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Manualet
Udhëzues i fillimit të
shpejtë (ky
dokument)

Ngarkimi i kufjeve

1

Ju siguron udhëzime se si
të lidhni procesorin me
pajisjet digjitale dhe
operacionet bazë.

Udhëzues i fillimit të shpejtë

Lidhni kufjet dhe kompjuterin e nisur duke përdorur kabllon mikro-USB të furnizuar.



Udhëzuesi i referencës



Ju ofron me masat
paraprake dhe specifikimet
e produktit.

Përdorni kabllon mikro-USB të furnizuar për të
ngarkuar vetëm kufjet. (Ju mund të mos jeni në
gjendje të ngarkoni njësinë me kabllo të tjera.)
Treguesi i ngarkimit ndizet në të kuqe gjatë
ngarkimit. Shkon kur përfundon ngarkimi.

Udhëzues për ndihmë

Sistemi dixhital i kufjeve me kufje

Lexoni Udhëzuesin e
Ndihmës në kompjuterin
tuaj ose smartphone, kur
doni të dini se si ta
përdorni sistemin në detaje
më të hollësishme.

MDR-HW700
I kuq

Prej
Kabllo mikro-USB (e dhënë)

URL:

http://rd1.sony.net/help/mdr/hw700ds/ce
Kodi dy-dimensional:
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Kur treguesi i ngarkesës shkëputet, shkëputni kabllon mikro-USB.
Ngarkimi dhe koha e përdorimit
Koha e përafërt
e tarifimit

Koha e përafërt
e përdorimit 1)

3 orë 2)

12 orë 3)

30 minuta
1)
2)
3)

MDR-HW700DS
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4)

© 2013 Sony Corporation

4)

2 orë 3)

Në 1 kHz, output 1 mW + 1 mW
Koha e nevojshme për të ngarkuar plotësisht një bateri të zbrazët
Koha mund të ndryshojë, varësisht nga temperatura ose
kushtet e përdorimit.
Koha e kaluar për të ngarkuar një bateri bosh

Vendosja e kaloni CONTROL FOR HDMI
Funksioni i Kontrollit për HDMI është i çaktivizuar në cilësimin e paracaktuar. Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Referencës.

A

Lidhja e procesorit me pajisjet digjitale

Përforcues AV

Lojë

BD/DVD/

B

Lidhja e procesorit në pajisje digjitale nëpërmjet një amplifikuesi AV

(Poshtë)

TV

(Prapa)

Lojë

BD/DVD/
TV

MODE1
(E parazgjedhur)

MODE2

Lidhja e procesorit me pajisjet digjitale

A
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Lidhja e pajisjeve digjitale



Lidhni një televizor.

Kabllo HDMI (High Speed type) (shitur veçmas)

TV AUDIO
(TV with ARC*)

 

VIDEO
AUDIO



Lidhni një pajisje BD / DVD dhe / ose një pajisje lojëje.

TV AUDIO


Kabllo HDMI (High Speed type) (shitur veçmas)
DP-HW700

* ARC (Audio Return Channel)
Funksioni ARC dërgon tinguj digjital nga një
televizor në procesorin ose një amplifikues AV
nëpërmjet një kablloje HDMI. Për detaje,
referojuni Udhëzuesit të Ndihmës.

VIDEO
AUDIO



VIDEO
AUDIO





Kabllo optike dixhitale (e furnizuar)


AUDIO

: sinjal audio

VIDEO

: sinjal video

Lidhni daljen optike dixhitale në televizor.

Lidhni përshtatësin AC të furnizuar.

: sinjal audio i TV

Shënim

HDMI IN

: Hyrja HDMI

HDMI OUT

: Dalje HDMI

Për të dëgjuar tingullin e televizorit duke përdorur funksionin ARC *, ndërroni [Control
for HDMI] nga [Off] (parazgjedhur) në [On] në menunë e procesorit. Për detaje,
referojuni Udhëzuesit të Referencës. Lidhja  nuk është e nevojshme kur dëgjoni
tingullin e televizorit duke përdorur funksionin ARC.

TV AUDIO

OPTICAL OUT : prodhim dixhital optik

Shikimi i përmbajtjes në një pajisje të lidhur

1

Aktivizoni të gjitha pajisjet e lidhura me procesorin.

2

Përzgjidhni një hyrje në procesorin dhe televizorin.

3

Filloni riprodhimin në pajisjen që dëshironi të shihni
përmbajtjen.

4 Vendosni kufjet, dhe rregulloni volumin.

Për të parë televizorin



Zgjidhni "TV" në
procesor.
Përzgjidhni një dalje
audio përveç altoparlantit
TV në televizor.

Për të parë një BD/DVD
ose të luani një lojë







Zgjidhni hyrjen e pajisjes
që dëshironi të shihni në
procesorin.
Zgjidhni hyrjen HDMI1 në
televizor.
Përzgjidhni një dalje audio
përveç altoparlantit TV në
televizor.
Kontrolloni cilësimet e
daljes në pajisjen që
dëshironi të shihni, duke iu
referuar "Cilësimeve të
daljes audio të pajisjeve të
lidhura" në pjesën e
pasme të kësaj fletë.

Vazhdoni te "5 Kur të keni mbaruar shikimin e përmbajtjes" në anën e pasme







Kur shikoni një televizor, zgjidhni
një program duke përdorur
telekomandën e televizorit.
Pasi që luajtja të fillojë,
shfaqni gjendjen e
procesorit në ekranin e
televizorit dhe kontrolloni
nëse formatimi i
dëshiruar audio po del.
Për detaje, referojuni
Udhëzuesit të Referencës.
SACD dhe DVD audio nuk
janë në përputhje me
procesorin nëpërmjet
lidhjes HDMI. Për detaje,
referojuni Udhëzuesit të
Referencës.



Kufjet janë të ndezura
kur i vendosni ato
ose shtypni butonin 
 (power) për rreth
1 sekond.

Lidhja e procesorit në pajisje digjitale nëpërmjet një amplifikuesi AV

B
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Lidhja e pajisjeve digjitale



Lidheni procesorin dhe televizorin.

Për të lidhur një procesor BD / DVD dhe / ose një pajisje lojëje (rekomandohet)

Kabllo optike dixhitale (e furnizuar)

Kjo lidhje rekomandohet kur lidhni 3 ose më pak pajisje (BD player, etj.) Në folenë hyrëse HDMI në procesor.



Lidhni televizorin dhe një amplifikues AV.

Kabllo HDMI (High Speed type) (shitur veçmas)

TV AUDIO*
(TV me ARC**)





Lidheni procesorin dhe amplifikuesin AV.



AV amplifier

VIDEO
AUDIO

VIDEO
AUDIO





Kabllo HDMI (High Speed type) (shitur veçmas)

TV AUDIO

TV AUDIO



DP-HW700



Lidhni një procesor BD / DVD dhe / ose një pajisje
lojëje.

*Kur televizori dhe amplifikatori AV janë të
pajtueshëm me ARC
** ARC (Audio Return Channel)
Funksioni ARC dërgon tinguj digjital nga një
televizor në procesorin ose një amplifikues AV
nëpërmjet një kablloje HDMI. Për detaje,
referojuni Udhëzuesit të Ndihmës.
VIDEO
AUDIO

VIDEO
AUDIO



Kabllo HDMI (High Speed type) (shitur veçmas)


AUDIO

: sinjal audio

VIDEO

: sinjal video

TV AUDIO

HDMI IN



Lidhni hyrjen digjitale optike në amplifikuesin AV.

Kjo lidhje nuk është e nevojshme kur televizori dhe amplifikuesi AV
janë të pajtueshëm me ARC **.

: sinjal audio i TV
: Hyrja HDMI

HDMI OUT

: Dalje HDMI

OPTICAL IN

: hyrje dixhitale optike
Kabllo optike dixhitale (Kablloja e dytë shitet ndaras.)

OPTICAL OUT : prodhim dixhital optik



Lidhni përshtatësin AC të furnizuar.

Për të lidhur një pajisje BD / DVD dhe / ose një pajisje për lojë me një amplifikues AV
Shënime
Në sistemin e transmetimit HDMI, pajisja dërguese
transmeton sinjalet në formatet video / audio në pajisjen
marrëse, sipas formateve video / audio të mbështetura dhe të
treguara nga pajisja marrëse. Kjo do të thotë se, në këtë lloj
lidhjeje, vetëm formatet audio të mbështetura nga
amplifikuesi AV transmetohen në procesor. Prandaj, formatet
audio mund të kufizohen në më pak se ato të mbështetura
nga procesori. Vini re se ju nuk mund të jeni në gjendje të
shijoni përparësinë e plotë të procesorit me këtë lloj lidhjeje.
 Funksioni i Kontrollit për HDMI është i çaktivizuar në cilësimin e
paracaktuar. Për të përdorur funksionin Control for HDMI,
vendosni [Control for HDMI] në [On] në menunë e
procesorit. Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Referencës.





VIDEO
AUDIO

TV AUDIO



DP-HW700

VIDEO
AUDIO

VIDEO
AUDIO







TV AUDIO



VIDEO
AUDIO

Përforcues AV
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Shikimi i përmbajtjes në një pajisje të lidhur

5
1

Shihni "4 Shikimi i përmbajtjes në një pajisje të lidhur" të tipit A në pjesën e përparme të kësaj fletë.

Kur keni mbaruar shikimin e përmbajtjes
Hiqni kufjet.

Shënim
Pas heqjes së kufjeve, mos e lini strehimin e duhur në këndin e treguar më poshtë. Nëse e lini atë si kjo,
fuqia e kufjeve mund të mbetet e ndezur për shkak të funksionalitetit të ndezjes automatike.




2

Shtypni butonin  (power) në procesorin.



Kufjet janë fikur pas rreth 5 sekondave automatikisht.
Mund t'i fikni kufjet duke shtypur butonin  (power) për rreth 1
sekondë gjithashtu. Në këtë rast, procesori bëhet automatikisht në
gatishmëri. Hapi 2 nuk është i nevojshëm.




Drejtimin

Përjashtim

Vendosja e regjimit të fushës zanore (EFFECT)

Vendosja e dekoderit të matricës (MATRIX)

Duke zgjedhur një regjim të tingullit të përshtatshëm për programet
dhe përmbajtjen, ju mund të shijoni ndjenjën e të qënit të pranishëm në
kinema, duke dëgjuar lajme me zë të një folësi më të qartë etj.

Kur modaliteti i fushës zanore është CINEMA ose GAME, mund të
zgjidhni një format të përpunimit të tingullit për të riprodhuar tingullin
në formatin rrethues 9.1-kanalësh.

Shtypni butonin EFFECT në procesor në mënyrë të
përsëritur.

Shtypni butonin MATRIX në procesor në mënyrë të përsëritur.

Cilësimet e daljes audio të pajisjeve të
lidhura
Vendosni daljen audio digjitale në pajisjen e lidhur në mënyrë që
tingulli i përpunuar në formatin "Dolby Digital" ose "DTS" të dalë.
Mund të keni nevojë për cilësime të mëtejshme për të nxjerrë zë
shumëkanalësh rrethues. Për detaje, referojuni manualit të
furnizuar me pajisjen.

Ju gjithashtu mund të përdorni butonin EFFECT në kufje.
(Off)

Procesori bëhet modalitet i gatishmërisë.
Tingujt e pajisjes do të dalin nga televizori
automatikisht.
Nëse tingulli nuk del nga TV automatikisht, kontrolloni
cilësimet e daljes audio në televizor.

(Off)

