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Součásti dodávky 
Obsah balenia

Reproduktorová lišta (1)
Panelový reproduktor (1)

Subwoofer (1)
Hlbokotónový reproduktor (1)

Dálkové ovládání (1)
Diaľkové ovládanie (1)

Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Batéria R03 (veľkosť AAA) (2)

Digitální optický kabel (1)
Optický digitálny kábel (1)

Šablona pro montáž na stěnu (1)
Šablóna pre montáž na stenu (1)

Startup Guide

Návod k obsluze
Návod na používanie

Průvodce spuštěním  
(tento dokument)

Príručka pri spustení  
(tento dokument)

Instalační poloha 
Poloha pri inštalácii

Subwoofer
Hlbokotónový 
reproduktor

Reproduktorová 
lišta
Panelový 
reproduktor

Poznámka

•	Nepokládejte na systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.
•	Nezakrývejte horní část reproduktorové lišty kovovými objekty, například rámem televizoru atd. Bezdrátové 

funkce mohou být nestabilní.
•	Kolem systému neumisťujte kovové objekty. Mohlo by dojít ke zhoršení stability bezdrátových funkcí.

Poznámka

•	Na systém ani blízko neho neumiestňujte magnetické karty.
•	Nezakrývajte hornú časť panelového reproduktora kovovými objektmi, ako je rám televízora atď. Môže sa tým 

znížiť stabilita bezdrôtových funkcií.
•	Okolo systému neumiestňujte kovové predmety. Môže to znížiť stabilitu bezdrôtových funkcií.

Umístění reproduktorové lišty na stěnu
Podrobnosti naleznete v části „Upevnění reproduktorové lišty na stěnu“ v návodu k obsluze 
(samostatný dokument).
Montáž panelového reproduktora na stenu
Pozrite si časť Montáž panelového reproduktora na stenu v návode na používanie (samostatný 
dokument).

1 Propojení s televizorem a dalšími zařízeními
Pripojenie k televízoru a iným zariadeniam

ANO/ÁNO

Přehrávač Blu-ray Disc™, 
kabelový nebo satelitní 
tuner atd.

Prehrávač diskov Blu-ray 
Disc™, prijímač káblovej 
televízie alebo satelitný 
prijímač ap.

: Videosignál

: Audiosignál
: Zvukový signál

Přehrávač Blu-ray 
Disc, kabelový nebo 
satelitní tuner atd.

Prehrávač diskov 
Blu-ray Disc, prijímač 
káblovej televízie 
alebo satelitný 
prijímač ap.

: Videosignál

: Audiosignál
: Zvukový signál

NE/NIE

Je váš televizor vybaven konektory HDMI IN s označením „ARC“?
Nachádzajú sa na televízore konektory HDMI IN s označením ARC?



HDMI OUT 
TV (ARC)

Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI s Ethernetem (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI IN na televizoru s konektorem HDMI OUT (TV (ARC)) na 
reproduktorové liště.
Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI s ethernetom (nie je súčasťou dodávky) prepojte konektor HDMI IN na televízore s konektorom HDMI OUT (TV (ARC)) na 
panelovom reproduktore.

Poznámka

•	 Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunut.
•	 Nemá-li váš televizor konektor HDMI IN označený jako „ARC,“ bude rovněž potřeba propojit televizor a reproduktorovou lištu pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky) podle pokynů 

v kroku . Pokud budou televizor a reproduktorová lišta propojeny pouze kabelem HDMI, nebude z televizoru vycházet zvuk.
•	 Pokud je kabel natolik široký, že se dotýká krytu reproduktorové lišty, nepoužívejte ho. Jestliže ho použijete, oblast konektoru se přetíží a může narušit obraz nebo způsobit poruchu.
•	 Chcete-li sledovat videoobsah 4K, vyhledejte kapitolu „Připojení televizoru 4K a zařízení 4K“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).

Poznámka

•	 Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
•	 Ak televízor nedisponuje konektorom HDMI IN s označením ARC, televízor je s panelovým reproduktorom nutné prepojiť aj pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky) podľa pokynov 

v kroku . Z televízora nebude vychádzať žiadny zvuk, ak televízor a panelový reproduktor prepojíte iba pomocou kábla HDMI.
•	 Nepoužívajte kábel, ktorý je dostatočne široký na to, aby sa dotýkal krytu panelového reproduktora. V prípade použitia takéhoto kábla dôjde k preťaženiu v oblasti konektora,  

čo môže viesť k prerušeniu obrazu alebo vzniku poruchy.
•	 Ak chcete sledovať videozáznamy vo formát 4K, v prevádzkových pokynoch (samostatný dokument) si prečítajte informácie v časti „Pripojenie televízora a zariadení s rozlíšením 4K”.



HDMI IN

Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI OUT na zařízení s konektorem HDMI IN na reproduktorové liště.
Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) prepojte konektor HDMI OUT na zariadení s konektorom HDMI IN na panelovom reproduktore.

Poznámka

•	 Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunut.
•	 Chcete-li sledovat videoobsah 4K, vyhledejte kapitolu „Připojení televizoru 4K a zařízení 4K“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).

Poznámka

•	 Skontrolujte, či je kábel pevne zasunutý.
•	 Ak chcete sledovať videozáznamy vo formát 4K, v prevádzkových pokynoch (samostatný dokument) si prečítajte informácie v časti „Pripojenie televízora a zariadení s rozlíšením 4K”.

Tip

•	 Pokud jsou zařízení, jako je například přehrávač disků Blu-Ray Disc nebo kabelový či satelitní tuner, aktuálně připojena k televizoru, odpojte zařízení od televizoru a poté ho připojte k reproduktorové 
liště, abyste mohli reprodukovat vysoce kvalitní prostorový zvuk.

Tip

•	 Ak sú zariadenia ako prehrávač diskov Blu-ray, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač momentálne pripojené k televízoru, odpojte ich od televízora a pripojte ich k panelovému 
reproduktoru. Dosiahnete tak vysokokvalitný priestorový zvuk.



TV IN 
(OPT)

Nemá-li váš televizor konektor HDMI označený jako „ARC,“ propojte konektor optického výstupu na televizoru s konektorem TV IN (OPT) na reproduktorové liště pomocí 
optického digitálního kabelu (je součástí dodávky).
Ak sa na televízore nenachádza konektor HDMI s označením ARC, pomocou optického digitálneho kábla (súčasť dodávky) prepojte konektor optického výstupu na 
televízore a konektor TV IN (OPT) na panelovom reproduktore.

Poznámka

•	 Zkontrolujte tvar konektorů optického digitálního kabelu a konektorů na televizoru a na reproduktorové liště. Konektory zasuňte správnými směry. Pokud konektory silou zasunete nesprávným 
směrem, mohou se konektory a zdířky poškodit.

Poznámka

•	 Skontrolujte tvar konektorov optického digitálneho kábla a konektorov na televízore a panelovom reproduktore. Pripojte konektory do otvorov zo správneho smeru. Ak konektory nasilu zasuniete 
z nesprávneho smeru, konektory a príslušné otvory sa môžu poškodiť.

Podrobnosti o následujících metodách 
připojení televizoru naleznete v návodu  
k použití (samostatný dokument).
Postupy na pripojenie televízora nájdete 
v návode na používanie (samostatný 
dokument).
Bezdrátové připojení televizoru Sony pomocí funkce 
BLUETOOTH®
Bezdrôtové pripojenie televízora od spoločnosti Sony 
pomocou funkcie BLUETOOTH

Připojení televizoru 4K a zařízení 4K
Pripojenie televízora a zariadení s rozlíšením 4K

Připojení televizoru pomocí analogového audiokabelu
Pripojenie televízora pomocou analógového 
zvukového kábla
Průvodce spuštěním (tento dokument) popisuje postup připojení 
reproduktorové lišty k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Príručka pri spustení (tento dokument) obsahuje vysvetlenie, ako 
prepojiť panelový reproduktor a televízor prostredníctvom kábla HDMI.



2 Nastavení dálkového ovladače
Nastavenie diaľkového ovládača

3 Zapnutí televizoru
Zapnutie televízora

Zapnuto
Zapnuté

4 Zapnutí systému
Zapnutie systému

 / Kontrolka 
napájení (zelená)

Indikátor 
napájania (zelený)



	Zapojte napájecí (elektrické) kabely reproduktorové lišty a subwooferu do 
zásuvky (elektrické sítě).
Dálkové ovládání systému nefunguje až do okamžiku, kdy zhasnou všechny kontrolky na 
reproduktorové liště.

	Stiskněte tlačítko  (napájení) na dálkovém ovladači systému.
Postupně se na několik sekund rozsvítí kontrolky na reproduktorové lišty, trvale svítit 
zůstane jen kontrolka televizoru.

	Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně.
Pokud kontrolka napájení subwooferu svítí zeleně, připojení k reproduktorové liště je 
dokončeno.
Pokud ne, přejděte k části „Subwoofer“ v kapitole „Řešení problémů“ v Návodu k obsluze 
(samostatný dokument).

	Sieťové napájacie káble panelového reproduktora a hlbokotónového reproduktora zapojte do 
sieťovej zásuvky (elektrickej siete).
Diaľkové ovládanie systému bude fungovať až vtedy, keď vypnete všetky indikátory na panelovom reproduktore.

	Stlačte tlačidlo  (napájanie) na diaľkovom ovládaní systému.
Po tom, čo sa postupne na pár sekúnd rozsvietia všetky indikátory na panelovom reproduktore, zostane svietiť 
iba indikátor TV.

	Presvedčte sa, či indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti nazeleno.
Ak indikátor napájania hlbokotónového reproduktora svieti nazeleno, prepojenie s panelovým reproduktorom 
je dokončené.
Ak sa indikátor nerozsvieti, v prevádzkových pokynoch (samostatný dokument) si pozrite časť „Hlbokotónový 
reproduktor“ v kapitole Riešenie problémov.

5 Poslech zvuku
Počúvanie zvuku

TV
HDMIPřepínač vstupu televizoru

Prepínač televízneho vstupu

Poslech zvuku z televizoru
	Vyberte požadovaný vstup pomocí dálkového ovladače televizoru.

Obrazovka se přepne na televizní vysílání a zvuk televizoru bude vystupovat ze systému.
Pokud se kontrolka televizoru na reproduktorové liště nerozsvítí, vyberte vstup televizoru stisknutím 
tlačítka TV na dálkovém ovladači systému. Na reproduktorové liště se rozsvítí kontrolka TV.

Počúvanie zvuku televízora
	Pomocou diaľkového ovládania televízora vyberte požadovaný vstup.

Obrazovka sa prepne na obrazovku televízneho vysielania a zvuk televízora sa prenáša zo systému.
Ak sa indikátor TV na panelovom reproduktore nerozsvieti, stlačením tlačidla TV na diaľkovom 
ovládaní systému vyberte televízny vstup. Indikátor TV panelového reproduktora sa rozsvieti.

Pro poslech zvuku ze zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN na 
reproduktorové liště
	Zapněte připojené zařízení. Poté pomocí dálkového ovladače televizoru přepněte vstup 

televizoru na konektor HDMI IN, ke které je systém připojen.

	Stiskněte tlačítko HDMI na dálkovém ovladači systému.
Na reproduktorové liště se rozsvítí kontrolka HDMI a ze systému se začne přehrávat zvuk z 
připojeného zařízení.

Počúvanie zvuku zo zariadenia pripojeného ku konektoru HDMI IN na 
panelovom reproduktore
	Zapnite pripojené zariadenie. Potom pomocou diaľkového ovládania televízora prepnite 

televízny vstup na vstup pre konektor HDMI IN, ku ktorému je systém pripojený.

	Stlačte tlačidlo HDMI na diaľkovom ovládaní systému.
Rozsvieti sa indikátor HDMI na panelovom reproduktore a zo systému sa začne prehrávať zvuk z 
pripojeného zariadenia.

Poznámka

•	V závislosti na pořadí propojení televizoru a systému může být systém ztlumený a mohou pomalu blikat kontrolky TV a USB. Dojde-li k takovéto situaci, zapněte nejprve televizor a poté systém.
Poznámka

•	Podľa toho, v akom poradí pripojíte televízor a systém, sa systém môže stlmiť a indikátory televízora a USB pomaly blikajú. Ak k tomu dôjde, najprv zapnite televízor a až potom systém.

6 Vychutnejte si podmanivý prostorový zvuk
Pohlcujúci zážitok z priestorového zvuku

 +/–

VERTICAL S.

SW 	+/−

	Stiskněte tlačítko VERTICAL S. na dálkovém ovladači systému.
Vychutnávejte si filmy, hudbu a jiný mediální obsah se zvukem, který se šíří celou místností a line se k vám ze všech směrů.

	Upravte hlasitost.
Hlasitost reproduktorové lišty změníte pomocí tlačítek  +/− na dálkovém ovladači systému.
Hlasitost subwooferu změníte pomocí tlačítek SW  +/− na dálkovém ovladači systému.

	Stlačte tlačidlo VERTICAL S na diaľkovom ovládaní systému.
Vychutnajte si filmy, hudbu a iné médiá so zvukom rozliehajúcim sa po celej miestnosti, ktorý vás obklopí zo všetkých strán.

	Upravte hlasitosť.
Stláčaním tlačidiel  +/– na diaľkovom ovládaní systému nastavte hlasitosť panelového reproduktora.
Stláčaním tlačidiel hlbokotónového reproduktora SW  +/– na diaľkovom ovládači systému nastavte hlasitosť.

Poznámka

•	Prostorový efekt se liší v závislosti na zdroji zvuku.

Poznámka

•	Efekty priestorového zvuku sa líšia v závislosti od zdroja zvuku.

Postup zobrazení obrazovky činnosti systému v televizoru 
Zobrazenie prevádzkovej obrazovky systému na televízore
Pro zobrazení nabídky systému v televizoru proveďte nastavení Easy Setup.
Ak chcete na televízore zobraziť ponuku systému, vykonajte nastavenie Easy Setup.

	Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači systému.
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka Easy Setup.
Pokud se obrazovka Easy Setup nezobrazí, pomocí dálkového ovladače televizoru přepněte vstup televizoru na konektor HDMI IN, ke které je systém připojen.

	Vyberte požadovaný jazyk pro zobrazení obrazovky systému.

	Proveďte nastavení podle pokynů na obrazovce.

	Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládaní systému.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka Easy Setup.
Ak sa neobjaví obrazovka Easy Setup, pomocou diaľkového ovládania televízora prepnite vstup televízora na konektor HDMI IN, ku ktorému je pripojený systém.

	Vyberte jazyk, v ktorom sa má zobrazovať ponuka na obrazovke systému.

	Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenia.

Řešení problémů
Riešenie problémov
Systém nereprodukuje zvuk televizoru nebo televizor nezobrazuje obraz.
•	Pro výběr vstupu televizoru stiskněte na dálkovém ovladači systému tlačítko TV. Na reproduktorové liště se rozsvítí kontrolka TV.
•	Ujistěte se, že jsou použity správné vstupní a výstupní konektory HDMI na systému.
•	Odpojte kabely mezi systémem a televizorem a znovu je pevně zapojte. Odpojte napájecí kabely televizoru a systému ze zásuvek elektrické sítě a znovu je zapojte.
•	Pokud jsou televizor a systém propojeny pomocí kabelu HDMI, povolte na televizoru funkci Control for HDMI. Podrobnosti o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze dodaném s televizorem. Další informace o funkci 

Control for HDMI naleznete v Návodu k obsluze (samostatný dokument).
•	Zkontrolujte nastavení zvuku na televizoru. Pokud je televizor nastaven na výstup zvuku z reproduktorů televizoru, změňte nastavení na výstup zvuku z externích reproduktorů.

Zo systému nevychádza zvuk televízora alebo v televízore nie je žiadny obraz.
•	Stlačením možnosti TV na diaľkovom ovládaní systému vyberte televízny vstup. Indikátor TV panelového reproduktora sa rozsvieti.
•	Skontrolujte, či sú použité správne vstupné a výstupné konektory HDMI na systéme.
•	Odpojte káble, ktorými je televízor prepojený so systémom, a následne ich opäť pevne pripojte. Odpojte sieťové napájacie káble televízora a systému zo sieťových zásuviek a následne ich opäť pripojte.
•	Keď sú televízor a systém prepojené káblom HDMI, v televízore zapnite funkciu Control for HDMI. Podrobné informácie o nastaveniach televízora nájdete v prevádzkových pokynoch k televízoru. Ďalšie informácie o funkcii 

Control for HDMI nájdete v návode na používanie (samostatný dokument).
•	Skontrolujte nastavenie zvuku televízora. Keď má televízor nastavené ako zvukový výstup reproduktory televízora, zmeňte nastavenie zvukového výstupu na externé reproduktory.

Ze systému nevychází obraz nebo zvuk připojeného zařízení.
•	Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte na dálkovém ovladači systému jedno z tlačítek vstupu (TV, HDMI, BLUETOOTH nebo ANALOG). Na reproduktorové liště se rozsvítí kontrolka odpovídající zvolenému vstupu.
•	Ujistěte se, že jsou použity správné vstupní a výstupní konektory HDMI na systému.
•	Odpojte kabely připojené k systému a znovu je zapojte. Zkontrolujte, zda jsou kabely pevně zasunuty.

Zo zariadenia pripojeného k systému sa neprehráva žiadny obraz ani zvuk.
•	Stlačením jedného z tlačidiel vstupu (TV, HDMI, BLUETOOTH alebo ANALOG) na diaľkovom ovládaní systému vyberte požadovaný vstup. Na panelovom reproduktore sa rozsvieti indikátor pre vybratý vstup.
•	Skontrolujte, či sú použité správne vstupné a výstupné konektory HDMI na systéme.
•	Odpojte káble pripojené k systému a znova ich pripojte. Skontrolujte, či sú káble pevne zasunuté.

Dálkový ovladač televizoru nefunguje.
•	Když reproduktorová lišta zakrývá čidlo dálkového ovladače televizoru, může dálkový ovladač televizoru přestat fungovat. V takovém případě nastavte položku [IR-Repeater] na [On]. Pomocí dálkového ovladače televizoru 

můžete ovládat televizor. Podrobnosti naleznete v části „Když dálkový ovladač televizoru nefunguje“ Návodu k obsluze (samostatný dokument).

Nefunguje diaľkový ovládač televízora.
•	Keď panelový reproduktor zakrýva snímač diaľkového ovládania televízora, diaľkový ovládač televízora nemusí fungovať. V takom prípade nastavte položku [IR-Repeater] na hodnotu [On]. Televízor môžete ovládať pomocou 

diaľkového ovládania televízora. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, pozrite si v návode na používanie (samostatný dokument) v časti Keď diaľkové ovládanie televízora nefunguje.

Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.
•	Pomocí tlačítka SW  + na dálkovém ovladači systému zvyšte hlasitost subwooferu.
•	Zkontrolujte, zda se kontrolka napájení na subwooferu rozsvítila zeleně. Pokud se kontrolka napájení nerozsvítí, přečtěte si část „Subwoofer“ v kapitole „Řešení potíží“ Návodu k obsluze (samostatný dokument).

Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny alebo len veľmi slabý zvuk.
•	Stláčaním tlačidla SW  + na diaľkovom ovládaní systému zvýšte hlasitosť hlbokotónového reproduktora.
•	Overte, či indikátor napájania na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno. Ak sa indikátor napájania nerozsvieti, v návode na používanie (samostatný dokument) si pozrite časť Hlbokotónový reproduktor v kapitole 

Riešenie problémov.

Pokud se problém nevyřeší ani pomocí výše uvedených opatření, vyhledejte další informace v kapitole „Odstraňování problémů“ v Návodu k obsluze (samostatný dokument).
Ak sa vám nepodarilo problém vyriešiť ani po vykonaní vyššie uvedených opatrení, pozrite si časť „Riešenie problémov“ v prevádzkových pokynoch (samostatný dokument).


