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TV2 ljudplint med bluetooth för tv
PLACERING! TV2 HAR UTFORMATS FÖR ATT PLACERAS UNDER DIN TV. TV:N FÅR INTE VÄGA MER ÄN 30 KG OCH FOTEN
FÅR INTE VARA BREDARE ÄN 550 MM ELLER DJUPARE ÄN 300 MM. OM FOTEN ÄR FÖR STOR KAN DU PLACERA TV2 PÅ
EN HYLLA I DIN TV-BÄNK ISTÄLLET.

TV-ANSLUTNINGAR

BLUETOOTH-KONFIGURATION

Det behövs bara en anslutning till TV:n, där
följande ordning är att föredra:
1. Optisk: Om din TV har en optisk utgång
rekommenderar vi denna för bästa möjliga
kvalitet.
2. ARC: Om din TV har en anslutning märkt
ARC ska du använda den.
3. R
 CA: Anslut både höger och vänster kanal
till TV:n.
4. AUX-ingång: Här ansluter du TV:ns
hörlursuttag om din TV varken har HDMI
ARC eller någon optisk utgång.
Obs: Om 3.5mm minijack-ingången används
prioriteras denna före RCA-ingången som då
kommer att bli tyst.

TV2 är utrustad med Bluetooth för att
möjliggöra trådlös uppspelning från vilken
Bluetooth-kompatibel telefon, surfplatta eller
dator som helst.
1. Välj Bluetooth-ingången på fjärrkontrollen.
2. För att koppla en Bluetooth-enhet till TV2
håller du ner kopplingsknappen tills den blå
LED-indikatorn börjar blinka.
3. G
 å till Bluetooth-enhetens manual och läs
om hur du parkopplar den med TV2. När
enheterna parats ihop kommer du att höra
en kort signal från enheten och den blå
LED-indikatorn kommer att sluta blinka.
När de parats ihop kommer musiken från din
apparat att spelas upp via enheten.

Om du vill lägga till ytterligare en Bluetoothenhet går du tillbaka till steg 2. TV2 har åtta
minnesplatser för enheter som den parats
ihop med.

INLÄRNING AV TV:NS
FJÄRRKONTROLL
Ta bort frontskyddet och lokalisera
panelen. Följ instruktionerna och kom
ihåg att rikta TV:ns fjärrkontroll mot
kontrollpanelen medan enheten lär sig
kommandona.

TIPS
LJUDLÄGEN

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

AUTOMATISK START

Du kan välja mellan fyra olika lägen för att förbättra ljudupplevelsen,
Du kan också höja eller sänka subbasens volym.

Om inget ljud spelas upp från din
TV kommer TV2 att stängas av
automatiskt efter några sekunder
för att spara ström

När du startar TV:n kommer TV2
att känna av ljudet och starta
automatiskt.

TV:
Förbättrar TV-ljudet avsevärt
Musik: 	Förbättrar ljudet när du lyssnar på musik och 		
musikvideor i stereo.
Film:
Framtaget för att ge bästa möjliga filmljud
Röst:
Framhäver röster och gör att de hörs tydligare.

TV2 kan bara läsa signaler i LPCM (PCM) 2.0-formatet. Kontrollera att källan är inställd på att skicka LPCM (PCM).
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