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Imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para receber um atendimento mais completo, registre seu produto no site

www.samsung.com/register

primeiros passos

primeiros passos

Informações de segurança
Avisos de segurança

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (NEM A PARTE TRASEIRA).
NO INTERIOR DO APARELHO, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO.
CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.
Este símbolo indica que há alta tensão no
interior. É perigoso fazer qualquer tipo de
contato com qualquer peça no interior deste
produto.

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO, NÃO ABRA

Este símbolo indica que algum tipo de
literatura importante sobre operação e
manutenção acompanha este produto.

Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma conexão elétrica de
segurança à terra (aterramento).
Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
Cuidado, consulte as Instruções de uso: Este símbolo aconselha os usuários a consultar o manual
do usuário quanto a informações de segurança.
AVISO : Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CUIDADO : PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE TOTALMENTE OS CONECTORES MACHO-E-FÊMEA.
• Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada CA com uma conexão terra de proteção.

• Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, assim,
deve ficar prontamente acessível.
CUIDADO

• Não exponha o aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
• Para desligar o aparelho completamente, retire o plugue da tomada. Por isso você deve sempre ter acesso fácil e
pronto ao plugue.
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Precauções

99.1mm

99.1mm

Certifique-se de que a fonte de alimentação CA da sua casa esteja em conformidade com os requisitos elétricos
listados no adesivo de identificação localizado atrás do seu produto. Instale o produto horizontalmente, em uma base
apropriada (mobília), com espaço suficiente ao redor para ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que os slots de
ventilação não estão cobertos. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem ficar
quentes. Esta unidade foi desenvolvida para uso contínuo. Para desligar completamente a unidade, puxe o plugue de
CA da tomada. Desconecte a unidade se pretende deixar de usá-la por um longo período de tempo.

Durante tempestades com trovões, desconecte o plugue
de CA da tomada da parede. Picos de energia
decorrentes de relâmpagos podem danificar a unidade.

Não exponha a unidade à luz direta do sol ou outras
fontes de calor.Isso pode causar superaquecimento e
problemas de funcionamento da unidade.

Proteja o produto contra umidade (ou seja, vasos) e
excesso de calor (por exemplo, locais com fogo) ou
equipamento que crie campos elétricos ou magnéticos
fortes. Desconecte o cabo de alimentação da fonte CA se
a unidade apresentar problemas de funcionamento. Seu
produto não foi desenvolvido para uso industrial.
Destina-se apenas ao uso pessoal. Poderá ocorrer
condensação se o seu produto for armazenado em baixas
temperaturas. Se estiver transportando a unidade durante
o inverno, aguarde aproximadamente 2 horas até que a
unidade atinja a temperatura ambiente antes de usar.

As baterias usadas com este produto contêm produtos
químicos prejudiciais ao meio ambiente. Não descarte as
baterias no lixo doméstico comum. Não jogue as pilhas
no fogo. Não provoque curto-circuito, desmonte ou
superaqueça as baterias. Perigo de explosão se a
bateria for incorretamente substituída. Substitua apenas
pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente.

AVISO: NÃO INGERIR A BATERIA. PERIGO DE QUEIMADURA QUÍMICA.
O controle remoto que vem com este produto é alimentado por uma bateria de célula em forma de
moeda/botão. Se a bateria de célula em forma de moeda/botão for engolida, poderá causar
queimaduras internas graves em apenas 2 horas, e resultar em morte. Mantenha baterias novas e
usadas longe de crianças. Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, deixe de usar o produto e
mantenha-o longe de crianças. Se você acreditar que baterias possam ter sido engolidas ou inseridas em alguma
parte do corpo, busque cuidado médico imediato.
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68.6 mm
99.1mm

primeiros passos

índice

2	primeiros passos

26	funções

5	O que está Incluso

27

2	Informações de segurança

6

descrições

6

Painel Lado direito/Frontal

8

Controle Remoto

7

Painel Inferior

11	INSTALAÇÃO

11	Instalação do Soundbar
11

Instalando a unidade de montagem em parede

26	Modo de entrada
30

Bluetooth

Atualização do Software

32 solucionando
problemas

32	Solucionando problemas

33	apêndice

33	Especificações

15	Retirando a Soundbar da parede

As figuras e ilustrações neste Manual do usuário
são fornecidas apenas para referência e podem ser
diferentes da aparência real do produto.

16	conexões
16

Conectando o Subwoofer

20

Conectando a uma TV

18
20
21
21

Conectando o SWA-8000S
(Vendido separadamente)
Conectando a uma TV usando um cabo
óptico digital

Conexões com a TV usando cabo HDMI
(Digital)
TV SoundConnect

23

Conectando a dispositivos externos

24

Cabo HDMI

23

Cabo de áudio óptico e analógico

24	USB

4

primeiros passos

O que está Incluso

POR

Antes de ler o manual do usuário
Observe os seguintes termos antes de ler o manual do usuário.

++Ícones utilizados neste manual
Ícone

Termo
Cuidado
Nota

Definição

Indica uma situação em que uma função não é operada ou as configurações podem ser
canceladas.
Indica dicas ou instruções na página que o ajudam a operar uma função.

Verifique os acessórios fornecidos mostrados a seguir.

Controle Remoto /
Bateria de lítio (3V : CR2032)
A

Cabo óptico

Parafuso de fixação :
2 unid.

Cabo de alimentação :
2 unid.
B

A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm

CENTER LINE

B

Gabarito de montagem na parede

Parafuso : 2 unid.

Adaptador CA/CC

A

Cabo adaptador de USB
para micro USB

Suporte de montagem na Suporte de montagem na
parede E
parede D

●● A aparência dos acessórios pode apresentar pequenas diferenças em relação às ilustrações apresentadas.
●● O cabo HDMI é vendido separadamente. Para comprar, entre em contato com um Centro de Serviços da
Samsung ou Atendimento ao Cliente Samsung.

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao
meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.
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Painel Lado direito/Frontal
1 Botão

/

(Volume)

Controla o nível de volume.
O valor numérico do nível de volume aparece no display do
painel frontal.

2 Botão

Lado direito

(Fonte)

Selecione as entradas D.IN, AUX, HDMI, BT, TV ou USB.

por
●● Com a unidade ligada, pressionar o botão
mais de 3 segundos configura o mesmo para atuar
(Mudo). Para cancelar a configuração
como botão
(Mudo), pressione o botão
do botão
novamente por mais de 3 segundos.

3 Botão

2
1
3

(liga/desliga)

Liga e desliga a energia.

Visor

Sensor de controle remoto

Exibe o modo atual.

●● Quando você pluga o cabo CA, a tecla de alimentação funcionará em 4 a 6 segundos.
●● Ao ligar esta unidade, ocorrerá um atraso de 4 a 5 segundos antes que ela reproduza som.
●● Se quiser apreciar o som apenas do Soundbar, será necessário desligar os alto-falantes da TV no menu
de configuração de áudio. Consulte o manual do proprietário fornecido com sua TV.
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Painel Inferior
É possível reproduzir música
a partir do dispositivo de
memória USB conectando
um dispositivo de memória
micro USB ou Micro USB
ao cabo adaptador USB.
Consulte a especificação do
cabo adaptador USB para
micro USB na página 24.

É conectada à saída digital (óptico) de um
dispositivo externo.

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

AUX IN

É conectado à saída analógica de um
dispositivo externo.

AUX IN

DC 24V

Conecte a tomada do adaptador de
CA à entrada da fonte de
alimentação e, em seguida, conecte
o plugue do adaptador de CA em
uma tomada na parede.

HDMI IN

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

USB (5V 0.5A)

DC 24V (Entrada de fonte
de energia)

DC 24V

HDMI OUT
(TV-ARC)

AUX IN

IDENT

HDMI IN
HDMI IN

HDMI OUT
(TV-ARC)

Insere sinais digitais de vídeo e áudio simultaneamente usando um
cabo HDMI. Usar ao conectar a um dispositivo externo compatível.

HDMI OUT (TV-ARC)

Transmite sinais de áudio e vídeo digitais simultaneamente usando
um cabo HDMI.

●● Ao desconectar o cabo de alimentação do adaptador CA da tomada da parede, segure o plugue. Não
puxe o cabo.
●● Não conecte esta unidade ou outros componentes à uma tomada de CA até que todas as conexões entre
os componentes estejam concluídas.
●● Certifique-se de colocar o adaptador CA/CC deitado em uma mesa ou no chão. Caso você deixe o
adaptador CA/CC pendurado com a entrada CA para cima, água ou outra substância estranha pode
entrar no adaptador e causar mau funcionamento.
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DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)

(Porta micro USB)

descrições

Controle Remoto
SOURCE
Pressione para selecionar uma fonte conectada ao Soundbar.

Mudo
Você pode diminuir o volume até 0 com o toque de um botão.
Pressione novamente para restaurar o som ao nível de volume anterior.

Repetir
Pressione para definir a função Repetir durante a reprodução da música a partir de
um dispositivo USB.
OFF - REPEAT : Cancela a Repetição da reprodução.
TRACK - REPEAT : Repete a reprodução de uma trilha.
ALL - REPEAT : Repete a repetição de todas as trilhas.
RANDOM - REPEAT : Reproduz as trilhas aleatoriamente.
(Uma trilha que já foi reproduzida pode ser reproduzida novamente.)

Passar para frente
Se houver mais de um arquivo no dispositivo que estiver sendo
reproduzido, e você pressionar o botão ], o próximo arquivo será
selecionado.

Bluetooth POWER
Pressione o botão Bluetooth POWER no controle remoto para ligar ou
desligar a função Bluetooth. Consulte as páginas 22 e 28 para obter
mais detalhes.

SOUND
O Som surround acrescenta profundidade e amplitude ao som. Pressionar
SOUND repetidamente passa por todas as configurações de
o botão
Som surround: ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

Pressione e segure o botão  por cerca de 5 segundos para ativar e desativar
a função Anynet+.
OFF - ANYNET+, ON - ANYNET+
A função Anynet+ permite que você controle a Soundbar com o controle remoto
a partir de uma TV Samsung compatível com Anynet+.
A Soundbar deve estar conectada à TV por um cabo HDMI.

Pressione e segure o botão  por cerca de 5 segundos para ativar ou desativar
a função Auto Power Link.
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Auto Power Link
Sincroniza o Soundbar à conexão óptica por meio da tomada óptica para que
ele ligue automaticamente quando sua TV for ligada. (Consulte a página 20)
A função Auto Power Link apenas está disponível no modo D.IN.
SOUND EFFECT
Você pode selecionar a partir de 6 modos de som :
STANDARD (som original), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE e
NIGHT - dependendo do conteúdo que deseja ouvir.
Selecione o modo STANDARD se quiser apreciar o som original.
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Liga/Desliga
Liga e desliga o Soundbar.

Reproduzir/Pausar
Pressione o botão p para pausar temporariamente a reprodução do arquivo.
Pressione o botão p novamente para reproduzir o arquivo selecionado.
Voltar
Se houver mais de um arquivo no dispositivo que estiver sendo reproduzido, e
você pressionar o botão [, o arquivo anterior será selecionado.
SOUND CONTROL
Pressione para selecionar TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL, AUDIO
SYNC, REAR SPEAKER ou REAR LEVEL.
Depois, use os botões ,  para ajustar o volume de TREBLE ou BASS de
-6 ~ +6, volume de SUBWOOFER LEVEL de -12, -6 ~ +6.
Pressione e mantenha pressionado o botão SOUND CONTROL por cerca de
5 segundos para ajustar o som a cada faixa de frequência. 150 Hz, 300 Hz,
600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz podem ser selecionados e cada um
deles pode ser ajustado com uma definição entre -6 ~ +6.
Se o Soundbar estiver conectado a uma TV digital e o vídeo parecer fora de
sincronia com o áudio, pressione os botões SOUND CONTROL para
sincronizá-los. Use os botões ,  para definir o atraso do áudio entre
0 ms ~ 300 ms. Nos modos USB, TV e BT, a função Audio Sync pode não estar
disponível.
Para ligar ou desligar o som do alto-falante traseiro, selecione REAR SPEAKER
em controle de som, depois ajuste o volume entre OFF-RS e ON-RS usando os
botões , .
Para controlar o volume do som do alto-falante traseiro, selecione REAR LEVEL
em controle de som, depois ajuste o volume entre RS -6~+6 usando os botões
, .
●● Os modos REAR SPEAKER e REAR LEVEL somente estarão disponíveis quando você conectar o
SWA-8000S (vendido separadamente).
-- Se o SWA-8000S for desconectado, o REAR SPEAKER e o REAR LEVEL continuarão sendo
exibidos, mas as funções não ficarão disponíveis.
●● Opere a TV usando o controle remoto da TV.
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Volume
Ajusta o nível de volume da unidade.

descrições

++Controlando a Soundbar usando seu controle remoto da TV
1. Pressione e segure a tecla

SOUND por mais de 5 segundos enquanto a Soundbar é ligada.

2. "ON - TV REMOTE" aparece no display da Soundbar.

3. No menu da TV, defina o alto-falante da TV para alto-falante externo.
●● Não disponível se a função do TV ARC ou HDMI estiver em uso.
(Mudo) estão disponíveis para controlar a Soundbar.
●● Somente os botões VOL +/- e
●● Os menus da TV diferem conforme o fabricante e o modelo. Consulte o manual do usuário da TV para
obter mais informações.
●● Os fabricantes que suportam esta função:
-- VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
-- Esta função pode não ser compatível com o controle remoto de sua TV, dependendo do fabricante do
controle remoto.
SOUND por 5 segundos.
●● Para desligar esta função, pressione o botão
"OFF - TV REMOTE" aparece no display da Soundbar.

Instalando as pilhas no controle remoto

1. Use uma moeda para girar a
tampa da bateria do controle
remoto no sentido anti-horário
para removê-la, conforme
mostrado na figura acima.

2. Insira uma bateria de lítio de 3V. Mantenha
o polo positivo (+) voltado para cima ao
inserir a bateria. Coloque a tampa da
bateria e alinhe os símbolos '●' lado a
lado, conforme mostrado na figura acima.
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3. Use uma moeda para girar
a tampa da bateria do
controle remoto no sentido
horário até o fim, de modo
a fixá-la de volta no lugar.

INSTALAÇÃO

Instalação do Soundbar

INSTALAÇÃO

++Precauções na instalação
●● Instale somente em paredes verticais.

●● Para a instalação, evite locais com alta temperatura ou umidade, ou uma parede que não possa sustentar o peso
do aparelho.
●● Verifique a resistência da parede. Se a parede não for suficientemente forte para suportar a unidade, reforce-a ou
instale a unidade em outra parede que suporte o peso da unidade.
●● Compre e use parafusos de fixação ou buchas adequadas ao tipo de parede (placa de gesso, ferro, madeira,
etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em colunas na parede.

●● Adquira parafusos de montagem na parede, de acordo com o tipo e a espessura da parede na qual o Soundbar
será montado.
-- Diâmetro: M5
-- Comprimento: L 35 mm ou maior recomendado.

●● Conecte cabos da unidade a dispositivos externos antes de instalá-lo na parede.

●● Certifique-se de que a unidade esteja desligada e desconectada da tomada antes de instalá-la.
Caso contrário, haverá risco de choque elétrico.

5 cm ou mais

1. Coloque a Guia do suporte de parede na superfície da parede.
•

•

A Guia do suporte de parede deve estar nivelada.

Se a TV for montada na parede, instale o Soundbar pelo menos 5 cm abaixo da TV.
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Instalando a unidade de montagem em parede

INSTALAÇÃO

A

B

CENTER LINE

B

A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm

A

Linha Central
2. Alinhe a Linha Central do modelo de papel com o centro da sua TV (caso esteja montando a Soundbar abaixo
da TV), depois fixe a Guia do suporte de parede na parede usando fita.
●● Caso não esteja montando abaixo da TV, coloque a Linha Central no centro da área de instalação.
A

B

CENTER LINE

A-TYPE : 616mm
B-TYPE : 360mm

B

B

A

CENTER LINE

3. Pressione a ponta de uma caneta ou de um lápis apontado no centro das imagens B-TYPE em cada
extremidade da Guia para marcar os furos dos parafusos de fixação, depois remova a Guia do suporte de
parede.
4. Usando uma broca de tamanho adequado, perfure a parede em cada marca.

●● Se as marcas não corresponderem às posições dos pinos, instale âncoras ou buchas adequadas nos
furos antes de inserir os parafusos de fixação. Se você usar âncoras ou buchas, certifique-se de que os
furos que você fez sejam grandes o suficiente para as âncoras ou buchas usadas.
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POR
5. Empurre um parafuso (não fornecido) em cada Parafuso de fixação, depois aparafuse cada parafuso
firmemente em um furo de parafuso de suporte.

6. Use os dois Parafusos) (M4 x L12) para afixar o Suporte de montagem de parede E e D na parte inferior da
Soundbar. Para um encaixe adequado, certifique-se de alinhar as saliências da Soundbar com os furos nos
suportes.
Parte de trás da Soundbar

Extremidade direita da Soundbar
●● Ao montar, certifique-se de que a parte de sustentação do Suporte de montagem de parede esteja
voltada para trás.

Suporte de parede E

Suporte de parede D

●● Os suportes esquerdo e direito têm formatos diferentes. Certifique-se de posicioná-los corretamente.
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7. Instale a Soundbar com os Suportes de montagem de parede fixados, pendurando-os nos Parafusos de
fixação na parede.
●● Incline levemente a Soundbar para inserir as cabeças de ambos Parafusos de fixação nos furos do
Suporte de montagem em parede. Empurre a Soundbar no sentido da seta para se certificar de que os
dois lados estejam fixados firmemente.
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Retirando a Soundbar da parede

INSTALAÇÃO

●● Não apoie na unidade instalada e evite quaisquer impactos ou queda da unidade.
●● Fixe bem a unidade à parede de forma que ela não caia. Se ela cair, poderá ferir alguém ou causar danos
ao produto.
●● Ao instalar a unidade em uma parede,
certifique-se de que os cabos conectados não fiquem ao alcance de crianças, pois se forem puxados, ela
poderá cair.
●● Para obter o máximo desempenho de uma instalação na parede, instale o sistema de alto-falantes pelo
menos 5 cm abaixo da TV, caso a TV esteja montada na parede.
●● Para sua segurança, se você não montar a unidade na parede, instale-a em uma superfície plana e
segura, de onde a unidade não cairá.
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1. Para retirar a Soundbar da parede, empurre-a no sentido da seta, levante um pouco seu lado esquerdo e puxe-a
para fora da parede, conforme mostrado.

conexões

conexões

●● Não conecte o cabo de alimentação deste produto ou sua TV à tomada da parede até que todas as
conexões entre os componentes sejam concluídas.
●● Antes de mover ou instalar o produto, certifique-se de desligar a energia e desconectar o cabo de
alimentação.

Conectando o Subwoofer

Conectando o subwoofer automaticamente

A ID de vinculação do subwoofer está presente na fábrica, e a unidade principal e o subwoofer devem se ligar
(conectar sem fio) automaticamente quando a unidade principal e o subwoofer estiverem ligados.

• Quando a conexão automática é concluída, o indicador azul na parte de trás do subwoofer para de piscar e brilha
continuamente em azul.

Conectando o subwoofer manualmente

Se o indicador na parte de trás do subwoofer não estiver aceso continuamente em azul, significa que o subwoofer não
está conectado. Se isso ocorrer, siga as orientações abaixo para conectar o subwoofer manualmente.
●● Importante: Antes de começar, coloque a bateria no remoto. Consulte a página 10 para obter instruções.

1. Conecte os cabos de alimentação da unidade principal e do subwoofer à tomada CA na parede.

2. Pressione o botão ID SET na parte traseira do subwoofer com um pequeno objeto pontiagudo por 5 segundos.
•

O indicador STANDBY (LED vermelho) é desligado e o indicador LINK (LED azul) pisca rapidamente.

3. Pressione o botão
desligada.

em seu controle remoto por 5 segundos até que a unidade principal da Soundbar seja

4. A mensagem ID SET aparecerá no visor da unidade principal da Soundbar por um curto período de tempo e, em
seguida, desaparecerá.
5. Com o indicador do subwoofer piscando em azul, pressione o botão
direito da Soundbar para ligar a unidade principal da Soundbar.
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em seu controle remoto ou no lado

conexões
6. A conexão estará concluída quando o indicador na parte de trás do subwoofer parar de piscar e brilhar
continuamente.

•

A unidade principal e o subwoofer estão agora vinculados (conectados).
O indicador LINK (LED azul) no subwoofer deve brilhar continuamente, não piscar.
Se o indicador LINK não estiver azul contínuo, o processo de vinculação falhou. Desligue a unidade principal e
inicie novamente a partir da Etapa 2.
Você pode apreciar um som melhor a partir do subwoofer sem fio, selecionando um efeito sonoro.
(Consulte a página 8)

POR

•
•
•

●● Antes de mover ou instalar o produto, certifique-se de desligar a energia e desconectar o cabo de
alimentação.
●● Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer sem fio ficará em modo standby e o STANDBY LED
(Led de espera) na frente piscará em vermelho imediatamente. (Sem LED azul).
●● Se você utilizar um dispositivo que opera na mesma frequência (2,4 GHz) próximo ao Soundbar, pode
ocorrer interrupção de som devido à interferência.
●● A distância de transmissão do sinal sem fio entre a unidade principal e o subwoofer é de aproximadamente
10 m, mas pode variar dependendo do ambiente operacional. Se uma parede de aço-concreto ou
metálica estiver entre a unidade principal e o subwoofer sem fio, o sistema pode simplesmente não operar,
porque o sinal sem fio não pode penetrar no metal.
●● Se a unidade principal não estabelecer uma conexão sem fio, siga as etapas 1-6 na página anterior para
redefinir a conexão entre a unidade principal e o subwoofer sem fio.
●● A antena de recepção sem fio está embutida no subwoofer sem fio. Mantenha a unidade longe da água e
da umidade.
●● Para melhor desempenho de audição, certifique-se de que a área ao redor do local do subwoofer sem fio
esteja livre de quaisquer obstruções.

Status da luz indicadora de LED no subwoofer
LED

Vermelho

Status

Ligado

Ligado
Azul

Vermelho e azul

Piscando

Piscando

Descrição

Resolução

Standby (com a unidade principal
da Soundbar desligada)

Verifique a alimentação da unidade
principal da Soundbar

Falha na conexão

Conecte novamente (consulte as
instruções sobre conexão manual no
manual do usuário)

Conectado com êxito
(operação normal)

-

Standby (com a unidade principal
da Soundbar desligada)

Verifique a alimentação da unidade
principal da Soundbar

Falha na conexão

Conecte novamente (consulte as
instruções sobre conexão manual no
manual do usuário)

Mau funcionamento

Entre em contato com o centro de
manutenção.
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conexões

Conectando o SWA-8000S
(Vendido separadamente)
●● Expanda para o som realmente surround sem fio conectando o kit de alto-falantes traseiros sem fio da
Samsung (SWA-8000S) à Soundbar. (Vendido separadamente)
●● Antes de conectar ao módulo de receptor sem fio, conecte seu subwoofer.
●● Use o cabo do alto-falante para conectar o módulo de receptor sem fio aos alto-falantes.
●● Conecte o cabo de alimentação a uma tomada. O LED liga.
1. Enquanto a unidade principal estiver desligada (em modo STANDBY), pressione e segure
remoto por 5 segundos.

(Mudo) no controle

2. A mensagem ID SET aparece no display da Soundbar.

3. Conecte o cabo de energia do módulo de receptor sem fio (SWA-8000S) a uma tomada CA.

4. Ligue sua Soundbar quando o indicador de conexão (LED azul) no SWA-8000S piscar rápido.

5. Quando os indicadores de conexão (LEDs azuis) em seu subwoofer e o SWA-8000S piscarem e depois brilharem
continuamente, o SWA-8000S estará completamente conectado.
●● Isto pode levar alguns minutos.
●● Quando estiver conectada, sua Soundbar e o módulo de receptor sem fio serão automaticamente
reconectados mesmo após você os desligar e ligar.
Se o módulo de receptor sem fio não estiver conectado a sua Soundbar (exibindo o indicador de LED em
vermelho), conecte-os da seguinte maneira.
1. Desligue sua Soundbar.

(Mudo) em seu controle remoto por 5 a 6 segundos até que a mensagem ID SET apareça
2. Pressione o botão
em seu display da Soundbar.

3. Verifique se o módulo de receptor sem fio está em status Standby (mostrando o indicador de LED em vermelho).

4. Pressione o botão ID SET na parte traseira com uma ponta fina por 5 a 6 segundos até que o indicador LINK LED
no módulo de receptor sem fio pisque (em azul).

em seu controle remoto e aguarde um instante. Eles estarão totalmente
5. Ligue sua Soundbar com o botão
interconectados se você conseguir ver que o indicador LINK LED está permanentemente aceso (em azul).
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L

R

SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω

ID SET

Alto-Falante Surround (E)

Alto-falante surround (D)
Módulo de receptor sem fio

●● Coloque estes alto-falantes ao lado de sua posição de escuta. Se não houver espaço suficiente,
coloque estes alto-falantes de frente um para o outro. Posicione-os a cerca de 60 a 90 cm acima de
suas orelhas, levemente inclinados para baixo.
●● Use o cabo do alto-falante para conectar o módulo de receptor sem fio aos alto-falantes surround.
●● Cada alto-falante tem uma etiqueta colorida na parte de trás ou de baixo. Cada cabo tem uma única
banda colorida perto de sua extremidade. Combine a banda de cada cabo com a etiqueta do alto-falante
por cor, depois conecte o cabo ao alto-falante.
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POR

Conectando os Alto-Falantes Surround
(vendidos separadamente)

conexões

conexões

Conectando a uma TV
●● Importante: Antes de começar, coloque a bateria no remoto. Consulte a página 10 para obter
instruções.

Conectando a uma TV usando um cabo óptico digital
Cabo óptico
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)

OPTICAL OUT

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
HDMI IN

DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB (5V 0.5A)

Wi-Fi SETUP

SPK ADD

DC 24V

HDMI OUT
(TV-ARC)

AUX IN

1. Conecte a tomada DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) da Soundbar à tomada OPTICAL OUT da TV com um cabo
óptico digital.
(Fonte) do lado direito da Soundbar ou o botão SOURCE do controle remoto para
2. Pressione o botão
selecionar o modo D.IN.

++Auto Power Link

Se você conectar a unidade principal a uma TV com um cabo óptico digital, defina a função Auto Power para
LIG para que o Soundbar ligue automaticamente quando você ligar a TV.
1. Conecte o Soundbar e uma TV a um cabo óptico.

(Fonte) do lado direito da Soundbar ou o botão SOURCE do controle remoto para
2. Pressione o botão
selecionar o modo D.IN.
3. Pressione e segure o botão  do controle remoto por cerca de 5 segundos para ativar ou desativar a
função Auto Power Link.
●● Dependendo do dispositivo conectado, o recurso Auto Power Link pode não funcionar.
●● Esta função só está disponível quando a Soundbar está no modo D.IN.
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