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Piesardzības pasākumi

Uzziņu rokasgrāmata

LV

Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS Direktīvas
ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli,
kas ir īsāks par 3 metriem.

Par novietojumu

Tīkla multivides atskaņotājs

NSZ-GS7

BRĪDINĀJUMS
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotraumas risku, nepakļaujiet
šo ierīci pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar
šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
Lai samazinātu aizdegšanās risku, nenosedziet ierīces ventilācijas
atveri ar avīzēm, galdautiem, aizkariem u.c. priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas avotu (piemēram, aizdegtas
sveces) iedarbībai.
Lai izvairītos no elektrotraumas, neaiztieciet korpusu. Labošanu
uzticiet tikai kvalificētam personālam.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus vai ierīces ar ievietotām
baterijām/akumulatoriem pārmērīga karstuma, piemēram, saules
staru un uguns, iedarbībai.

Paziņojums klientiem Apvienotajā Karalistē
un Īrijas Republikā
Jūsu drošībai un ērtībām, šī iekārta ir aprīkota ar formā lietu
kontaktdakšu, kas atbilst standartam BS1363.
Ja ir jāmaina kontaktdakšā ievietotais drošinātājs, ir jāizmanto
drošinātājs ar tādiem pašiem nominālajiem parametriem, kādi ir
komplektācijā iekļautajam drošinātājam, kā arī tam jābūt ASTA vai
BSI apstiprinātam atbilstoši BS1362 (tas ir, jābūt zīmei
vai ).
Ja šīs iekārtas komplektācijā iekļautajai kontaktdakšai ir
noņemams drošinātāja vāciņš, pēc drošinātāja maiņas to noteikti
uzlieciet. Nekad nelietojiet kontaktdakšu bez drošinātāja vāciņa.
Ja drošinātāja vāciņš pazūd, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Sony
apkopes centru.

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/
akumulatoriem (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda,
ka ar šī produkta komplektācijā iekļautajām baterijām/
akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem.
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.

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.

Āzijas un Klusā okeāna reģiona un Āfrikas
klientiem
Iepriekš norādītais simbols attiecas uz Eiropas Savienību un citām
Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu.

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. Pilnvarotais pārstāvis EMS un produkta
drošības jautājumos ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu
vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos
norādītās adreses.

Piesardzības pasākumi
• Kamēr atskaņotājs ir pievienots sienas rozetei, tas no
maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek atvienots
pat tad, ja pats atskaņotājs ir izslēgts.
• Uzstādiet ierīci tā, lai problēmu gadījumā barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu) varētu nekavējoties atvienot
no sienas kontaktligzdas.
• Nosaukuma plāksnīte atrodas atskaņotāja apakšpusē.
• Tālvadības pults nosaukuma plāksnīte atrodas bateriju vāciņa
iekšpusē.

Uzstādīšana
• Neuzstādiet atskaņotāju norobežotā vietā, piemēram,
grāmatplauktā vai līdzīgā vietā.

Austrālijas klientiem
Šī iekārta ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā starp
radiatoru un cilvēka ķermeni (neskaitot ekstremitātes: rokas,
plaukstas, kājas un potītes).

• Lai nepieļautu atskaņotāja sakaršanu, novietojiet to vietā
ar piemērotu ventilāciju.
• Atskaņotāju nenovietojiet uz mīkstas virsmas, piemēram,
paklāja, kas varētu aizsprostot ventilācijas atveres.
• Neuzstādiet atskaņotāju siltuma avotu tuvumā vai vietās,
kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu
vai mehānisku triecienu iedarbībai.
• Neuzstādiet atskaņotāju ārpus telpām, transportlīdzekļos,
kuģos vai citās līdzīgās vietās.
• Ja atskaņotājs no aukstuma tiek ienests siltumā vai tiek
novietots ļoti mitrā telpā, iespējama mitruma veidošanās
uz atskaņotāja ārējās virsmas, kā arī iekšpusē.
Šādā gadījumā atskaņotājs var nedarboties pareizi.
Ja tā notiek, atstājiet atskaņotāju ieslēgtu aptuveni
uz pusstundu, līdz iztvaiko mitrums.
• Neuzstādiet atskaņotāju slīpi. Tas ir paredzēts darbībai tikai
horizontālā novietojumā.
• Nenovietojiet metāla objektus atskaņotāja priekšpusē un
sānos. Tie var ierobežot radio viļņu uztveršanu.
• Nenovietojiet atskaņotāju tur, kur tiek izmantots medicīnas
aprīkojums. Tas var izraisīt medicīnas instrumentu
nepareizu darbību.
• Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnas
ierīci, konsultējieties ar savu ārstu vai medicīnas ierīces
ražotāju, pirms izmantojat bezvadu LAN funkciju.
• Nelieciet uz atskaņotāja smagus vai nestabilus priekšmetus.
• Pārvietojot atskaņotāju, atvienojiet no tā maiņstrāvas
barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) un citus
kabeļus.

Par barošanas avotiem
• Ja atskaņotāju ilglaicīgi nelietosit, atvienojiet to no sienas
rozetes. Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu), satveriet kontaktdakšu;
nekad nevelciet aiz vada.
• Lai nepieļautu maiņstrāvas barošanas vada
(elektroenerģijas tīkla pievada) sabojāšanu, ievērojiet tālāk
sniegtos norādījumus. Nelietojiet maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), ja tas ir bojāts, pretējā
gadījumā var saņemt strāvas triecienu vai rasties
aizdegšanās.
– Neiespiediet maiņstrāvas barošanas vadu
(elektroenerģijas tīkla pievadu) starp atskaņotāju un
sienu, plauktu vai citu priekšmetu.
– Nenovietojiet neko smagu uz maiņstrāvas barošanas
vada (elektroenerģijas tīkla pievada), kā arī nevelciet
aiz paša maiņstrāvas barošanas vada (elektroenerģijas
tīkla pievada).

Par skaļuma regulēšanu
Nepalieliniet skaļumu, kad klausāties sadaļu ar ļoti zema
skaņas līmeņa ievadi vai bez audio signāla. To darot, var
sabojāt dzirdi un skaļruņus, kad tiks atskaņota maksimāla
skaņas līmeņa sadaļa.

Par tīrīšanu
Tīriet korpusu, paneli un vadības ierīces ar mīkstu drāniņu.
Nelietojiet nekādus abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas
pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai benzīnu.

Par daļu nomaiņu
Gadījumā, ja šis atskaņotājs tiek remontēts, nomainītās daļas,
iespējams, tiks savāktas atkārtotai izmantošanai vai pārstrādei.

Par pievienošanu ligzdai HDMI
Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus, jo, nepareizi rīkojoties,
var sabojāt ligzdu HDMI un savienotāju.
• Uzmanīgi savietojiet atskaņotāja aizmugurē esošo ligzdu
HDMI un HDMI savienotāju, pārbaudot to formu.
Pārliecinieties, vai savienotājs nav apgriezts otrādi vai slīpi.
Ligzda HDMI

Ligzda HDMI

• Pārvietojot atskaņotāju, noteikti atvienojiet HDMI kabeli.

• Pievienojot vai atvienojot HDMI kabeli, HDMI savienotāju
turiet taisni. Nesagrieziet HDMI savienotāju un nespiediet
to ar spēku ligzdā HDMI.

Par 3D video attēlu skatīšanos
Skatoties 3D video attēlus, dažas personas var justies neērti
(piemēram, iespējams acu sasprindzinājums, nogurums vai
nelabums).
Sony visiem skatītājiem iesaka izmantot regulārus 3D video
attēlu skatīšanās pārtraukumus. Nepieciešamo pārtraukumu
ilgums un biežums katrai personai var atšķirties.
Par vislabāko rīcību izlemiet pats. Ja sajūtat diskomfortu,
pārtrauciet skatīties 3D video attēlus, līdz šī sajūta pāriet;
ja uzskatāt par nepieciešamu, konsultējieties ar ārstu.
Lai iegūtu jaunāko informāciju, pārskatiet arī (i) pārējo šim
produktam pievienoto ierīču lietošanas rokasgrāmatas un/vai
brīdinājuma ziņojumus, kā arī (ii) mūsu tīmekļa vietni*. Mazu
bērnu (īpaši to, kuri ir jaunāki par sešiem gadiem) redze
joprojām attīstās. Pirms maziem bērniem ļaujat skatīties 3D
video attēlus, konsultējieties ar ārstu (piemēram, pediatru vai
acu ārstu).
Pieaugušajiem ir jāpārrauga mazi bērni, lai nodrošinātu, ka tie
ievēro iepriekš minētos ieteikumus.

* Eiropas un Apvienotās Karalistes klientiem
http://www.sony-europe.com/myproduct/

Āzijas un Klusā okeāna reģiona un Āfrikas klientiem
http://www.sony-asia.com/support/

SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Uzmanību! Šis atskaņotājs jūsu televizora ekrānā
spēj neierobežoti ilgu laiku rādīt nekustīgu video
attēlu vai ekrāna displeja attēlu. Televizorā ilglaicīgi
atstājot nekustīgu video attēlu vai ekrāna displeja
attēlu, jūs riskējat neatgriezeniski sabojāt
televizora ekrānu. Īpaši uzņēmīgi pret to ir plazmas
displeja paneļa un projekcijas televizori.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar atskaņotāju,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Specifikācijas

Informācija par preču zīmēm

Ieejas/izejas ligzdas
HDMI IN

HDMI 19 kontaktu standarta savienotājs
Video: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1
Audio: Lineārā PCM (līdz 8 kanāliem), Dolby Digital

HDMI OUT

HDMI 19 kontaktu standarta savienotājs
Video: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2
Audio: Lineārā PCM (līdz 8 kanāliem), Dolby Digital, Dolby Digital Plus

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Optiskās izejas ligzda/-18 dBm (viļņa garums 660 nm)
Lineārā PCM (2 kanāli), Dolby Digital

LAN
USB

100BASE-TX kontaktligzda
USB ligzda, A tips*3

IR Blaster

Miniligzda (infrasarkano staru raidītāja (IR Blaster) kabeļa pievienošanai)

Barošana un citi
Enerģijas prasības

220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš

21 W

Izmēri (aptuveni)

204 mm×130 mm×35 mm
(platums/augstums/dziļums), ieskaitot izvirzītās daļas

Masa (aptuveni)

0,6 kg

Darba temperatūra
Darba mitrums

5 °C–35 °C
25%–80%

Bezvadu
Bezvadu LAN standarts

IEEE 802.11b/g/n

Frekvenču diapazons

2,4 GHz josla: kanāli 1–13

Modulācija

DS-SS modems un OFDM modems

Bluetooth
Saziņas sistēma

Bluetooth specifikācija, versija 3.0

Frekvenču diapazons

2,4 GHz josla: 79 kanāli ar 1 MHz BW

Modulācija
Saderīgie Bluetooth profili*4

FHSS
HID (Human Interface Device Profile — cilvēka interfeisa ierīces profils), SPP (Serial Port
Profile — seriālā porta profils)

Piederumi
Komplektācijā iekļautie piederumi

Tālvadības pults (tālvadība) NSG-MR5E (1)/R6 (AA lieluma) baterijas*5 (2)/
AC barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads) (1)/IR raidītāja kabelis (1)/
Ātrās uzstādīšanas norādījumi (1)/Darba sākšana (1)/Uzziņu rokasgrāmata (1)/
Garantijas karte (1)

*1 3D ievades spēja.
*2 3D izvades spēja.
*3 Detalizētu informāciju par USB ierīcēm, kuras var pievienot atskaņotājam, skatiet palīdzības rokasgrāmatā
(http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).
*4 Bluetooth profili ir standartizēti atbilstoši Bluetooth ierīces izmantošanas mērķiem.
*5 Sārma baterijas. Nomainot vecās baterijas, nelietojiet mangāna vai litija baterijas.

Papildinformācija
Par bezvadu LAN drošību
Tā kā saziņa, izmantojot bezvadu lokālā tīkla funkciju,
tiek izveidota ar radio viļņu palīdzību, bezvadu signālu,
iespējams, var pārtvert. Lai aizsargātu bezvadu saziņu,
šis atskaņotājs atbalsta dažādas drošības funkcijas.
Noteikti pareizi konfigurējiet drošības iestatījumus
atbilstoši savai tīkla videi.
• Bez drošības
Lai gan varat ērti veikt iestatījumus, jebkurš var pārtvert
bezvadu saziņu vai ielauzties jūsu bezvadu tīklā pat bez
jebkādiem sarežģītiem rīkiem. Atcerieties, ka pastāv
nepilnvarotas piekļuves vai datu pārtveršanas risks.
• WEP
WEP lieto drošu saziņu, lai nepiederošām personām
neļautu pārtvert saziņu vai ielauzties jūsu bezvadu tīklā.
WEP ir mantota drošības tehnoloģija, kas ļauj pievienot
vecākas ierīces, kuras neatbalsta TKIP/AES.

• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP ir drošības tehnoloģija, kas izstrādāta, lai novērstu
WEP trūkumus. TKIP nodrošina lielāku drošības pakāpi
nekā WEP.
• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES ir drošības tehnoloģija, kas izmanto uzlabotu
drošības paņēmienu, kurš atšķiras no WEP un TKIP.
AES nodrošina lielāku drošības pakāpi nekā WEP un TKIP.

• MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģiju un patentus
licencēja Fraunhofer IIS un Thomson.
• Termini HDMI un High-Definition Multimedia Interface,
kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC ASV un citās
valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
• Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un
dubultā D apzīmējums ir Dolby Laboratories preču zīmes.
• Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču
zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation
šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.
• WPA™ un WPA2™ ir Wi-Fi Alliance zīmes.
• Mūzikas un video pazīšanas tehnoloģiju un saistītos datus
nodrošina Gracenote®. Gracenote ir mūzikas pazīšanas
tehnoloģijas un saistītā satura piegādes nozares standarts.
Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē
www.gracenote.com.
Ar CD, DVD, Blu-ray Disc, kā arī ar mūziku un video
saistītie dati, ko nodrošina Gracenote, Inc.; autortiesības
© 2000–tagadne Gracenote. Gracenote programmatūra;
autortiesības © 2000–tagadne Gracenote. Uz šo produktu
un pakalpojumu attiecas vismaz viens Gracenote īpašumā
esošs patents. Nepilnu lietojamo Gracenote patentu
sarakstu skatiet Gracenote tīmekļa vietnē. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logotips un
Powered by Gracenote logotips ir Gracenote ASV un/vai
citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.
• Windows Media ir Microsoft Corporation ASV un/vai citās
valstīs reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
Uz šo produktu attiecas noteiktas Microsoft Corporation
intelektuālā īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas lietošana
vai izplatīšana ārpus šī produkta bez Microsoft vai
pilnvarotas Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
• Iekļauta Adobe Systems Incorporated tehnoloģija Flash®,
Flash® Lite® un/vai Reader®. Šajā Sony produktā ir iekļauta
Adobe® Flash® atskaņotāja programmatūra atbilstoši
Adobe System Incorporated licencei; autortiesības
© 1995–2010 Adobe Systems Incorporated. Visas tiesības
paturētas. Adobe, Flash, Flash Lite un Reader ir Adobe
Systems Incorporated ASV un/vai citās valstīs reģistrētas
preču zīmes vai preču zīmes.
• Izstrādāts, izmantojot UEI Technology™
Saskaņā ar Universal Electronics Inc. licenci.
Daļas © UEI 2000–2012
• Citi sistēmu un produktu nosaukumi parasti ir to ražotāju
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Šajā dokumentā
zīmes ™ un ® nav norādītas.

