Seadistamine
Seadistusprotsess koosneb kolmest sammust.

AVR‐X2200W
INTEGREERITUD VÕRGU AV‐RESSIIVER
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1 Patareide panemine kaugjuhtimispulti

Kiirjuhend
Lugege esimeses järjekorras...
Tere
Täname Denoni AV‐ressiiveri valimise eest. Käesolev juhend sisaldab samm‐haaval
juhiseid AV‐ressiiveri ülesseadmiseks.
Kui vajate abi, võtke ühendust Teile seadme müünud kauplusega/müüjaga.
Tehase esindajana koolitame pidevalt oma edasimüüjaid ja professionaalne abi on
Teile alati tagatud.

Enne, kui alustate
Seadistuse jaoks vajalik

Valikuline

2 Ressiiveri ühendamine
2.1) Pange ressiiver teleri lähedale ja ühendage toitekaabel.

• Ühendades selle seadme seadmega, mis on ühilduv Deep Color, 4K ja ARC
funktsioonidega, kasutage HDMI‐logoga varustatud "Ethernetiga suurekiirusega HDMI‐
kaablit".
• Juures olevad joonised on ainult illustreeriva eesmärgiga ja ei pruugi kujutada tegelikku
toodet (tegelikke tooteid).

Karbi sisu

Komplekti kuuluv heli kalibreerimise mikrofoni alus on hea abiline kõlarite
kalibreerimisel. Oma enda statiivi või kaasas oleva heli kalibreerimise mikrofoni aluse
kasutamine võimaldab häälestada seadeid automaatselt vastavalt optimaalsele
kuulamiskeskkonnale, tagades selliselt erakordselt hea kvaliteediga lõpptulemuse.

2.2) Ühendage võrguga.
Juhtmega LAN

HMDI CEC seadistamine. Pange tähele, et osad teleritootjad kasutavad HDMI CEC
funktsiooni tähistamiseks erinevaid nimetusi.

Ühendades juhtmeid (juhtmega ühendus); ühendage oma ressiveri ja oma võrguruuteri
vahele LAN‐kaabel.

2.4) Lülitage teler sisse.

Teleri kaugjuhtimispult

2.5) Valige teleril sobiv HDMI‐sisend.

Juhtmeta LAN
Juhtmeta ühenduse (Wi‐Fi) kasutamisel pöörake antennid ülespoole.

Teleri kaugjuhtimispult

2.6) Lülitage ressiiver sisse.
• Vajutage ressiiveri sisselülitamiseks

2.3) Ühendage ressiiver HDMI‐kaablit kasutades teleriga.

.

2.7) Veenduge, et ühendus toimib.
• Veenduge, et näete teleri ekraanil juuresolevat pilti.

Kui ekraanipilt on sellest erinev, minge palun tagasi ja proovige samme soovitatud
järjekorras uuesti läbida.

ARC (Audio return channel):
Kui teie teler toetab ARCi, saab teie teler AV‐ressiiverile heli tagasi saata, kui kasutatakse
teleri integreeritud videoallikaid (TV‐tuuner, Smart TV voogteenused jne). ARC vajab, et
lülitaksite oma teleris sisse HDMI CEC. Vaadake teleri kasutusjuhendist, kuidas toimub

3 Järgige ekraanile kuvatud abijuhiseid

Veebiversioon

Seadistusabi juhendab teid, kuidas ühendada ja konfigureerida oma kõlareid ja
komponente Denoni ressiiveriga. Kasutage kaugjuhtimispulti ja järgige ekraanile kuvatud
juhiseid.

Sisestage veebibrauserisse järgmine aadress: manuals.denon.com/AVRX1200W/EU/EN/

Veebijuhend

Trükiversioon
Kasutusjuhendi trükiversiooni leiate kaasas olevalt CD‐ROMilt või valige veebiversioonis
link „PDF Download“.
1 Sisestage plaat arvutisse.
2 Järgige ekraanile kuvatud juhiseid või tehke topeltklõps PDF‐failil.

Kasutusjuhend
Vaadake kasutusjuhendist lähemalt ressiiveri seadistamise ja kasutamise ning ressiiveri
funktsioonide kohta.

Garantiitingimused
Sperco Impex OÜ poolt volitatud edasimüüjatelt Eestis ja Lätis ostetud DENONi kaubamärgi toodetele kehtib eraisikust lõpptarbijale 24 kuu pikkune garantiiaeg,
ettevõtetest lõpptarbijale kehtib 12 kuu pikkune garantiiaeg. Garantiiaja vältel kõrvaldame tootja süül tekkinud rikked tootja kulul.
Garantiiremondi ja hoolduse teostaja:

http://www.teeninduskeskus.ee/

Maaletooja kontaktid:
http://www.denon.ee/?op=body&id=169
http://www.tophifi.ee/
https://www.facebook.com/tophifi.ee
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