Mājas kinozāles
sistēma
Lietošanas instrukcijas

HT-XT100

Ieteicamie kabeļi

BRĪDINĀJUMS
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā
skapītī.
Lai samazinātu aizdegšanās risku,
nenosedziet ierīces ventilācijas atveri
ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem
priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas
avotu (piemēram, aizdegtas sveces)
iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās vai
elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci
pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī
nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu
pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas
rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla
netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
Tā kā ierīces atvienošanai no
elektroenerģijas tīkla tiek izmantota
galvenā kontaktdakša, pievienojiet ierīci
viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei.
Ja ierīces darbībā ievērojat kaut ko
neparastu, nekavējoties atvienojiet
galveno kontaktdakšu no maiņstrāvas
rozetes.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus
vai ierīces ar ievietotām baterijām/
akumulatoriem pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules
staru vai uguns iedarbībai.
Izmantojiet tikai iekštelpās.
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Savienojumam ar resursdatoriem
un/vai perifērijas ierīcēm ir jāizmanto
pareizi ekranēti un iezemēti kabeļi
un savienotāji.
Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS
normatīvu ierobežojumiem, izmantojot
savienojuma kabeli, kas ir īsāks par
3 metriem.

Paziņojums klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz
iekārtu, kas pārdota valstī,
uz kuru attiecas ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma
vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta
atbilstību Eiropas Savienības
likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam
pārstāvim Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu
vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa
vai garantijas dokumentos norādītās
adreses.

Ar šo Sony Corp. deklarē, ka šī iekārta
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām
prasībām un citiem saistītajiem
noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju,
lūdzu, izmantojiet šo vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/

Atbrīvošanās
no vecām
elektriskām
un elektroniskām
iekārtām (attiecas
uz Eiropas
Savienību un
citām Eiropas
valstīm ar
atsevišķu
savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā
iepakojuma norāda, ka ar šo produktu
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko
varētu izraisīt neatbilstoša šī produkta
atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde
palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai
iegūtu detalizētāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Tikai Eiropā

Atbrīvošanās no
izlietotām baterijām/
akumulatoriem
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas
sistēmu)

Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis
apzīmējums, iespējams, tiek izmantots
kopā ar kādu ķīmisko simbolu.
Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskais simbols tiek pievienots,
ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par
0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīm
baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit
nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi
uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu
bateriju/akumulatoru atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde
palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu
integritātes iemeslu dēļ produktam
nepieciešams pastāvīgs savienojums
ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu
bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt
tikai kvalificēts servisa speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/
akumulatora apstrādi, beidzoties
produkta kalpošanas laikam, nododiet
šo produktu atbilstošā savākšanas vietā
elektrisko un elektronisko iekārtu
pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā skatiet sadaļu par to, kā
no produkta droši izņemt bateriju/
akumulatoru. Bateriju/akumulatoru
nododiet atbilstošā savākšanas vietā
izlietoto bateriju/akumulatoru
pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par
šī produkta vai baterijas/akumulatora
pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.

Šis apzīmējums uz baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda,
ka ar šī produkta komplektācijā
iekļautajām baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem.
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Autortiesības un preču
zīmes
Šī sistēma ietver tehnoloģiju Dolby*
Digital Surround System.
* Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories
licenci.
Dolby un dubultā D simbols ir
Dolby Laboratories preču zīmes.

BLUETOOTH® vārda rakstība un logotipi
ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder
Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju
lietojumu Sony Corporation veic
saskaņā ar licenci.
Šajā sistēmā ir iekļauta augstas
izšķirtspējas multivides saskarnes
(High-Definition Multimedia Interface —
HDMI™) tehnoloģija.
Termini HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kā arī HDMI
logotips ir HDMI Licensing LLC ASV un
citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai
preču zīmes.
Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču zīme
vai reģistrēta preču zīme ASV un citās
valstīs.
Android ir Google Inc. preču zīme.
ClearAudio+ ir Sony Corporation
preču zīme.
Pārējās preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi ir to atbilstošo īpašnieku
preču zīmes un tirdzniecības
nosaukumi.
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Par šīm lietošanas
instrukcijām
• Šajās lietošanas instrukcijās
(Lietošanas instrukcijas) iekļautajos
norādījumos ir aprakstīti tālvadības
pults vadības elementi. Varat izmantot
arī galvenās ierīces vadības elementus,
ja tiem ir tāds pats vai līdzīgs
nosaukums kā tālvadības pults
elementiem.
• Daži attēli ir konceptuāli zīmējumi,
kas var atšķirties no faktiskā produkta.

Saturs

Pievienošana  Sākšanas norādījumi (atsevišķs dokuments)
Par šīm lietošanas
instrukcijām ......................... 4

Klausīšanās
TV, kabeļtelevizora,
satelītuztvērēja u.c. ierīču
skaņas klausīšanās .............. 6
USB ierīces mūzikas
klausīšanās .......................... 6
BLUETOOTH ierīces mūzikas
klausīšanās ...........................7

Papildinformācija
Piesardzības pasākumi ............. 14
Problēmu novēršana ................ 15
Daļu un vadības
pogu rādītājs ...................... 19
Atskaņojamo failu tipi ..............22
Atbalstītie audio formāti ..........22
Specifikācijas ............................23
Par BLUETOOTH sakariem ....... 24

Skaņas regulēšana
Skaņas efektu
(sporta režīms u.c.)
baudīšana .............................7

BLUETOOTH funkcijas
BLUETOOTH ierīces mūzikas
klausīšanās .......................... 8

Iestatījumi un regulēšana
Iestatījumu displeja
izmantošana .......................10

Citas funkcijas
Funkcijas Control for HDMI
lietošana ............................. 12
Enerģijas taupīšana
gaidstāves režīmā .............. 13
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USB ierīces mūzikas
klausīšanās

Klausīšanās

TV, kabeļtelevizora,
satelītuztvērēja u.c.
ierīču skaņas klausīšanās
Vairākkārt nospiediet INPUT.
Nospiežot INPUT vienu reizi, priekšējā
displejā tiek rādīta pašreizējā ierīce, pēc
tam ar katru nākamo INPUT nospiešanas
reizi ierīce cikliski mainās, kā norādīts
tālāk.

Varat atskaņot pievienotajā USB ierīcē
esošos mūzikas failus.
Lai uzzinātu, kādu veidu failus var
atskaņot, sk. “Atskaņojamo failu tipi”
(22. lpp.).

1

Pievienojiet USB ierīci
portam.

(USB)

[OPT]  [ANALG]  [BT]  [USB] 
[HDMI]
[OPT]
TV, kas ir pievienots ligzdai OPTICAL IN
[ANALG]
Analogā ierīce, kas ir pievienota ligzdai
ANALOG IN
[BT]
BLUETOOTH ierīce, kas atbalsta A2DP
(8. lpp.)
[USB]
USB ierīce, kas ir pievienota
(6. lpp.)

(USB) portam

[HDMI]
Ar funkciju Audio Return Channel saderīgs
TV, kas ir savienots ar ligzdu HDMI OUT ARC.
Padoms

• Ja BLUETOOTH funkcijas ir deaktivizētas,
tiek rādīts [BTOFF], nevis [BT].
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2

Vairākkārt nospiediet INPUT,
lai parādītu [USB].

3

Nospiediet  (atskaņot/
pauze).

4

Spiediet 
, lai izvēlētos
atskaņojamo mapi.

Piezīme

• Lai izvairītos no USB ierīcē esošo
datu sabojāšanas, pirms USB ierīces
atvienošanas izslēdziet sistēmu.

BLUETOOTH ierīces
mūzikas klausīšanās
Sk. “BLUETOOTH funkcijas” (8. lpp.).

Skaņas regulēšana

Skaņas efektu (sporta
režīms u.c.) baudīšana

Skaņas lauka izvēlēšanās
Vairākkārt nospiediet SOUND FIELD,
līdz vajadzīgais skaņas lauks tiek
rādīts priekšējā paneļa displejā.
[CLEARAUDIO+]
Automātiski tiek atlasīts skaņas avotam
piemērots skaņas iestatījums.
[STANDARD]
Atbilst jebkuram avotam.
[MOVIE]
Skaņas tiek atskaņotas ar ieskaujošās skaņas
efektiem, un tās ir reālistiskas un spēcīgas,
tāpēc piemērotas filmām.
[SPORTS]
Komentāri ir skaidri saprotami, ovācijas ir
dzirdamas kā ieskaujoša skaņa, un pati skaņa
ir reālistiska.
[GAME]
Skaņas ir piemērotas spēļu spēlēšanai —
spēcīgas un reālistiskas.
[MUSIC]
Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu
mūzikas programmai, mūzikas Blu-ray Disc™
vai DVD diskiem.
[PAUDIO (Portable audio)]
Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu
pārnēsājamam mūzikas atskaņotājam.
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Klausīšanās/Skaņas regulēšana

Varat ērti baudīt sākotnēji
ieprogrammētus skaņas laukus, kas ir
pielāgoti dažāda veida skaņas avotiem.

Nakts režīma iestatīšana
Skaņas tiek atskaņotas, uzlabojot
tās ar skaņas efektiem un skaidrāk
saklausāmiem dialogiem.
Nospiediet NIGHT, lai parādītu [N ON].
Lai deaktivizētu nakts režīmu,
nospiediet NIGHT, lai parādītu [N OFF].

BLUETOOTH funkcijas

BLUETOOTH ierīces
mūzikas klausīšanās

Balss režīma iestatīšana
Balss režīms palīdz skaidrāk uztvert
dialogus.
Nospiediet VOICE, lai parādītu [V ON].
Lai deaktivizētu balss režīmu,
nospiediet VOICE, lai parādītu [V OFF].

Šīs sistēmas un BLUETOOTH
ierīces savienošana pārī
Savienošana pārī ir process, kas ir
nepieciešams, lai bezvadu saziņas
atļaušanai izveidotu saiti starp
BLUETOOTH ierīcēm. Ierīce ar sistēmu
ir jāsavieno pārī, pirms sākat sistēmas
lietošanu.
Tiklīdz BLUETOOTH ierīces ir savienotas
pārī, atkārtoti tas vairs nav jādara.

1

2

3

Nospiediet sistēmas pogu
PAIRING.
Veicot BLUETOOTH savienošanu
pārī, bieži mirgo BLUETOOTH
indikators (zils).
BLUETOOTH ierīcē ieslēdziet
funkciju BLUETOOTH, meklējiet
ierīces un izvēlieties HT-XT100.
Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga,
ievadiet “0000”.
Pārbaudiet, vai iedegas indikators
BLUETOOTH (zils).
Piezīme

• Savienot pārī var līdz 8 BLUETOOTH
ierīcēm. Veicot 9. BLUETOOTH
ierīces savienošanu pārī, vissenāk
pievienotā ierīce tiks aizstāta ar
jauno ierīci.
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Piezīme

Reģistrētās ierīces mūzikas
klausīšanās

1
2
3

Turiet ierīci sistēmas atzīmes N
tuvumā, līdz ierīce sāk vibrēt.

BLUETOOTH ierīcē izvēlieties
HT-XT100.
Pārbaudiet, vai iedegas indikators
BLUETOOTH (zils).
BLUETOOTH ierīcē sāciet
atskaņošanu.

Savienojuma izveide
ar BLUETOOTH ierīci,
izmantojot viena skāriena
funkciju (One-touch
functions — NFC)
Ar NFC saderīgu ierīci turot sistēmas
atzīmes N tuvumā, sistēma un ierīce
automātiski veic pilnīgu savienošanu
pārī un BLUETOOTH savienojuma
izveidi.
Saderīgās ierīces
Viedtālruņi, planšetdatori un mūzikas
atskaņotāji ar iebūvētu funkciju NFC
(operētājsistēma: Android™ 2.3.3 vai
jaunāka, izņemot Android 3.x)

1

2

3

Pārbaudiet, vai iedegas indikators
BLUETOOTH (zils).
Savienojums ir izveidots.

Piezīmes

• Vienlaikus varat izveidot savienojumu
tikai ar vienu ierīci.
• Atkarībā no viedtālruņa, iespējams,
funkcija NFC ir jāiestata jau iepriekš.
Skatiet viedtālruņa lietošanas instrukcijas.
Padoms

• Ja savienošana pārī un BLUETOOTH
savienojuma izveide neizdodas,
rīkojieties šādi.
– Atkārtoti palaidiet NFC Easy Connect un
lēnām pārvietojiet ierīci virs atzīmes N.
– Ja izmantojat pārdošanā pieejamu
ierīces ietvaru, noņemiet to.

Lejupielādējiet, instalējiet un
startējiet lietojumprogrammu
NFC Easy Connect.
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BLUETOOTH funkcijas

4

Vairākkārt nospiediet INPUT,
lai parādītu [BT].

• Dažās valstīs/reģionos
lietojumprogramma var nebūt
pieejama.

Iestatījumi un regulēšana

Iestatījumu displeja izmantošana
Izmantojot izvēlni, varat iestatīt šādus elementus.
Iestatījumi tiek saglabāti arī tad, ja atvienojat maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu).

1
2
3

Nospiediet MENU, lai priekšējā paneļa displejā atvērtu izvēlni.
Vairākkārt nospiediet BACK/  (izvēlēties)/ENTER, lai izvēlētos elementu,
un nospiediet ENTER, lai izvēlētos iestatījumu.
Nospiediet MENU, lai aizvērtu izvēlni.

Izvēļņu saraksts
Noklusējuma iestatījumi ir pasvītroti.
Izvēlnes elementi

Funkcija

[LEVEL]
(Līmenis)

[DRC]
(Dinamiskā
diapazona vadība)

Piemērots filmu baudīšanai mazā skaļumā. DRC attiecas
uz Dolby Digital avotiem.
• [ON]: saspiež skaņu atbilstoši saturā ietvertajai
informācijai.
• [OFF]: skaņa netiek saspiesta.

[TONE]
(Tonis)

[BASS]
(Basi)

Regulē basu skaļumu.
• Parametri ir pieejami diapazonā no [–6] līdz [+6] ar 1 iedaļas
soli.

[TRE]
(Diskants)

Regulē augsto frekvenču (diskanta) skaļumu.
• Parametri ir pieejami diapazonā no [–6] līdz [+6] ar 1 iedaļas
soli.

[DUAL]
(Duālais mono)

Varat baudīt multipleksās apraides skaņu, ja sistēma saņem
Dolby Digital multipleksās apraides signālu.
• [M/S]: galvenā kanāla skaņa tiek izvadīta ar kreiso skaļruni,
bet pakārtotā kanāla skaņa tiek izvadīta ar labo skaļruni.
• [MAIN]: izvada tikai galvenā kanāla skaņu.
• [SUB]: izvada tikai pakārtotā kanāla skaņu.

[TV AU]
(TV audio)

• [HDMI]: izvēlieties šo iestatījumu, ja sistēma ir savienota
ar TV ligzdu HDMI (ARC), izmantojot HDMI kabeli.
• [OPT]: izvēlieties šo iestatījumu, ja sistēma ir savienota
ar TV, izmantojot optisko digitālo kabeli.
• [ANALG]: izvēlieties šo iestatījumu, ja sistēma ir savienota
ar TV, izmantojot audio kabeli.

[EFCT]
(Skaņas efekts)

• [ON]: tiek atskaņota izvēlētā skaņas lauka skaņa.
Ir ieteicams izmantot šo iestatījumu.
• [OFF]: ievades avota skaņa tiek sajaukta, samazinot to līdz
2 kanāliem.

[AUDIO]
(Audio)
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Izvēlnes elementi

[HDMI]

Funkcija

[STRM]
(Straume)

Rāda pašreizējās audio straumes informāciju.
• [LPCM]: L PCM
• [DOLBY D]: Dolby Digital
• [NO INFO]: nav audio formāta informācijas

[CTRL]
(Control for HDMI)

• [ON]: ieslēdz funkciju Control for HDMI.
• [OFF]: izslēdz šo funkciju. Izvēlieties šo iestatījumu,
ja vēlaties pievienot ierīci, kas nav saderīga ar funkciju
Control for HDMI.

[BT PW]
[SETBT]
(BLUETOOTH
(Iestatīt
BLUETOOTH) barošana)

Ieslēdz un izslēdz šīs sistēmas funkciju BLUETOOTH.
• [ON]: ieslēdz funkciju BLUETOOTH.
• [OFF]: izslēdz funkciju BLUETOOTH.
Piezīme

[BTSTB]
(BLUETOOTH
gaidstāve)

Ja sistēmā ir saglabāta informācija par pārī savienotajām
ierīcēm, sistēma atrodas BLUETOOTH gaidstāves režīmā arī
izslēgtā stāvoklī.
• [ON]: BLUETOOTH gaidstāves režīms ir aktivizēts.
• [OFF]: BLUETOOTH gaidstāves režīms ir deaktivizēts.
Piezīme

• BLUETOOTH gaidstāves režīmā ir palielināts enerģijas
patēriņš.
[USB]

[MODE]
(Atskaņošanas
režīms)

• [SINGL]: atskaņo visus mapē esošos ierakstus.
• [REP 1]: atkārtoti atskaņo vienu ierakstu.
• [REPFL]: atkārtoti atskaņo visus mapē esošos ierakstus.
• [RANDM]: mapē esošos ierakstus atskaņo nejaušā secībā.

[SYSTM]
(Sistēma)

[ASTBY]
(Automātiskā
gaidstāve)

Varat samazināt enerģijas patēriņu. Sistēma automātiski
pāriet gaidstāves režīmā, ja to nelietojat aptuveni
20 minūtes un tā nesaņem ieejas signālu.
• [ON]: ieslēdz automātiskās gaidstāves funkciju.
• [OFF]: izslēdz šo funkciju.

[VER]
(Versija)

Priekšējā paneļa displejā tiek rādīta informācija par
pašreizējo aparātprogrammatūras versiju.
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Iestatījumi un regulēšana

• Ja iestatījuma vērtību maināt uz [OFF], funkcija
BLUETOOTH tiek deaktivizēta.

Piezīmes

Citas funkcijas

Funkcijas Control
for HDMI lietošana
Izmantojot funkciju Control for HDMI
un pievienojot ierīci, kas ir saderīga ar
funkciju Control for HDMI, izmantojot
HDMI kabeli, vadība tiek atvieglota, jo
var izmantot tālāk aprakstītās funkcijas.
Funkcija Control for HDMI tiek aktivizēta,
norādot iestatījumam [CTRL (Control
for HDMI)] vērtību [ON] (11. lpp.).
Noklusējuma iestatījums ir [ON].

Sistēmas izslēgšana
Izslēdzot TV, sistēma un pievienotās
ierīces tiek automātiski izslēgtas.

Sistēmas audio vadība
Ja sistēmu ieslēdzat, kad skatāties TV,
tā skaņa automātiski tiek izvadīta,
izmantojot sistēmas skaļruņus.
Sistēmas skaļumu var pielāgot,
regulējot skaļumu ar TV tālvadības pulti.
Ja pēdējoreiz, kad skatījāties TV, tā
skaņa tika izvadīta, izmantojot sistēmas
skaļruņus, nākamajā TV ieslēgšanas
reizē tiks automātiski ieslēgta arī
sistēma.

Audio Return Channel (ARC)
Ja TV ir saderīgs ar audio atgriešanas
kanāla (ARC) tehnoloģiju, ātrdarbīgs
HDMI kabeļa savienojums TV skaņu
ļauj klausīties, izmantojot sistēmas
skaļruņus.
Control for HDMI ir savstarpējas vadības
funkcijas standarts, ko izmanto HDMI
CEC (Consumer Electronics Control —
sadzīves elektrotehnikas vadība)
saskarnei HDMI (High-Definition
Multimedia Interface — augstas
izšķirtspējas multivides saskarne).
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• Iepriekš minētās funkcijas var
nedarboties ar noteiktām ierīcēm.
• Atkarībā no pievienotās ierīces
iestatījumiem funkcija Control for HDMI
var nedarboties pareizi. Skatiet savas
ierīces lietošanas instrukcijas.

Enerģijas taupīšana
gaidstāves režīmā
Pārbaudiet, vai ir norādīti šādi
iestatījumi:
– Izvēlnē [HDMI] parametram [CTRL
(Control for HDMIHDMI)] ir iestatīta
vērtība [OFF] (11. lpp.).
– Izvēlnes [SYSTM] iestatījumam
[ASTBY] ir norādīta vērtība [ON]
(11. lpp.).
– Izvēlnes [SETBT] iestatījumam [BTSTB]
ir norādīta vērtība [OFF] (11. lpp.).

Citas funkcijas
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Par novietojumu

Papildinformācija

Piesardzības pasākumi
Par drošību
• Ja kāds ciets objekts vai šķidrums nonāk
sistēmā, atvienojiet sistēmu no rozetes
un pirms turpmākas darbināšanas lūdziet
to pārbaudīt kvalificētam servisa
darbiniekam.
• Nekāpiet uz sistēmas, jo varat nokrist
un savainoties vai sabojāt sistēmu.
• Nenovietojiet uz sistēmas citus
priekšmetus, izņemot TV iekārtu.

Par barošanas avotiem
• Pirms darbināt sistēmu, pārbaudiet,
vai darba spriegums atbilst vietējam
barošanas avotam. Darba spriegums ir
norādīts sistēmas aizmugurē esošajā
nosaukuma plāksnītē.
• Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti
atvienojiet to no sienas rozetes
(elektroenerģijas tīkla). Lai atvienotu
maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet
kontaktdakšu; nekad nevelciet aiz vada.
• Drošības nolūkos viena kontaktdakšas
kontaktplāksne ir platāka par otru, un
sienas rozetē (elektroenerģijas tīklā)
to var ievietot tikai vienā veidā.
Ja kontaktdakšu nevarat pilnībā ievietot
rozetē, sazinieties ar izplatītāju.
• Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads) ir jāmaina
tikai kvalificētā servisa darbnīcā.

Par uzkaršanu
Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst,
tā nav nepareiza darbība.
Sistēmu ilglaicīgi un nepārtraukti
izmantojot, sistēmas temperatūra
aizmugurē un apakšpusē ievērojami
palielinās. Lai izvairītos no apdegumu
gūšanas, neaiztieciet sistēmu.
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• Atstājiet sistēmas priekšpusi nenosegtu.
• Nenovietojiet sistēmu uz ierīces, kas
izstaro siltumu.
• Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu
un paildzinātu tās kalpošanas laiku,
novietojiet sistēmu vietā ar piemērotu
ventilāciju.
• Neuzstādiet sistēmu siltuma avotu
tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas
tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu
vai mehānisku triecienu iedarbībai.
• Sistēmas aizmugurē nenovietojiet neko,
kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres
un izraisīt darbības traucējumus.
• Ja sistēma tiek izmantota kopā ar TV,
VCR vai lenšu magnetofonu, var rasties
troksnis un pasliktināties attēla kvalitāte.
Šādā gadījumā novietojiet sistēmu tālāk
no TV, VCR vai lenšu magnetofona.
• Uzmanieties, ja sistēmu novietojat
uz īpaši apstrādātas (vaskotas, eļļotas,
pulētas utt.) virsmas, jo iespējams,
ka tā tiks notraipīta vai zaudēs krāsu.
• Uzmanieties, lai izvairītos no jebkādas
iespējamās savainošanās pret sistēmas
stūriem.
• Uzstādiet sistēmu tā, lai nesabojātu
skaļruni šīs sistēmas apakšdaļā.
• Šīs sistēmas skaļruņi nav magnētiski
ekranētā tipa skaļruņi.
Nenovietojiet magnētiskās kartes vai CRT
tipa televizoru uz šīs sistēmas vai tās
tuvumā.
• Nenovietojiet uz sistēmas priekšmetus,
kuru svars pārsniedz 30 kg. Šāds
priekšmets var sabojāt sistēmu.

Par darbību
Pirms pievienojat citas iekārtas, noteikti
izslēdziet sistēmu un atvienojiet to no
strāvas avota.

Par tīrīšanu
Tīriet sistēmu ar mīkstu, sausu drāniņu.
Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus,
ķīmiskās tīrīšanas pulveri, kā arī
šķīdinātājus, piemēram, alkoholu
vai benzīnu.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar
jūsu sistēmu, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.

Problēmu novēršana

Vispārīgi
Barošana netiek ieslēgta.
 Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots
maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads).
Sistēma nedarbojas normāli.
 Atvienojiet maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla
pievadu) no sienas rozetes
(elektroenerģijas tīkla) un pēc
dažām minūtēm atkal pievienojiet.
Sistēma tiek automātiski izslēgta.
 Darbojas automātiskās gaidstāves
funkcija. Izvēlnes [SYSTM]
iestatījumam [ASTBY] norādiet
vērtību [OFF] (11. lpp.).

Sistēma neizvada TV skaņu.
 Vairākkārt nospiediet tālvadības
pults pogu INPUT, lai displejā
parādītu [HDMI] (ja TV ir savienots ar
ligzdu HDMI OUT) vai [OPT] (ja TV ir
savienots ar ligzdu OPTICAL IN).
 Pārbaudiet sistēmu un TV
savienojošā HDMI kabeļa, digitālā
optiskā kabeļa vai audio kabeļa
savienojumu (sk. komplektācijā
iekļautos sākšanas norādījumus).
 Pārbaudiet TV skaņas izvadi. Plašāk
par TV iestatījumiem skatiet TV
lietošanas instrukcijās.
 Palieliniet TV skaļumu vai atceliet
skaņas bloķēšanu.
 Ja ar HDMI kabeļa palīdzību ir
pievienots TV, kas saderīgs ar
tehnoloģiju Audio Return Channel
(ARC), noteikti kabeli pievienojiet TV
ieejai HDMI (ARC) (sk. komplektācijā
iekļautos sākšanas norādījumus).
 Ja TV nav saderīgs ar tehnoloģiju
Audio Return Channel (ARC),
pievienojiet optisko digitālo kabeli.
Izmantojot HDMI savienojumu,
TV skaņa netiek izvadīta
(sk. komplektācijā iekļautos
sākšanas norādījumus).
 Ja skaņa netiek izvadīta no optiskās
digitālās izejas ligzdas vai ja
televizoram nav optiskās digitālās
izejas ligzdas, kabeļtelevizoru vai
satelītuztvērēju savienojiet tieši ar
sistēmas ligzdu OPTICAL IN.
Skaņu izvada gan sistēma, gan TV.
 Izslēdziet TV skaņu.
No sistēmas izvadītā TV skaņa atpaliek
no attēla.
 Skatoties filmas, skaņa var nedaudz
atpalikt no attēla.
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Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas
kāda no šīm problēmām, nepieprasiet
labojumus, pirms neesat izpildījis šos
problēmu novēršanas norādījumus.
Ja problēma netiek novērsta, sazinieties
ar tuvāko Sony izplatītāju.

Skaņa

Sistēma neatskaņo ar šo sistēmu
savienotās ierīces skaņu, vai arī ir
dzirdama tikai ļoti klusa skaņa.
 Nospiediet tālvadības pults pogu
 (skaļums) + un pārbaudiet
skaļuma līmeni (21. lpp.).
 Nospiediet tālvadības pults
pogu  (skaņas izslēgšana) vai
 (skaļums) +, lai atceltu skaņas
izslēgšanas funkciju (21. lpp.).
 Pārbaudiet, vai ir pareizi izvēlēts
ievades avots. Vairākkārt nospiežot
tālvadības pults pogu INPUT,
izmēģiniet citus ievades avotus
(6. lpp.).
 Pārbaudiet, vai visi sistēmas un
pievienotās ierīces kabeļi un vadi
ir kārtīgi ievietoti.
Basu skaņu nedzird, vai ir pārāk mazs
skaļums.
 Spiediet tālvadības pults pogu
SW  (zemfrekvenču skaļruņa
skaļums) +, lai palielinātu
zemfrekvenču skaļruņa skaļumu
(21. lpp.).
Nevar iegūt ieskaujošās skaņas efektu.
 Atkarībā no ieejas signāla un skaņas
lauka iestatījuma iespējama
neefektīva ieskaujošās skaņas
apstrāde. Atkarībā no programmas
vai diska ieskaujošās skaņas efekts
var būt neliels.
 Lai atskaņotu vairākkanālu audio,
sistēmai pievienotajā ierīcē
pārbaudiet digitālās audio izejas
iestatījumu. Detalizētu informāciju
skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļautajās lietošanas
instrukcijās.
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USB ierīce
USB ierīce netiek atpazīta.
 Mēģiniet veikt šādas darbības:
 Izslēdziet sistēmu.
 Atvienojiet un atkārtoti
pievienojiet USB ierīci.
 Ieslēdziet sistēmu.
 Pārliecinieties, vai USB ierīce ir
kārtīgi pievienota (USB) portam.
 Pārbaudiet, vai nav bojāta USB
ierīce vai kabelis.
 Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta.
 Ja USB ierīce ir pievienota,
izmantojot USB centrmezglu,
atvienojiet to un USB ierīci
pievienojiet tieši sistēmai.

BLUETOOTH ierīce
Nevar pabeigt BLUETOOTH
savienojuma izveidi.
 Pārbaudiet, vai deg indikators
BLUETOOTH (zils) (19. lpp.).
Sistēmas statuss

Indikators
BLUETOOTH
(zils)

Veicot BLUETOOTH
savienošanu pārī

Bieži mirgo

Sistēma mēģina izveidot Mirgo
savienojumu ar
BLUETOOTH ierīci
Deg

Sistēma ir BLUETOOTH
gaidstāves režīmā (kad
sistēma ir izslēgta)

Nedeg

 Pārliecinieties, vai savienošanai
paredzētā BLUETOOTH ierīce ir
ieslēgta un vai funkcija BLUETOOTH
ir ieslēgta.
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu un
BLUETOOTH ierīci.
 Vēlreiz savienojiet pārī šo sistēmu
un BLUETOOTH ierīci. Iespējams,
ka vispirms BLUETOOTH ierīcē būs
jāatceļ savienošana pārī ar šo
sistēmu.
 Ja sistēmas iestatījumam [BT PW]
ir norādīta vērtība [OFF], norādiet
vērtību [ON] (11. lpp.).
Nevar veikt savienošanu pārī.
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu
un BLUETOOTH ierīci.
 Pārbaudiet, vai sistēmai nav
traucējumu no bezvadu lokālām
iekārtām, citām 2,4 GHz bezvadu
ierīcēm vai mikroviļņu krāsns. Ja
tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
pārvietojiet ierīci tālāk no šīs
sistēmas.

Skaņa nav sinhronizēta ar attēlu.
 Skatoties filmas, skaņa var nedaudz
atpalikt no attēla.

Tālvadības pults
Tālvadība nedarbojas.
 Vērsiet tālvadības pulti pret
sistēmas priekšējā paneļa centru
(tālvadības sensoru) (19. lpp.).
 Noņemiet visus šķēršļus, kas
atrodas starp tālvadības pulti un
sistēmu.
 Ja tālvadības pults baterijas ir
izlādējušās, aizstājiet abas baterijas
ar jaunām.
 Pārliecinieties, vai spiežat pareizo
tālvadības pults pogu (21. lpp.).
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Sistēma ir izveidojusi
savienojumu ar
BLUETOOTH ierīci

Netiek izvadīta savienotās BLUETOOTH
ierīces skaņa.
 Pārbaudiet, vai deg indikators
BLUETOOTH (zils) (19. lpp.).
 Novietojiet tuvāk šo sistēmu
un BLUETOOTH ierīci.
 Ja tuvumā atrodas ierīce, kas ģenerē
elektromagnētisko starojumu,
piemēram, bezvadu lokālais tīkls,
cita BLUETOOTH ierīce vai
mikroviļņu krāsns, pārvietojiet
ierīci tālāk no šīs sistēmas.
 Noņemiet jebkuru šķērsli starp šo
sistēmu un BLUETOOTH ierīci vai
pārvietojiet šo sistēmu tālāk no
šķēršļa.
 Pārvietojiet savienoto BLUETOOTH
ierīci.
 Mēģiniet pārslēgt Wi-Fi
maršrutētāja, datora u.tml. ierīces
bezvadu frekvenci uz 5 GHz joslu.
 Palieliniet pievienotās BLUETOOTH
ierīces skaļumu.

Citi
Nepareizi darbojas funkcija Control
for HDMI.
 Pārbaudiet HDMI savienojumu
(sk. komplektācijā iekļautos
sākšanas norādījumus).
 Televizorā iestatiet funkciju Control
for HDMI. Informāciju par TV
iestatīšanu skatiet TV komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
 Ja pievienojat/atvienojat
maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu),
nogaidiet vismaz 15 sekundes,
pirms darbināt sistēmu.
 Ja savienojat video ierīces audio
izeju ar sistēmu, izmantojot kabeli,
kas nav HDMI kabelis, pastāv
iespēja, ka skaņa netiek izvadīta
funkcijas Control for HDMI dēļ.
Šādā gadījumā izvēlnes [HDMI]
iestatījumam [CTRL (Control for
HDMI)] norādiet vērtību [OFF]
(11. lpp.) vai kabeli no video ierīces
audio izejas ligzdas savienojiet tieši
ar TV.
Ja sistēmas priekšējā paneļa displejā
tiek parādīts uzraksts [PRTCT]
 Nospiediet sistēmas pogu /
(ieslēgt/gaidstāve), lai izslēgtu
sistēmu. Kad rādījums pazūd,
atvienojiet maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla
pievadu), pēc tam pārbaudiet,
vai nekas neaizsprosto sistēmas
ventilācijas atveres.
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Atiestatīšana
Ja sistēma joprojām nedarbojas pareizi,
atiestatiet sistēmu:

1

2

Turot nospiestu sistēmas pogu
/ (ieslēgt/gaidstāve),
5 sekundes turiet vienlaikus
nospiestu pogu INPUT un
VOL (skaļums) –.
Displejā tiek parādīts teksts [RESET],
un izvēlnes un skaņas lauku, u.c.
iestatījumiem tiek atjaunotas to
sākotnējās vērtības.
Atvienojiet maiņstrāvas
barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu).

Daļu un vadības pogu rādītājs
Papildinformāciju skatiet iekavās norādītajās lappusēs.

Galvenā ierīce
Priekšpuses un sānu panelis

Papildinformācija


(USB) ports (6. lpp.)
 Indikators BLUETOOTH (zils)
BLUETOOTH statuss
– Veicot BLUETOOTH savienošanu
pārī: bieži mirgo
– Notiek BLUETOOTH savienojuma
izveides mēģinājums: mirgo
– BLUETOOTH savienojums ir
izveidots: deg
– BLUETOOTH darbojas gaidstāves
režīmā (sistēma ir izslēgta): nedeg

 Atzīme N
Novietojiet ar NFCsaderīgu ierīci
šīs atzīmes tuvumā, lai aktivizētu
funkciju NFC.

 Poga / (ieslēgt/gaidstāve)
Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to
gaidstāves režīmā.

 Poga INPUT (6. lpp.)
 Poga PAIRING (8. lpp.)
 Pogas VOL (skaļums) +/–

 Priekšējā paneļa displejs
 Tālvadības sensors
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Aizmugures panelis

 Ligzda HDMI OUT ARC
 Ligzda OPTICAL IN
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 Ligzda ANALOG IN
 Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads)

Tālvadības pults

* Pogai  un  + ir sataustāms
punktiņš. Darbināšanas laikā izmantojiet
to kā norādi.

 Poga INPUT
 Poga / (ieslēgt/gaidstāve)
 Poga DIMMER
Displejam var pārslēgt spilgtumu.
Bright  Dark  Off
• Ja displeja spilgtumam ir
norādīta vērtība Off, displejs
tiek izslēgts, kad tas dažas
sekundes ir rādījis darbības
statusu.
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 Pogas MENU/
 (atlasīt)/
ENTER/BACK
Spiediet  vai , lai izvēlētos
izvēlnes elementus. Pēc tam
nospiediet ENTER, lai norādītu
izvēli.
Lai atgrieztos iepriekšējā displejā,
nospiediet BACK.
 Pogas  (skaļums) +*/–
Regulē skaļumu.
 Pogas SW  (zemfrekvenču
skaļruņa skaļums) +/–
Regulē basu skaņas skaļumu.
 Poga  (skaņas izslēgšana)
Īslaicīgi izslēdz skaņu.
 Poga CLEARAUDIO+
Automātiski atlasa skaņas
avotam piemērotu skaņas
iestatījumu.
 Poga SOUND FIELD (7. lpp.)
Atlasa skaņas režīmu.
 Poga VOICE (8. lpp.)
 Poga * atskaņot/pauze)
Pauzē vai atsāk atskaņošanu.
 Poga NIGHT (8. lpp.)
 Pogas / (iepriekšējais/
nākamais)
Lai pārietu uz iepriekšējā vai
nākamā faila sākumu.

Atskaņojamo failu tipi
Kodeks

Paplašinājums

MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)

.mp3

AAC

.m4a

WMA9 Standard

.wma

Piezīmes

• Iespējams, netiks atskaņoti daži datorā
rediģēti faili.
• Sistēma neatskaņo kodētus failus,
piemēram, DRM un bezzudumu.
• Sistēma spēj atpazīt šādus USB ierīču
failus un mapes:
– līdz 199 mapēm;
– līdz 150 failiem/mapēm atsevišķā slānī.
• Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo
sistēmu.
• Sistēma spēj atpazīt lielapjoma atmiņas
klases (Mass Storage Class — MSC) ierīces.
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Atbalstītie audio formāti
Šī sistēma atbalsta šādus audio
formātus.
• Dolby Digital
• Lineārā PCM, 2 kanālu, 48 kHz
(vai mazāk)

1)

Specifikācijas
Pastiprinātāja bloks
IZEJAS JAUDA (nominālā)
Priekšējais K+priekšējais L:
10 W+10 W (pie 4 omiem, 1 kHz,
1% kopējiem harmoniskiem
kropļojumiem)
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Priekšējais K/priekšējais L skaļrunis:
20 W (uz kanālu pie 4 omiem, 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis:
40 vati (pie 4 omiem, 100 Hz)
Ieejas
ANALOG IN
DIGITAL IN
Izeja
HDMI OUT ARC
Savienotājs
Tips A (19 kontakti)

USB bloks
(USB) ports
Tips A

BLUETOOTH bloks
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 4.0
Izvade
BLUETOOTH specifikācijas 2. jaudas
klase
Maksimālais sakaru uzturēšanas attālums
Bez šķēršļiem apm. 10 m1)
Maksimālais reģistrējamo ierīču skaits
8 ierīces
Frekvenču josla
2,4 GHz josla
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulācijas paņēmiens
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
— frekvences lēkāšana)
Saderīgie BLUETOOTH profili2)
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Atbalstītie kodeki3)
SBC4)
Pārraides diapazons (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (iztveršanas
frekvence 44,1 kHz)

Skaļruņi
Priekšējā K/priekšējā L skaļruņa bloks
Skaļruņu sistēma
2 skaļruņu sistēma, akustiskais
atsperojums
Skaļrunis
Augsto frekvenču skaļrunis:
14 mm–25 mm, balansa kupolveida
Zemo frekvenču skaļrunis:
43 mm×120 mm, konusveida

Zemfrekvenču skaļruņa bloks
Skaļruņu sistēma
Zemfrekvenču skaļruņa sistēma
Basus atstarojoša
Skaļrunis
100 mm, konusveida

Vispārīgi
Enerģijas prasības
220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz maiņstrāva
Enerģijas patēriņš
Ieslēgts: 25 W
Gaidstāves režīmā (ar ieslēgtu funkciju
Control for HDMI): ne vairāk par 6 W
Gaidstāves režīmā (ar izslēgtu funkciju
Control for HDMI): ne vairāk par 0,5 W
BLUETOOTH gaidstāves režīmā:
ne vairāk par 6 W
Izmēri (aptuveni; p/a/d)
702 mm×79 mm×311 mm
Masa (aptuveni)
6,5 kg
Dizains un specifikācijas var mainīties bez
brīdinājuma.
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Papildinformācija

HDMI bloks

Faktiskais diapazons mainās atkarībā no
tādiem faktoriem kā šķēršļu atrašanās
starp ierīcēm, magnētiskais lauks
mikroviļņu krāsns tuvumā, statiskā
elektrība, bezvadu tālrunis, uztveršanas
jutīgums, operētājsistēma,
lietojumprogramma utt.
2) BLUETOOTH standarta profili norāda,
kāds ir BLUETOOTH ierīču sakaru mērķis.
3)
Kodeks: audio signāla saspiešanas un
pārveidošanas formāts
4)
Subband Codec

Par BLUETOOTH sakariem
• BLUETOOTH ierīcēm jāatrodas ne
vairāk kā 10 metru attālumā vienai no
otras (bez savstarpējiem šķēršļiem).
Sakaru uzturēšanai piemērotais
attālums var samazināties pie tālāk
norādītajiem apstākļiem.
– Ja starp ierīcēm, kuras izveidojušas
BLUETOOTH savienojumu, atrodas
cilvēks, metālisks priekšmets, siena
vai cits šķērslis
– Ja šajā vietā ir uzstādīts bezvadu
lokālais tīkls
– Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
– Vietās, kur pastāv citi
elektromagnētiskie viļņi
• BLUETOOTH ierīces un bezvadu
lokālais tīkls (IEEE 802.11b/g) izmanto
vienu frekvenču joslu (2,4 GHz).
Ja BLUETOOTH ierīce tiek lietota netālu
no ierīces, kurai ir bezvadu lokālā
tīkla funkcionalitāte, var rasties
elektromagnētiskie traucējumi. Tas
var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas
ātrumu, troksni un nespēju izveidot
savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet
šādus līdzekļus:
– Izmantojiet šo sistēmu vismaz
10 metru attālumā no bezvadu
lokālā tīkla ierīces.
– Izslēdziet bezvadu lokālās tīkla
ierīces strāvas padevi, ja izmantojat
savu BLUETOOTH ierīci tuvāk par
10 metriem no tās.
– Uzstādiet šo sistēmu un BLUETOOTH
ierīci pēc iespējas tuvāk citu citai.
• Šīs sistēmas radioviļņu apraide var
traucēt dažu medicīnas ierīču darbību.
Tā kā šie traucējumi var izraisīt
nepareizu darbību, vienmēr izslēdziet
šo sistēmu un BLUETOOTH ierīci šādās
vietās:
– Slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās un
degvielas uzpildes stacijās, kā arī
jebkurā vietā, kur var būt viegli
uzliesmojošas gāzes
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– Automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatoru tuvumā
• Šī sistēma atbalsta BLUETOOTH
specifikācijai atbilstošās drošības
funkcijas, lai panāktu drošu
savienojumu BLUETOOTH
tehnoloģijas sakaru izmantošanas
laikā. Taču ar šo drošību var būt par
maz atkarībā no iestatījumu satura un
citiem faktoriem, tāpēc uzmanieties
vienmēr, kad veidojat sakarus ar
tehnoloģijas BLUETOOTH palīdzību.
• Sony neuzņemas nekādu atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, kas radušies
informācijas noplūdes dēļ laikā, kad
veikti sakari ar tehnoloģijas
BLUETOOTH palīdzību.
• BLUETOOTH sakarus nevar garantēt
ar visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām
ir tāds pats profils kā šai sistēmai.
• Ar šo sistēmu savienotajām
BLUETOOTH ierīcēm ir jāatbilst
BLUETOOTH specifikācijai, ko norādījis
uzņēmums Bluetooth SIG, Inc., un
atbilstībai ir jābūt sertificētai. Tomēr
arī tad, kad ierīce atbilst BLUETOOTH
specifikācijai, var rasties gadījumi,
kad BLUETOOTH ierīces īpatnības vai
specifikācija padara savienojuma
izveidi neiespējamu vai atbilst citām
vadības metodēm, rādījumiem vai
darbības principiem.
• Ja ar šo sistēmu ir savienota noteikta
BLUETOOTH ierīce, ir īpaša sakaru vide
vai apkārtējie apstākļi, var rasties
troksnis vai tikt aprauts audio signāls.
Ja rodas jautājumi vai problēmas
saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties
ar tuvāko Sony izplatītāju.
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