT flashing
PAIR

Ovládač
hlasitosti

Úroveň hlasitosti
Minimálna dosiahnutá hlasitosť
Maximálna dosiahnutá hlasitosť
Stlmiť

VOL08
V MIN
V MAX
MUTE

Basy/Výšky

BASY +/VÝŠKY +/-

BAS+3
TRE-3

Režim zvislého PRIESTOROVÝ ZVUK ZAP.
priestorového PRIESTOROVÝ ZVUK VYP.
zvuku

SUR ON
SUR OFF

Režimy zvuku

Filmy, hudba, TV, zosilnenie

MOVIE MUSIC TV
BOOST

Iné

Nepodporovaný formát
USB nie je k dispozícii
Bol zistený zvukový formát

NONSUPPORT FORMAT
NO USB
PCM AUDIO/DOLBY
AUDIO/
DOLBY ATMOS
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Počúvanie hudby zo zariadenia s
funkciou Bluetooth
1

Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje A2DP a voliteľne
AVRCP. Informácie nájdete v špecifikáciách zariadenia.

2

Spárujte svoje zariadenie Bluetooth s hlavnou jednotkou
zvukového panela (pozri „Párovanie zvukového panela
so zariadením Bluetooth“ na strane 24).

3

Začnite počúvať hudbu uloženú v zariadení s funkciou
Bluetooth prostredníctvom zvukového panela.
• Ak vaše zariadenie s funkciou Bluetooth podporuje
A2DP, môžete počúvať hudbu, ale nemôžete ovládať
prehrávanie.
• Ak vaše zariadenie s funkciou Bluetooth podporuje
AVRCP, môžete počúvať hudbu a ovládať prehrávanie
hudby pomocou diaľkového ovládača. Stlačením
tlačidla /OK na diaľkovom ovládaní pozastavíte
alebo obnovíte prehrávanie hudby. Stlačením
tlačidla
/
preskočíte na predchádzajúcu/
nasledujúcu skladbu.

Poznámka
• Prevádzkový dosah medzi hlavnou jednotkou zvukového
panela a zariadením s funkciou Bluetooth je približne
10 metrov (bez prekážok medzi zariadením s funkciou
Bluetooth a hlavnou jednotkou zvukového panela).
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Použitie USB zariadenia na prehrávanie
hudby
•
•
•

Stlačením tlačidla /OK na diaľkovom ovládaní
pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie hudby.
Stlačením tlačidla
alebo
na diaľkovom ovládaní
preskočíte na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
Stlačením tlačidla + alebo - zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Tip
• Tento zvukový panel podporuje zariadenia USB s
kapacitou až 32 GB pamäte, pričom podporované
formáty súborov sú MP3, FLAC.
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6 Špecifikácie
Hlavná jednotka zvukového panela
• Zdroj napájania: 100 – 240 V striedavého prúdu, 50/60 Hz
• Spotreba napájania: 30 W
• Spotreba napájania v pohotovostnom režime: < 2 W
• Impedancia: 8 Ω
• Frekvenčná odozva: 150 Hz až 20 kHz
• Rozmery (š x h x v): 1050 x 110 x 58 mm
• Hmotnosť: 2,6 kg
• Prevádzková teplota: 0 °C – 45 °C
Bezdrôtový subwoofer
• Napájací adaptér: 100 – 240 V striedavého prúdu,
50/60 Hz
• Spotreba napájania: 30 W
• Spotreba napájania v pohotovostnom režime: ≤ 2 W
• Frekvenčná odozva: 40 Hz až 150 Hz
• Frekvenčný rozsah: 2404,5 MHz – 2479,5 MHz
• Max. prenášaný výkon: -3,11 dBm
• Rozmery (š x h x v): 240 x 240 x 420 mm
• Hmotnosť: 5,5 kg
Bluetooth
• Verzia Bluetooth: 5.0, profil Bluetooth profile –
podporované Bluetooth stereo (Advanced Audio
Distribution Profile – A2DP; Audio Video Remote Control
Profile – AVRCP)
• Frekvenčný rozsah: 2402 Mhz – 2480 Mhz
• Max. prenášaný výkon: 9,7 dBm
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Wi-Fi
• Maximálne E.I.R.P pre 2,4 GHz Wi-Fi: 17,0 dBm
• Frekvenčné pásma pre 2,4 GHz Wi-Fi: 2412 MHz ~
2462 MHz
• Maximálne E.I.R.P pre 5 GHz Wi-Fi (pásmo 1, pásmo 2,
pásmo 3): 17,99 dBm
• Maximálne E.I.R.P pre 5 GHz Wi-Fi (pásmo 4): 10,0 dBm
• Frekvenčné pásma pre 5 GHz Wi-Fi: 5150 MHz ~
5350 MHz, 5470 MHz ~ 5850 MHz
Diaľkový ovládač
• Vzdialenosť/uhol: 6 m/30°
• Typ batérie: 2 x 1,5 V AAA batéria, používateľ ju môže
vymeniť.

7 Oznámenie
Vyhlásenie o súlade
Spoločnosť TCL Corporation týmto vyhlasuje, že tento
výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.
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Likvidácia starého výrobku a batérie

Výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných
materiálov a súčiastok, ktoré možno recyklovať a opakovane
použiť.

Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa
vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.

Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batériu,
na ktorú sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a
ktorá sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného
zberu elektrických a elektronických produktov a batérií.
Dodržiavajte miestne predpisy a produkt ani batérie nikdy
nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna
likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať
negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské
zdravie.
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Vyberanie jednorazovej batérie
Informácie o výmene batérií určených na likvidáciu nájdete v
časti „Vloženie/výmena batérií diaľkového ovládača“.
Ochrana a udržateľnosť životného prostredia
Vynechali sme všetky nepotrebné obaly a zaistili, aby bol
výrobok vhodný pre udržateľnosť životného prostredia.

8 Ochranné známky
Bluetooth

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné
známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie
takýchto značiek spoločnosťou TCL spadá pod licenciu.
Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom
príslušných vlastníkov.

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované
ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing
Korporativizmu. Vyrobené v rámci licencie spoločnosti Dolby
Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright ©
2012 – 2020 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.
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HDMI

HDMI a logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface
sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI s licenciou LLC.

Apple AirPlay

Na ovládanie tohto reproduktora s podporou AirPlay 2 sa
vyžaduje systém iOS 11.4 alebo novší.
Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad
Pro, iPhone, a Lightning sú ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

ChromeCast Built-in

Google a Chromecast built-in sú ochranné známky
spoločnosti Google LLC.
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Funguje so službou Hey Google

Google a Chromecast built-in sú ochranné známky
spoločnosti Google LLC.

9 Časté otázky
Žiadne napájanie
• Uistite sa, že napájací kábel striedavého prúdu a vstupný
konektor striedavého prúdu sú správne pripojené.
• Uistite sa, že sa prúd dodáva.
• Uistite sa, že je zvukový panel zapnutý.
Žiadny zvuk
• Uistite sa, že je k zvukovému panelu a k zariadeniu
pripojený zvukový kábel.
• Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
• Stlačením tlačidla + zvýšte úroveň hlasitosti.
• Uistite sa, že nie je zvuk zvukového panela stlmený.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Uistite sa, že vzdialenosť diaľkového ovládača a hlavnej
jednotky zvukového panela je v prevádzkovom dosahu.
• Uistite sa, či sú batérie vložené správne.
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Počujem skreslený zvuk.
• Uistite sa, či sú káble správne pripojené.
• Uistite sa, že ste vybrali správny zdroj.
• Ak prehrávate zvuk z televízora, uistite sa, že je televízor
stlmený.
V zariadení s funkciou Bluetooth nemôžem nájsť názov
Bluetooth tohto zvukového panela.
• Uistite sa, že je v zariadení s funkciou Bluetooth aktivovaná
funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, že zvukový panel je spárovaný so zariadením s
funkciou Bluetooth.
• Uistite sa, či nie je zvukový panel spárovaný s iným
zariadením.
Funguje tento zvukový panel s akýmkoľvek televízorom?
• Zvukový panel je kompatibilný s akýmkoľvek televízorom,
ktorý má jeden z týchto portov: 1. HDMI s podporou ARC
(preferované); 2. Optický zvukový výstup (TOSLink);
3. Slúchadlový výstup.
Keď sú zvukový panel aj televízor zapnuté, dochádza k efektu
ozveny.
• Stačí stlmiť reproduktor televízora, aby mal zvukový panel
jeden zdroj zvuku.
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Koľko režimov zvuku je k dispozícii?
Štyri zvukové režimy – filmy, hudba, TV a zosilnenie.
Aký je stav LED indikátora subwoofera počas párovania?
• Pohotovostný režim: bliká pomaly.
• Párovanie: bliká rýchlo.
• Spárované: svieti trvalo.
Ako dosiahnuť najlepšie pripojenie k sieti Wi-Fi?
• Tento zvukový panel podporuje frekvencie Wi-Fi 2,4 GHz
aj 5 GHz. Spravidla je najlepšie používať na smerovači
rovnaký názov siete (SSID), aby výrobok automaticky
vybral najlepšiu sieť. Ak máte rôzne názvy sietí pre dve
rôzne frekvencie, vyskúšajte, ktorý z nich poskytuje
najlepší výkon. Pamätajte, že frekvencia 2,4 GHz má
lepší rozsah, ktorý je vo väčšine prípadov dôležitejší, ako
ponúka vyššia rýchlosť 5 GHz.
• Ak vidíte ikonu zámku, vaša sieť Wi-Fi vyžaduje heslo,
takže sa uistite, či ho máte k dispozícii.
• Zaistite, aby vaše pripojenie k internetu fungovalo
správne. Reštartovaním smerovača a modemu sa vyrieši
väčšina problémov so sieťou Wi-Fi.
Ak potrebujete ďalšiu podporu, navštívte webovú stránku
www.tcl.com
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SME PRIPRAVENÍ
VÁM POMÔCŤ
Obráťte sa na nás so svojimi otázkami
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