
Pred použitím soundbaru si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho 
pre neskoršie použitie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Model: HS214
2.1 kanálový soundbar pre systém domáceho kina
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S y m b o l  b l e s k u  v  r o v n o s t r a n n o m  
trojuholníku, má za úlohu upozorniť 
používateľa na prítomnosť neizolovaného 
„nebezpečného napätia“ vo vnútri krytu 
zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú 
silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu 
elektrickým prúdom. 

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, 
má za úlohu upozorniť používateľa 
na prítomnosť dôležitých inštrukcií, 
týkajúcich sa prevádzky a údržby (servisu) 
v dokumentácii dodávanej so zariadením. 

Bezpečnosť
1 Prečítajte si tieto pokyny – pred použitím 

tohto výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné 
a prevádzkové pokyny. 

2 Uschovajte si tieto pokyny – bezpečnostné a 
prevádzkové pokyny je potrebné uschovať na 
použitie v budúcnosti. 

3 D b a j te  n a  vš e t k y  va rova n i a  –  všetk y  
varovania na zariadení a v návode na obsluhu 
je potrebné dodržiavať. 

4 Dodržujte všetky pokyny – všetky pokyny na 
obsluhu a použitie musia byť dodržiavané. 

5 Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti 
vody  – zariadenie sa nesmie používať v 
blízkosti vody alebo vlhkosti, napríklad, vo 
vlhkej pivnici alebo blízko bazéna, a podobne.

6 Čistite iba so suchou handričkou.
7 Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte 

v súlade s pokynmi výrobcu.
8 Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú 

radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia 
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. 

9 Výrobok sa dodáva so štandardným EÚ 
sieťovým káblom a tvarovanou zástrčkou, 
ktoré sa z bezpečnostných dôvodov nesmú 
upravovať. V prípade, že dodaná zástrčka 
nezapadá do vašej zásuvky, obráťte sa na 

elektrikára, aby vám vymenil zastaranú sieťovú 
zásuvku.

10 Chráňte napájací  kábel,  aby sa po ňom 
nechodilo alebo aby nedošlo k jeho privrznutiu, 
najmä pri zástrčke a v mieste, kde vychádza z 
produktu.

11 Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené 
výrobcom.

12 Používajte iba s vozíkom, stojanom, 
držiakom, konzolami alebo stolom, 
u r č e n ý m i  v ý r o b c o m  a l e b o  
predávanými so zariadením. - Ak 

používate vozík alebo podstavec na prenos 
zariadenia, dávajte pozor, aby sa vám vozík/
zariadenie neprevrhlo a nespôsobilo tak 
zranenie.

13 Zariadenie odpojte počas búrky s bleskami 
alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.

14 Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných 
servisných pracovníkov. Oprava je potrebná, 
ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom 
poškodené,  ako napr ík lad poškodenie 
napájacieho kábla alebo zástrčky, pri rozliatí 
tekutiny alebo pádu predmetov na zariadenie, 
ak bola jednotka vystavená pôsobeniu dažďa 
alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo 
došlo k jej pádu.

15  Toto zariadenie, je zariadenie triedy II alebo 
elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Bolo 
skonštruované spôsobom, ktorý si nevyžaduje 
bezpečné elektrické uzemnenie.

16 Na zariadenie neumiestňujte žiadne predmety 
naplnené tekutinou, napríklad vázy.

17 Minimálna vzdialenosť okolo prístroja na 
dostatočné vetranie je 5 cm.

18 Vetranie nesmie byť obmedzované zakrytím 
vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, 
obrusy, závesy atď.

19 Na prístroj nesmú byť umiestnené žiadne 
zdroje otvoreného ohňa,  ako naprík lad 
zapálené sviečky.

20 Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať v 
súlade so štátnymi a miestnymi predpismi.

Vyhlásenie:

Vhodné na použitie v miernom alebo tropickom 
podnebí

Dôležité bezpečnostné pokyny

C AUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN

VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PRÚDOM 
NEOTVÁRAJTE
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 VAROVANIE
BATÉRIU NEPREHLTNITE, NEBEZPEČENSTVO 
CHEMICÉHO POPÁLENIA
Ak máte podozrenie, že ste batérie mohli 
prehltnúť alebo sa mohli ostať do nejakej časti 
tela, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte 
nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak 
priehradku na batérie nie je možné bezpečne 
uzavrieť, prestaňte výrobok používať.a odložte 
ho mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže 
spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už v 
priebehu 2 hodín a spôsobiť smrť.

VA R O VA N I E :  Te n t o  v ý r o b o k  o b s a h u j e 
chemikálie,  ktoré podľa poznatkov štátu 
Kalifornia spôsobujú rakovinu, vrodené chyby 
alebo iné reprodukčné poškodenia. Ďalšie 
informácie: www.watts.com/prop65

Správna likvidácia tohto výrobku. Toto 
označenie znamená, že tento výrobok 
sa nesmie likvidovať spolu s iným 
domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste 

zabráni l i  možnému poškodeniu ž ivotného 
prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou 
likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, s 
cieľom udržateľného využívania druhotných 
surovín. Na vrátenie použitého zariadenia použite 
systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte 
predajcu,  u ktorého bol výrobok zakúpený. 
Prevezmú tento výrobok a zabezpečia jeho 
enviromentálne bezpečnú recykláciu.

Európa – Vyhlásenie pre Európsku úniu
Rádiové výrobky s výstražným označením CE 
zodpovedajú smernici o rádiových zariadenia 
(2014/53 /EÚ) vydanej Komisiou Európskeho 
spoločenstva. Frekvenčný rozsah: 2402 až – 2480 
MHz
Verzie softvéru alebo firemvéru, ktoré majú vplyv 
na súlad so základnými požiadavkami: HW: HS214-
01-A0F 
Maximálny výstupný RF výkon výrobku: + 9 dBm 
Spoločne dodávané príslušenstvo/komponenty: 
Diaľkový ovládač

Týmto spoločnosť Hisense 
International Co., Ltd prehlasuje, že 
2.1 kanálový soundbar s basovým 
reproduktorom je v súlade so 
smernicou 2014/53/EÚ.

HDMI je obchodná značka alebo registrované 
obchodná značka spoločnosti HDMI Licensing LLC 
v USA a/alebo iných krajinách.

Výstraha:
-  Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku 

úrazu elektr ick ým prúdom, nev ystavujte 
zariadenie dažďu ani vlhkosti. Zariadenie nesmie 
byť vystavené kvapkajúcej alebo špliechajúcej 
vode a nesmú sa naň klásť žiadne predmety 
naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

-  Sieťová zástrčka/vidlica zariadenia sa používa ako 
odpojovacie zariadenie, odpojovacie zariadenie 
musí zostať v prevádzkovej pohotovosti.

-  P r i  n e s p r á v n e j  v ý m e n e  b a t é r i e  h r o z í  
nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za 
rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Varovanie
•  Batéria (batérie alebo súpravy batérií) nesmie byť 

vystavená nadmernému teplu, ako sú požiare 
alebo iné priame zdroje tepla.

•  Pred používaní tohto systému skontrolujte 
napätie systému, aby ste zistili, či je zhodné s 
napätím vášho miestneho zdroja napájania.

•  Neumiestňujte toto zariadenie do blízkosti 
silných magnetických polí.

•  Neumiestňujte toto zariadenie na zosilňovač 
alebo prijímač.

•  Ak  sa  do systému dostane nejak ý  pevný 
predmet alebo kvapalina, odpojte systém z 
elektrickej siete a pred ďalším používaním ho 
nechajte skontrolovať kvalifikovaným servisným 
pracovníkom.

•  Nepokúšajte sa zariadenie čistiť chemickými 
rozpúšťadlami, pretože by to mohlo poškodiť 
povrchovú úpravu. Používajte čistú, suchú alebo 
mierne navlhčenú handričku.

•  Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte 
priamo za zástrčku, nikdy nie za kábel.

•  Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré neboli 
výslovne schválené stranou zodpovednou 
z a  z h o d u,  r u š i a  o p ráv n e n i e  p o u ž í vate ľ a 
prevádzkovať zariadenie.

•  Energetický štítok je umiestnený na spodnej 
alebo zadnej strane zariadenia.

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti 
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a dvojitý 
symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby 
Laboratories.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú 
registrované obchodné značky vlastnené 
spoločnosťou Bluetooth SIG,  Inc.
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Súprava pre montáž na stenu Kábel HDMI Sieťový napájací kábel

Diaľkový ovládačHlavná jednotka

• Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah balenia

Návod na použitie/Sprievodca rýchlym spustením

Batérie R03 (veľkosť AAA) × 2
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Schéma výrobku

Hlavná jednotka 

1 Snímač diaľkového ovládača
 Prijíma signály z diaľkového ovládača.

2 LED indikátory
• Červený: v POHOTOVOSTNOM režime.
• Oranžový: v optickom režime.
• Modrý: v režime Bluetooth.
• Biely: v režime HDMI ARC.
• Svetlozelený: v koaxiálnom režime.
• Zelený: V režime AUX.

• Žltý: V režime USB.

3 Tlačidlo  (ZAP/VYP) 
 Slúži na ZAPNUTIE jednotky alebo jej prepnutie 

do POHOTOVOSTNÉHO režimu.

4  Tlačidlo (SOURCE) 
 Výber vstupných zdrojov.

5 Tlačidlo+/- (Vol+/Vol-) 
 Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.

6 Otvory na montáž na stenu
Nainštalujte jednotku na stenu pomocou 
skrutiek namontovaných do steny a otvorov na 
montáž na stenu.

7 zásuvka AC
Slúži na pripojenie napájania.

8 Prenášač infračerveného signálu
Prenáša signál prijatý z diaľkového ovládača 
televízora do televízora.

9 zásuvka COAXIAL
Slúži na prepojenie s koaxiálnym výstupom 
zvuku na televízore.

10 zásuvka HDMI ARC
Slúži na prepojenie s televízorom 
prostredníctvom kábla HDMI.

11 AUX zásuvka
 Slúži na pripojenie externého zvukového 

zariadenia.

12 zásuvka OPTICAL
Slúži na prepojenie s optickým výstupom 
zvuku na televízore.

13 USB zásuvka
 Slúži na prehrávanie hudby z USB zariadenia.

3

9

4

1 2

5

10 11 12 13876 6
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Pokyny
Príprava diaľkového ovládača
Diaľkový ovládač umožňuje diaľkové ovládanie tohto zariadenia.
• Aj keď sa diaľkový ovládač používa v rámci účinného dosahu 26,2 stôp (8 m), jeho používanie môže 

byť prerušené, ak sa medzi toto zariadením a diaľkovým ovládačom nachádzajú prekážky.
• Diaľkový ovládač nemusí fungovať správne, ak sa používa v blízkosti iných výrobkov, ktoré vytvárajú 

infračervené lúče, alebo ak sa v blízkosti zariadenia používajú iné zariadenia s diaľkovým ovládaním 
využívajúcim infračervené lúče. A platí to aj naopak, že aj ostatné výrobky môžu pracovať nesprávne.

Prvé použitie:
Pred použitím vložte do diaľkového ovládača 2 ks AAA batérie (súčasť balenia).

Výmena batérií diaľkového ovládača
1. Zatlačte západku na bočnej strane zásobníku na batérie smerom k zásobníku a 

potiahnutím zložte kryt zásobníka na batérie z diaľkového ovládača.
2. Vyberte staré batérie. Do zásuvky na batérie vložte 2 nové batérie veľkosti AAA 

so správnou polaritou (+/-), ako je uvedené.
3. Zasuňte kryt zásobníka na batérie späť do drážky na diaľkovom ovládači.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií
• Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať (viac ako mesiac), vyberte z 

diaľkového ovládača batérie, aby nedošlo k ich vytečeniu.
• Ak batérie vytečú, poutierajte uniknutú kvapalinu z vnútra priehradky na 

batérie a vymeňte batérie za nové.
• Nepoužívajte iné než uvedené batérie.
• Batérie nezahrievajte ani nepoškodzujte.
• Chráňte pred teplom alebo vlhkosťou.
• Batérie neprenášajte ani neskladujte s inými kovovými predmetmi.

Mohlo by dôjsť k skratu, vytečeniu alebo výbuchu batérií.
• Batériu nikdy nenabíjajte, pokiaľ nie je potvrdené, že je to nabíjateľný typ 

batérie.

Diaľkový ovládač
1  (ZAP/VYP) Zapnutie jednotky alebo prepnutie do 

POHOTOVOSTNÉHO režimu.
2   (STLMIŤ) Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
3 Tlačidlá EQ Výber zvukového efektu MOVIE/MUSIC/NEWS.
4 VOL+/VOL- Zvýšenie alebo zníženie úrovne hlasitosti.
5  ,  V režime Bluetooth/USB: Preskočenie na 

predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
6   /  Spustenie/pozastavenie/obnovenie 

prehrávania v režime Bluetooth/USB. 
Stlačením a podržaním aktivujete funkciu 
párovania v režime Bluetooth alebo odpojíte 
existujúce spárované Bluetooth zariadenie.

7 SURR Nastavenie priestorového zvuku ZAP/VYP.
8 DIM- Zníženie jasu displeja.
9 DIM+ Zvýšenie jasu displeja.
10 BASS + , BASS - Zvýšenie/zníženie úrovne basov.
11 SOURCE Výber vstupného zdroja.

1

2

3

1

3

5

7

10

11

4

2

6

8

9
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Umiestnenie a montáž

Umiestnenie
A Ak je váš televízor položený na stole, môžete 

jednotku umiestniť na tento stôl priamo pred 
spodnú časť televízora a vycentrovať ho na 
obrazovku.

B  Ak je váš televízor pripevnený na stenu, môžete 
namontovať jednotku na stenu priamo pod 
obrazovku televízora.

Montáž na stenu (pri využití možnosti B)
Poznámka:

- Inštaláciu musí vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Nesprávna montáž môže viesť k vážnym zraneniam 
osôb a škodám na majetku (ak máte v úmysle tento výrobok nainštalovať sami, musíte skontrolovať, 
či sa v stene v nenachádzajú vedenia, ako napríklad elektrické vedenie a vodovodné potrubie). Je 
zodpovednosťou inštalatéra overiť, či stena bezpečne unesie celkové zaťaženie jednotky a nástenné 
svorky.

- Na inštaláciu sú potrebné ďalšie nástroje (nie sú súčasťou balenia).
- Neuťahujte skrutky príliš.
- Túto inštruktážnu príručky si uschovajte na neskoršie použitie.
- Pred vŕtaním a montážou skontrolujte pomocou elektronického detektora skrutiek typ steny.

540 mm

EN
A B
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AUX

Pripojenia

Pripojenie do zásuvky COAXIAL
• Pomocou koaxiálneho kábla (nie je súčasťou 

balenia) prepojte koaxiálnu zásuvku COAXIAL 
OUT na televízore a zásuvku COAXIAL na 
jednotke.

Tip:
• V OPTICKOM režime, režime HDMI ARC 

alebo KOAXIÁLNOM režime ak nie je žiadny 
zvukový výstup, možno budete musieť na 
vašom zdrojovom zariadení (napr. televízore, 
prehrávači DVD alebo Blu-ray) aktivovať 
signálový výstup PCM.

Pripojenie do zásuvky HDMI ARC
Váš soundbar podporuje HDMI so spätným 
zvukovým kanálom (ARC). Ak je váš televízor 
kompatibilný s rozhraním HDMI ARC, zvuk 
televízora môžete počúvať cez soundbar pomocou 
jediného kábla HDMI. 
1 Pomocou vysoko rýchlostného HDMI kábla 

prepojte konektor HDMI ARC na vašom 
soundbare a konektor HDMI ARC na televízore.

- Konektor HDMI ARC môže byť na televízore 
označený odlišne. Podrobnosti nájdete v 
používateľskej príručke pre televízor. 

2 Na televízore zapnite funkciu HDMI-CEC. 
Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke 
pre televízor.

Tipy:
- Váš televízor musí podporovať funkcie HDMI-

CEC a ARC. Funkcie HDMI-CEC a ARC musia byť 
zapnuté.

- Spôsob nastavenia HDMI-CEC a ARC sa môže 
líšiť v závislosti od televízora. Podrobnosti o 
funkcii ARC nájdete v používateľskej príručke k 
televízoru.

- Funkciu ARC podporujú iba káble kompatibilné 
s HDMI 1.4.

Pripojenie do zásuvky AUX
A Pomocou zvukového kábla RCA na 3,5 mm 

(nie je súčasťou balenia) prepojte zásuvku 
výstupu zvuku na televízore so zásuvkou AUX 
na jednotke.

B Pomocou zvukového kábla 3,5 mm na 3,5 mm 
(nie je súčasťou balenia) prepojte zásuvku 
AUX na televízore alebo externom zvukovom 
zariadení so zásuvkou AUX na jednotke.
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Pripojenie do zásuvky OPTICAL
- Odstráňte ochranný kryt zo zásuvky OPTICAL 

a potom pomocou optického kábla prepojte 
zásuvku OPTICAL OUT na televízore a zásuvku 
OPTICAL na jednotke.

Pripojenie napájania

Nebezpečenstvo poškodenia výrobku!

- Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá 
napätiu vytlačenému na energetickom štítku, 
ktorý je nalepený na spodnej alebo zadnej 
strane jednotky.

- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla 
sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné 
pripojenia.

• Sieťový kábel pripojte do zásuvky AC na hlavnej 
jednotke a potom do sieťovej zásuvky.

Pohotovostný režim/Zapnutie

Keď prvýkrát pripojíte hlavnú jednotku do 
sieťovej zásuvky, hlavná jednotka bude v 
POHOTOVOSTNOM režime.
• Stlačením tlačidla  na jednotke alebo 

diaľkovom ovládači zariadenie zapnete.
• Opakovaným stlačením tlačidla  prepnete 

jednotku späť do POHOTOVOSTNÉHO režimu. 
• Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, vytiahnite 

sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Automatické prebudenie
• Ak je pripojený televízor alebo externé 

zariadenie (AUX/OPTICAL/COAXIAL/HDMI 
ARC) sa pri zapnutí televízora alebo externého 
zariadenia automaticky zapne aj jednotka.

Ako aktivovať Automatické prebudenie
• Krátkym stlačením tlačidla  (SOURCE) 

a + (VOL +) na jednotke aktivujete alebo 
deaktivujete funkciu automatického 
prebudenia.

• Automatické prebudenie zapnuté: biela 
a zelená LED kontrolka dvakrát za sebou 

Základné ovládanie

zablikajú. V pohotovostnom režime bliká 
ČERVENÁ LED kontrolka.

• Automatické prebudenie vypnuté: biela a 
červená LED kontrolka dvakrát za sebou 
zablikajú. V POHOTOVOSTNOM režime svieti 
LED kontrolka nepretržite na červeno. 

Funkcia automatického vypnutia
Ak je televízor alebo externé zariadenie 
odpojené alebo vypnuté, jednotka sa po 
približne 15 minútach automaticky prepne do 
POHOTOVOSTNÉHO režimu.
• Ak chcete prístroj úplne vypnúť, odpojte 

sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.

• Ak jednotku nepoužívate, úplne ju vypnite, aby 
ste šetrili energiu.

Výber režimov
Opakovaným stláčaním tlačidla  (SOURCE) na 
jednotke alebo tlačidla SOURCE na diaľkovom 
ovládači vyberte požadovaný režim. LED indikátor 
na prednej strane hlavnej jednotky ukazuje, ktorý 
režim sa práve používa.
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Nastavenie hlasitosti
Stláčaním tlačidiel + / - na jednotke alebo VOL+ / 
VOL- na diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť.
Ak chcete zvuk vypnúť, stlačte tlačidlo   na 
diaľkovom ovládači. Zvuk obnovíte opätovným 
stlačením tlačidla   na jednotke alebo stlačením 
tlačidla VOL+ / VOL- na diaľkovom ovládači.
Poznámka: Počas nastavovania hlasitosti 
jedenkrát blikne indikátor stavu LED. Keď hlasitosť 
dosiahne maximálnu/minimálnu hodnotu, 
indikátor stavu LED začne rýchlo blikať.

Výber prednastavených zvukových 
efektov
Počas prehrávania stlačením tlačidiel NEWS/
MOVIE/MUSIC na diaľkovom ovládači vyberte 
prednastavené efekty ekvalizéra:

MOVIE (odporúča sa na sledovanie filmov)

MUSIC (odporúča sa na počúvanie hudby)

NEWS (odporúča sa na počúvanie správ)

Spárovanie zariadení Bluetooth
Pri prvom pripojení zariadenia Bluetooth k tejto 
jednotke musíte zariadenie s touto jednotkou 
spárovať.

Poznámka:

-  Prevádzkový dosah medzi touto jednotkou 
a zariadením Bluetooth je približne 8 metrov 
(bez akéhokoľvek objektu medzi Bluetooth 
zariadením a jednotkou).

-  Pred pripojením zariadenia Bluetooth k tejto 
jednotke skontrolujte možnosti zariadenia.

-  Nie je zaručená kompatibilita so všetkými 
zariadeniami Bluetooth.

-   Akákoľvek prekážka medzi týmto prístrojom a 
zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový 
dosah.

-  Pri slabom signáli sa môže váš prijímač 
Bluetooth odpojiť, hneď sa však automaticky 
znovu prepne do režimu párovania.

1 Skontrolujte, či je jednotka pripojená k 
televízoru alebo zvukovému zariadeniu.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla  na 
jednotke alebo tlačidla SOURCE na diaľkovom 
ovládači vyberte jeden z režimov OPTICKÝ, 
KOAXIÁLNY, HDMI ARC, AUX.

3 Ovládajte priamo funkcie prehrávania svojho 
zvukového zariadenia.

4 Stláčaním tlačidiel +/– na jednotke alebo VOL+ 
/ VOL- na diaľkovom ovládači upravíte úroveň 
hlasitosti.

1 Keď je jednotka zapnutá, opakovaným 
stláčaním tlačidla  na jednotke alebo tlačidla 
SOURCE na diaľkovom ovládači vyberte režim 
Bluetooth. Kontrolka indikátora bude blikať na 
Modro.

2 Aktivujte zariadenie Bluetooth a vyberte režim 
vyhľadávania. V zozname vašich zariadení 
Bluetooth sa objaví „Hisense HS214“.

• Ak ste jednotku nenašli, stlačením a podržaním 
tlačidla /  na diaľkovom ovládači znovu 
spustíte režim párovania .

 Z jednotky budete počuť zvukový signál a 
indikátor Bluetooth bude rýchlo blikať.

3 V zozname párovania vyberte „Hisense 
HS214“. Po zvukovom signáli je systém 
úspešne pripojený a indikátor Bluetooth bude 
nepretržite svietiť.

4 Prehrávajte hudbu z pripojeného zariadenia 
Bluetooth.

Používanie v režime OPTICAL/COAXIAL/HDMI ARC/AUX

Používanie Bluetooth

Tipy:

• V OPTICKOM režime, režime HDMI ARC 
alebo KOAXIÁLNOM režime ak nie je žiadny 
zvukový výstup, možno budete musieť na 
vašom zdrojovom zariadení (napr. televízore, 
prehrávači DVD alebo Blu-ray) aktivovať 
signálový výstup PCM.

• Ak sa zistí nepodporovaný digitálny vstup, 
indikátor LED zmení farbu kontrolky na fialovú 
a blikne trikrát rýchlo za sebou.
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Ak chcete odpojiť funkciu Bluetooth, môžete:

- Prepnúť jednotku na iný zdroj.

- Vypnúť funkciu z vášho Bluetooth zariadenia. 
Bluetooth zariadenie sa po zvukovom signáli 
odpojí od jednotky.

-  Stlačte a podržte tlačidlo  /   na 
diaľkovom ovládači.

Tipy:

• Ak je to potrebné, zadajte heslo „0000“.

• Ak sa s touto jednotkou do dvoch minút 
nespáruje žiadne ďalšie zariadenie Bluetooth, 
jednotka obnoví svoje predchádzajúce 
pripojenie.

• Jednotka sa odpojí aj vtedy, keď zariadenie 
presuniete mimo prevádzkový rozsah.

• Ak chcete zariadenie znova pripojiť k tejto 
jednotke, umiestnite ho do prevádzkového 
rozsahu.

• Ak zariadenie presuniete mimo prevádzkový 
rozsah, keď ho prinesiete späť, skontrolujte, či 
je ešte stále pripojené k jednotke.

• Ak sa spojenie stratilo, postupujte podľa 

Používanie USB

pokynov vyššie a znova spárujte zariadenie s 
jednotkou. 

Počúvanie hudby zo zariadenia Bluetooth

- Ak pripojené zariadenie Bluetooth podporuje 
pokročilý profil na distribúciu zvuku (A2DP), 
môžete hudbu uloženú v zariadení počúvať 
prostredníctvom jednotky.

- Ak zariadenie podporuje aj profil diaľkového 
ovládania zvuku a videa (AVRCP), môžete na 
prehrávanie hudby uloženej v zariadení použiť 
diaľkový ovládač jednotky.

1 Spárujte svoje zariadenie s jednotkou.

2 Prehrávajte hudbu cez svoje zariadenie (ak 
podporuje A2DP).

3 Na ovládanie prehrávania použite dodávané 
diaľkové ovládanie (ak podporuje AVRCP).

-  Ak chcete spustiť/pozastaviť prehrávanie, 
stlačte tlačidlo  /   na diaľkovom 
ovládači.

-  Ak chcete skladbu preskočiť, stlačte tlačidlá 
 ,    na diaľkovom ovládači.

• Táto jednotka dokáže prehrávať MP3.

• Táto jednotka podporuje súbory WAV/WMA/
FLAC.

• Jednotka podporuje systém FAT32.

• Bitová prenosová rýchlosť integrovaného USB 
pre USB aplikácie nesmie presiahnuť 6,5 Mbps.

• Veľkosť bloku súboru vo formáte FLAC nemôže 
presiahnuť 4608 bajtov, inak to môže viesť 
trhanému alebo žiadnemu zvuku.

1  Vložte USB zariadenie.

2  Opakovaným stláčaním tlačidla  na jednotke 
alebo stlačením tlačidla SOURCE na diaľkovom 
ovládači vyberte USB režim.

3 Počas prehrávania:

- Ak chcete spustiť/pozastaviť prehrávanie, 
stlačte tlačidlo  /   na diaľkovom 
ovládači.

-  Ak chcete preskočiť na predchádzajúcu alebo 
nasledujúcu skladbu, stlačte tlačidlá   ,   
na diaľkovom ovládači.

Tip:

Jednotka podporuje USB zariadenia s pamäťou až 
64 GB.
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Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa 
nepokúšajte jednotku opravovať sami. Ak sa pri 
používaní tejto jednotky vyskytnú problémy, pred 
požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce 
body.

Žiadne napájanie
• Skontrolujte, či je sieťový kábel zariadenia 

správne pripojený.
• Uistite sa, že v sieťovej zásuvke je napätie.
• Zapnite jednotku stlačením pohotovostného 

tlačidla. 

Diaľkový ovládač nefunguje
• Pred stlačením ľubovoľného ovládacieho 

tlačidla prehrávania najprv vyberte správny 
zdroj.

• Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním 
a jednotkou.

• Vložte batérie tak, aby ich polarita (+/-) 
zodpovedala označenej polarite.

• Vymeňte batérie.
• Nasmerujte diaľkový ovládač priamo na 

snímač v prednej časti jednotky a zabezpečte, 
aby medzi diaľkovým ovládaním a jednotkou 
neboli žiadne prekážky.

Žiadny zvuk
• Zvýšte hlasitosť Stlačte tlačidlo VOL+ na 

diaľkovom ovládači alebo + na jednotke.

• Stlačte tlačidlo        na diaľkovom ovládači, 
aby ste skontrolovali, či na soundbare nie je 
stlmený zvuk.

• Stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte iný vstupný 
zdroj.

• Ak chýba zvuk pri používaní niektorého z 
digitálnych vstupov:

- Skúste nastaviť TV výstup na PCM alebo

- Sa pripojte priamo k svojmu prehrávaču 
Blu-ray/inému zdroju, niektoré televízory 
neprechádzajú cez digitálny zvuk.

• Váš televízor môže byť nastavený na variabilný 
zvukový výstup. Skontrolujte, či je nastavenie 
zvukového výstupu nastavené na FIXED 
alebo STANDARD, nie VARIABLE. Podrobnejšie 

Riešenie problémov

informácie nájdete v používateľskej príručke 
pre váš televízor.

• Ak používate Bluetooth, uistite sa, že je na 
zdrojovom zariadení nastavená hlasitosť a 
zariadenie nie je stlmené.

Na mojom Bluetooth zariadení 
nemôžem nájsť Bluetooth názov tejto 
jednotky
• Skontrolujte, či je na vašom Bluetooth zariadení 

aktivovaná funkcia Bluetooth.
• Skontrolujte, či ste jednotku spárovali s 

Bluetooth zariadením.

Toto je funkcia vypnutia na 15 minút, 
ktorá je jednou zo štandardných 
požiadaviek ERPII na úsporu energie
• Ak je úroveň externého vstupného signálu 

prístroja príliš nízka, prístroj sa automaticky 
vypne na 15 minút. Zvýšte úroveň hlasitosti 
vášho externého zariadenia.
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Technické údaje

Názov modelu HS214

Soundbar

Napájanie 100 – 240 V ~ 50/60 Hz

Spotreba energie 20 W

Napájanie v pohotovostnom režime 0,45 W

USB port na prehrávanie
Kompatibilita s rozhraním USB
Podpora prehrávania USB/formáty súborov

5 V

Vysoko rýchlostné USB (2.0)/FAT32

WAV, MP3, WMA, FLAC

Rozmery (Š×H×V) 25,59 × 3,74 × 2,42 palcov/(650 × 95 × 61,5 mm)

Hmotnosť netto 4,78 libry (2,17 kg)

Impedancia 4 Ω + 8 Ω × 2

Frekvenčná odozva 40 Hz – 20 KHz

Špecifikácie bezdrôtového pripojenia

Verzia Bluetooth V4.2

Maximálny prenosový výkon Bluetooth (EÚ) 9 dBm

Frekvenčné pásma 2402 ~ 2480 MHz

Zosilňovač (výstupný výkon) 54 W + 27 W × 2

Celkom 108 W

Diaľkový ovládač

Vzdialenosť/uhol 8 m / ±30°; 90°

Typ batérie Batéria AAA Zn-Mn

  


