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Tālvadības pults
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Lai baterijas ievietotu
tālvadības pultī

Maiņstrāvas barošanas
vads (elektroenerģijas tīkla
pievads) (1)
R6 (AA lieluma)
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norādījumi (1)
Darba sākšana (1)
Uzziņu rokasgrāmata
un citi dokumenti

Kas tas ir?
IR (infrasarkano
staru) raidītāja
kabelis (1)

Infrasarkano staru raidītājs (IR Blaster)
ļauj vadīt pievienotās ierīces, izmantojot
tālvadības pulti. Papildinformāciju skatiet
tālāk sadaļā “Lai vadītu pievienotās ierīces,
izmantojot tālvadību”.

Tīkla multivides atskaņotājs

NSZ-GS7

Savienošana
Darbība
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Pievienošana televizoram
Izmantojiet : A, lai savienotu tieši ar TV.
: B, lai savienotu ar TV, izmantojot AV uztvērēju
: C, ja savienojums atšķiras no tālāk redzamajām shēmām.

A Tieši ar TV

B Ar TV, izmantojot AV uztvērēju

C Cits savienojums
Citus savienojuma veidus skatiet palīdzības rokasgrāmatā.

HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)

AV uztvērējs

No datora
http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/

TV

TV

(nav obligāti)
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No viedtālruņa

(nav obligāti)

Televizora pierīce/
personiskais video ierakstītājs

Darbība

HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)

HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)

Tīkla savienojuma
sagatavošana

Televizora pierīce/
personiskais video ierakstītājs

Darbība
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HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)

Pievienošana strāvas
avotam (elektroenerģijas
tīklam)

Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads)

 Pievienojiet strāvas avotam
(elektroenerģijas tīklam)
 Mainiet TV ievadi
Pārslēdziet TV ievades selektoru,
lai TV ekrānā būtu redzams atskaņotāja
signāls.
Pēc tam tiek atvērts ekrāns, kurā
redzams, kā iestatīt tālvadības pulti.

Bezvadu
lokālā tīkla
maršrutētājs*1*2

vai
Platjoslas
maršrutētājs*2

Piezīme
LAN kabelis (komplektācijā nav iekļauts)

Tas tiek rādīts tikai pirmajā atskaņotāja iestatīšanas
reizē.

*1 Izmantojot bezvadu savienojumu, vednī Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana ir jāveic darbība Network Setup
(Tīkla iestatīšana; 4. darbība).
*2 Nepieciešamības gadījumā MAC adresi atradīsit, veicot vedņa Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana) 4. darbību.
Ekrānā Connect to the Internet (Interneta savienojuma izveide) izvēlieties Explain step (Izskaidrot darbību).

Darbība
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Vedņa Initial Setup
(Sākotnējā iestatīšana)
startēšana

Izpildiet displejā redzamos sākotnējās
iestatīšanas norādījumus.
– Pēc Sony logotipa parādīšanas ekrāns vairākas sekundes
var būt tumšs, pēc tam tiek atvērts ekrāns Initial Setup
(Sākotnējā iestatīšana).
– Kad tiek atvērts ekrāns Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana)
(kurā tiek rādīts atskaņotāja attēls un roka ar tālvadības pulti),
nospiediet un turiet (Ievadīt), lai tālvadības pulti savienotu
pārī ar atskaņotāju.
– Veiciet procesu Network setup (Tīkla iestatīšana), citādi nevar
aizvērt vedni Initial Setup (Skotnējā iestatīšana).
– Vedņa Initial Setup (Sākotnējā iestatīšana) pabeigšanai
nepieciešamas aptuveni 15 minūtes.

Lai darbinātu pievienotās ierīces, izmantojot tālvadību
Šis atskaņotājs ir aprīkots ar iebūvētu IR raidītāju, kas akceptē tālvadības komandas un nosūta tās dažādām pievienotām ierīcēm, lai tās varētu vadīt ar tālvadības pulti. Šī funkcija darbojas tad, ja atskaņotājs ir ieslēgts.

Ja atskaņotāju novietojat pievienotās ierīces tuvumā (kā norādīts attēla pa labi), šo ierīci
varat vadīt ar tālvadības pulti, veicot arī tādas darbības kā TV vai AV uztvērēja skaļuma
regulēšana.

Tomēr, ja atskaņotāju novietosit vietā, kuru IR signāls nespēj sasniegt, pievienotās ierīces
nevarēs vadīt ar iebūvēto IR raidītāju. Šādā gadījumā pievienojiet komplektācijā iekļauto
IR raidītāju šādi:
 Pievienojiet IR raidītāja kabeli atskaņotājam.
 Novietojiet IR raidītāju tā, lai infrasarkano staru raidītājs norādītu uz tās ierīces IR uztvērēju
(sensoru), kuru vēlaties vadīt, kā norādīts attēlā pa labi.

*
IR raidītājs

* IR uztvērēja atrašanās vieta var mainīties atkarībā no izmantojamā produkta.

Problēmu novēršana
Nav attēla (ekrāns ir tumšs).

Televizora pierīces attēls netiek izvadīts pareizi (izmantojot AV uztvērēju).

– Pārliecinieties, vai ir kārtīgi pievienots maiņstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads).

– Pārliecinieties, vai HDMI kabeļi ir kārtīgi pievienoti televizora pierīcei un atskaņotājam.

– Pārliecinieties, vai ir kārtīgi pievienoti visi savienojošie kabeļi. (Īpaši pārliecinieties, vai ir pareizi
pievienoti savienojumi HDMI IN un OUT.)

– Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizora pierīci.

– Pārslēdziet TV ievadi, lai tiktu rādīts šī atskaņotāja signāls.

– Ja attēla izvade joprojām nav pareiza, savienojiet TV tieši ar atskaņotāju, bet AV uztvērēju
ar atskaņotāju savienojiet, izmantojot optisko digitālo kabeli, kā parādīts nākamajā attēlā.

– Pārliecinieties, vai deg balsts strāvas indikators, kā parādīts nākamajā attēlā.
Tīkla multivides atskaņotājs

Barošanas indikators

HDMI kabelis*

– Mēģiniet veikt šādas darbības:

Optiskais digitālais kabelis*

HDMI kabelis*

– Izslēdziet un atkal ieslēdziet atskaņotāju.
– Izslēdziet un atkal ieslēdziet pievienoto ierīci.
– Atvienojiet un atkal pievienojiet HDMI kabeli.
– Atvienojiet no atskaņotāja maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu)
un pēc aptuveni divām minūtēm to atkal pievienojiet.
– Ligzda HDMI OUT ir savienota ar DVI ierīci, kas neatbalsta autortiesību aizsardzības tehnoloģiju.

Atskaņotājs nevar izveidot interneta savienojumu.
– Pārliecinieties, vai LAN maršrutētājs vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs ir ieslēgts.
– Ja izmantojat vadu tīkla savienojumu, pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots LAN kabelis.
– Pārbaudiet LAN maršrutētāja vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja iestatījumus. Detalizētu
informāciju skatiet LAN maršrutētāja vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja komplektācijā iekļautajās
lietošanas instrukcijās.
– Pārvietojiet atskaņotāju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju savstarpēji tuvāk. Bezvadu lokālā tīkla
savienojumu ietekmē apkārtējā vide (sienu materiāls, radio viļņu uztveršanas apstākļi, šķēršļi starp
atskaņotāju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju u.c.).
– Pārvietojiet atskaņotāju tālāk no ierīcēm, kas izmanto 2,4 GHz frekvenču joslu (mikroviļņu,
Bluetooth, bezvadu digitālās u.c. ierīces), vai izslēdziet šīs ierīces. Šīs ierīces var traucēt saziņai starp
atskaņotāju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju.
– Ja nevarat iegūt Wi-Fi ar internetu, pārliecinieties, vai nav pievienots LAN kabelis. Atskaņotājs
prioritāri izmanto LAN savienojumu, nevis Wi-Fi savienojumu.

TV

AV uztvērējs

Televizora pierīce

* Komplektācijā nav iekļauts

– Ja atskaņotājs ar TV ir savienots ar AV uztvērēja starpniecību, izmantojot HDMI kabeļus, iespējams,
attēls netiek rādīts pareizi televizora pierīces autortiesību aizsardzības līdzekļa dēļ. Šādā gadījumā
sazinieties ar savu kabeļa/satelīta TV operatoru.

Tālvadība nedarbojas.
– Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
– Darbiniet tālvadības pulti tuvāk atskaņotājam.
– Atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu).
– Veiciet atkārtotu savienošanu pārī, izpildot tālāk norādītās darbības.
 Ar tievu, smailu priekšmetu, piemēram, pildspalvu, nospiediet pogu CONNECT,
kas atrodas atskaņotāja apakšpusē.
 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Izmantojiet tievu, smailu priekšmetu, piemēram,
pildspalvu, lai nospiestu pogu CONNECT.

– Ja tālvadības pults skārienpanelis kādu brīdi nav izmantots, tas vairs nejūt darbības mēģinājumus.
Ja vēlaties to atkal izmantot, turiet tālvadības pulti stāvus vai pēc skārienpaneļa nospiešanas
uz dažām sekundēm atraujiet no tā pirkstu.
– Nenosedziet tālvadības pults augšējo kreiso pusi, jo tur atrodas antena. Nosedzot antenu, tālvadība
var nedarboties vai nedarboties pareizi.

Citi
Sony klientu atbalsts
Lūdzu, apmeklējiet šādu tīmekļa vietni:
Eiropas un Apvienotās Karalistes klientiem
http://support.sony-europe.com/
Āzijas un Klusā okeāna reģiona un Āfrikas klientiem
http://www.sony-asia.com/support/

