
Manual de Instruções

Home Theater Audio System
SC-HTB580LB1

SC-HTB580LB2

TQBJ0968

Nossos agradecimentos por ter adquirido este aparelho.
Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho e guarde este manual para futuras consultas.

As fi guras deste manual são meramente ilustrativas.

Proteger o meio ambiente é dever de todos.

LB

Instruções de Instalação Incluídas.
O trabalho de instalação deve ser realizado seguindo as instruções deste manual, havendo 
dúvidas contate o serviço autorizado Panasonic mais próximo de sua residência. 
(  13 a 18)
Antes de iniciar o trabalho, leia atentamente estas instruções de instalação e as instruções de operação para 
assegurar que a instalação seja realizada corretamente. (Guarde estas instruções. Você pode precisar delas 
durante a manutenção ou o deslocamento deste sistema.)

Modelos: 
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NÃO ABRA
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO

ATENÇÃO

Este símbolo alerta sobre a presença de
tensão perigosa sem isolamento no
interior do aparelho, com intensidade
suficiente para causar choque elétrico.

Este símbolo alerta sobre a presença
de instruções importantes de operação
e uso no Manual de Instruções que
acompanha o aparelho.

Medidas de segurança
ADVERTÊNCIA

Unidade (aparelho)
 ● Para reduzir o risco de incêndio, descargas 
elétricas ou danos ao produto: 

 – Não exponha este aparelho à chuva, 
umidade, goteira ou sereno. 

 – Não coloque objetos contendo líquido, como 
vasos de fl ores, sobre o aparelho. 

 – Utilize somente os acessórios 
recomendados. 

 – Não retire as tampas. 
 – Não repare o aparelho por conta própria. 
Contate o Serviço Autorizado Panasonic.

 ● Para prevenir danos, este aparelho deve 
ser instalado fi rmemente em uma parede de 
acordo com as instruções de instalação.

Cabo de alimentação CA
 ● Para reduzir o risco de incêndio, descargas 
elétricas ou danos ao produto:

 – Certifi que-se de que a tensão de 
alimentação local corresponda à tensão 
impressa nesta unidade. 

 – Insira o plugue completamente na tomada 
elétrica.

 – Não puxe, não dobre e nem coloque objetos 
pesados sobre o cabo.

 – Não manuseie o plugue com as mãos 
molhadas.

 – Para desconectar o cabo, puxe-o pelo corpo 
do plugue.

 – Não utilize uma tomada elétrica ou um 
plugue do cabo de alimentação danifi cados.

 ● O plugue do cabo de alimentação é o 
dispositivo de desconexão. Instale este 
aparelho de forma que o plugue de 
alimentação possa ser desconectado da 
tomada da rede elétrica imediatamente.

 ● O plugue do cabo de alimentação CA está 
em conformidade com o padrão brasileiro, 
estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo 
INMETRO.

Bateria tipo botão (Bateria de lítio)
 ● Risco de incêndio, explosão e queimaduras. 
Não a recarregue, desmonte, nem a aqueça a 
mais de 60 °C e tampouco a incinere.

 ● Mantenha a bateria tipo botão fora do alcance 
de crianças. Nunca a coloque na boca. Se 
alguém a engolir procure atendimento médico 
imediatamente.

Objetos pequenos
 ● Mantenha os parafusos fora do alcance de 
crianças para evitar que sejam engolidos.

 ● Mantenha a fi ta adesiva fora do alcance de 
crianças para evitar que seja engolida.

 ● Mantenha a bateria tipo botão fora do alcance 
de crianças para evitar que seja engolida.

PRECAUÇÕES

Unidade (aparelho)
 ● Não coloque objetos com chama aberta, como 
velas acesas, sobre o aparelho.

 ● Este aparelho pode sofrer interferências 
de ondas de rádio emitidas por telefones 
móveis durante a sua utilização. Caso ocorra 
interferência, aumente a distância entre este 
aparelho e o telefone móvel.

 ● Este aparelho foi desenvolvido para ser 
utilizado em climas moderados.

 ● A marca de identifi cação do produto está 
localizada na parte inferior da unidade.

Instalação
 ● Posicione este aparelho sobre uma superfície 
plana.

 ● Para reduzir o risco de incêndio, descargas 
elétricas ou de danos ao produto: 

 – Não o instale nem o coloque em estantes 
de livros, armários embutidos ou em outros 
espaços de dimensões reduzidas. 
Assegure-se de que o aparelho esteja bem 
ventilado. 

 – Não obstrua as aberturas de ventilação 
do aparelho com jornais, toalhas de mesa, 
cortinas ou objetos similares.

 – Não exponha este aparelho às altas 
temperaturas, à luz solar direta, alta 
umidade e vibração excessiva.
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Bateria tipo botão (Bateria de lítio)
 ● Existe risco de explosão se as baterias não 
forem substituídas corretamente. Substitua-as
apenas por baterias recomendadas pelo 
fabricante.

 ● Insira-as com os polos alinhados.
 ● O manuseio incorreto das baterias pode 
causar o vazamento de eletrólito e provocar 
um incêndio.

 – Retire as baterias se você não for usar o 
controle remoto por um longo período de 
tempo. Armazene-as em locais escuros e 
frescos.

 – Não aqueça e nem exponha as baterias a 
chamas.

 – Não deixe a(s) bateria(s) em um automóvel 
com as portas e janelas fechadas e que 
esteja exposto à luz solar direta por um 
período de tempo prolongado.

 ● Ao descartar as baterias, consulte as 
autoridades locais ou o revendedor e verifi que 
o procedimento correto de descarte.

BRASIL
Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser
entregues ao estabelecimento comercial ou 
rede de assistência técnica autorizada.

Atenção:
 ● Verifi que as instruções de uso do aparelho certifi cando-se 
de que as polaridades (+) e (–) estão no sentido indicado.

 ● As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades 
forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou 
recarregadas.

 ● Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas 
usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois 
aumenta o risco de vazamento.

 ● Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, 
para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer 
vazamento.

 ● As pilhas devem ser armazenadas em local seco e 
ventilado.

 ● No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a 
mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água 
abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.

 ● Não remova o invólucro da pilha.

Cuidados com a audição
Evite o uso prolongado de aparelhos com volume 
superior a 85 decibéis, pois poderá prejudicar a sua 
audição (Lei Federal nº 11.291/06).

Níveis de 
Decibéis Exemplos

30 Biblioteca silenciosa, sussurros leves.

40 Sala de estar, refrigerador, quarto longe 
do trânsito.

50 Trânsito leve, conversação normal, 
escritório silencioso.

60 Ar-condicionado a uma distância de 6 
m, máquina de costura.

70 Aspirador de pó, secador de cabelos, 
restaurante ruidoso.

80 Tráfego médio de cidade, coletor de 
lixo,  alarme de despertador a uma 
distância de 60 cm.

OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS 
EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

90 Metrô, motocicleta, tráfego de 
caminhão, cortador de grama.

100 Caminhão de lixo, serra elétrica, 
furadeira pneumática.

120 Show de banda de rock em frente às 
caixas acústicas, trovão.

130 Tiro de arma de fogo, avião a jato.

180 Lançamento de foguete.

Informação cedida por cortesia pela Deafness Research 
Foundation.

AVISO!
VERIFIQUE SE A TENSÃO DO 
APARELHO COINCIDE COM A TENSÃO 
DA REDE LOCAL OU DA SUA 
RESIDÊNCIA.
ESTE PRODUTO ESTÁ SUBDIVIDIDO EM 
DUAS SÉRIES: SC-HTB580LB1 (127 V) E 
SC-HTB580LB2 (220 V).

Pr
ec
au
çõ
es
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 ● A aparência do seu sistema pode ser diferente das ilustrações utilizadas neste manual.
 ● As operações neste manual de instruções estão descritas principalmente com o uso do 
controle remoto, mas você pode executar as operações com as teclas da unidade principal 
se forem iguais.

Acessórios fornecidos
Este sistema (SC-HTB580)

1 Unidade principal (caixa acústica) 
 (SU-HTB580)

1 Subwoofer ativo 
(SB-HWA580)

Acessórios
Verifi que os acessórios fornecidos antes de utilizar este sistema.

1 Controle remoto (com bateria) 2 Suportes para montagem na parede

2 Cabos de alimentação CA 2 Parafusos 

 ●  O cabo de alimentação CA fornecido deve ser usado somente com este sistema. 
Não o utilize com outros equipamentos. Além disso, não use cabos de outros equipamentos com este sistema.

 ● Para aquisição adicional de acessórios, favor contatar a rede de serviço autorizado Panasonic.
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Guia de referência de controles
Este sistema (parte frontal)

7 

21 3 4

8

5

6
Unidade principal

Subwoofer ativo

1 Modo de espera/Liga ( /  )
Pressione para mudar a unidade do modo 
ligado para o modo de espera e vice-versa.  
Mesmo desligada (modo de espera), se a 
unidade estiver conectada à rede elétrica, 
uma pequena quantidade de energia será 
consumida.

2  Ajuste o volume deste sistema (  21)
3  Selecione a fonte de entrada (  21)

4 Selecione o dispositivo Bluetooth® como fonte 
(  21)

5 Área de toque NFC (  20)
6 Sensor de sinal de controle remoto (  8)
7 Visor
8 Indicador WIRELESS LINK (  19)
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Este sistema (parte traseira)

6

52

1

3

4

5

1 Terminal HDMI AV IN (BD/DVD) (  10)
2 Terminal HDMI AV OUT (TV (ARC)) 

(compatível com ARC) (  9, 10)
3 Terminal OPTICAL DIGITAL AUDIO IN (TV)

(  10)

4 Porta USB (somente para o uso do serviço)
5 Terminal AC IN (  11)
6 Tecla liga/desliga do subwoofer ativo 

(  19)

  O botão [I/D SET] é usado somente quando a unidade principal não está emparelhada com o 
subwoofer ativo. (  29)

Unidade principal

Subwoofer ativo
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Controle remoto

SOUND 

1 5

6

7

8

2 INPUT

SETUP

OK

3
4

1  Liga ou desliga a unidade principal (  21)
2 Seleciona o modo de entrada (  21)

3 Seleciona o menu de ajustes (  24)
4 Seleciona o menu de som (  22)
5 Seleciona o dispositivo Bluetooth® como fonte 

(  21)
6 Ajusta  o volume deste sistema (  21)
7 Desativa o som (  21)
8 Seleciona e confi rma a opção

 Sobre o sensor de sinal de controle remoto
O sensor de sinal de controle remoto está localizado na unidade principal.

 ● Utilize o controle remoto dentro da faixa correta de operação.
Distância: aproximadamente 7 metros diretamente em frente
Ângulo: aproximadamente 30° para a esquerda e direita

Para layout sobre a mesa Para layout de montagem na parede

 Sensor de sinal de controle remoto para layout sobre a mesa
  Sensor de sinal de controle remoto para layout de montagem na parede

 Antes de usar pela primeira vez
Remova a folha de isolamento 

 Para substituir a bateria tipo botão
Tipo de bateria: CR2025 (Bateria de lítio)

 Coloque a bateria tipo botão com a 
sua marca (+) voltada para cima.
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Passo 1  Conexões
 ● Desligue todos os equipamentos antes da conexão e leia as instruções de operação apropriadas.

Conecte o cabo de alimentação CA somente após realizar todas as demais conexões. 

 HDMI (High-Defi nition Multimedia Interface)
 ● A conexão HDMI suporta VIERA Link “HDAVI Control” (  25) quando usada com TV Panasonic compatível.
 ● Utilize cabos HDMI de alta velocidade compatíveis com ARC. Não podem ser usados cabos que não sejam compatíveis 
com HDMI.

 ● É recomendado o uso de cabo HDMI da Panasonic.

Conexão com a TV

  Verifi que se o terminal HDMI da TV tem uma etiqueta com a impressão “HDMI 
(ARC)”.

A conexão difere de acordo com a etiqueta impressa ao lado do terminal HDMI.
Etiqueta “HDMI (ARC)”: Conexão 
Sem etiqueta “HDMI (ARC)”: Conexão 

 O que é um ARC?
ARC é a abreviação de Canal de Retorno de Áudio, também conhecido como HDMI ARC. Refere-se a uma das funções 
HDMI. Quando a unidade principal é conectada ao terminal da TV com a etiqueta com a impressão “HDMI (ARC)”, não será 
necessário usar o cabo de áudio digital óptico que normalmente é necessário para se ouvir o som do televisor, e as imagens 
e sons da TV podem ser apreciados com um cabo HDMI simples.

  Realize a conexão.

 Etiqueta “HDMI (ARC)”

HDMI IN (ARC)

AV OUT

TV(ARC)

TV

 Cabo HDMI (não fornecido)

Certifi que-se de 
conectar ao terminal 
da TV compatível com 
ARC. (Consulte as 
instruções de operação 
da TV.)

A
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 Sem etiqueta “HDMI (ARC)”

HDMI IN

OPTICAL OUT

TV

Conexão de um dispositivo compatível com HDMI
Você pode direcionar o sinal de áudio do reprodutor de discos Blu-ray, Reprodutor de DVD, Set Top 
Box, etc. para este sistema.

Preparação
 ● Conecte a unidade principal à TV. (  9)

 Cabo HDMI (não fornecido)

 Passagem de HDMI em espera
Mesmo se a unidade principal estiver no modo de espera, o sinal de áudio e/ou vídeo do dispositivo conectado ao terminal 
HDMI AV IN será enviado à TV conectada ao terminal HDMI AV OUT (o som não será emitido por este sistema).

 Compatibilidade com 3D
Compatível com a TV FULL HD 3D e com o reprodutor de discos Blu-ray.

 ● A unidade principal pode passar o sinal de vídeo 3D de um reprodutor de discos Blu-ray compatível com 3D para uma 
TV FULL HD 3D.

 ● Consulte as instruções de operação do dispositivo conectado compatível com HDMI para realizar os ajustes necessários 
para emitir os sinais de vídeo e áudio. 

 Cabo HDMI (não fornecido)  Cabo de áudio digital óptico (não fornecido)
 ● Quando usar o cabo de áudio digital óptico, insira a 
extremidade corretamente no terminal.

Exemplo: reprodutor 
de discos Blu-ray
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Conexão a uma TV 4K Ultra HD
Este sistema não pode transmitir o conteúdo 4K de um equipamento compatível com 4K para uma TV 4K 
Ultra HD. Entretanto, você pode conectar o sistema a uma TV 4K Ultra HD para apreciar o conteúdo 4K.

Conecte ambas as 
extremidades aos 
terminais HDMI 
compatíveis com ARC

(Compatível com 4K)

Ex.: Reprodutor de discos 
Blu-ray (Compatível com 4K)

 Cabo HDMI (não fornecido)

 ● Consulte as instruções de operação da TV 4K Ultra HD (VIERA) e do equipamento compatível com 4K/60p para a 
confi guração e para a reprodução do conteúdo 4K.

 ● Para apreciar a saída multicanal a partir deste sistema, ajuste a saída de áudio do outro equipamento para Bitstream.
 ●  A entrada de sinal de áudio para este sistema é de até 5.1 canais.

Conexão do cabo de alimentação CA

 ● Conecte somente após a fi nalização de todas as outras conexões.

 Para uma tomada de uso doméstico
 Cabo de alimentação CA (fornecido)

(Continua na próxima página)
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 ● Este sistema consome uma pequena quantidade de energia CA (  32), mesmo estando desligado. 
Para economizar energia, quando não for usar este sistema por um longo tempo, desconecte-o da 
tomada de alimentação principal.

Economizando energia
A unidade principal foi projetada para ter baixo consumo de energia e poupar energia.

 ● A unidade principal muda automaticamente para o modo de espera quando não detecta nenhum 
sinal e nenhuma operação é realizada dentro do intervalo de 20 minutos aproximadamente. 
Consulte “AUTO POWER DOWN” na página 24 para desativar esta função.
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Passo 2  Instalação

Precauções de segurança

Requer instalação profi ssional.
O trabalho de instalação deve ser realizado seguindo as instruções deste manual, havendo 
dúvidas contate o serviço autorizado Panasonic mais próximo de sua residência.
A PANASONIC ISENTA-SE DA RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS À 
PROPRIEDADE E/OU FERIMENTOS GRAVES, INCLUINDO MORTE RESULTANTE DE 
INSTALAÇÃO INADEQUADA OU MANUSEIO INCORRETO.

 ● Certifi que-se de instalar a unidade principal de acordo com as instruções de operação.
 ● Prenda usando técnicas adequadas para a estrutura e para os materiais do local de instalação.

Cuidado
 ● Este sistema deve ser usado de acordo com estas instruções. Do contrário, o amplifi cador e/
ou a caixa acústica podem ser danifi cados podendo resultar em risco de incêndio. Consulte um 
técnico qualifi cado se houver dano ou se ocorrer uma mudança repentina no desempenho.

 ● Não tente instalar a unidade principal na parede utilizando métodos diferentes dos descritos 
neste manual.

 ● Não segure a unidade principal com apenas uma das mãos para evitar lesões. Você pode derrubar a unidade principal ao 
carregá-la.

 ● Para evitar danos ou riscos, realize a montagem sobre um pano macio.

O subwoofer ativo
Quando carregar o subwoofer ativo

A

B

 Não segure o subwoofer ativo por esta abertura. 
 As partes internas do subwoofer podem ser danifi cadas.

 Sempre segure a parte inferior do subwoofer ativo ao movê-lo.

Interferência wireless
Para evitar interferências, mantenha as distâncias a seguir entre a unidade principal /o 
subwoofer ativo e outros equipamentos eletrônicos que usam a mesma frequência de rádio 
(banda de 2,4 GHz).

D

C

  Unidade principal/subwoofer ativo
  Roteador sem fi o, telefone sem fi o 
e outros equipamentos eletrônicos: 
aprox. 2 m

Pr
ec
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Selecionando o local de instalação

Escolha o local de instalação mais adequado.

Quando instalar a unidade 
principal em um rack ou 
sobre uma mesa (não 
fornecidos)

 ● Instale a unidade principal 
em uma superfície plana e 
horizontal.

Quando instalar a unidade 
principal na parede

 ● Instale a unidade principal 
em uma superfície plana e 
vertical.

Página 15

Página 16

 Quando instalar a unidade principal em frente à TV
A unidade principal pode bloquear ou interferir em vários sensores da TV (sensor C.A.T.S. (Contrast 
Automatic Tracking System), sensor de controle remoto, etc.) e em transmissores 3D Eyewear de 
uma TV compatível com 3D.

 ● Se houver interferência, afaste a unidade principal da TV. Se a TV ainda não funcionar 
corretamente, tente usá-la em um rack ou na posição de montagem em uma parede.

 Se o sensor de controle remoto da TV foi bloqueado pela unidade principal
Tente usar o controle remoto da TV a partir de um ângulo diferente.

 ● Coloque o subwoofer ativo a poucos metros da unidade principal, em posição horizontal e com o painel superior voltado 
para cima.

 ● Não utilize a unidade principal ou o subwoofer ativo sobre móveis de metal.
 ● O posicionamento do subwoofer ativo muito próximo às paredes e cantos pode resultar em graves excessivos. Cubra 
paredes e janelas com cortinas grossas.

 ● Se ocorrer irregularidade nas cores da sua TV, mantenha a TV desligada por aproximadamente 30 minutos. Se a 
irregularidade persistir, afaste a unidade principal e o subwoofer ativo da TV.

 ● Mantenha o produto distante de itens magnetizados. Cartões magnéticos, relógios, etc. podem ser danifi cados se 
colocados muito próximos à unidade principal e ao subwoofer ativo.
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Quando a unidade principal for instalada em um rack ou sobre 
uma mesa

Acessórios adicionais requeridos (não fornecidos e disponíveis comercialmente)
 ● Corda de prevenção contra quedas ................................................................................................. x 2
 ● Parafusos com olhal (para prender a corda de prevenção contra quedas)  .................................... x 2

 ● Utilize parafusos disponíveis comercialmente, resistentes e que suportem mais de 26 kg.
 ● Utilize cordas resistentes que suportem mais de 26 kg (com um diâmetro de aproximadamente 1,5 mm).

 Prenda a corda na unidade principal.

 Corda  (não fornecida)

  Se a corda não puder ser introduzida nos furos, tente dobrar a corda em 2 locais, a 
aproximadamente 5 mm de distância da ponta, com um ângulo de 45° (tal como ilustrado acima).

 Posicione a unidade principal na posição desejada e prenda cada corda no rack 
ou mesa.

 ● Certifi que-se de que a folga da corda seja mínima.
 ● Não incline a unidade principal contra a TV ou parede.

 Parafuso com olhal (não 
fornecido)

 ● Fixá-lo em uma posição em que 
possa suportar mais de 26 kg.

 ● Dependendo do posicionamento 
da unidade principal, a posição 
de aperto do parafuso com olhal 
pode ser diferente.

Pr
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Quando a unidade principal for instalada em uma parede

A unidade principal pode ser instalada em uma parede com os suportes de montagem em parede, 
etc. fornecidos. Certifi que-se de que os parafusos utilizados e a parede sejam resistentes o sufi ciente 
para suportar o peso de no mínimo 26 kg. 
Os parafusos e outros itens não são fornecidos porque o tipo e tamanho dos parafusos variam de 
acordo com cada instalação.

 ● Consulte a etapa 3 para obter detalhes sobre os parafusos.
 ● Certifi que-se de usar a corda de prevenção contra quedas como medida de segurança secundária.

Acessórios fornecidos

2 Parafusos  2 Suportes de montagem em parede

Acessórios adicionais requeridos (não fornecidos e disponíveis comercialmente)
 ● Parafuso para montagem em parede................................................................................................x 2
 ● Corda de prevenção contra quedas ..................................................................................................x 2
 ● Parafusos com olhal (para prender a corda de prevenção contra quedas) ......................................x 2

 ● Utilize cordas resistentes que suportem mais de 26 kg (com um diâmetro de aproximadamente 1,5 mm).

 Prenda a corda na unidade principal.

 Corda  (não fornecida)

  Se a corda não puder ser introduzida nos furos, tente dobrar a corda em 2 locais, a 
aproximadamente 5 mm de distância da ponta, com um ângulo de 45° (tal como ilustrado acima).
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 Fixe os suportes de montagem em parede à unidade principal.

 Suporte de montagem em parede (fornecido)  
 Parafuso (fornecido)

 Insira um parafuso na parede.
 ● Use as medidas indicadas abaixo para identifi car as posições de parafusamento na parede.
 ● Mantenha no mínimo 100 mm de espaço livre acima da unidade principal para garantir espaço sufi ciente para a montagem 
da unidade principal.

 ● Posicione a unidade principal com pelo menos 50 mm de espaço livre à direita dela. Caso contrário, pode não ser possível 
acessar as teclas.

 ● Certifi que-se de usar um nível para garantir que ambos os furos de montagem fi quem nivelados.

   

Vista frontal (imagem semitransparente)

400 mm 275 mm 275 mm
27 mm 110 mm Furo para montagem em parede

 No mínimo 30 mm
 Ø 4,0 mm
 Ø 7,0 mm a Ø 9,4 mm
 Parede ou coluna
 1,6 mm a 2,5 mm

Pr
ec
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es

(Continua na próxima página)
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Encaixe a unidade principal fi rmemente no(s) parafuso(s).

FAÇA ISSO NÃO FAÇA ISSO

● Mova a unidade
principal de modo que
o parafuso fi que nesta
posição.

● Nesta posição, a unidade
principal provavelmente
cairá se movimentada para a
esquerda ou para a direita.

Fixe a corda na parede.
 ● Certifi que-se de que a folga da corda seja mínima.

 Parafuso com olhal (não fornecido)
 Corda (não fornecida)
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Passo 3  Conexões sem fi o (wireless)

Conexão sem fi o do 
subwoofer ativo

Preparação
 ● Ligue a unidade principal.

 Pressione [  ].

Tecla liga/desliga do subwoofer ativo
[  ]
Utilize esta tecla para ligar e desligar o 
subwoofer ativo.

 :
O subwoofer ativo está ligado.

 :
O subwoofer ativo está desligado.

O subwoofer ativo consome uma pequena 
quantidade de energia mesmo estando 
desligado ( , ).

 Verifi que se a conexão sem fi o está 
ativa.

O Indicador WIRELESS LINK:
Acende-se em vermelho:

A conexão sem fi o não está ativa.
Acende-se em verde:

A conexão sem fi o está ativa.
Pisca em verde:

O subwoofer ativo está tentando ativar a 
conexão sem fi o com a unidade principal.

A conexão sem fi o será ativada quando a unidade principal 
e o subwoofer ativo estiverem ambos ligados.

Conexão Bluetooth®

Quando a conexão Bluetooth® é utilizada, 
você pode ouvir o som do dispositivo de áudio 
Bluetooth® através deste sistema sem fi o.

 ● Consulte as instruções de operação do dispositivo 
Bluetooth® para obter mais instruções sobre como 
conectar um dispositivo Bluetooth®.

Preparação 
 ● Ative a função Bluetooth® do dispositivo e 
coloque o dispositivo próximo à unidade 
principal.

Emparelhamento Bluetooth®

 Pressione [  ] para selecionar 
“BLUETOOTH”.

 ● Se a indicação “PAIRING” for exibida no visor, vá para o 
passo 3.

 Pressione e mantenha [  ] 
pressionada até que “PAIRING” seja 
exibida no visor.

 Selecione “SC-HTB580” no 
menu Bluetooth® do dispositivo 
Bluetooth®.

 ● Se o dispositivo Bluetooth® solicitar a chave de acesso, 
digite “0000”.

 ● Assim que o dispositivo Bluetooth® for ligado, o nome do 
dispositivo conectado será exibido no visor por alguns 
segundos.

 ● Você pode registrar até 8 dispositivos com este sistema. 
Se o 9º dispositivo for emparelhado, o dispositivo que não 
tiver sido utilizado por um longo período será substituído.

Conectando um dispositivo 
Bluetooth® emparelhado

 Pressione [  ] para entrar no modo 
Bluetooth®.
“BLUETOOTH READY” é exibida no visor.

Pr
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(Continua na próxima página)
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 Selecione “SC-HTB580” no 
menu Bluetooth® do dispositivo 
Bluetooth®.

 Desconectando um dispositivo 
Bluetooth®

Mantenha [  ] pressionada até que 
“BLUETOOTH READY” seja exibida no visor.

 ● Quando “BLUETOOTH” for selecionado como fonte, este 
sistema automaticamente tentará se conectar ao último 
dispositivo Bluetooth® conectado.

 ● O dispositivo Bluetooth® será desconectado se uma fonte 
de áudio diferente (exemplo: “TV”) for selecionada.

 ● Este sistema pode ser conectado somente a um 
dispositivo de cada vez.

 ● Para alterar a qualidade do som, consulte “LINK MODE” 
na página 24.

Conexão de um toque (Conexão 
via NFC)

Somente para dispositivos Bluetooth® 
compatíveis com NFC (dispositivos 
AndroidTM) 
Tocando simplesmente um dispositivo 
Bluetooth® compatível com NFC (Near Field 
Communication) na unidade principal, você pode 
completar todos os preparativos, desde registrar 
um dispositivo Bluetooth® até estabelecer uma 
conexão.

Preparação
 ● Ligue a função NFC do dispositivo.
 ● Dispositivos Android de versões anteriores à 
versão 4.1 requerem a instalação do aplicativo 
“Panasonic Music Streaming” (gratuito).
1. Digite “Panasonic Music Streaming” na caixa de 

pesquisa do Google PlayTM e depois selecione 
“Panasonic Music Streaming”.

2. Inicie o aplicativo “Panasonic Music Streaming” no 
dispositivo.
– Siga as instruções na tela do seu dispositivo.
– Sempre utilize a última versão do aplicativo.

 Pressione [  ] para selecionar 
“BLUETOOTH”.

 Toque e mantenha o seu dispositivo 
encostado na área de toque da NFC 
da unidade principal [  ]. (  6)

Não mova o dispositivo Bluetooth® até que ele emita um 
som de bipe, exiba uma mensagem ou reaja de alguma 

forma. Quando o dispositivo Bluetooth® reagir, afaste-o da 
unidade principal.

 ● Quando o registro e a conexão do dispositivo Bluetooth® 
estiverem concluídos, o nome do dispositivo conectado 
será exibido no visor por alguns segundos.

 ● A localização da área de toque da NFC difere de acordo 
com o dispositivo. Quando uma conexão não pode 
ser estabelecida mesmo que o dispositivo Bluetooth® 
tenha sido tocado na área de toque da NFC da unidade 
principal, mude a posição do dispositivo. A condição 
também pode melhorar se você baixar o aplicativo 
específi co “Panasonic Music Streaming” e iniciá-lo.

 Inicie a reprodução no seu 
dispositivo Bluetooth®.

 ● Se você tocar outro dispositivo na unidade 
principal, poderá atualizar a conexão Bluetooth®. O 
dispositivo conectado anteriormente será desligado 
automaticamente. 

 ●  Quando a conexão é estabelecida, a reprodução pode 
ser iniciada automaticamente dependendo do tipo de 
dispositivo que está sendo utilizado. 

 ● A conexão de um toque pode não funcionar corretamente 
dependendo do tipo de dispositivo que está sendo usado.

Código do controle 
remoto
Quando outros dispositivos Panasonic 
responderem ao controle remoto deste sistema, 
altere o código do controle remoto neste sistema 
e no controle remoto.

Preparação
 ● Desligue todos os outros produtos da 
Panasonic.

 ● Ligue a unidade principal.

 Para confi gurar o código para 
“REMOTE 2” 

Pressione e mantenha pressionadas [MUTE] 
e [OK] por mais de 4 segundos.
“REMOTE 2” é exibida no visor.

 Para confi gurar o código para 
“REMOTE 1”

Pressione e mantenha pressionadas [MUTE] 
e [ ] por mais de 4 segundos.
“REMOTE 1” é exibida no visor.
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Utilizando este 
sistema
Preparação

 ● Ligue o subwoofer ativo.
 ● Ligue a TV e/ou o dispositivo conectado.

SOUND

INPUT

SETUP

OK

 Pressione [ ] para ligar a unidade 
principal.

 Selecione a fonte.

Pressione Para selecionar

[INPUT]

[  ] “BLUETOOTH” 

 ● Este controle remoto não pode ser usado para controlar 
as operações dos dispositivos conectados.

 Quando "BLUETOOTH" é 
selecionado como fonte

No dispositivo Bluetooth®:
Selecione este sistema como a fonte de saída 
do dispositivo Bluetooth® conectado e inicie a 
reprodução.

 Quando "BD/DVD" é selecionada 
como fonte

Na TV e no dispositivo conectado: 
Selecione a entrada da TV para este sistema e 
inicie a reprodução no dispositivo conectado.

 Para ajustar o volume deste sistema
Pressione [+ VOL –].

 ● Faixa de volume: de 0 a 100

 Para silenciar o som
Pressione [MUTE].

 ● Durante o silenciamento, "MUTE" é exibida no visor. 
 ● Para cancelar, pressione a tecla novamente ou ajuste o 
volume. 

 ● O silenciamento é cancelado quando a unidade principal 
é desligada.

Se este sistema não funcionar 
adequadamente ou o som estiver estranho, 
a redefi nição da confi guração padrão de 
fábrica poderá resolver o problema. (  26)

 ● Se os alto-falantes da TV estiverem emitindo som, reduza 
o volume da TV para o mínimo.
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Som 3D
Este sistema proporciona a sensação de 
integração total entre o som e a imagem.

 ● Para mudar o efeito aplicado, consulte "Menu 
de som". (  à direita)

Exemplo: Imagem do campo sonoro 3D

Som 3D

Dolby® Virtual 
Speaker

Com este efeito, você pode 
desfrutar de um efeito de 
som surround similar ao 
som de 5.1 canais.

Efeito de som 
3D

Somando-se ao efeito 
Dolby Virtual Speaker, a 
Panasonic tem aplicado 
sua própria tecnologia de 
controle do campo sonoro 
para expandir o campo 
sonoro para a frente, para 
trás, para cima e para 
baixo, proporcionando um 
som com profundidade e 
potência, e mais apropriado 
para imagens 3D.

Diálogo do 
modo de 
cancelamento

Os sons dos comentários 
de esportes e dos diálogos 
das novelas da TV parecem 
vir da TV, proporcionando a 
sensação de integração total 
entre o som e a imagem. 
Além disso, os diálogos são 
destacados dos outros sons 
durante a reprodução em 
volume normal e quando 
o volume é reduzido para 
visualização noturna.

 ●  O efeito Dolby Virtual Speaker permanece ligado, exceto 
no modo STEREO. 

 ● Para desligar Dolby Virtual Speaker e os efeitos surround 
3D, selecione "STEREO" como modo de som. (  abaixo)

 ●  Para desligar o som surround 3D e os efeitos de diálogo 
de modo de cancelamento, consulte "3D CLR Dialog". 
(  23)

Menu de som
 Pressione [SOUND] repetidamente 
para selecionar o efeito de som.

 Pressione [  ,  ] repetidamente 
para selecionar o ajuste desejado e, 
depois, pressione [OK].

SOUND 
MODE

STANDARD: Mais adequado 
para espetáculos de 
comédia e drama.
STADIUM: Produz um som 
realista para as transmissões 
esportivas ao vivo.
MUSIC: Realça o som dos 
instrumentos musicais e das 
músicas.
CINEMA: Produz um som 
único tridimensional para os 
fi lmes.
NEWS: Realça o som das 
vozes dos comentários 
sobre notícias e esportes.
STEREO: Reproduz 
qualquer fonte sonora em 
estéreo.

SUBWOOFER

Você pode ajustar o nível 
de graves. Este sistema 
seleciona automaticamente 
a confi guração mais 
adequada de acordo com o 
tipo de fonte de reprodução.
LEVEL 1
LEVEL 2: Padrão para uma 
fonte sonora de 2 canais
LEVEL 3: Padrão para 
uma fonte sonora de vários 
canais
LEVEL 4
A confi guração que você 
ajustar será mantida e 
recuperada toda vez que 
você reproduzir o mesmo 
tipo de fonte.
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DIALOG

Ajuste o nível de diálogo.
LEVEL 1
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
“DIALOG” não aparece 
no visor quando “3D CLR 
DIALOG” está ajustada para 
“OFF”.

H.BASS

Realça o efeito de graves 
harmônicos.
ON
OFF

3D CLR 
DIALOG

A função 3D Clear Mode 
Dialog cria um campo sonoro 
similar ao som procedente 
de uma tela de TV e torna os 
diálogos mais claros.
ON: Efeitos 3D Surround, 
Clear Mode Dialog e Dolby 
Virtual Speaker
OFF: Efeito Dolby Virtual 
Speaker 
A confi guração será 
novamente ajustada para 
“ON” cada vez que o 
dispositivo for ligado.

DUAL 
AUDIO

Ajusta o modo de canal de 
áudio preferido quando este 
sistema recebe dois modos 
de áudio.
M1: Principal
M2: Secundário
M1 + M2: Principal + 
Secundário
Este efeito só funcionará 
se a saída de áudio do 
reprodutor ou da TV estiver 
ajustada para “Bitstream” e 
o “Dolby Dual Mono” estiver 
disponível na fonte sonora.

AGC

O controle de ganho 
automático evita o som forte 
e repentino reduzindo o nível 
sonoro automaticamente 
quando a entrada é muito 
alta. 
Esta função é adequada 
para transmissões de TV 
que tem diferentes níveis 
sonoros.
ON
OFF
Se o som soar pouco 
natural, selecione “OFF”.

LOW VOL 
MODE

Realça os diálogos em 
condições de baixo volume.
ON
OFF
Selecione “OFF” para 
cancelar este efeito se 
os diálogos não soarem 
naturais em condições de 
baixo volume.

 ●  As confi gurações padrão estão sublinhadas. Os 
ajustes alterados serão mantidos até serem novamente 
alterados, a menos que se indique o contrário.

Formato de áudio

É possível ver o formato de áudio atual.

Mantenha [SOUND] pressionada por mais de
4 segundos.

DOLBY 
DIGITAL

Dolby Digital é o formato de 
áudio.

DTS DTS é o formato de áudio.

PCM MULTI
A modulação por código 
de pulso linear é a fonte de 
áudio.

PCM
A modulação por código de 
pulso de 2 canais é a fonte 
de áudio.
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Menu de ajustes
 Pressione [SETUP] repetidamente 
para selecionar o item de ajuste.

 Pressione  [  ,  ] várias vezes para 
selecionar a confi guração desejada 
e pressione [OK].

DIMMER 

Escurece o visor depois de 
5 segundos de inatividade.
ON
OFF

AUTO 
POWER 
DOWN

A unidade principal será 
desligada automaticamente 
se não houver nenhuma 
entrada de áudio e se não 
for utilizada no intervalo de 
aproximadamente 
20 minutos.
ON
OFF

VOL 
LIMITATION

Defi ne o limite de volume 
para 50 para quando você 
ligar a unidade principal, 
embora o volume esteja 
ajustado para acima de 
50 antes de ser desligado.
ON
OFF

BLUETOOTH 
STANDBY

Esta função permite que 
você conecte um dispositivo 
Bluetooth® emparelhado 
quando a unidade principal 
está no modo de espera. 
ON
OFF
A unidade principal será 
ligada automaticamente 
quando você conectar 
um dispositivo Bluetooth® 
emparelhado.

LINK MODE

Altere o modo de link 
da conexão Bluetooth® 
para adequá-lo ao tipo de 
conexão. Certifi que-se de 
desconectar o dispositivo 
conectado atualmente 
(“BLUETOOTH READY” é 
indicada no visor).
MODE 1: Realça a 
conectividade.
MODE 2: Realça a qualidade 
do som.

VIERA LINK

Ative a função VIERA Link.
ON
OFF
Selecione “OFF” quando 
o seu dispositivo de 
controle HDAVI não 
funcionar corretamente 
com este sistema. O ARC 
será desativado. Conecte 
um cabo de áudio digital 
óptico. Desligue todos os 
dispositivos conectados e 
ligue-os novamente após 
alterar a confi guração.

 ● As confi gurações padrão estão sublinhadas. Os 
ajustes alterados serão mantidos até serem novamente 
alterados, a menos que se indique o contrário.
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Operações vinculadas com a TV
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”)

O que é VIERA Link “HDAVI 
Control”?
VIERA Link “HDAVI Control” é uma função 
conveniente que oferece operações 
vinculadas deste sistema com uma 
TV Panasonic (VIERA) sob o “HDAVI 
Control”. 
Você pode usar esta função conectando 
o equipamento com um cabo HDMI. 
Consulte detalhes operacionais no 
manual de instruções do equipamento 
conectado.

Preparação
  Certifi que-se de que a conexão HDMI tenha 

sido realizada. (  9, 10)

  Ajuste as operações de “HDAVI Control” no 
equipamento conectado (exemplo: uma TV).

  Para obter o melhor desempenho das 
operações “HDAVI Control”, altere as 
confi gurações a seguir na TV conectada 1.

 ● Defi na as confi gurações padrão das caixas 
acústicas para este sistema. 2

 ● Defi na as confi gurações de seleção das caixas 
acústicas para este sistema.

  Ligue todos os equipamentos compatíveis 
com “HDAVI Control” e selecione a 
entrada da TV para este sistema, de forma 
que a função “HDAVI Control” funcione 
corretamente.

  Se um dispositivo estiver conectado ao 
terminal HDMI AV IN, inicie a reprodução 
para verifi car se a imagem será exibida na 
TV corretamente.

Quando a conexão ou os ajustes forem 
alterados, repita este procedimento.
1  A disponibilidade e função das confi gurações podem 

variar de acordo com a TV. Consulte mais detalhes no 
manual de instruções da TV. 

2  Se a TV tiver uma confi guração padrão de caixas 
acústicas dentro dos itens de ajuste do VIERA Link, a 
escolha deste sistema como as caixas acústicas padrão 
mudará automaticamente a seleção de caixas acústicas 
para este sistema.

 ● VIERA Link “HDAVI Control”, baseada nas funções 
de controle fornecidas pelo HDMI, que é um padrão 
industrial conhecido como HDMI CEC (Consumer 
Electronics Control), é uma função única que temos 

desenvolvido e adicionado. Como tal, a sua operação 
com equipamentos de outros fabricantes compatíveis 
com HDMI CEC não pode ser garantida.

 ● Esta unidade é compatível com a função “HDAVI Control 
5”. “HDAVI Control 5” é o padrão para equipamentos 
compatíveis com HDAVI Control da Panasonic. Este 
padrão é compatível com equipamentos HDAVI 
convencionais da Panasonic.

 ● Consulte os manuais individuais dos equipamentos de 
outros fabricantes compatíveis com a função VIERA Link.

O que você pode fazer com 
VIERA Link “HDAVI Control”

Para certifi car-se de que o áudio está sendo 
emitido por este sistema, ligue a unidade 
principal usando o controle remoto da TV e 
selecionando cinema em casa no menu de 
caixas acústicas do menu VIERA LINK.
A disponibilidade e as funções dos ajustes 
podem variar de acordo com a TV. Consulte 
detalhes no manual de instruções da TV.

 Controle de caixas acústicas
Você pode selecionar se a saída de áudio será a 
partir deste sistema ou dos alto-falantes da TV, 
utilizando os ajustes do menu da TV.
Cinema em casa
Este sistema está ativo.

 ● Quando a unidade principal está no modo de espera, e 
a saída de áudio é alterada dos alto-falantes da TV para 
este sistema no menu VIERA Link, a unidade principal é 
ligada automaticamente. 

 ● Você pode controlar o ajuste de volume deste sistema 
utilizando a tecla de volume ou de silenciamento no 
controle remoto da TV. 

 ● Se você desligar a unidade principal, os alto-falantes da 
TV serão ativados automaticamente. 

 ● O áudio será emitido automaticamente a partir deste 
sistema se a TV for compatível com VIERA Link “HDAVI 
Control 4” ou posterior.

TV
Os alto-falantes da TV estão ativos.

 ● O volume deste sistema é ajustado para o nível mínimo.

 Seleção automática de entrada
Quando as operações a seguir são realizadas, 
a unidade principal muda a entrada 
automaticamente para a fonte correspondente.
 – Quando a reprodução é iniciada em um 
dispositivo HDMI conectado. 3

(Continua na próxima página)
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 – Quando a entrada da TV ou o canal de TV é 
alterado.

3  Se o ajuste de saída dos alto-falantes na TV estiver 
confi gurado para este sistema, a TV e a unidade 
principal serão ligadas automaticamente (Power on link 
– Link de acionamento).

 Power off link (Link de desligamento)
Quando a TV é desligada, a unidade principal 
também se desliga automaticamente. (Esta 
função não funciona quando a fonte é 
Bluetooth®.)

 Função de Sincronização Labial 
Automática
(para HDAV Control 3 ou posterior)

O atraso entre o áudio e o vídeo ajusta-se 
automaticamente adicionando um atraso para 
a saída de áudio, permitindo a apreciação de 
áudio ininterrupto para a imagem.

As informações de atraso ajustam-se automaticamente 
quando a TV é compatível com o “HDAVI Control 3” ou 
posterior de VIERA Link e VIERA Link está ligado.

Guia para solução de 
problemas
Antes de requisitar a Assistência Técnica, faça 
as verifi cações a seguir. Se estiver com dúvidas 
sobre alguns dos pontos de checagem, ou se as 
soluções indicadas não resolverem o problema, 
contate o Serviço Autorizado Panasonic para 
receber instruções.

Para retornar à confi guração padrão de 
fábrica.
Enquanto a unidade principal estiver ligada, 
pressione e mantenha [ / ] pressionada na 
unidade principal por mais de 4 segundos. 
(“RESET” é exibida no visor quando este 
sistema é reiniciado.)
Se este sistema não funcionar como 
esperado, a redefi nição da confi guração 
padrão de fábrica pode resolver o 
problema.

 ● O código do controle remoto retornará 
para “REMOTO 1” quando este sistema for 
redefi nido para a confi guração padrão de 
fábrica. Para alterar o código do controle 
remoto, consulte a página 20.

Operações Gerais

Sem alimentação.
 ● Desconecte o cabo de alimentação CA por 
10 segundos e, depois, volte a conectá-lo. 

 ● Após ligar a unidade principal, se a unidade 
principal desligar-se imediatamente, 
desconecte o cabo de alimentação CA e 
entre em contato com o Serviço Autorizado 
Panasonic.

 ● Se a unidade principal não for ligada ao se 
ligar a TV (controle HDAVI), ligue a unidade 
principal manualmente. Se o problema 
persistir, consulte a seção “HDMI” em “Guia 
para solução de problemas”.

O controle remoto não funciona 
corretamente.

 ● A bateria está esgotada. Substitua-a por uma 
nova. (  8) 

 ● É possível que a folha de isolamento não 
tenha sido removida. Retire a folha de 
isolamento. (  8) 

 ● Talvez seja necessário ajustar o código 
do controle remoto novamente após a 
substituição da bateria do controle remoto. 
(  20) 
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 ● Utilize o controle remoto dentro da faixa de 
operação correta. (  8) 

 ● Verifi que qual sensor de sinal de controle 
remoto está funcionando a partir da operação 
a seguir.

 – Pressione e mantenha [INPUT] pressionada 
na unidade principal por mais de 4 segundos. 
“ON TABLE” ou “ON WALL” são exibidas no 
visor por 4 segundos.  

 – Consulte a página 8 “Sobre sensor de sinal 
de controle remoto” para localizar o sensor 
de sinal de controle remoto.

A unidade principal muda automaticamente 
para o modo de espera. 
A função “AUTO POWER DOWN” está ligada. 
A unidade principal muda automaticamente 
para o modo de espera quando nenhum sinal é 
recebido e nenhuma operação é realizada em 
um intervalo de aproximadamente 20 minutos. 
Para desligar esta função, consulte a página 24.

A unidade principal é desligada quando os 
alto-falantes da TV são selecionados no 
controle de caixas acústicas.
Esta é uma característica normal quando VIERA 
Link (HDAVI Control 4 ou posterior) é usada. Por 
favor, consulte detalhes sobre a economia de 
energia no manual de instruções da TV. (  25)

HDMI

Este sistema não funciona corretamente.
Se o cabo HDMI estiver conectado a um terminal 
incorreto (HDMI AV IN ou HDMI AV OUT), este 
sistema não funcionará corretamente. Desligue 
a unidade principal, desconecte o cabo de 
alimentação CA e reconecte o(s) cabo(s) HDMI. 
(  9,10)

As operações relacionadas com VIERA Link 
não funcionam corretamente.

 ● Verifi que as confi gurações de VIERA Link nos 
dispositivos conectados.

 – Ative a função VIERA LINK nos dispositivos 
conectados.

 – Selecione este sistema como as caixas 
acústicas no menu VIERA Link da TV. 

 ● Você desativou as confi gurações de VIERA 
Link? (  24) 

 ● Quando as conexões HDMI são alteradas, 
após uma falha de energia ou após o cabo 
de alimentação CA ser desconectado, as 
operações de VIERA LINK podem não 
funcionar corretamente.

 – Ligue todos os dispositivos que estiverem 
conectados à TV com cabo HDMI e, depois, 
ligue a TV.

 – Desative as confi gurações de VIERA Link da 
TV e ative-as novamente.  Consulte detalhes 
no manual de instruções da TV.

 – Enquanto a unidade principal e a TV estão 
conectadas com o cabo HDMI, ligue a TV e, 
depois, desconecte o cabo de alimentação 
CA da unidade principal e reconecte-o 
novamente.

Os primeiros segundos de áudio não podem 
ser ouvidos quando a conexão HDMI é usada.
Isto pode ocorrer durante a reprodução de um 
capítulo de DVD-Video. Altere a confi guração da 
saída de áudio digital no dispositivo conectado 
de “Bitstream” para “PCM”.

Quando se opera um dispositivo compatível 
com HDMI de uma marca diferente, a unidade 
principal reage de forma indesejada.
Os comandos HDAVI Control podem usar 
um sinal diferente de acordo com a marca do 
dispositivo. Nestes casos, desative VIERA Link. 
(  24)

Quando a unidade principal é ligada 
ou desligada, o áudio e o vídeo são 
temporariamente desativados.
Quando a unidade principal é ligada ou 
desligada, é normal que o áudio e vídeo sejam 
desativados temporariamente. Isto não é um 
defeito e pode ocorrer quando o dispositivo 
ao qual ela está conectada, via HDMI, não 
for compatível com a função VIERA Link da 
Panasonic (HDAVI Control 3 ou posterior).

Bluetooth®

Não é possível realizar o emparelhamento.
Verifi que a condição do dispositivo Bluetooth®.

Não é possível conectar o dispositivo.
 ● O emparelhamento do dispositivo não foi bem 
sucedido ou o registro foi substituído.  Realize 
o emparelhamento do dispositivo novamente. 
(  19)

 ● Este sistema pode estar conectado a um 
dispositivo diferente. Desconecte o outro 
dispositivo e tente emparelhar o dispositivo 
novamente.

O
pe
ra
çõ
es

(Continua na próxima página)
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O dispositivo está conectado, mas não se 
ouve o áudio no sistema.

 ● Para alguns dispositivos com Bluetooth® 
incorporado, é necessário confi gurar 
manualmente a saída de áudio para 
“SC-HTB580”. Consulte detalhes no manual 
de instruções do dispositivo.

O áudio do dispositivo é interrompido.
 ● O dispositivo está fora do alcance de 
comunicação de 10 m. Aproxime o dispositivo 
Bluetooth® da unidade principal.

 ● Retire qualquer obstáculo entre a unidade 
principal e o dispositivo.

 ● Outros equipamentos que usam a banda 
de frequência de 2,4 GHz (roteador sem 
fi o, micro-ondas, telefones sem fi o, etc.) 
estão causando interferências. Aproxime o 
dispositivo Bluetooth® da unidade principal e 
afaste-o de outros equipamentos.

 ● Selecione “MODE 1” para uma comunicação 
estável. (  24)

A Conexão de Um Toque (função NFC) não 
está operando.
Certifi que-se de que a unidade principal e a 
função NFC do dispositivo estejam ativadas. 
(  20)

Som

Sem som (ou imagem).
 ● Desative a função de silenciamento. (  21)
 ● Verifi que as conexões a outros equipamentos. 
(  9, 10)

 ● Certifi que-se de que os sinais de áudio 
recebidos sejam compatíveis com este 
sistema. (  31)

 ● Desligue este sistema e, depois, ligue-o 
novamente.

 ● Se a unidade principal está conectada à TV 
somente com um cabo HDMI, certifi que-se de 
que o terminal HDMI da TV está identifi cado 
como “HDMI (ARC)”. Caso contrário, 
conecte-a usando o cabo de áudio digital 
óptico. (  9, 10)

 ● Se a unidade principal estiver conectada a 
uma TV Panasonic e for ligada utilizando 
a tecla da unidade principal ou do controle 
remoto, o som pode não ser emitido a partir 
deste sistema. Neste caso, desligue a unidade 
principal usando o controle remoto da TV. 
(  25) 

 ● Se as conexões estão corretas, pode haver 
um problema com os cabos. Refaça as 
conexões com cabos diferentes. 

 ● Verifi que as confi gurações de saída de áudio 
no dispositivo conectado.

O dual audio não pode ser alterado de 
primário para secundário.
Se o áudio recebido do dispositivo conectado 
não for “Dolby Dual Mono” ou o ajuste da saída 
não for “Bitstream”, a confi guração não poderá 
ser alterada neste sistema. Altere a confi guração 
no dispositivo conectado.

O nível de volume é reduzido quando a 
unidade principal é ligada.
“VOL LIMITATION” está ativa.
Se a unidade principal for desligada com o 
ajuste de volume em um nível mais alto que o 
nível médio (acima de 50), a unidade principal 
reduzirá o volume automaticamente para o nível 
médio (50) quando a unidade principal for ligada. 
(  24)

Os diálogos estão muito altos ou não 
parecem naturais.
Este sistema tem uma função para destacar os 
diálogos quando o volume está baixo. (  23)

Sem áudio.
A energia da unidade principal desliga-se 
automaticamente.
(Quando a unidade principal detecta um 
problema, o dispositivo de segurança é ativado e 
a unidade principal muda automaticamente para 
o modo de espera.)

 ● Há um problema com o amplifi cador.
 ● O volume está extremamente alto? Se estiver, 
abaixe o volume.

 ● Este sistema está em um local extremamente 
quente? 
Se estiver, coloque este sistema em um local 
fresco e aguarde um tempo, e depois tente 
ligá-lo novamente.

Se o problema persistir, verifi que o visor, 
desligue este sistema, desconecte o cabo de 
alimentação CA e entre em contato com o 
Serviço Autorizado Panasonic. Certifi que-se de 
anotar a mensagem que aparece no visor para 
informá-la ao Serviço Autorizado. 
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Informações do visor da 
unidade principal

“F61”
 ● Há um problema com o amplifi cador do 
sistema. 

 ● Desconecte o cabo de alimentação CA e 
entre em contato com o Serviço Autorizado 
Panasonic. 

“F70 HDMI”
 ● Verifi que a conexão HDMI.
 ● Desligue a unidade principal e, depois, ligue-a 
novamente.

 ● Desconecte o cabo HDMI.

“F76”
 ● Há um problema com o fornecimento de 
energia. 

 ● Desconecte o cabo de alimentação CA e 
entre em contato com o Serviço Autorizado 
Panasonic. 

Subwoofer Ativo

Sem alimentação.
Certifi que-se de que o cabo de alimentação 
CA do subwoofer ativo está conectado 
corretamente.

O subwoofer é desligado imediatamente após 
ser ligado.
Desconecte o cabo de alimentação CA e entre 
em contato com o Serviço Autorizado Panasonic. 

O som do subwoofer não é emitido.
 ● Verifi que se o subwoofer ativo está ligado.
 ● Verifi que se o indicador WIRELESS LINK 
acende-se em verde. (  19)

O indicador WIRELESS LINK acende-se em 
vermelho.

 ● O link não foi estabelecido entre a unidade 
principal e o subwoofer ativo. 

 – Verifi que se a unidade principal está ligada.
 – Desligue o subwoofer ativo e, depois, ligue-o 
novamente. Alternativamente, desligue o 
subwoofer ativo, desconecte o cabo de 
alimentação CA e, depois, reconecte-o.

 ● O subwoofer ativo e a unidade principal podem 
não ter sido emparelhados corretamente. 
Tente a operação a seguir (Emparelhamento 
sem fi o).

  Ligue a unidade principal e o subwoofer 
ativo.

  Pressione e mantenha [ID SET] 
pressionado na parte traseira do 
subwoofer ativo por mais de 3 segundos. 
(O indicador WIRELESS LINK piscará em 
vermelho.)

  Enquanto pressiona e mantém [INPUT] 
pressionada no controle remoto, pressione 
e mantenha [VOL +] pressionada na 
unidade principal por mais de 4 segundos. 
(“SUBWOOFER PAIRING” será exibida no 
visor.)

 ● Quando o emparelhamento sem fi o for bem 
sucedido, “PAIRED” será exibida no visor por mais 
de 2 segundos e o indicador WIRELESS LINK 
será aceso em verde.

  Desligue e ligue a unidade principal.

 ● Se o problema persistir, entre em contato com 
o Serviço Autorizado Panasonic. 
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Sobre o Bluetooth®

A Panasonic não se responsabiliza por dados 
e/ou informações que possam correr algum 
risco durante a transmissão sem fi o.

 Banda de frequência usada
Este sistema usa banda de frequência de 
2,4 GHz.

 Certifi cação deste dispositivo
 ● Este sistema cumpre com as restrições de 
frequência e possui uma certifi cação recebida 
baseada nas leis de frequência. Portanto, não 
necessita de permissão para conexão sem fi o. 

 ● As seguintes ações são restringidas por lei em 
alguns países: 

 – Separar ou modifi car a unidade principal. 
 – Retirar as indicações da especifi cação.

 Restrições de uso 
 ● Não é garantida a transmissão sem fi o e/ou a 
utilização com todos os dispositivos equipados 
com Bluetooth®. 

 ● Todos os dispositivos devem cumprir com as 
normas estabelecidas por Bluetooth SIG, Inc. 

 ● Dependendo das especifi cações e dos ajustes 
de um dispositivo, pode não ser possível 
estabelecer uma conexão ou algumas 
operações podem ser diferentes. 

 ● Este sistema suporta as funções de segurança 
do Bluetooth®. Mas, dependendo do ambiente 
de operação e/ou ajustes, é possível que esta 
segurança não seja sufi ciente. Transmita os 
dados sem fi o para este sistema com cuidado.

 ● Este sistema não pode transmitir os dados 
para um dispositivo Bluetooth®.

 Distância de uso
Use este dispositivo em uma distância máxima 
de 10 m. A distância pode diminuir dependendo 
do ambiente, obstáculos ou interferência.

 Interferência de outros dispositivos 
 ● Este sistema pode não funcionar corretamente 
e os problemas como ruído e som pulando 
podem surgir devido à interferência de ondas 
de rádio, se a unidade principal estiver 
localizada muito próxima de outros dispositivos 
Bluetooth® ou de dispositivos que utilizem a 
banda de 2,4GHz. 

 ● Este sistema pode não funcionar corretamente 
se as ondas de rádio emitidas por uma 
estação de transmissão nas proximidades, etc. 
forem fortes demais.

 Uso previsto 
 ● Este sistema foi concebido somente para uso 
geral e normal. 

 ● Não use este sistema perto de equipamentos 
ou em um ambiente sensível a interferências 
de radiofrequência (exemplo: aeroportos, 
hospitais, laboratórios, etc.).

Cuidados com a 
unidade
 Limpe este sistema com um pano 

macio e seco
 ● Quando a sujeira for pesada, limpe com um 
pano levemente umedecido em água e, em 
seguida, limpe com um pano seco.

 ● Quando limpar as caixas acústicas, utilize um 
pano fi no. Não use toalhas de papel ou outros 
materiais (toalhas, etc.) que podem esfarelar. 
As pequenas partículas podem fi car presas 
dentro da tampa das caixas acústicas.

 ● Nunca use álcool, thinner de pintura ou 
benzina para limpar este sistema.

 ● Antes de usar tecidos com tratamento 
químico, leia atentamente as instruções que 
acompanham o tecido.

 Para descartar ou transferir este 
sistema 

Este sistema pode reter informações de 
confi gurações de usuário na unidade principal. 
Se você for descartar a unidade principal seja 
por venda ou transferência, siga o procedimento 
para redefi nir todas as confi gurações padrão de 
fábrica para excluir as confi gurações de usuário. 
(  26, “Para retornar à confi guração padrão de 
fábrica.”)

 ● O histórico das operações poderá ser gravado 
na memória da unidade principal.

Licenças
Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Pro 
Logic, e o símbolo de duplo-D são marcas comerciais da 
Dolby Laboratories.

Fabricado sob licença das Patentes dos EUA de nº 5.956.674; 
5.974.380; 6.487.535 e de outras patentes emitidas e 
pendentes nos EUA e a nível mundial. DTS, o Símbolo, e 
DTS e o Símbolo juntos são marcas comerciais registradas, 
e DTS Digital Surround e os logotipos de DTS são marcas 
comerciais registradas da DTS, Inc. O produto inclui software. 
© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
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HDMI, o logotipo HDMI e High-Defi nition Multimedia Interface 
são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da 
HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

HDAVI ControlTM é uma marca comercial da Panasonic 
Corporation.

A marca Bluetooth® e seus logotipos são propriedade da 
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela 
Panasonic Corporation ocorre mediante licença. Outras 
marcas comerciais e nomes de marcas pertencem aos 
respectivos proprietários.

Google Play e Android são marcas comerciais da Google Inc.

Especifi cações 
SEÇÃO DO AMPLIFICADOR

Potência de saída RMS: Modo Dolby Digital
Canal frontal (canais E, D)

60 W por canal (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Canal central (canal C)

60 W por canal (6 Ω),1 kHz,10% THD
Canal subwoofer

130 W por canal (8 Ω), 100 Hz, 
10% THD

Potência total do modo Dolby Digital RMS
310 W

SEÇÃO DE TERMINAIS

HDAVI Control
Esta unidade é compatível com a função 
“HDAVI Control 5”.

Entrada HDMI AV (BD/DVD) 
1

Conector de entrada
Tipo A (19 contatos)

Saída HDMI AV (TV (ARC))
1

Conector de saída
Tipo A (19 contatos)

Entrada de áudio digital (TV)
Entrada digital óptica

Terminal óptico
Frequência de amostragem

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
88,2 kHz, 96 kHz (somente LPCM)

Formato de áudio
LPCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround

Porta USB
Somente para o uso do serviço.

(Continua na próxima página)
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GERAL

Consumo de energia
Unidade principal

HTB580LB1 31 W
HTB580LB2 34 W

Subwoofer ativo
HTB580LB1 21 W
HTB580LB2 23 W

No modo de espera (standby)
Unidade principal 1

Quando “BLUETOOTH STANDBY” 
encontra-se em “OFF”
HTB580LB1 Aprox. 0,4 W
HTB580LB2 Aprox. 0,48 W

Quando “BLUETOOTH STANDBY” 
encontra-se em “ON”
HTB580LB1 Aprox. 3,5 W
HTB580LB2 Aprox. 3 W

Subwoofer ativo
Tecla de alimentação desligada
HTB580LB1 Aprox. 0,2 W
HTB580LB2 Aprox. 0,25 W

Conexão sem fi o desativada
HTB580LB1 Aprox. 1 W
HTB580LB2 Aprox. 1,3 W

Comprimento de cabo CA 
1,2 m

Fonte de alimentação
HTB580LB1 - CA 127 V 60Hz
HTB580LB2 - CA 220 V 60Hz

Dimensões (L x A x P)
Unidade principal

Para instalação sobre uma mesa
950 mm x 53 mm x 110 mm

Para instalação em uma parede
950 mm x 110 mm x 57 mm

Subwoofer ativo
180 mm x 408 mm x 306 mm

Massa
Unidade principal

Para instalação sobre uma mesa
Aprox. 2,6 kg

Para instalação em uma parede
Aprox. 2,7 kg 

Subwoofer ativo
Aprox. 5,0 kg 

Faixa de temperaturas de operação
0°C a +40°C

Faixa de umidades de operação
20 % a 80 % umidade relativa (sem 

condensação)

1 Quando outros dispositivos conectados estão 
desligados.

SEÇÃO DE CAIXAS ACÚSTICAS

Caixas acústicas frontais (Integradas)
Full range

Tipo cônico de 6,5 cm x 1/canal

Caixa acústica central (Integrada)
Full range

Tipo cônico de 6,5 cm x 1

Subwoofer ativo
Woofer

Tipo cônico de 16 cm x 1

SEÇÃO WIRELESS

Módulo Wireless
Faixa de frequência

2,40335 GHz a 2,47735 GHz
Número de canais

38

SEÇÃO Bluetooth®

Especifi cação do sistema Bluetooth®

Bluetooth® Ver. 3.0
Classe do equipamento wireless

Classe 2
Perfi l suportado

A2DP
Frequência de operação

Banda de 2,4 GHz FH-SS
Alcance

10 m da linha de visão
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 ● As especifi cações estão sujeitas a alterações sem prévio 
aviso.

 ● As massas e as dimensões são aproximadas.
 ● Distorção harmônica total medida pelo analisador de 
espectro digital.

Este produto está homologado pela ANATEL, de
acordo com os procedimentos regulados pela
resolução 242/2000, e atende aos requisitos
técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da
ANATEL - www.anatel.gov.br.

“Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.”

ANATEL

(01)07896067297933

Agência Nacional de Telecomunicações

REFERE-SE AO MÓDULO: RSNE031B0

0798-14-3470

“Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito à

proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estaç o,
e não pode causar interferência a

sistemas operando em caráter primário.”

Este produto está homologado pela ANATEL, de
acordo com os procedimentos regulados pela
resolução 242/2000, e atende aos requisitos
técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da
ANATEL - www.anatel.gov.br.

“Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.”

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

(01)07896067232576

REFERE-SE AO MÓDULO: RJB3622A

02262-16-06274

“Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito à

proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estaç o,
e não pode causar interferência a

sistemas operando em caráter primário.”
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Certificado de Garantia
SC-HTB580LB1

SC-HTB580LB2

Obs.: Esta garantia não cobre os seguintes itens:

Nota:

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO. 

A Panasonic do Brasil Limitada assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui 
identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, desde que constatado por técnicos 
autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade 
da Panasonic (totalizando 1 ano), a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador- 
consumidor, aquisição esta feita em revendedor Panasonic, e contada a partir da data da Nota 
Fiscal de Compra.

A Panasonic do Brasil Limitada restringe sua responsabilidade à substituição de peças 
defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, constate-se a falha em condições 
normais de uso.

A mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do 
aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A Panasonic do Brasil Limitada declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer 
qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, 
desabamentos, etc...), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede 
elétrica imprópria ou sujeito a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter 
sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic.

Também será considerada nula a garantia se o consumidor não apresentar a Nota Fiscal de 
Compra, ou se a mesma apresentar rasuras ou modificações.

A Panasonic do Brasil Limitada obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos 
como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviço Autorizado. O 
proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas 
despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).

A forma e o local de utilização da garantia são válidos apenas em território brasileiro.

 Instalação do produto.
Atendimento em domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido 
em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos 
nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a 
necessidade de retirada do aparelho, fica o consumidor responsável pelas 
despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado 
Panasonic.

 Peças plásticas ou metálicas tais como: botão, gabinete, porta do painel e tampa 
traseira, que não sejam defeitos de fabricação.

Nos aparelhos que possuírem: controle remoto, acessórios (cabos, adaptadores, antena 
interna, etc.), cabeçotes de gravação, reprodução, controle bem como o cabo de força, a 
garantia contra defeito de fabricação para estes componentes é de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto.



Proteja seu Aparelho

Panasonic do Brasil Limitada
Comercial:
Avenida do Café, 277 - Bloco A - 8º andar
CEP 04311-000 - Jabaquara - São Paulo/SP
Fábrica:
CNPJ 04.403.408/0001-65
Rua Matrinxã, 1155 - Distrito Ind. Mal. Castelo Branco
CEP 69075-150 - Manaus/AM
Indústria Brasileira 

Não esqueça

http://www.panasonic.com/br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR GERAL
E PARA DEFICIENTES VISUAIS:
GRANDE SÃO PAULO
DEMAIS REGIÕES

Confie seus aparelhos somente ao Serviço Autorizado Panasonic.
Não confunda com as “Oficinas Especializadas”, pois somente

o Serviço Autorizado Panasonic trabalha com as peças originais,
tem seus técnicos treinados pela fábrica, fornece garantia real

dos serviços, trabalha sob nossa supervisão, recebe constantes
orientações e atualizações. Se, apesar de tudo isso, o serviço

ainda não ficar bom, V.Sa. pode solicitar nossa intervenção e no caso
de “Oficina Especializada”, nada podemos fazer.

0800 011 1033 
0300 770 1515

Sempre que seu aparelho apresentar problema, contate o
Serviço Autorizado Panasonic mais próximo da sua residência, 

pois somente o Serviço Autorizado possui:
 Manuais e informações técnicas fornecidos pela Panasonic;

 Técnicos treinados pela Panasonic;
 Equipamentos adequados;

 Peças originais.

O Serviço Autorizado Panasonic mais 
próximo de sua residência pode ser 
encontrado através do site e dos 
telefones indicados acima.


