
Xiaomi Sound Bar 3.1ch hangprojektor,

vezeték nélküli mélynyomó

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

A képek kizárólag szemléltetés céljára szolgálnak, a valóságban eltérhetnek.



A CSOMAG TARTALMA

Hangprojektor Mélynyomó

Tipli x2 Csavar x2 Csavar x2
(7.5x30mm) (M4, L10mm) (T4, L30mm)

Távirányító HDMI kábel Fali tartószerkezet x2



TERMÉKÁTTEKINTÉS

HDMI Összekapcsolás

Be/Kikapcsolás Hangerő - Hangerő + Bemenet

NFC

Koax/Optikai
kábel/Feszültség

bemenet

HDMI TV/ARC
HDMI
USB

TV Hangprojektor alja



FALRA SZERELÉS

1. Fúrjon lyukakat a falba 600 mm távolságban.

2. Tolja be a műanyag tiplit a lyukba, majd csavarja be a fali csavarokat (T4, L30mm).

3. Rögzítse a tartókat az egységhez csavarokkal (M4, L10mm).

4. Akassza fel az egységet a fali csavarokra.

VIGYÁZAT

1. A hangprojektor USB-portja csak a frissítéshez és a jelbemenethez használható.

2. Ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a készülékre.

3. A készüléket mérsékelt éghajlaton történő használatra tervezték.

4. FIGYELMEZTETÉS: A hálózati csatlakozót/készülék-csatlakozót leválasztó eszközként

használják, a leválasztó eszköznek továbbra is működőképesnek kell lennie.

Külső eszköz A hangprojektor alja

"ARC” mód

TV



5. A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad

más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból

adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében

felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának

elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és

begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.

6. Tűz- vagy robbanásveszély, ha az elemet nem megfelelő típusúra cserélik.

A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby, a Dolby

Audio és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing

Corporation védjegyei.

A DTS szabadalmakért lásd: http://patents.dts.com. A DTS

Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a Digital

Surround, a Virtual:X és a DTS logó a DTS, Inc. bejegyzett

védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. 2021 DTS, Inc.

MINDEN JOG FENNTARTVA.



A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

Bemenet: Rövid megnyomásával válthat a HDMI, BT, OPTIKAI, KOAXIÁLIS és USB között.

Fel/Le: Nyomja meg hosszan a Hang mód gombot a Speciális hangbeállítások megnyitásához. Ezután
nyomja meg a fel/le gombot a magas hangok/rendszer mély hang/hangszinkronizáláshoz. Nyomja meg
az OK gombot a beállítás megkezdéséhez.

Jobbra/Balra: Zene lejátszása közben rövid megnyomásával válthat a következő vagy az előző számra.
Nyomja meg hosszan a gyors előre- vagy visszatekeréshez.

Hang mód: Nyomja meg a Normál, Mozi, Zene, Játék és Hírek közötti váltáshoz.

Bluetooth: Röviden nyomja meg a BT állapotának ellenőrzéséhez. Hosszan nyomja meg a BT párosítás
elindításához.

AI hang: Nyomja meg az AI hang be- és kikapcsolásához. Ha az AI hang be van kapcsolva, a
hangprojektor automatikusan beállítja a hangmódot az aktuális lejátszáshoz.

Éjszakai mód: Nyomja meg az Éjszakai mód be- és kikapcsolásához

Basszus +/-: Nyomja meg a mélynyomó hangerejének módosításához

Hangerő +/-: Nyomja meg a Bar hangerő I módosításához

Lejátszás/Szünet

Balra

Hang mód
Bluetooth

AI hang

Basszus -

Be/Kikapcsolás

Bemenet

Felfelé

Jobbra

Lefelé

Néma

Éjszakai mód

Basszus +

Hangerő +

Hangerő -



MÁS FUNKCIÓK

NFC

Állítsa a hangprojektort BT bemenetre, érintse meg a telefont az NFC részben, a telefon

automatikusan csatlakozik a hangprojektorhoz.

Hangprojektor és mélynyomó csatlakozás

Csatlakoztassa a tápegységet, a hangprojektor és a mélynyomó automatikusan csatlakozik
egymáshoz.
Ha a hangprojektor és a mélynyomó nem csatlakozik, kövesse ezeket az utasításokat.
1. Hosszan nyomja meg egyszerre a „Bekapcsolás gomb” és a „Hangerő –” gombot a
hangprojektoron, amíg a képernyőn meg nem jelenik az „ID SET” felirat.
2. Nyomja meg hosszan a párosítási gombot a mélynyomón, amíg a hátulsó jelzőfény gyorsan
fel nem villan.
3. Várja meg a rúd és a mélynyomó párosítását. Ha kész, a visszajelző folyamatosan világít.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell neve S26

Csatorna 3.1

Maximális kimeneti teljesítmény

(hangszóró)
430 W (sáv-180 W, mélynyomó-250 W)

Támogatott lejátszási

formátumok
Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Virtual: X

Méretek (H*Sz*Ma)
Bar-860*115*60 mm3

Mélynyomó-297*210*371 mm3

Működési hőmérséklet tartomány 0°C ~ 40°C

Működési páratartalom

tartomány
20% ~ 80%

Tárolási hőmérséklet tartomány -15°C~45°C

Tárolási páratartalom tartomány < 80%



Az alábbiak a vezeték nélküli mélynyomóra is érvényesek

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA LE A BURKOLATOT

(VAGY A HÁTLAPOT).

NINCS BELSŐ, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZ. A SZOLGÁLTATÁST HAGYJA A

MINŐSÍTETT SZERVIZ SZEMÉLYZETRE.

FIGYELEM
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE.

NE NYISSA KI.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagy

feszültség van. Veszélyes bármilyen módon érintkezni a

termék bármely belső részével.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ehhez a termékhez az

üzemeltetéssel és karbantartással kapcsolatos fontos

szakirodalom tartozik.

II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség

biztonsági csatlakozásra az elektromos földeléshez. Ha ez a

szimbólum nem található a tápkábellel ellátott terméken,

akkor a terméknek megbízható csatlakozással kell

rendelkeznie a védőföldeléshez (földeléshez).

Vigyázat. Olvassa el a használati utasítást: Ez a szimbólum arra

utasítja a felhasználót, hogy további biztonsági információkért

olvassa el a használati útmutatót.

AC feszültség: Az ezzel a szimbólummal jelölt névleges feszültség

AC feszültség.

DC feszültség: Az ezzel a szimbólummal jelölt névleges feszültség

egyenfeszültség.



FIGYELEM

• A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek

vagy nedvességnek.

• A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket biztonságosan rögzíteni kell a

padlóhoz/falhoz a telepítési utasításoknak megfelelően.

VIGYÁZAT

• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víz hatásának. Ne tegyen folyadékkal teli

tárgyakat, például vázákat a készülékre.

• A készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból. Következésképpen a

hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Kövesse az alábbi

biztonsági utasításokat. Tartsa kéznél ezt a kezelési útmutatót későbbi hivatkozás céljából.

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.

2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.

3. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.

4. Kövesse az összes utasítást.

5. Ne használja a készüléket víz közelében.

6. Csak száraz ruhával tisztítsa.

7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. Telepítse a gyártó utasításai szerint.

8. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőregiszterek, kályhák vagy egyéb hőt termelő

berendezések (beleértve az erősítőket) közelébe.

9. Ne akadályozza meg a polarizált vagy földelt dugó biztonsági célját. A polarizált dugónak

két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugónak két

pengéje és egy harmadik földelő ága van. A széles penge vagy a harmadik kar az Ön

biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt dugó nem illik a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz

az elavult konnektor cseréjére.

10. Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál, a

csatlakozóaljzatoknál és azon a helyen, ahol azok kilépnek a készülékből.



11. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat használjon.

12. Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt

értékesített kocsit, állványt, konzolt vagy asztalt használja.

Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi/készülék kombináció

mozgatásakor, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket.

13. Húzza ki a készüléket villámlás közben, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

14. Minden szervizelést bízzon szakképzett szervizszemélyzetre. Javításra akkor van szükség,

ha a készülék bármilyen módon megsérült, például megsérült a tápkábel vagy a

csatlakozódugó, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy

nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően. , vagy leejtették.

A HDMI és HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI

embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az

Egyesült Államokban és más országokban.

MODELL: S26

Xiaomi Inc.

FCC NYILATKOZAT

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális

eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a

határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia

ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ

és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros

interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy

adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát

okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható

meg, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az

alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:



— Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

— Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

– Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.

— Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

SUGÁRTERHELÉSI NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC/IC sugárterhelési határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen

környezetre vonatkozóan határoztak meg, valamint megfelel az FCC RF szabályok 15.

részében foglaltaknak. Ezt a berendezést a mellékelt utasításoknak megfelelően kell

felszerelni és üzemeltetni, és az ehhez az adóhoz használt antenna(ka)t úgy kell felszerelni,

hogy minden személytől legalább 20 cm távolságot biztosítsanak, és nem szabad egy

helyen elhelyezni vagy együtt működtetni bármilyen más antennával vagy adóval. A

végfelhasználókat és a telepítőket el kell látni az antennaszerelési utasításokkal, és

fontolóra kell venniük az elhelyezés tilalmáról szóló nyilatkozat eltávolítását.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez

kötött:

(1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell

fogadnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

A B osztályú FCC határértékek betartása érdekében a készülékhez árnyékolt HDMI-kábelt

kell használni.

A Wi-Fi modul megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket negyvenre

állítottak be az ellenőrizetlen környezetre.

Működési hőmérséklet tartomány: -10 °C és + 40 °C között



ISED NYILATKOZAT
Ez az eszköz olyan licencmentes adó(ka)t/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelelnek az

Innovation, Science and Economic Development Canada licencmentes RSS(ek)nek. A

működés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát. (2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden

interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt működését

okozhatja.

Innováció, tudomány és gazdaságfejlesztés Kanada ICES-003

Megfelelőségi címke: CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Az eszköz automatikusan megszakíthatja az átvitelt, ha nincs továbbítandó információ,

vagy működési hiba lép fel. Ne feledje, hogy ennek nem célja a vezérlési vagy jelzési

információk továbbításának vagy az ismétlődő kódok használatának tiltás. A 5150–5250

MHz sávban működő eszköz csak beltéri használatra szolgál, csökkenti a közös csatornás

mobil műholdas rendszerek káros interferenciájának lehetőségét;

Vigyázat!

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten

nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés

üzemeltetésére.

FIGYELEM

Ne keverje össze a régi és az új elemeket, és ne keverjen lúgos, normál (szén-cink) vagy

újratölthető (ni-cad, ni-mh stb.) elemeket.

Ez a termék olyan technológiát tartalmaz, amelyre a Microsoft bizonyos szellemi

tulajdonjogai vonatkoznak. Tilos ennek a technológiának a terméken kívüli használata

vagy terjesztése a Microsoft megfelelő engedélye(i) nélkül.

A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReadyTM tartalomelérési technológiát használják

szellemi tulajdonuk védelmére, beleértve a szerzői joggal védett tartalmakat is. Ez az

eszköz PlayReady technológiát használ a PlayReady által védett és/vagy WMDRM-védett



tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem tudja megfelelően érvényesíteni a

tartalomhasználati korlátozásokat, a tartalomtulajdonosok megkövetelhetik a Microso_-

tól, hogy vonja vissza az eszköz fogyasztási képességét.

PlayReady által védett tartalom. A visszavonás nem érintheti a nem védett vagy más

tartalom-hozzáférési technológiák által védett tartalmat. A tartalomtulajdonosok

megkövetelhetik a PlayReady frissítését a tartalom eléréséhez. Ha visszautasít egy

frissítést, nem fog tudni hozzáférni a frissítést igénylő tartalmakhoz.


