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SHAKE-X70D/SHAKE-X30D/SHAKE-X10D

Podrobné informácie o prehrávaní z diskov, zariadení USB a ďalších
úkonoch sú uvedené v dodaných prevádzkových pokynoch.

Prevádzkové pokyny

SK

Na ilustračné účely sa používa model SHAKE-X70D.

Počúvanie hudby zo zariadenia BLUETOOTH (párovanie a pripojenie)
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Pripojenie systému k televízoru

Zariadenie BLUETOOTH

Sledovanie videa
Vyberte niektoré z nižšie uvedených pripojení ( alebo ). Informácie o ďalších operáciách nájdete v časti Pripojenie
televízora v priložených prevádzkových pokynoch.

Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti maximálne 1 metra od jednotky.
 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na jednotke.
Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie o párovaní, systém automaticky vstúpi do režimu párovania a indikátor BLUETOOTH začne
rýchlo blikať. Pokračujte krokom .

 Viac než 2 sekundy podržte stlačené tlačidlo

PAIRING na jednotke. Indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká.

 Zapnite funkciu BLUETOOTH na zariadení BLUETOOTH a vyberte názov systému (napr. SHAKE-X70D).
 Po nadviazaní pripojenia BLUETOOTH sa indikátor BLUETOOTH rozsvieti.
 Spustite prehrávanie v zariadení BLUETOOTH.
 Nastavte hlasitosť.
 Vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou siete Ethernet
(nie je súčasť dodávky)

HDMI IN (ARC)

alebo
HDMI IN

VIDEO IN

 Videokábel (nie je súčasť dodávky)

Podrobné informácie o funkcii NFC a nastaveniach funkcie BLUETOOTH nájdete v priložených prevádzkových pokynoch.

Počúvanie hudby z počítača
•• Skontrolujte, či počítač disponuje funkciou BLUETOOTH, a zapnite funkciu BLUETOOTH na počítači. Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k počítaču.
•• Reproduktor na počítači nastavte do režimu zapnutia. Ak je nastavený režim stlmeného zvuku (vypnutie), zo systému sa nebude
prehrávať zvuk.
—Režim
—
stlmeného zvuku (vypnutie)

—Režim
—
zapnutia

Prehrávanie zvuku televízora prostredníctvom systému

Ak sa zo systému naďalej neprehráva zvuk, kliknite na ikonu hlasitosti a upravte hlasitosť.

Vyberte niektoré z nižšie uvedených pripojení ( alebo ). Informácie o ďalších operáciách nájdete v časti Pripojenie
televízora v priložených prevádzkových pokynoch.

 Vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou siete Ethernet
(nie je súčasť dodávky)

 Zvukový kábel (nie je súčasť dodávky)

HDMI IN (ARC)

AUDIO OUT

