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Registrace produktu 

Registrujte svůj nákup online na adrese www.tcl.com. 
Usnadní nám to vzájemný kontakt v případě, že bude 
potřeba. Registrace není podmínkou záruky. 

Informace o produktu 

Účtenku si uschovejte, abyste mohli získat záruční 
díly a služby a jako doklad o nákupu. Připojte ji sem 
a poznamenejte si sériové číslo a číslo modelu pro případ, 
že byste je potřebovali. Tato čísla se nacházejí na produktu. 

Č. modelu  ____________________________________________ 

Datum zakoupení  ______________________________________ 

Sériové č.  ____________________________________________

Prodejce/Adresa/Telefon  _______________________________ 
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1 Důležité bezpečnostní 
pokyny

Důležité informace

POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEOTVÍREJTE

POZOR: Z DŮVODU OCHRANY PŘED NEBEZPEČÍM 
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE 
KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ 
NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BY MOHLY BÝT 
OPRAVENY UŽIVATELEM. SERVIS PŘENECHEJTE 
KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.

Symbol blesku se symbolem šipky uvnitř rovnostranného 
trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost 
neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, 
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které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko 
úrazu elektrickým proudem. 

Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má upozornit 
uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových 
(servisních) pokynů v průvodní dokumentaci k výrobku. 

Tento symbol označuje, že tento výrobek obsahuje dvojitou 
izolaci mezi nebezpečným hlavním napětím a částmi 
přístupnými uživateli. Při provádění servisu používejte pouze 
identické náhradní díly. 

Varování

 • Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu 
elektrickým proudem nevystavujte tento výrobek dešti 
ani vlhkosti. Tento výrobek by neměl být vystaven 
kapající ani stříkající vodě. Na výrobek ani do jeho 
blízkosti by neměly být umístěny žádné předměty 
naplněné kapalinami, například vázy. 

 • Výrobek je nestabilní, není-li správně umístěn nebo 
namontován na stěnu. Dodržujte pokyny pro montáž 
na stěnu uvedené v návodu k obsluze, abyste zajistili 
bezpečnost.

 • Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například 
slunečnímu záření, ohni a podobně. 
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Důležité bezpečnostní pokyny

 • Přečtěte si tyto pokyny – Před použitím produktu si 
přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. 

 • Tyto pokyny si ponechejte – Bezpečnostní pokyny. 
a návod k obsluze si ponechejte pro budoucí nahlédnutí. 

 • Dodržujte všechna varování – Dodržujte všechna 
varování na produktu a v návodu k obsluze. 

 • Dodržujte veškeré pokyny – Postupujte podle veškerých 
provozních pokynů a návodu k obsluze.

 • Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody – Spotřebič 
nelze používat v blízkosti vody nebo vlhkosti – například 
ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu a podobně. 

 • Čistěte pouze suchým hadříkem. 
 • Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte v souladu 
s pokyny výrobce. 

 • Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou 
radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně 
zesilovačů), která produkují teplo. 

 • Nenarušujte bezpečnostní prvky – polarizované nebo 
uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva 
ploché kolíky, jeden je širší než druhý. Uzemňovací 
zástrčka má dva ploché kolíky a uzemňovací vidlici. 
Široký plochý kolík nebo vidlice zajišťují vaši bezpečnost. 
Nehodí-li se dodávaná zástrčka do vaší zásuvky, obraťte 
se na elektrotechnika ohledně výměny zastaralé zásuvky.

 • Chraňte napájecí kabel před sešlápnutím nebo 
přiskřípnutím, především u zástrček, zásuvek nebo místa, 
kde vychází z výrobku. 



6

 • Používejte pouze připojitelná zařízení/příslušenství 
určená výrobcem. 

 • Používejte pouze s pojízdným stolkem, podstavcem, 
stativem, držákem nebo stolkem určeným výrobcem nebo 
prodávaným společně se zařízením. Při přemísťování 
pojízdného stolku se zařízením postupujte obezřetně, 
abyste se vyvarovali zranění způsobeným převržením. 

 • Při bouřkách nebo v případě dlouhodobého nepoužívání 
odpojte zařízení z elektrické sítě. 

 • Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním 
technikům. Servis je nutný, bylo-li zařízení jakýmkoliv 
způsobem poškozeno, např. v případě poškození síťového 
kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny či pádu předmětu 
dovnitř zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti, 
nesprávného fungování nebo upuštění na zem. 
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Upozornění

 • Široký plochý kolík zástrčky musí být zcela zasunut 
do širokého otvoru, aby nedošlo k úrazu elektrickým 
proudem.

 • Produkt nesmí být vystaven kapající nebo stříkající 
vodě.

 • Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí 
(například předměty naplněné kapalinou nebo zapálené 
svíčky). 

 • Když se vyskytne problém nebo se zařízení nepoužívá, 
vypněte zařízením odpojením napájecího kabelu. 
Napájecí kabel musí být snadno přístupný.

 • Použití ovládacích prvků, úprav nebo provádění jiných 
postupů než těch, které jsou zde popsány, může mít 
za následek vystavení se nebezpečnému záření nebo 
jinému nebezpečí. 

 • Zástrčka napájecího kabelu/zařízení se používá jako 
odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat 
snadno přístupné. 

Upozornění ohledně baterie a její likvidace 
 • V produktu instalujte pouze nové baterie stejného typu. 
 • Nevložení baterií se správnou polaritou, jak je vyznačena 
v přihrádce na baterie, může zkrátit životnost baterií nebo 
způsobit únik kapaliny z baterií.

 • Nesměšujte staré a nové baterie. 
 • Nepoužívejte dobíjecí (nikl kadmiové) ani niklmetal 
hydridové akumulátory. 
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 • Nesměšujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo 
dobíjecí (nikl kadmiové) ani niklmetal hydridové baterie. 

 • Nevhazujte baterie do ohně ani vody. 
 • Baterie recyklujte nebo likvidujte podle státních a místních 
nařízení.

 • Nebezpečí výbuchu v případě nesprávné výměny baterie. 
Baterie nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem. 

 • Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat 
(déle než měsíc), vyjměte baterie z dálkového ovladače, 
aby nedošlo k jejich vytečení. 

 • Pokud dojde k vytečení baterií, setřete únik uvnitř 
přihrádky na baterie a vyměňte baterie za nové.

 • Uchovávejte baterie mimo dosah tepla nebo vlhkosti. 
 • Nepřenášejte ani neskladujte baterie s jinými kovovými 
předměty. Mohlo by dojít ke zkratu, vytečení nebo 
výbuchu baterií.

 • Nepřenášejte ani neskladujte baterie s jinými kovovými 
předměty. Mohlo by dojít ke zkratu, vytečení nebo 
výbuchu baterií. 

 • Nikdy nenabíjejte baterii, pokud není potvrzeno, že jde o 
dobíjecí baterii. 

Místo instalace 
 • Tento produkt je určen k usazení na pevný, plochý povrch. 
Neumísťujte produkt na vestavěnou instalaci, například 
knihovnu nebo stojan, protože ventilační otvory kolem 
produktu by byly zablokované, což by vedlo ke snížení 
životnosti v důsledku přehřátí. Pro zajištění odpovídajícího 
odvětrávání produktu ponechejte kolem produktu odstup 
7,8 palců (20 cm) nebo více. 
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 • Ujistěte se, že velikost a mohutnost nábytku na produkt je 
dostatečná, abyste zamezili jeho náhodnému převrácení, 
odtlačení nebo vytažení. Důsledkem by mohl být úraz 
a/nebo poškození produktu. 

 • Instalaci nástěnné konzoly musí provádět pouze 
kvalifikovaní pracovníci. Nesprávná montáž může mít za 
následek úraz a poškození majetku (máte-li v úmyslu tento 
produkt instalovat sami, musíte zkontrolovat instalace, 
například elektrické kabely a vodovodní instalace, které by 
se mohly nacházet v dané stěně). Ověření, že zeď může 
bezpečně nést celkové zatížení produktem a montážními 
konzolami, je odpovědností instalujícího. 



10

2 Vítejte

Gratulujeme vám k zakoupení nového reproduktorového panelu 
TCL. Po instalaci a zapojení si můžete užívat špičkovou kvalitu 
zvuku a nejmodernější design, který bude nejlépe vyhovovat 
vašemu systému pro domácí zábavu. Doporučujeme, abyste 
si přečetli tuto uživatelskou příručku, která vám pomůže 
s nastavením připojení a snadným a správným ovládáním 
produktu. Další informace naleznete na stránce www.tcl.com.

Dáme se do toho.

Obsah balení

Hlavní jednotka 
reproduktorového panelu

Bezdrátový subwoofer

Dálkový ovladač Baterie AAA 2×
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IR průchozí kabel Šablona pro nástěnnou 
montáž

QSG

AC napájecí kabel 2× Stručná příručka

Warranty

Šroub pro montáž na stěnu 
(M3.6) 2×
Hmoždinka 2×

Záruční list
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Přehled hlavní jednotky 
reproduktorového panelu

65 7

1 2 3 4

USB

7 8 9 10 11 12

~AC INIR pass-through

1	  
Stisknutím zapnete hlavní jednotku reproduktorového 
panelu nebo ji přepnete do úsporného režimu.

2	  
Stisknutím můžete přepínat mezi zdroji zvuku 
HDMI/USB/AUX/Bluetooth/Optický.
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3	  
Stisknutím vyberte funkci Bluetooth.

4	 +/- 
Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

5	 Senzor dálkového ovladače 
Přijímá signály z dálkového ovladače.

6	 Indikátor LED  
Červený: úsporný režim.
Purpurový: režim HDMI.
Zelený: režim AUX.
Modrý: režim Bluetooth.
Žlutá: režim Optický.
Bílý: režim USB.

7	 Konektor IR průchozího kabelu 

8	 Konektor vstupu AUX

9	 Vstupní konektor AC napájení

10	 Konektor HDMI ARC

11	 Konektor optického vstupu 

12	 Konektor USB typu A (jen pro přehrávání hudby)
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Přehled bezdrátového subwooferu

2 31

1	 Vstupní konektor AC napájení 

2	 PAIR 
Stisknutím aktivujete párování s hlavní jednotkou 
reproduktorového panelu.

3	 Modrý indikátor LED  
• Pomalu bliká, když je subwoofer v úsporném režimu.
• Bliká pomalu, když probíhá párování.
• Svítí nepřetržitě, pokud je párování úspěšné.
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Přehled dálkového ovladače

1

6

8

3

4

5

2

7

1	  
Stisknutím zapnete reproduktorový panel nebo ho 
přepnete do úsporného režimu.

2	  
Stisknutím ztlumíte nebo opět zapnete zvuk.

3	 +/- 
Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
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4	  

Přehrávání/pozastavení/obnovení přehrávání v režimu 

Bluetooth/USB.
Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund odpojíte 
funkci Bluetooth.

5	 /
Stisknutím v režimu Bluetooth/USB přeskočíte na 
předchozí nebo další skladbu.

6	  
Stisknutím přepnete zdroj zvuku na režim Bluetooth.

7	  
Stisknutím můžete přepínat mezi zdroji zvuku 

HDMI/USB/AUX/Bluetooth/Optický. 
8	 NEWS/MOVIE/MUSIC

Stisknutím vyberte efekt ekvalizéru (EQ), když sledujete 
zprávy nebo filmy nebo posloucháte hudbu.
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Instalace systému reproduktorového 
panelu

Poznámky

 • Před montáží hlavní jednotky reproduktorového panelu 
na stěnu si přečtěte všechny bezpečnostní informace. 
(Viz „Důležité bezpečnostní pokyny“ na straně 5).

 • Použijte jen šrouby poskytnuté nebo specifikované 
autorizovaným výrobcem.

 • Společnost TCL Entertainment Solutions Limited nenese 
žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené 
nesprávnou montáží na stěnu a instalací šroubů nebo 
nedostatečnou pevností zdi atd. 

 • Instalace vyžaduje další nástroje (nejsou součástí 
dodávky).

Montáž hlavní jednotky reproduktorového panelu 
na stěnu
Hlavní jednotku reproduktorového panelu se můžete rozhodnout 
umístit pod střed televize nebo ji instalovat na stěnu.
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A B

1	 Přiložte dodanou šablonu pro nástěnnou montáž na 
zeď. Zkontrolujte, že šablona pro nástěnnou montáž se 
nachází nejméně 2 palce (5 cm) pod středem televize.

2	 S pomocí vodováhy zkontrolujte správné umístění 
reproduktorového panelu.

3	 Šablonu pro nástěnnou montáž pevně přilepte na stěnu 
páskou. 

4	 Přes otvory v šabloně udělejte na zeď značky pro 
montážní otvory.

5	 Odstraňte šablonu pro nástěnnou montáž.

6	 Na každé značce na zdi vyvrtejte otvor pro šroub.

 

> 5cm

TVTV
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7	 Zasuňte dodané hmoždinky do 2 otvorů na šrouby ve 
stěně.

8	 Vložte dodané šrouby do hmoždinek. Ponechejte 4 mm 
mezi hlavami šroubů a stěnou.

9	 Připevněte a utáhněte šrouby na stěně. 

 

4mm

600mm

10	Pověste hlavní jednotku reproduktorového panelu na 
šrouby.
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Poznámky

 • Před montáží reproduktorového panelu na stěnu 
zkontrolujte místo instalace (viz „Místo instalace“ na 
straně 8).

 • Můžete zvážit možnost zapojit nejprve kabely a teprve 
poté instalovat reproduktorový panel na stěnu.
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Umístění subwooferu
Vzdálenost mezi subwooferem a hlavní jednotkou 
reproduktorového panelu musí být do 3 metrů (9,8 stop). 

 

TV < 3m

Instalace/Výměna baterií dálkového ovladače 

Varování

 • Nebezpečí výbuchu v případě nesprávné výměny 
baterie. Baterie nahrazujte pouze stejným nebo 
ekvivalentním typem. 
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Pozor

 • Baterie obsahuje perchlorátový materiál, manipulujte 
s ní opatrně. Informace naleznete na stránce www.dtsc.
ca.gov/hazardous waste/perchlorate. 

1	 Otevřete přihrádku na baterie a v případě potřeby 
vyjměte staré baterie. 

2	 Umístěte do přihrádky na baterie dvě nové baterie AAA 
se správnou polaritou (+/-).

3	 Přihrádku na baterie zavřete. 

 

1 2 3
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3 Připojení systému 
reproduktorového 
panelu

Po připevnění hlavní jednotky reproduktorového panelu na 
místo můžete začít s připojením k televizi a dalším zařízením 
a poslouchat zvuk prostřednictvím reproduktorového panelu. 
Ověřte, že jste ztišili zvuk televizoru nebo jiného zařízení. 
Informace naleznete v uživatelské příručce televize nebo 
daného zařízení.

Připojení kabelem HDMI

Poznámka

 • Ujistěte se, že váš televizor nebo zařízení podporuje 
funkci HDMI ARC. Informace naleznete v uživatelské 
příručce televize nebo daného zařízení.

Připojte jeden konec kabelu HDMI (prodává se samostatně) 
ke konektoru vstupu HDMI ARC hlavní jednotky 
reproduktorového panelu a druhý konec ke konektoru 
výstupu HDMI ARC televizoru nebo jiného zařízení.
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Postup k dosažení nejlepšího možného zvuku s použitím 
kabelu HDMI; postupujte takto:

1	 Připojte reproduktorový panel ke vstupu HDMI 
s označením (ARC) na televizoru TCL.

2	 Stiskněte tlačítko Nastavení na dálkovém ovladači TCL TV.

3	 Přejděte na možnosti System.

4	 Nastavte T-Link na Zapnuto.
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Připojení optickým kabelem 

1	 V případě potřeby odstraňte ochranné koncovky 
z optického kabelu (prodává se samostatně).

2	 Připojte jeden konec optického kabelu ke konektoru 
optického vstupu hlavní jednotky reproduktorového 
panelu a druhý konec ke konektoru optického výstupu 
televizoru nebo jiného zařízení.

 

Poznámka

 • Jestliže z hlavní jednotky reproduktorového panelu 
nevychází žádný zvuk a žlutý indikátor LED rychle bliká, 
pokuste se aktivovat výstup signálu PCM v televizoru 
nebo zařízení. PCM se používá k převodu analogových 
zvukových signálů do digitálních audio signálů u většiny 
zařízení. Další informace o aktivaci výstupu signálu PCM 
naleznete v uživatelské příručce televizoru nebo zařízení.
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Směr nastavení reproduktorového panelu 
s použitím optického kabelu

Neohýbejte ani nestáčejte optický kabel (SPDIF), 
protože je křehký a lze jej snadno poškodit nebo 
zlomit.

Postup k dosažení nejlepšího možného zvuku s použitím 
optického kabelu:

1	 Stiskněte tlačítko Nastavení na dálkovém ovladači 
TCL TV.

2	 Přejděte na možnosti Audio.

3	 Nastavte reproduktory na televizi na Vypnuto.
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Připojení s použitím audio kabelu 
3,5 mm–3,5 mm

Můžete:
• připojit jeden konec audio kabelu 3,5 mm–3,5 mm 

(prodává se samostatně) ke vstupnímu konektoru AUX 
na hlavní jednotce reproduktorového panelu a druhý 
konec k výstupnímu konektoru sluchátek nebo audia na 
televizoru nebo zařízení. Tím zakážete zvuk vestavěných 
reproduktorů televizoru; nebo

• připojit jeden konec audio kabelu RCA–3,5 mm (prodává 
se samostatně) ke vstupnímu konektoru AUX na hlavní 
jednotce reproduktorového panelu a opačné konce 
k výstupním konektorům audia na televizoru.

 

Sluchátka
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Připojení reproduktorového panelu ke 
zdroji napájení

1	 Před připojením reproduktorového panelu ke zdroji 
napájení zkontrolujte, že jste vše ostatní zapojili.

2	 Ujistěte se, že zdrojové napětí odpovídá bezpečnostním 
normám ve vaší zemi (viz „Specifikace“ na straně 40).

3	 Připojte jeden konec AC napájecího kabelu ke 
vstupnímu konektoru AC napájení na subwooferu 
a opačný konec zapojte do síťové zásuvky.

4	 Připojte jeden konec AC napájecího kabelu ke 
vstupnímu konektoru AC napájení na hlavní jednotce 
reproduktorového panelu a opačný konec zapojte do 
síťové zásuvky.

 

~AC IN~AC IN
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Propojení reproduktorového panelu se 
zařízením Bluetooth 

Poznámky

 • Ujistěte se, že vaše bezdrátové zařízení podporuje 
funkci Bluetooth.

 • Provozní dosah hlavní jednotky reproduktorového 
panelu a zařízení Bluetooth je přibližně 10 metrů (bez 
překážek mezi zařízením Bluetooth a hlavní jednotkou 
reproduktorového panelu).

1	 Stiskněte tlačítko  na horním panelu hlavní jednotky 
reproduktorového panelu nebo na dálkovém ovladači 
a zapněte reproduktorový panel.

2	 Stiskněte tlačítko  na horním panelu hlavní jednotky 
reproduktorového panelu nebo na dálkovém ovladači.
➜➜ Modrý indikátor LED pomalu bliká. Reproduktorový 
panel je připravený k párování. 

3	 Zapněte zařízení Bluetooth a aktivujte v něm funkci 
Bluetooth.

4	 V seznamu párování v zařízení Bluetooth vyberte 
položku TCL TS7010. 
➜➜ Uslyšíte výrazný dvojí zvukový signál. 

➜➜ Pokud je párování úspěšné, modrý indikátor LED 
zůstane nepřerušovaně svítit.
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Tip

 • Pokud jste název modelu TCL TS7010 v zařízení 
Bluetooth nenašli, stiskněte a podržte tlačítko  na 
dálkovém ovladači. Modrý indikátor LED rychle bliká. 
Hlavní jednotka reproduktorového panelu přechází do 
režimu párování.

 

3
4

TCL TS7010

2

1

Systém reproduktorového panelu je nyní nastaven 
a připraven k použití.

5	 Chcete-li funkci Bluetooth odpojit, můžete:
• stisknout tlačítko  na hlavní jednotce 

reproduktorového panelu nebo na dálkovém 
ovladači, chcete-li přepnout na jiný zdroj, nebo

• zakázat funkci Bluetooth na zařízení, nebo
• Stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači 

po dobu 3 sekund.
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Připojení bezdrátového subwooferu 
k reproduktorovému panelu 

Když je bezdrátový subwoofer připojen, můžete si vychutnat 
výrazné hluboké basy a skutečně působivý audio zážitek.

Automatické párování
Zkontrolujte, že reproduktorový panel a bezdrátový 
subwoofer jsou připojené ke zdroji napájení a jsou zapnuté.

➜➜ Reproduktorový panel se spáruje se subwooferem 
automaticky.

➜➜ Modrý indikátor LED bude blikat, dokud bude 
probíhat párování.

➜➜ Pokud je párování úspěšné, modrý indikátor LED 
zůstane nepřerušovaně svítit.

 

2
3

1
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Poznámka

 • Během automatického párování nestiskněte tlačítko 
PAIR na zadní straně bezdrátového subwooferu.

Ruční párování

1	 Zkontrolujte, že reproduktorový panel a bezdrátový 
subwoofer jsou řádně připojené ke zdroji napájení. 

2	 Stiskněte tlačítko PAIR na zadní straně bezdrátového 
subwooferu, dokud modrý indikátor LED nezačne 
pomalu blikat. 
➜➜ Bezdrátový subwoofer je připravený k párování.

3	 Stiskněte tlačítko  na horním panelu hlavní jednotky 
reproduktorového panelu nebo na dálkovém ovladači 
a zapněte hlavní jednotku reproduktorového panelu.
➜➜ Reproduktorový panel a bezdrátový subwoofer se 
spárují automaticky. 

➜➜ Párování skončilo úspěšně. Modrý indikátor LED 
nepřerušovaně svítí.

Poznámka

 • Jestliže modrý indikátor LED na zadní straně 
subwooferu po párování stále bliká, znamená to, že 
párování neproběhlo úspěšně. Odpojte AC napájecí 
kabel od bezdrátového subwooferu a po 3 minutách ho 
opět připojte. Potom opakujte kroky 1až 3. 
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Připojení IR průchozího kabelu

Pokud reproduktorový panel blokuje přijímač IR na televizi, 
když je umístěn přímo před ni, můžete reproduktorový panel 
a televizi propojit dodaným IR průchozím kabelem, aby mohl 
přijímat signál z dálkového ovladače televize.
Připojte jeden konec IR průchozího kabelu ke konektoru 
IR průchozího kabelu na hlavní jednotce reproduktorového 
panelu. Poté umístěte jeden konec IR blasteru blíže 
k senzoru televizoru. Informace naleznete v uživatelské 
příručce televizoru.

 

IR pass-through

TV senzor
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4 Použití systému 
reproduktorového 
panelu

Použití reproduktorového panelu s horním 
panelem nebo dálkovým ovladačem

1	 Zkontrolujte, že je reproduktorový panel řádně připojen 
ke zdroji napájení a zdrojům.

2	 Stiskněte tlačítko  na horním panelu hlavní jednotky 
reproduktorového panelu nebo na dálkovém ovladači 
a zapněte reproduktorový panel. 
➜➜ Reproduktorový panel se spáruje se subwooferem 
automaticky. Pokud párování neproběhlo úspěšně, 
spárujte reproduktorový panel se subwooferem 
ručně (viz „Připojení bezdrátového subwooferu 
k reproduktorovému panelu“ na straně 31).

3	 Stiskněte tlačítko  na horním panelu hlavní jednotky 
reproduktorového panelu nebo na dálkovém ovladači 
a zapněte příslušný zdroj. 

Chování indikátorů LED v různých zdrojových režimech

Indikátor LED Režim zdroje
Červený indikátor LED 
nepřerušovaně svítí.

v úsporném režimu
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Purpurový indikátor LED 
nepřerušovaně svítí.

Režim HDMI ARC

Zelený indikátor LED 
nepřerušovaně svítí.

v režimu AUX

Modrý indikátor LED 
nepřerušovaně svítí.

v režimu Bluetooth

Modrý indikátor LED pomalu bliká. připraveno k párování
Modrý indikátor LED pomalu bliká. probíhá párování
Žlutý indikátor LED  
nepřerušovaně svítí.

v optickém režimu

Bílý indikátor LED  
nepřerušovaně svítí. 

v režimu USB

Poznámka

 • Pokud po zapnutí reproduktorového panelu nedojde 
k žádné operaci na hlavní jednotce reproduktorového 
panelu nebo na dálkovém ovladači do 15 sekund, 
všechny indikátory LED na hlavní jednotce 
reproduktorového panelu zhasnou a rozsvítí se, až když 
proběhne nějaká operace.

Tip

 • Na dálkovém ovladači můžete použít pokročilejší funkce 
(viz „Přehled dálkového ovladače“ na straně 15).



36

Nastavení zvuku

Filmy nebo hudbu si můžete vychutnat s ideálním zvukem. 
• Stisknutím +/- můžete upravit hlasitost. 
• Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači ztlumíte 

zvuk. Dalším stisknutím tlačítka  ztlumení opět zrušíte.
• Stisknutím tlačítek EQ (NEWS/MOVIE/MUSIC) na 

dálkovém ovladači vyberte efekt ekvalizéru (EQ), když 
sledujete zprávy nebo film nebo posloucháte hudbu.

Obsluha Indikátor LED
Úprava hlasitosti Bílý indikátor LED rychle bliká 

a přejde zpět na indikátor LED 
zdroje.

Ztlumení 
reproduktorového panelu

Červený indikátor LED bliká.

Zrušení ztlumení 
reproduktorového panelu

Červený indikátor LED bliká 
a přejde zpět na indikátor LED 
zdroje. 

Dosažení maximální 
nebo minimální úrovně 
hlasitosti

Červený indikátor LED se 
rozsvítí na 2 sekundy a přejde 
zpět na indikátor LED zdroje.

Výběr efektu ekvalizéru 
(EQ)

Film: Bílý indikátor LED jednou 
blikne.
Hudba: Zelený indikátor LED 
jednou blikne.
Zprávy: Žlutý indikátor LED 
jednou blikne.
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Poslech hudby ze zařízení Bluetooth

1	 Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje protokol A2DP 
a/nebo AVRCP. Informace naleznete ve specifikacích 
zařízení.

2	 Spárujte zařízení Bluetooth s hlavní jednotkou 
reproduktorového panelu (viz „Propojení 
reproduktorového panelu se zařízením Bluetooth“ na 
straně 29).

3	 Začněte poslouchat hudbu uloženou v zařízení 
Bluetooth přes reproduktorový panel.
• Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje protokol 

A2DP, můžete poslouchat hudbu, ale nemůžete 
přehrávání ovládat.

• Jestliže zařízení Bluetooth podporuje protokol AVRCP, 
můžete poslouchat hudbu a ovládat přehrávání hudby 
dálkovým ovladačem. Přehrávání můžete pozastavit 
nebo obnovit tlačítkem . Stiskněte / , jestliže 
chcete přeskočit na předchozí/další skladbu.

Poznámka

 • Provozní dosah hlavní jednotky reproduktorového 
panelu a zařízení Bluetooth je přibližně 10 metrů (bez 
překážek mezi zařízením Bluetooth a hlavní jednotkou 
reproduktorového panelu).
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Použití kabelu USB nebo zařízení pro 
přehrávání hudby

1	 Připojte zařízení USB ke konektoru USB typu A na hlavní 
jednotce reproduktorového panelu.

2	 Stiskněte tlačítko  na hlavní jednotce 
reproduktorového panelu nebo na dálkovém ovladači, 
dokud se nerozsvítí bílý indikátor LED.

3	 Nyní můžete poslouchat hudbu přes reproduktorový 
panel. 
• Chcete-li hudbu pozastavit nebo opět spustit, 

stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. 
• Jestliže chcete přeskočit na předchozí nebo další 

skladbu, stiskněte  nebo  na dálkovém ovladači.

 

USB
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Obsluha Indikátor LED
Poslouchejte hudbu. Bílý indikátor LED svítí.

Stisknutím tlačítka  
hudbu pozastavíte.

Bílý indikátor LED bliká.

Stisknutím tlačítka  
nebo  přeskočíte na 
předchozí/další skladbu

Bílý indikátor LED rychle bliká 
a přejde zpět na indikátor LED 
zdroje.

Tip

 • Tento reproduktorový panel podporuje zařízení USB 
s pamětí až 32 GB, přičemž podporované formáty 
souborů jsou MP3, WAV a FLAC.
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5 Specifikace
Hlavní jednotka reproduktorového panelu
• Napájecí adaptér: AC 100–240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba energie: 25 W
• Spotřeba energie v úsporném režimu: ≤ 0,5 W
• Impedance: 6 Ω 
• Frekvenční odezva: 150 Hz–20 kHz 
• Rozměry (š × h × v): 920 × 98 × 64 mm 
• Hmotnost: 2,48 kg 
• Provozní teplota: 0 °C–45 °C
Bezdrátový subwoofer
• Napájecí adaptér: AC 100–240 V, 50/60 Hz 
• Spotřeba energie: 25 W
• Spotřeba energie v úsporném režimu: ≤ 2,0 W
• Frekvenční odezva: 40 Hz–120 Hz 
• Frekvenční rozsah: 2402 MHz – 2480 MHz
• Max. vysílací výkon: 13 dBm
• Rozměry (š × h × v): 210 × 248 × 328 mm 
• Hmotnost: 3,6 kg 
Bluetooth
• Verze Bluetooth: 4.2, profil Bluetooth – podporuje 

Bluetooth stereo (pokročilý profil distribuce zvuku – 
A2DP; profil dálkového ovládání zvuku/obrazu – AVRCP)

• Frekvenční rozsah: 2402 MHz – 2480 MHz
• Max. vysílací výkon: 13 dBm
Dálkový ovladač 
• Vzdálenost/Úhel: 6 m/30° 
• Typ baterie: 1,5V baterie AAA 2×, vyměnitelná uživatelem. 
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6 Upozornění

Prohlášení o shodě

Společnost TCL Entertainment Solutions Limited tímto 
prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními 
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách 
www.tcl.com.

Likvidace starého produktu a baterie

Produkt je zkonstruován a vyroben z vysoce kvalitních 
materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.

Tento symbol na produktu znamená, že se na produkt 
vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.
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Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na 
niž se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou 
nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Informujte 
se o místním systému odděleného sběru elektrických a 
elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy 
a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného 
domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a 
baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí jednorázové baterie
Vyjmutí jednorázových baterií viz oddíl „Výměna baterie 
dálkového ovladače“.

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Vynechali jsme zbytečné obaly a dbáme na to, aby byly 
ekologické a trvale udržitelné.
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Ochranné známky

Bluetooth

 
Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrované 
ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré 
užívání takových známek společností TCL Corporation 
podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní 
označení jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dolby Audio

 

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby 
Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby 
Laboratories. Copyright 1992–2015 Dolby Laboratories. 
Všechna práva vyhrazena.

HDMI

 

HDMI, logo HDMI logo a High-Definition Multimedia 
Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné 
známky společnosti HDMI, která poskytla LLC licenci.
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7 Časté otázky

Nezapíná se
 • Zkontrolujte AC napájecí kabel a vstupní konektor AC 

napájení, zda jsou správně zapojeny.
 • Ověřte, že je k dispozici zdroj napájení.
 • Zkontrolujte, že se reproduktorový panel zapnul.

 
Chybí zvuk 
 • Ujistěte se, že je audio kabel připojený 

k reproduktorovému panelu a vašemu zařízení.
 • Zkontrolujte, že jste vybrali správný zdroj.
 • Stisknutím + zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
 • Ujistěte se, že reproduktorový panel není ztlumený.

 
Dálkový ovladač nefunguje.
 • Zkontrolujte, že jste vybrali správný zdroj.
 • Zkontrolujte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem 

a hlavní jednotkou reproduktorového panelu, zda jsou 
v provozním dosahu.

 • Ujistěte se, že baterie je správně vložena a funguje.
 • Ujistěte se, že je dálkový ovladač blíže senzoru 

dálkového ovladače na hlavní jednotce 
reproduktorového panelu. 
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Slyším zkreslený zvuk. 
 • Zkontrolujte řádné zapojení všech kabelů.
 • Zkontrolujte, že jste vybrali správný zdroj.
 • Pokud přehráváte zvuk z televize, ujistěte se, že je 

televize ztlumená.

Nemohu najít název Bluetooth tohoto reproduktorového 
panelu v zařízení Bluetooth. 
 • Ujistěte se, že je na zařízení Bluetooth aktivována funkce 

Bluetooth.
 • Zkontrolujte, že je reproduktorový panel spárovaný se 

zařízením Bluetooth.

Indikátor LED subwooferu je zhasnutý.
 • Resetujte subwoofer odpojením napájení a opětovným 

připojením po 2 minutách.

Další podporu získáte na stránkách www.tcl.com/support 
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