Te poţi bucura de un sunet deosebit al transmisiunii TV conectând acest sistem audio la televizotul tău.
Conexiunea prin cablu HDMI
TV Your television that you own should support the newest HDMI features (1)HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) to fully enjoy the Live broadcasting channel
with audio system through a HDMI cable. Unless your TV support these HDMI features, this audio system should be connected through an OPTICAL cable instead of
a HDMI cable to your TV to enjoy the sound of TV channel.
TV: Televizorul tau trebuie să suporte specificaţiile HDMI (1)HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) pentru ca tu să poţi asculta sunetul unui program TV prin
sistemul audio folosind un cablu HDMI.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control )
Consumer Electronics Control (CEC) este o funcţie HDMI ce permite utilizatorului să controleze dispozitivele compatibile CEC, conectate prin cablu HDMI
folosind aceeaşi telecomandă.
※ Denumirile comerciale pentru CEC sunt Simplink (LG), Anznet (Samsung), BRAVIA Sznc (Sony), Easzlink (Philips)

Pasul 01
Conectează dispozitivele prin cablu HDMI
TV: HDMI IN (ARC)
Audio: HDMI OUT

Pasul 02
Activează modul ARC
TV: Setări Audio sau Sunet modeul ARC (trebuie sa fie ON)

SUNET

Ieşire audio

Mod Sunet Smart

Difuzor TV

Mod sunet

Difuzor extern (Optic/HDMI ARC)

Virtual Surround Plus

Mod ARC

Pornit

Voce clară II

Ieşire audio digit.

PCM

Ieşire audio

Sincronizare sunet LG (optic)

Regl. sincr. AV

Sincronizare sunet LG (fără fir)

Pasul 03
Selectează sistemul audio
TV: Apasă butonul "Input" disponibil pe telecomanda
televizorului : HDMI CEC: trebuie să fie ON : Selectează
sistemul audio pe care doreşti să îl utilizezi.
※ LG TV: Apasă butonul "Input" sau "Simplink" de pe
telecomanda televizorului : Funcţia "Simplink" trebuie
să fie ON : Modifică setarile de la "TV Speaker" la "HT(S)
Speaker" sau "External Speaker (Optical / HDMI ARC)"

Difuzor extern (Optic/

Schimbă numele dispozitivului

Parametri SIMPLINK

Setaţi telecom. univers.

Mod al programului

NOTĂ
Interfeţele de utilizare (Graphical User Interface GUI) şi pasii de urmat (Pasul 2 : Pasul 3) necesari activării modului ARC / HDMI CEC diferă in funcţie de
porducatorul televizorului. Consulta manualul de utilizare al televizorului pentru mai multe detalii.

Te poţi bucura de funcţii extra precum USB/Bluetooth apăsând butonul "Funcţii" de pe telecomanda sistemului audio. Când revii la transimisia TV după folosirea
funcţiilor extra (USB/Bloutooth), trebuie să selectezi din nou sistemul audio pe care doreşti sa il utilizezi (referire la Pasul 3 al selectării sistemului audio).
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