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LEDs da Soundbar 

A Signa S1 tem uma linha horizontal de luzes LED com indicações da
fonte, volume e modos de audição.
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Otimizar a sua experiência de audição

Graves
Controle os níveis
de Graves

 

Ajuste facilmente o
volume de graves para
maior ou menor
impacto

Modo Filme

Melhora a reprodução

Reduz o volume de graves
enquanto melhora a
audição a baixo volume.

Modo Música

Melhora o áudio sempre
que ouvir música, ou 

conteúdos musicais.

Controle os níveis de
volume dos diálogos

Isole e ajuste o nível do
canal de vozes para
reproduzir diálogos de forma
limpa e detalhada

Controllo 
bassi
Controllo bassi 
Livelli volume

 

Regola facilmente 
il volume dei bassi 
per un impatto 
maggiore o minore.

Modalità film

Migliora la 
riproduzione del 
suono per TV e film.

Riduce le dinamiche di bassi 
e volume, migliorando la c
omprensione della voce, per 
un ascolto a volume basso. 

Modalità musica

Migliora l’audio quando 
ascolti la musica o guardi 
TV o film che contengono 
tracce musicali.

Controllo dialoghi 
Livelli volume

 

Isola e regola il livello di 
volume del canale della 
voce per riprodurre i 
dialoghi in maniera 
limpida e chiara.
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Audição de música 

Como con�gurar o Bluetooth 

1.  Para ativar o Bluetooth, pressionar Bluetooth      na Soundbar ou no 
controlo remoto. Um LED azul irá piscar na Soundbar. 

  

2.  Ir para a de�nições de Bluetooth      no seu Smartphone, tablet ou
computador e selecione a Polk Signa S1. O LED azul irá �car sólido
quando o Bluetooth estiver ligado.

 

NOTE: Para tomar controlo quando o outro aparelho está ligado,
pressionar o aparelho Bluetooth.

 
Como ouvir o som da TV novamente? Quando deixar de usar o Bluetooth,
pressione o botão SOURCE na Soundbar ou controlo remoto e selecione 
a fonte (OPT, AUX).

Modo Noite
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Subwoofer-Netzkabel

A
A
A

Literatur

Subwoofer

Important Product Information

制

Battery 4' 

A
A
A

低音炮

Important Product Information

english

french

spanish

italian

german

chinese

 

 
Ligar a Signa S1 ao seu TV

1.

TV
AUXOPTHDMI

Se a sua TV não tiver uma entrada Ótica disponível por favor utilize 
a entrada AUX.

2.      Instalação das pilhas no telecomando:
Coloque a pilha AAA fornecida.

3.    Ligar o cabo de alimentação da Sounbar a uma tomada.

Posicionar o subwoofer e ligar a uma tomada (para melhor desempenho
coloque o subwoofer na mesma parede que a sua TV)

4.

TV

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operations are subject to the following conditions: (1) this device 
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

MODEL: SIGNA S1     FCC ID: WLQAM9117RX     IC: 7956A-AM9117RX     CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
DESIGNED IN THE USA     MANUFACTURED IN CHINA

de fábrica para funcionarem em conjunto. Caso o seu subwoofer wireless
pare de receber sinal áudio, siga as instruções para voltar a estabelecer a ligação:

1.  Ligar a Soundbar.

2.  Pressionar e manter o botão LINK na parte de trás do subwoofer
     durante cerca de 3 segundos. 

3.  Pressionar simultaneamente e manter os botões Bluetooth      e VOL + 
     na Soundbar durante cerca de 5 segundos.

  

A Soundbar irá procurar uma ligação e os LEDs devem piscar intermitentemente.
As luzes param de piscar quando a Soundbar e o subwoofer estiverem
emparelhados. Se não se conseguir ligar a Soundbar ao subwoofer, o primeiro e
o segundo LEDs irão piscar simultaneamente 5 vezes. Repita os passos acima
para estabelecer a ligação. 

5.     Ligar a Soundbar 
Pressionar o botão POWER       na Soundbar ou no telecomando.

usando as entradas AUX e Óticas.

Controlo Remoto

Accensione

Bassi
Su/Giù

Modalità film

Sourdine

english

Assistência Técnica

email:  spv@smartaudio.pt

Praceta Alves Redol, 3A
Fanqueiro
2670-353 Loures

Obrigado por ter adquirido de um produto Polk. Se tiver alguma dúvida 
ou comentário, por favor ligue-nos ou envie-nos um e-mail.

Dentro do período de garantia deverá contactar a entidade vendedora 
do seu produto Polk. Fora do período de garantia deverá contactar o 
representante da marca em Portugal, a Smartaudio, Lda.

Utilize o cabo Ótico fornecido para ligar a Soundbar à 
sua TV
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LEDs da Soundbar 

A Signa S1 tem uma linha horizontal de luzes LED com indicações da
fonte, volume e modos de audição.
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Otimizar a sua experiência de audição

Graves
Controle os níveis
de Graves

 

Ajuste facilmente o
volume de graves para
maior ou menor
impacto

Modo Filme

Melhora a reprodução

Reduz o volume de graves
enquanto melhora a
audição a baixo volume.

Modo Música

Melhora o áudio sempre
que ouvir música, ou 

conteúdos musicais.

Controle os níveis de
volume dos diálogos

Isole e ajuste o nível do
canal de vozes para
reproduzir diálogos de forma
limpa e detalhada

Controllo 
bassi
Controllo bassi 
Livelli volume

 

Regola facilmente 
il volume dei bassi 
per un impatto 
maggiore o minore.

Modalità film

Migliora la 
riproduzione del 
suono per TV e film.

Riduce le dinamiche di bassi 
e volume, migliorando la c
omprensione della voce, per 
un ascolto a volume basso. 

Modalità musica

Migliora l’audio quando 
ascolti la musica o guardi 
TV o film che contengono 
tracce musicali.

Controllo dialoghi 
Livelli volume

 

Isola e regola il livello di 
volume del canale della 
voce per riprodurre i 
dialoghi in maniera 
limpida e chiara.

english
italian

 

Audição de música 

Como con�gurar o Bluetooth 

1.  Para ativar o Bluetooth, pressionar Bluetooth      na Soundbar ou no 
controlo remoto. Um LED azul irá piscar na Soundbar. 

  

2.  Ir para a de�nições de Bluetooth      no seu Smartphone, tablet ou
computador e selecione a Polk Signa S1. O LED azul irá �car sólido
quando o Bluetooth estiver ligado.

 

NOTE: Para tomar controlo quando o outro aparelho está ligado,
pressionar o aparelho Bluetooth.

 
Como ouvir o som da TV novamente? Quando deixar de usar o Bluetooth,
pressione o botão SOURCE na Soundbar ou controlo remoto e selecione 
a fonte (OPT, AUX).

Modo Noite






