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Lidhja e procesorit me një kabllo
dixhitale optike lidhëse
Procesori

Udhëzuesi i lidhjes

Për një prizë në prizë

Përshtatës i
rrymës së rrymës
(furnizuar)

Kabllo dixhitale optike lidhëse
(e dhënë)
Përputhni orientimin e prizës
me fole, dhe pastaj futni derisa
të futni spinën në vend.

MDR-DS6500
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Te priza e daljes
optike dixhitale

© 2011 Sony Corporation

Pajisja GAME me një dalje dixhitale optike

Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna.

Pajisjen BD / DVD, marrës satelitor digjital /
televizor ose komponent tjetër digjital me një fole
të prodhimit dixhital dixhital

Kur nuk lëshohet asnjë tingull me një lidhje dixhitale
A janë të lidhur foleja e prodhimit dixhital dixhital të komponentit
dhe folesë DIGITAL IN të procesorit?

Filloni riprodhimin në pajisjen GAME / BD / DVD të lidhur
me procesorin.

Aktivizoni procesorin dhe kufjet.
Shtypni butonin POWER për 2 sekonda për të ndezur kufjet, treguesi
i energjisë ndizet në ngjyrë të gjelbër.

Ngrini volumin e kufjeve.

Përpiquni të ngarkoni baterinë e ringarkueshme të kufjeve nëse
është e dobët. Nëse treguesi i fuqisë është akoma i fikur pas
ngarkimit të baterisë, merrni kufje për shitësin më të afërt të Sony.

A është cilësimi i daljes optike dixhitale të pajisjes GAME / BD /
DVD të lidhur në ON?

A zgjidhet DIGITAL me çelësin INPUT?

Vendosni frekuencën e mostrimit të sinjalit të daljes së pajisjes BD /
DVD të lidhur me procesorin në 48 kHz / 44.1 kHz.

Kontrollo nëse nuk ka zë DTS.
 Nëse pajisja GAME / BD / DVD që po përdorni nuk e mbështet DTS-në, vendosni pajisjen GAME / BD / DVD në mënyrë që të dalë një audio audio Dolby
Digital ose PCM.
 Nëse pajisja GAME / BD / DVD që po përdorni mbështet DTS, referojuni manualit të udhëzimeve të pajisjes GAME / BD / DVD dhe ndryshoni cilësimin e daljes
digjitale DTS në ON.

Lidhja e procesorit me një kabllo analoge
Kur lidhni me foletë e daljes audio

Kur lidhni me mini-jack stereo
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Për një prizë në prizë

Përshtatës i
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(furnizuar)

Procesori

Për një prizë në prizë
Kordonin audio
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(furnizuar)

Lidhja e kabllit
(Shiten veç e veç)

Pajisja audio
portative etj.

Për daljet e daljes
audio
Audioja e majtë (e
bardhë), e drejta e
audios (e kuqe)

VCR, TV, ose komponent tjetër

Kur nuk lëshohet asnjë tingull me një lidhje analoge
Janë daljet e daljes audio të komponentit dhe prizave LINE IN të
procesorit të lidhur?

Filloni rishikimin në VCR, TV, pajisje audio portative ose
komponent tjetër të lidhur me procesorin.

Aktivizoni procesorin dhe kufjet.
Shtypni butonin POWER për 2 sekonda për të ndezur kufjet, treguesi
i energjisë ndizet në ngjyrë të gjelbër.

Ngrini volumin e kufjeve.

Përpiquni të ngarkoni baterinë e ringarkueshme të kufjeve nëse
është e dobët. Nëse treguesi i fuqisë është akoma i fikur pas
ngarkimit të baterisë, merrni kufje për shitësin më të afërt të Sony.

Mundohuni të ngrini volumin e komponentit të lidhur.

Është zgjedhur analog me çelësin INPUT?

