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Sistem audio për shtëpinë

PARALAJMËRIM

KUJDES
Përdorimi i mjeteve optike me këtë
produkt do të rrisë rrezikun ndaj syve.

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit,
mos e mbuloni hapësirën e ajrimit të
pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline,
perde etj.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj
burimeve me flakë të pambrojtur
(për shembull, qirinjtë e ndezur).

Kjo pajisje klasifikohet si produkt
LAZER I KLASIT 1. Kjo shenjë ndodhet
në anën e pasme nga jashtë.

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose
të goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk
duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose
spërkatjeve me ujë dhe mbi pajisje nuk
duhen vendosur objekte të mbushura
me lëngje, si p.sh. vazo.

Udhëzimet e përdorimit

Njoftim për klientët: informacioni
i mëposhtëm aplikohet vetëm për
pajisjet e shitura në vendet ku
aplikohen direktivat e BE-së.
Ky produkt është prodhuar nga ose për
llogari të Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni.
Pyetjet në lidhje me pajtueshmërinë
e produktit sipas legjislacionit të
Bashkimit Evropian do t'i adresohen
përfaqësuesit të autorizuar, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani.
Për çdo çështje shërbimi ose garancie,
drejtojuni adresave që jepen në
dokumentet e posaçme të shërbimit
ose të garancisë.

Mos e instaloni pajisjen në hapësira të
kufizuara si p.sh. në rafte librash apo
në mobilie në mur.
Duke qenë se spina kryesore përdoret
për të shkëputur njësinë nga rrjeti
elektrik, lidheni njësinë në priza të
rrymës alternative që mund të arrihen
lehtë. Nëse vini re një anomali në njësi,
shkëputni menjëherë spinën kryesore
nga priza e rrymës alternative.
Mos i ekspozoni bateritë ose pajisjet
me bateri të instaluara ndaj nxehtësisë
së tepruar si p.sh. drita e diellit dhe
zjarri.
Njësia nuk shkëputet nga rrjeti elektrik
për sa kohë që është e lidhur në prizën
e rrymës alternative, edhe nëse vetë
njësia është e fikur.

Vetëm për
Evropën

Hedhja e pajisjeve
të vjetra elektrike
dhe elektronike
(vlen për Bashkimin
Evropian dhe shtete
të tjera evropiane me
sisteme grumbullimi
të diferencuar)
Ky simbol mbi produkt ose mbi
paketimin e tij tregon se ky produkt
nuk duhet të trajtohet si mbeturinë
shtëpiake. Përkundrazi, do të
dorëzohet pranë pikës përkatëse të
grumbullimit për riciklimin e pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Duke
u siguruar që ky produkt të hidhet siç
duhet, ju ndihmoni në parandalimin
e pasojave të mundshme negative
për mjedisin dhe shëndetin, që në rast
të kundërt do të shkaktoheshin nga
trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve
të këtij produkti. Riciklimi i materialeve
do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve
natyrore.
Për më shumë informacion të detajuar
mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi
kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin
e grumbullimit të mbeturinave
shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë
produktin.
Aksesorët e aplikueshëm: Telekomanda

Hedhja e baterive
të përdorura
(e aplikueshme në
Bashkimin Evropian
dhe vendet e tjera
evropiane me sisteme
grumbullimi
të diferencuar)

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim
tregon se bateria që jepet me këtë
produkt nuk duhet të trajtohet si
mbeturinë shtëpiake.
Në disa bateri, ky simbol mund të
përdoret i kombinuar me një simbol
kimik. Simbolet kimike për zhivën (Hg)
ose plumbin (Pb) shtohen nëse bateria
përmban më shumë se 0,0005% zhivë
ose 0,004% plumb.
Duke u siguruar që këto bateri
të hidhen siç duhet, ju ndihmoni
në parandalimin e pasojave të
mundshme negative për mjedisin
dhe shëndetin që në rast të kundërt
do të shkaktoheshin nga trajtimi
i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj
baterie. Riciklimi i materialeve do
të ndihmojë në ruajtjen e burimeve
natyrore.
Në rast produktesh të cilat për arsye
sigurie, rendimenti apo integriteti
të dhënash kërkojnë lidhje të
qëndrueshme me një bateri të
inkorporuar, kjo bateri duhet të
zëvendësohet vetëm nga personel
i kualifikuar shërbimi.

Për të siguruar trajtimin e duhur të
baterisë, dorëzojeni produktin në fund
të periudhës së funksionimit të tij
pranë pikës përkatëse të grumbullimit
për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe
elektronike.
Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi
shihni pjesën që flet mbi heqjen
e sigurt të baterisë nga produkti.
Dorëzojeni baterinë pranë pikës
përkatëse të grumbullimit për riciklimin
e baterive të përdorura.
Për të dhëna më të hollësishme
mbi riciklimin e këtij produkti ose
të baterisë, kontaktoni me bashkinë,
shërbimin e grumbullimit të
mbeturinave shtëpiake ose dyqanin
ku keni blerë produktin.

Në lidhje me këtë manual
 “DVD” mund të përdoret si term
i përgjithshëm për DVD VIDEO,
DVD-R, DVD-RW, DVD+R ose
DVD+RW.
 CD-R ose CD-RW ndonjëherë
referohet si “DATA CD”.
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R ose DVD+RW
ndonjëherë referohen si “DATA DVD”.
 Ky manual shpjegon kryesisht
veprimet me telekomandën, por të
njëjtat veprime mund të kryhen duke
përdorur butonat në njësi që kanë
emra të njëjtë ose të ngjashëm.
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Disqet që mund të luhen
DVD

CD
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këtyre disqeve ka të tilla që nuk janë
konform me standardin CD, dhe mund
të mos luhen dot nga ky produkt.

DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*

Shënim për DualDisc-et
Një DualDisc është një produkt disk
me dy anë i cili përmban material të
regjistruar DVD në njërën anë dhe
material dixhital audio në anën tjetër.
Megjithatë, duke qenë se ana me
material audio nuk është konform me
standardin e kompakt-diskut (CD), nuk
garantohet riprodhimi në këtë produkt.

CD-DA (CD muzikore)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD

* Nëse disqet nuk do janë finalizuar
siç duhet, ato nuk mund të luhen.
Për më shumë informacion,
referojuni udhëzimeve të përdorimit
të dhëna me pajisjen e regjistrimit.

Shënim mbi përdorimin e riprodhimit
të një DVD-je
Disa funksione përdorimi për
riprodhimin e një DVD-je mund të jenë
bllokuar qëllimisht nga prodhuesit
e softuerit. Duke qenë se ky sistem
e luan një DVD sipas përmbajtjes së
diskut, disa veçori të riprodhimit mund
të mos jenë të disponueshme.

Disqet që nuk mund të luhen
 Disqet Blu-ray
 HD DVD
 DVD-RAM
 Disqet DVD Audio
 PHOTO CD
 Super Audio CD
 Pjesët me të dhëna të CD-Extra-ve
 Materiali audio të DualDisc-eve
 DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
në modalitetin VR (videoregjistrim)
 DVD-R/RW të përputhshëm me
CPRM (mbrojtje e përmbajtjeve
për mjete të regjistrueshme)
që përmbajnë materiale të
shënuara si disk për një kopjim.

Shënim mbi DVD-të me dy shtresa
Figura dhe zëri i riprodhuar mund të
ndërpriten për një çast kur kalohet nga
një shtresë në tjetrën.
Kodi rajonal (vetëm për DVD VIDEO)
Sistemi juaj ka një kod rajonal të
printuar në pjesën e pasme të njësisë
dhe do të luajë vetëm DVD VIDEO
(vetëm riprodhim) të etiketuara me
të njëjtin kod rajonal ose
.

Disqet muzikore të koduara me
teknologji për mbrojtjen e të drejtave
të autorit
Ky produkt është projektuar të
riprodhojë disqe që janë konform me
standardin e kompakt-diskut (CD).
Kohët e fundit, disa kompani
regjistrimesh tregtojnë disqe të
ndryshme muzikore të koduara me
teknologji për mbrojtjen e të drejtave
të autorit. Ju lutemi vini re se mes

Video

Prapashtesat

Video Xvid

“.avi”

Muzikë

Formati i skedarit

Prapashtesat

MP3 (MPEG1 Audio “.mp3”
Layer 3)1)
WMA2)

“.wma”

Foto

Formati i skedarit

Prapashtesat

JPEG

“.jpg” ose “.jpeg”

Formati MP3 PRO nuk mbështetet.
2)
Formatet WMA DRM, WMA Lossless
dhe WMA PRO nuk mbështeten.
1)

 Kur sistemi është i fikur

Shtypni
DISPLAY . Ora shfaqet për
rreth 8 sekonda.
 Kur sistemi është i ndezur

Shtypni TIME . Ora shfaqet për rreth
8 sekonda.

Lidhja e televizorit
Lidhni folenë e hyrjes video të
televizorit me folenë VIDEO OUT
të njësisë, duke përdorur kordonin
e dhënë të lidhjes video.

Vendosja e orës

4

Shtypni /  për të ndezur
sistemin.

Kur lidhni një luajtës me videokasetë
Lidhni televizorin dhe luajtësin me
videokasetë duke përdorur kordonët
video dhe audio (nuk jepen) siç
tregohet më poshtë.

Përdorni të njëjtën procedurë
për të cilësuar minutat.
Cilësimet e orës humbasin kur
shkëputni kordonin e rrymës ose
nëse ndodh ndërprerje e energjisë
elektrike.

Videokasetë

Njësia

2
3

4

Mos e lidhni direkt.

Butoni  (ngadalë përpara)
Shtypeni në modalitetin e pauzës
për të parë me lëvizje të ngadalta.



Butoni TIME
Shtypeni për të shfaqur ose
ndryshuar kohën e informacionit
gjatë riprodhimit.



Butoni DIMMER
Shtypeni për të ndryshuar
ndriçimin e ekranit të njësisë.
Shtypja në mënyrë të përsëritur
e butonit ndryshon ndriçimin
në 2 nivele (ndriçim/errësirë).

Butoni PRESET +/
Shtypeni për të zgjedhur një
stacion radioje të paravendosur.
Butoni  (hap/mbyll)
Shtypeni për të hapur ose mbyllur
sirtarin e diskut.



Njësia: Butoni ENTER
Telekomanda: Butoni
(hyrje)
Shtypeni për të futur/konfirmuar
cilësimet.
Njësia: Kontrolli i VOLUME
Rrotullojeni për të rregulluar
volumin.



Telekomanda: Butoni
VOLUME +/
Shtypeni për të rregulluar volumin.




Butoni ECHO
Shtypeni për të rregulluar nivelin
e jehonës.
Butoni MIC LEVEL
Shtypeni për të rregulluar volumin
e mikrofonit.

Njësia: Butoni /



Antenë përcjellëse FM
(e zgjatur horizontalisht).





Në altoparlantin e djathtë

Për klientët në Evropë:
http://support.sony-europe.com/
Për klientët në Amerikën Latine:
http://esupport.sony.com/LA



Për klientët në vende/rajone të tjera:
http://www.sony-asia.com/support

Kordoni i altoparlantit
(i zi/)



Në prizë

Foleja MIC (mikrofoni)
Përdoreni për të lidhur një
mikrofon.
Porta
(USB)
Përdoreni për të lidhur pajisje USB.
Kur pajisja e lidhur ka bateri të
rikarikueshme dhe sistemi është
i ndezur, bateria do të karikohet
nga sistemi.
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Butoni ANGLE/TIMER MENU
 Shtypeni për të ndryshuar
këndet e shikimit të kamerës
kur në një DVD VIDEO janë
regjistruar disa kënde.
 Shtypeni për të vendosur
kohëmatësin me luajtje. Shihni
gjithashtu përshkrimin për
butonin SHIFT .
Butoni  DVD MENU
 Shtypeni për të hapur ose
mbyllur menynë e DVD gjatë
riprodhimit të një DVD VIDEO.
 Shtypeni për t'u kthyer në
ekranin e mëparshëm gjatë
përdorimit të listës së dosjeve/
skedarëve që shfaqet në ekranin
e televizorit.
Butoni MUTING
Shtypeni për hequr zërin ose për të
rikthyer zërin.










Në altoparlantin e majtë
Kordoni i altoparlantit
(i kuq/)

Shënime mbi përdorimin
e telekomandës

 Me përdorim normal, bateria duhet
të zgjasë rreth 6 muaj.
 Nëse nuk e përdorni telekomandën
për një periudhë të gjatë kohe, hiqeni
baterinë për të shmangur dëmtimin
nga rrjedhja dhe gërryerja e baterive.

 Antena

 Altoparlantët

Gjeni një pikë dhe një drejtim që ofron
marrje të mirë sinjali kur të instaloni
antenën.
Mbajeni antenën larg nga kordonët
e altoparlantëve dhe nga kordoni
i rrymës për të shmangur kapjen
e zhurmës.

Lidhni kordonët e altoparlantëve.
 Energjia

Lidhni kordonin e rrymës në një prizë
muri.

 Foletë AUDIO IN dhe VIDEO OUT

7

8

Shtypni /  në mënyrë të
përsëritur për të zgjedhur
cilësimet [SCREEN] (Ekrani),
.
më pas shtypni

8

Pjesët dhe kontrollet



Telekomanda

Shtypni /  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
[TV System] (Sistemi i televizorit),
.
më pas shtypni

Njësia: Butoni  (ndal)/CANCEL

Shtypni /  në mënyrë të
përsëritur për të zgjedhur [PAL],
[NTSC] ose [Auto] (Automatike),
.
më pas shtypni

Telekomanda: Butoni  (ndal)
 Shtypeni një herë për të ndaluar
riprodhimin dhe për të kujtuar
pikën e ndalimit (pikën e
rifillimit). Shtypni  (ose 
në njësi) pas kësaj për të rikthyer
riprodhimin nga pika ku ndaluat.
Nëse dëshironi të nisni
riprodhimin nga pjesa/titulli/
kapitulli i parë, etj. shtypni 
(ose /CANCEL në njësi)
dy herë dhe më pas shtypni 
(ose  në njësi).
 Shtypeni për të anuluar
sintonizimin automatik gjatë
skanimit të frekuencave radio.

Shtypni SETUP  për të
çaktivizuar menynë
e konfigurimit.

Shënim

Pamja në ekranin e televizorit tuaj
mund të ndërpritet për një çast pas
ndryshimit të sistemit të ngjyrave siç
përshkruhet më lart.

Lidhni kordonin e rrymës në një
prizë muri.
Shtypni /  për të ndezur
sistemin.
Shtypni FUNCTION  në mënyrë
të përsëritur për të kaluar
funksionin në DVD/CD.
Riprodhimi nis automatikisht nëse
është ngarkuar një disk me një
funksion riprodhimi automatik.
Shtypni   dy herë për të ndaluar
riprodhimin.
Shtypni SETUP  në modalitetin
e ndalimit.
Shfaqet menyja e konfigurimit.

Butoni SHIFT
Mbajeni shtypur për të përdorur
butonat me etiketim rozë
(butonat e numrave, butonin
SLEEP  dhe TIMER MENU ).



Butoni SETUP
Shtypeni për të hapur ose mbyllur
menynë e konfigurimit.
Butoni DVD TOP MENU
 Shtypeni për të hapur menynë
e sipërme të DVD kur luani
një DVD.
 Shtypeni për të aktivizuar ose
çaktivizuar funksionin PBC kur
luani një VIDEO CD me
funksionin PBC.

Butoni ZOOM
Shtypeni për të zmadhuar ose
zvogëluar një pamje të shfaqur kur
shikoni një DVD VIDEO, VIDEO CD,
video Xvid ose imazh JPEG.
Ju mund të lëvizni figurën lart,
poshtë, majtas ose djathtas
në nivelet e përzgjedhura
të zmadhimit duke shtypur
/// .

Luajtja e një disku
1
2
3

Butoni PROGRAM
Shtypeni për të programuar pjesët
CD-DA për të programuar luajtjes,
ose shtypeni për të paravendosur
stacionet e radios.
Butoni REPEAT
Shtypeni për të aktivizuar
modalitetin e riprodhimit me
përsëritje/përzierje.



Butoni AUDIO/SLEEP
 Shtypeni për të zgjedhur një
format sinjali audio gjatë
riprodhimit nëse disponohen
formate të shumëfishta sinjalesh
audio.
 Shtypeni për të zgjedhur
modalitetin e marrjes FM
(mono ose stereo) kur dëgjoni
programet FM stereo.
 Shtypeni për të vendosur
kohëmatësin e fjetjes. Shihni
gjithashtu përshkrimin për
butonin SHIFT .
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Butoni / (ndezur/në pritje)
Shtypeni për të ndezur ose fikur
sistemin.




Sensori i telekomandës

Shtypni FUNCTION  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
funksionin e DVD/CD.

1

Shtypni   në njësi për të hapur
sirtarin e diskut.
Vendosni një disk në sirtarin
e diskut, më pas shtypni  
në njësi për të mbyllur sirtarin
e diskut.
Riprodhimi fillon automatikisht
kur mbyllni sirtarin e diskut.
Nëse riprodhimi nuk fillon
automatikisht, shtypni  .

2

3

Shtypni FUNCTION  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
funksionin e DVD/CD ose USB.
 DVD/CD: Për riprodhimin
e skedarëve në një disk.
 USB: Për riprodhimin e skedarëve
në një pajisje USB.

Butoni EQ
Shtypeni për të zgjedhur një efekt
zanor.



Njësia: Butoni TUNE +/
Telekomanda: Butoni
TUNING +/
Shtypeni për t'u sintonizuar te një
stacion i dëshiruar.
Njësia: Butoni /
(e mëparshme/tjetër)
Telekomanda: Butoni /
(e mëparshme/tjetër)
Shtypeni për të zgjedhur një pjesë,
skedar apo kapitull.

Butoni FUNCTION
Shtypeni për të zgjedhur një
funksion.

(Shembull: disk MP3)

Shtypni /  në mënyrë të
përsëritur për të zgjedhur llojin
e medias (muzikë/foto/video),
.
më pas shtypni

Ngarkoni burimin.

4

 Për disqe

Hapni sirtarin e diskut, vendosni një
disk në sirtar dhe mbylleni.

 Për një pajisje USB

Lidhni një pajisje USB me portën
(USB) .

Butoni BASS BOOST
Shtypeni për të krijuar një tingull
më dinamik. Ju mund të aktivizoni
ose çaktivizoni efektin duke
e shtypur në mënyrë të përsëritur.
Butoni TV INPUT
Shtypeni për të kaluar burimin
e hyrjes së televizorit mes sinjalit
televiziv dhe një burimi tjetër
hyrjeje.
Vini re se vetëm televizorët Sony
mund të përdoren me këtë
telekomandë.
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Luajtja e skedarëve në një
disk/pajisje USB

4

1
2

Me anën e etiketës lart.

4

Shtypni VOLUME +/  për të
rregulluar volumin.

Pajisja USB

15

3

Shtypni VOLUME +/  për të
rregulluar volumin.

Për të luajtur një dosje të dëshiruar

Shtypni VOLUME +/  për të
rregulluar volumin.
Kur dëshironi të luani një skedar
tjetër, ndaloni riprodhimin dhe më
pas ndiqni procedurën më poshtë.

1
2

Për të luajtur një skedar
të dëshiruar

Butoni TV / (ndezur/në pritje)
Shtypeni për të ndezur ose fikur
televizorin.
Vini re se vetëm televizorët Sony
mund të përdoren me këtë
telekomandë.

Butoni SUBTITLE
Shtypeni për të zgjedhur një gjuhë
titrash kur disponohen titra në
shumë gjuhë (p.sh. DVD VIDEO).
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Butoni
DISPLAY
Shtypeni për të shfaqur ose
fshehur menynë zbritëse për
modalitetin e kërkimit ose për
informacion mbi riprodhimin
aktual.

Njësia: Butoni  (luaj/pauzë)
Telekomanda: Butoni  (luaj),
butoni  (pauzë)
Shtypeni për të filluar ose
vendosur në pauzë riprodhimin.
Për t'u kthyer te riprodhimi nga
statusi i pauzës, shtypni 
(ose  në njësi).

Njësia kryesore

10



Telekomanda: Butoni ///
Shtypeni për të lëvizur kursorin për
zgjedhjen e artikullit.

6

Ndryshoni sistemin e ngjyrave nëse
është e nevojshme nga [PAL], [NTSC]
ose [Auto] (Automatike) pasi lidhni
televizorin. Gjendja e fabrikës për
sistemin e ngjyrave është [PAL] për
modelet e Evropës, Rusisë, Arabisë
Saudite dhe Argjentinës, dhe [NTSC]
për modelet e tjera. Vini re se funksioni
i konfigurimit të sistemit të ngjyrave
nuk është i disponueshëm për
modelet e Amerikës Latine
(përveç modelit të Argjentinës).

TV

Shtypni /  për të
vendosur orën dhe më pas
.
shtypni

Butoni / (përshpejto
prapa / përshpejto përpara)
Shtypeni për të gjetur një pikë
në një pjesë, skedar ose kapitull.





7

5

Konfigurimi i sistemit të
ngjyrave

1

Mbani shtypur SHIFT , më pas
shtypni ANGLE/TIMER MENU 
për të vendosur modalitetin
e vendosjes së orës.
Nëse në ekran shfaqet “SELECT”,
shtypni /  në mënyrë të
përsëritur për të zgjedhur “CLOCK”
dhe më pas shtypni
(hyrje) .

Montimi i sigurt i sistemit

Futni një bateri R6 (përmasa AA)
(nuk jepet), duke përputhur polaritetet
siç tregohet më poshtë.

AUDIO IN:
Lidhni një komponent të jashtëm
audio.
VIDEO OUT:
Lidhni folenë e hyrjes video të
televizorit ose projektorit.

Nëse lidhni një luajtës me videokasetë
mes këtij sistemi dhe televizorit,
mund të ketë rrjedhje video kur
shikoni sinjalin video nga ky sistem.
Mos e lidhni këtë sistem me një luajtës
me videokasetë.

9



Përgatitja e telekomandës

Kontrolloni faqet e mëposhtme
të internetit për informacion mbi
pajisjet e pajtueshme USB.

6

Për të shfaqur orën

Vendosni gominat e dhëna të
altoparlantëve në secilin cep në anën
e poshtme të altoparlantëve që të mos
rrëshqasin.

3

Pajisjet USB të përputhshme
me këtë sistem

4

Shënim mbi disqet me shumë sesione
Ky sistem mund të riprodhojë sesione
të njëpasnjëshme të një disku kur janë
të regjistruara në të njëjtin format me
sesionin e parë. Kur ndeshet një
sesion i regjistruar në një format tjetër,
ai sesion dhe të tjerat pas tij nuk mund
të riprodhohen. Kini parasysh se edhe
nëse sesionet janë të regjistruara në
të njëjtin format, disa sesione mund
të mos riprodhohen.

Vendosja e gominave
të altoparlantëve

2

 Disa skedarë mund të mos luhen
në varësi të formatit, metodës së
kodimit ose kushteve të regjistrimit.
 Disa pajisje USB mund të mos
funksionojnë me këtë sistem.
 Mos e lidhni sistemin dhe pajisjen
USB nëpërmjet një qendre USB.
 Sistemi mbështet ISO 9660 Niveli 1/
Niveli 2 për DATA CD.
 Sistemi mbështet UDF (Universal
Disk Format) për DATA DVD.
 Sistemi mbështet FAT16 dhe FAT32
për pajisjet USB.
 Sistemi mund të njohë skedarë apo
dosje në një pajisje DATA DVD,
DATA CD ose USB si më poshtë:
 deri në 188 dosje duke përfshirë
dosjen rrënjë në një pajisje
DATA DVD, DATA CD ose USB
 deri në 999 skedarë në një pajisje
DATA DVD, DATA CD ose USB
 Për leximin e skedarëve mund të
duhet kohë në rastet e mëposhtme:
 ka shumë dosje ose skedarë në
pajisjen DATA DVD, DATA CD
ose USB.
 kapaciteti i memories së pajisjes
USB është tepër i madh.
 memoria e pajisjes USB është
e fragmentuar.

Llojet e skedarëve që mund
të luhen

5

1

Shënime

Shënime për disqet
 Sistemi mund të luajë vetëm një disk
standard të rrumbullakët. Përdorimi
i disqeve jo standarde ose jo rrethore
(p.sh. disqe në formë kartoline,
zemre apo ylli) mund të shkaktojë
keqfunksionim.
 Mos përdorni një disk që ka të
bashkëngjitur një aksesor tregtar
si etiketë apo unazë.

Formati i skedarit

3

Shtypni /  për të lëvizur
kursorin te
, më pas
.
shtypni
Shtypni /  për të lëvizur
kursorin në një dosje që përmban
skedarin që dëshironi të luani,
.
më pas shtypni

3

Shtypni /  për të lëvizur
kursorin te
, më pas
.
shtypni
Shtypni /  për të lëvizur
kursorin te dosja e dëshiruar,
 (ose  ).
më pas shtypni
Riprodhimi fillon nga skedari
i parë në dosjen e zgjedhur, dhe
riprodhimi vazhdon derisa të
përfundojë riprodhimi i të gjithë
skedarëve brenda dosjes.
Shtypni VOLUME +/  për të
rregulluar volumin.

Shtypni /  për të lëvizur
kursorin te skedari që dëshironi,
 (ose  )
më pas shtypni
për të nisur riprodhimin.

16

Vijon 

Dëgjimi i zërit nga një
komponent opsional

Këshilla

 Ju mund të zgjidhni një skedar për
të luajtur duke shtypur / 
në mënyrë të përsëritur gjatë shikimit
të informacionit në ekran.
 Ju mund të ktheheni te ekrani
i mëparshëm duke shtypur
 DVD MENU  gjatë përdorimit
të listës së dosjeve/skedarëve që
shfaqet në ekranin e televizorit.
 Ju mund të lëvizni një faqe përpara
ose prapa duke shtypur / 
në listën e dosjeve/skedarëve
kur ekzistojnë shumë faqe për
përzgjedhjen e artikullit.

Ju mund të dëgjoni zërin nga një
komponent i lidhur me folenë AUDIO IN
në njësi duke përdorur një kordon
audio 3,5 mm stereo (nuk jepet).

1

Lidhni foletë e daljes audio
me komponentin dhe folenë
AUDIO IN të këtij sistemi duke
përdorur kordonin audio.

Funksionet e tjera
të riprodhimit

Për të luajtur një VIDEO CD
me funksione PBC
Kur filloni të luani një VIDEO CD me
funksione PBC (Playback Control) shqip:
kontroll i riprodhimit, shfaqet menyja
PCB për përzgjedhjen tuaj.
Për të përdorur PCB, shtypni dhe mbani
shtypur SHIFT , më pas shtypni
butonat e numrave për të zgjedhur
numrin e artikullit të dëshiruar.

Për të ndryshuar këndet (vetëm për
DVD VIDEO)
Shtypni ANGLE/TUNER MENU 
gjatë riprodhimit për të zgjedhur
këndin e dëshiruar.

Për të shfaqur titrat (vetëm për
skedarët video DVD VIDEO dhe Xvid)

 Për të luajtur pa përdorur
funksionet PBC

Shtypni SUBTITLE  në mënyrë të
përsëritur gjatë riprodhimit për të
zgjedhur gjuhën dëshiruar të titrave.

Shtypni DVD TOP MENU .
Kur fiket funksioni PBC, mund të
zgjidhni një pjesë të dëshiruar duke
vendosur një numër pjese.

Për të ndryshuar zërin

Për të zmadhuar pamjen e shfaqur.

Shtypni AUDIO/SLEEP  në mënyrë
të përsëritur gjatë riprodhimit për
të zgjedhur formatin e sinjalit
të dëshiruar audio.

2
3
4

Shtypni VOLUME   për të ulur
volumin.
Shtypni FUNCTION  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
funksionin AUDIO IN.
Nisni riprodhimin e komponentit
të lidhur dhe shtypni
VOLUME +/  për
të rregulluar volumin.

Ju mund të zmadhoni ose zvogëloni
një pamje të shfaqur kur shikoni një
DVD VIDEO, VIDEO CD, video Xvid ose
imazh JPEG.

Kur luani një DVD VIDEO me disa
formate audio, mund të ndryshoni
formatin e audios nga PCM,
Dolby Digital, etj. Nëse DVD VIDEO
regjistrohet me pjesë shumëgjuhëshe,
mund të ndryshoni edhe gjuhën
e audios.

Shtypni ZOOM  në mënyrë të
përsëritur për të zmadhuar pamjen.
Sa herë që shtypni këtë buton, niveli
i zmadhimit ndryshon. Ju mund të
lëvizni figurën e shfaqur lart, poshtë,
majtas ose djathtas në nivelet
e përzgjedhura të zmadhimit
duke shtypur /// .

Për të kërkuar një titull/kapitull/
pjesë, etj.

Për të luajtur sipas një rendi
të programuar
Zgjidhni pjesët që do të luani në rendin
që dëshironi (vetëm për disqet CD-DA).
Mund të programohen deri në 16 pjesë.

 Kur luani një DVD/VCD

1

2
3

4

Shtypni
DISPLAY  gjatë
riprodhimit.
Menyja zbritëse shfaqet në krye
të ekranit të televizorit.

1

Shtypni /  për të lëvizur
theksimin te fusha e numrit të
titullit/kapitullit.

2

Mbani shtypur SHIFT , më pas
shtypni butonat e numrave për
të futur numrin e titullit/kapitullit
(për shembull “02” për titullin 2,
“003” për kapitullin 3).

3
4

 për të kapërcyer
Shtypni
te titulli/kapitulli i zgjedhur.

 Kur luani një CD

1

2
3

4

Shtypni PROGRAM .
Në ekranin e televizorit shfaqet
ekrani i menysë së programeve.
Mbani shtypur SHIFT , më pas
shtypni butonat e numrave për të
futur një numër pjese me 2 shifra
(për shembull “02” për pjesën 2).
Shtypni   dhe përsëritni
procedurën në hapin 2 për të
programuar pjesë shtesë.
Shtypni ///  për të
zgjedhur [PLAY] (Luaj) për të
filluar luajtjen e programuar.

 Për të anuluar luajtjen e programuar

Shtypni
DISPLAY  gjatë
riprodhimit.
Menyja zbritëse shfaqet në krye
të ekranit të televizorit.

Shtypni  , më pas shtypni  .
Riprodhimi kalon në modalitetin
e luajtjes normale.
 Për të fshirë programin

Shtypni /  për të lëvizur
theksimin te fusha e numrit
të pjesës.

Shtypni PROGRAM . Më pas shtypni
///  për të zgjedhur [CLEAR]
.
(Pastro), dhe më pas

Mbani shtypur SHIFT , më pas
shtypni butonat e numrave për të
futur një numër pjese me 2 shifra
(për shembull “02” për pjesën 2).
 për të kapërcyer
Shtypni
te pjesa e zgjedhur.

Mbani shtypur SHIFT , më pas
shtypni butonat e numrave për të
futur një numër skedari me 2 shifra
(për shembull “02” për skedarin 2).

 Pasi të keni përfunduar

Për të zgjedhur një cilësim
ekuilizatori

Rregulloni volumin e mikrofonit në
“MIC 0” dhe shkëputni mikrofonin
nga foleja MIC .

Shtypni EQ  vazhdimisht gjatë
riprodhimit derisa të shfaqet
modaliteti i dëshiruar në ekranin
e panelit të përparmë.
Cilësimi i parazgjedhur nënvizohet.
 “FLAT”: Modaliteti i tingullit të
njëtrajtshëm dhe të pastër.
 “ROCK”: Gamë e përmirësuar e ulët
dhe e lartë për efekte dhe atmosferë
të shkëlqyer për zërin e filmave.
E shkëlqyer për filmat me aksion
dhe muzikën rock.
 “POP”: Ideale për të dëgjuar
muzikë pop.
 “JAZZ”: Gamë e pastër e lartë dhe
e mesme. Rikrijon atmosferën e një
klubi live me artistin përpara jush.
E mirë për muzikën jazz dhe për
të parë dramë.
 “CLASSIC”: Ideale për të dëgjuar
muzikë klasike dhe për të parë DVD
me koncerte live.

1
2

4

4

Shtypni ECHO  gjatë kohës
që këndoni.

5

Shtypni /  për të rregulluar
efektin e jehonës.

6

Shënim

Funksioni i mikrofonit është
i disponueshëm vetëm kur përdorni
funksionet DVD/CD dhe USB.

Dëgjimi i radios
Për të paravendosur stacionet
e radios

1
2

Mund të këndoni edhe ju bashkë
me muzikën duke lidhur mikrofonin
(nuk jepet)

2
3

3

 Për të rregulluar nivelin e jehonës
të mikrofonit.

Shoqërimi i këngës: Karaoke

1
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Lidhni një mikrofon opsional
me folenë MIC  në njësi.
“MIC ON” shfaqet në panelin
e ekranit.
Shtypni MIC LEVEL .
Shtypni /  për të rregulluar
volumin e mikrofonit.
Filloni të luani muzikë dhe
rregulloni volumin.

Shtypni FUNCTION  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur “FM”.
Mbani shtypur TUNING +/ 
për 2 sekonda derisa frekuenca
të fillojë të ndryshojë në ekran.
Sistemi skanon automatikisht
frekuencat e radios dhe ndalon
kur gjen një stacion të qartë.
Nëse skanimi nuk ndalon,
shtypni   për të ndaluar
skanimin, më pas kryeni
sintonizimin manual për t'u
sintonizuar në stacionin e dëshiruar.
Ju mund të kryeni sintonizimin
manual duke shtypur
TUNING +/  në mënyrë
të përsëritur.
Kur sintonizoheni në një stacion
që ofron shërbime RDS,
emri i stacionit shfaqet në ekran
(vetëm në modelet e Evropës).

 për të ruajtur
Shtypni
stacionin.

2

3

 [Brightness] (Ndriçimi)

Rregullon nivelin e ndriçimit të figurës.

 [Contrast] (Kontrasti)

Rregullon nivelin e kontrastit të figurës.

 [Hue] (Nuancat)

Rregullon nivelin e nuancave të figurës
(tonin e ngjyrave).

Cilësimet e [LANGUAGE] (Gjuha)

 [Saturation] (Thellësia)

Rregullon nivelin e thellësisë së figurës.

Ju mund të zgjidhni gjuhën e paraqitjes
në ekranin e televizorit.

Rregullon nivelin e mprehtësisë dhe
skajeve të figurës.

Ju mund të zgjidhni gjuhën e preferuar
të audios për DVD-të me disa kolona
zanore.

Cilësimet e [PREFERENCE]
(Preferenca)

 [Subtitle] (Titrat)

 [Rating] (Klasifikimi)

Ju mund të zgjidhni gjuhën e titrave
të regjistruara në një DVD VIDEO.

Ju mund të kufizoni riprodhimin
e DVD-ve që kanë klasifikim për të
rritur. Skenat mund të bllokohen ose
mund të zëvendësohen me skena
të tjera.
Nëse keni vendosur një fjalëkalim,
sigurohuni që të zhbllokoni mbrojtjen
me fjalëkalim duke vendosur
fjalëkalimin tuaj (shih “[Password]”
(Fjalëkalimi)) përpara se të ndryshoni
nivelin e klasifikimit.

 [Menu] (Menyja)

Ju mund të zgjidhni gjuhën e menysë
së një disku.

Cilësimet e [AUDIO]
 [DRC]

Rregullon nivelin e variacionit dinamik
për daljen audio.

 [Karaoke Setup] (Konfigurimi për
karaoke)

Shtypni /  për të zgjedhur një
nivel klasifikimi nga [0 Lock ALL]
(0 blloko të gjitha) deri në
[8 No Limit] (Pa limit), më pas
.
shtypni

[ECHO] (Jehona): Rregullon nivelin
e jehonës.
[MIC VOL] (Volumi i mikrofonit):
Rregullon nivelin e volumit
të mikrofonit.

 [Password] (Fjalëkalimi)

Ju mund të vendosni një fjalëkalim
për cilësimet e [Rating] (Klasifikimi)
dhe [Default] (Parazgjedhja) për të
shmangur funksionimin e padëshiruar.

Shtypni PRESET +/ 
(ose mbani shtypur SHIFT ,
më pas shtypni butonat
e numrave) për të zgjedhur
një numër të paravendosur.

Përdorimi
Ka gumëzhitje ose zhurmë e madhe,
ose stacionet arrijnë të kapen kur
sintonizohet në një stacion FM.
 Lidheni antenën mirë.
 Provoni një vend dhe një drejtim
tjetër që antena të marrë më mirë.
 Mbajeni antenën larg nga kordonët
e altoparlantëve dhe nga kordoni
i rrymës për të shmangur kapjen
e zhurmës.
 Fikni pajisjet elektrike aty pranë.

Zëri

Për të përdorur kohëmatësin
e luajtjes
Kohëmatësi i luajtjes mund të vendoset
me funksionet DVD/CD, USB, AUDIO IN
dhe FM.
Sigurohuni që të keni vendosur orën
para se të vendosni kohëmatësin
e luajtjes.

Shtypni VOLUME +/  për të
rregulluar volumin.

Kur një program stereo FM ka zhurmë
statike, shtypni AUDIO/SLEEP  në
mënyrë të përsëritur për të zgjedhur
“MONO”. Do të humbni efektin stereo,
por marrja do të përmirësohet.

1
2

3

Nuk ka tingull.
 Shtypni VOLUME +  në mënyrë të
përsëritur të rregulluar volumin.
 Kontrolloni lidhjet e altoparlantëve.
 Sistemi është në gjendjen e pauzës
ose në modalitet luajtjeje me lëvizje
të ngadalta. Shtypni   për
t'u kthyer te riprodhimi normal.

Disku nuk luhet.
 Kodi rajonal në DVD nuk përputhet
me sistemin.
 Brenda njësisë është kondensuar
lagështirë dhe mund të shkaktojë
dëmtim të lenteve. Hiqni diskun dhe
lëreni njësinë të ndezur për rreth
gjysmë ore.

Ka gumëzhitje ose zhurmë të madhe.
 Lëvizeni sistemin larg burimit të
zhurmës.
 Lidhni sistemin në një prizë tjetër
muri.
 Instaloni një filtër zhurme
(e disponueshme në treg) te kordoni
i rrymës.

Nuk mund të luhet një DATA CD ose
DATA DVD.
 DATA CD nuk është regjistruar në
Nivelin 1/Nivelin 2 të ISO 9660.
 DATA DVD nuk është regjistruar
në UDF (Universal Disk Format).

Mbani shtypur SHIFT ,
dhe më pas shtypni
ANGLE/TIMER MENU .
Shtypni /  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
.
“PLAY SET”, më pas shtypni

2

3

Për vendosjen
 Mos e vendosni sistemin në një
hapësirë të kufizuar ku ka pak
ventilim, duke qenë se kjo mund
të shkaktojë mbinxehje.
 Mos e instaloni sistemin pranë
burimeve të nxehtësisë siç janë
radiatorët ose tubacionet e ajrit,
ose në një vend ku bie drita
e drejtpërdrejtë e diellit, ku ka
pluhur të tepërt, dridhje mekanike
ose tronditje.
 Mos e instaloni sistemin në një
pozicion të pjerrët. Ai është
projektuar që të përdoret vetëm
në pozicion horizontal.
 Mos vendosni objekte të rënda
mbi sistem.

Nëse harroni fjalëkalimin, ndiqni
procedurën më poshtë për të
konfirmuar fjalëkalimin e vendosur
aktualisht.

1

2
3

Shtypni FUNCTION  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
funksionin e DVD/CD.
Shtypni   në njësi për të hapur
sirtarin e diskut.
Shtypni  , ZOOM 
.
dhe
Shfaqet [CUSTOM PAGE]
(Personalizo faqen), dhe mund të
konfirmoni fjalëkalimin e vendosur
aktualisht.
Për të dalë nga [CUSTOM PAGE]
(Personalizo faqen) shtypni
SETUP .

Për përdorimin
 Nëse sistemi sillet direkt nga një
vend i ftohtë në një të ngrohtë,
ose vendoset në një dhomë shumë
të lagësht, lagështira mund të
kondensohet mbi lentet jashtë
njësisë. Nëse ndodh kjo, sistemi
mund të mos punojë siç duhet.
Në këtë rast, hiqni diskun dhe lëreni
sistemin të ndezur për rreth gjysmë
ore derisa të avullojë lagështira.
 Nëse brenda në kasën e pajisjes bie
diçka, njësia duhet të hiqet nga priza
dhe duhet të kontrollohet nga një
personel i kualifikuar përpara se të
vihet sërish në punë.

 [Default] (Parazgjedhja)

Ju mund të rivendosni në gjendje
fabrike të gjitha opsionet e menysë së
konfigurimit dhe cilësimet personale.
Nëse keni vendosur një fjalëkalim,
sigurohuni që të zhbllokoni mbrojtjen
me fjalëkalim duke vendosur
fjalëkalimin tuaj (shih “[Password]”
(Fjalëkalimi)) përpara se të kryeni
rivendosjen.
Shtypni   për të zgjedhur
[Restore] (Rivendos) dhe më pas
.
shtypni

 Pajisja USB nuk njihet.
 Emrat e skedarëve ose të dosjeve
nuk shfaqen në këtë sistem.
 Riprodhimi nuk është i mundur.
 Tingulli kapërcehet.
 Ka zhurmë.
 Tingulli del i shtrembëruar.

Nuk mund të luhet një skedar video.
Skedari video është më i madh se
720 (gjerësi) × 576 (lartësi) piksel.
Emri i dosjes ose skedarit nuk shfaqet
saktë.
Sistemi mund të shfaqë vetëm numra
dhe shkronjat e alfabetit. Karakteret
e tjera shfaqen si “_”.

Shfaqet "OVER CURRENT".
 Është diktuar një problem me
nivelin e rrymës elektrike nga porta
(USB) . Fikni sistemin dhe
shkëputni pajisjen USB nga porta
(USB) . Sigurohuni që të mos ketë
probleme me pajisjen USB. Nëse
motivi në ekran vazhdon, kontaktoni
me shitësin më të afërt të Sony.
 Pajisja USB e lidhur nuk mund të
karikohet.
 Sigurohuni që pajisja USB të jetë
lidhur mirë.
 Ndizni sistemin nëse sistemi është
në modalitetin e gatishmërisë.
 Provoni të ndryshoni funksionin
e funksionit USB. Disa pajisje USB
mund të karikohen vetëm kur
sistemi është vendosur në
funksionin USB.

Një disk nuk fillon të luhet nga fillimi.
 Disku është në modalitetin e rifillimit
të luajtjes. Duke shtypur   një
herë gjatë riprodhimit bën që sistemit
të rifillojë modalitetin e luajtjes. Kur të
dëshironi të rifilloni riprodhimin nga
fillimi, shtypni   dy herë, më pas
shtypni  .
 Mund të jetë zgjedhur luajtja
e programuar ose modaliteti i luajtjes
së përzier. Ndaloni riprodhimin dhe
vendoseni modalitetin e luajtjes në
luajtje normale.
Disku nuk mund të nxirret dhe në
ekran shfaqet “LOCKED”.
Kontaktoni shitësin Sony ose shërbimin
lokal të autorizuar Sony.

Këshillë

Cilësimi i kohëmatësit të luajtjes
mbetet derisa cilësimi të anulohet
manualisht.

Për të ndryshuar ndriçimin e ekranit

Zgjidhni burimin e tingullit.
Shtypni /  në mënyrë
të përsëritur derisa të shfaqet
burimi i dëshiruar i tingullit,
.
më pas shtypni

Ndriçimi i ekranit mund të zgjidhet nga
2 nivele.
Cilësimi i parazgjedhur nënvizohet.
Shtypni DIMMER  në mënyrë të
përsëritur.
 “DIM OFF”: I ndritshëm.
 “DIM ON”: I errët.

Shtypni /  për të fikur
sistemin.
Sistemi ndizet automatikisht
përpara kohës së paravendosur.
Nëse sistemi ndizet në kohën
e paravendosur, nuk do të
aktivizohet kohëmatësi i luajtjes.
Mos e përdorni sistemin nga koha
kur sistemi ndizet derisa të fillojë
riprodhimi.

Për të shfaqur informacionin
e kohës së luajtjes

Përdorimi i menysë së
konfigurimit

Ky sistem është pajisur me një funksion
të gatishmërisë automatike. Me këtë
funksion, sistemi kalon automatikisht
në modalitetin e gatishmërisë pas
rreth 30 minutash nëse nuk përdoret
ose nuk ka dalje sinjali audio.
Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni
funksionin e gatishmërisë automatike.
Si parazgjedhje, funksioni
i gatishmërisë automatike është
i aktivizuar.

Mbani shtypur SHIFT ,
dhe më pas shtypni
ANGLE/TIMER MENU .
Shtypni /  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
“SELECT” dhe më pas
.
shtypni

Mbani shtypur /  në njësi
ndërkohë që sistemi është
i ndezur, derisa të shfaqet
“AUTO STANDBY ON” ose
“AUTO STANDBY OFF”.

Shtypni /  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
.
“PLAY SEL”, më pas shtypni

 Për të anuluar kohëmatësin

1

2

Mbi pastrimin
Pastroni kasën, panelin dhe kontrollet
me një pëlhurë të butë, disi të njomur
me solucion të butë larës. Mos përdorni
asnjë lloj pastruesi abraziv, pluhur
fërkimi ose solucione si alkooli ose
benzina.
Nëse keni pyetje ose probleme në
lidhje me sistemin, ju lutemi kontaktoni
shitësin më të afërt të Sony.

Mbi përdorimin e disqeve
 Për ta mbajtur diskun pastër, kapeni
nga cepat. Mos e prekni sipërfaqen.
 Mos ngjisni letër ose shirit mbi disk.
 Mos i ekspozoni disqet ndaj dritës së
drejtpërdrejtë të diellit ose burimeve
të nxehtësisë siç janë tubacionet
e ajrit të nxehtë, ose mos i lini në
një makinë të parkuar në dritë të
drejtpërdrejtë dielli duke qenë
se brenda makinës temperaturat
mund të rriten në mënyrë
të konsiderueshme.
Për akumulimin e nxehtësisë
 Megjithëse sistemi nxehet gjatë
punës, ky nuk është keqfunksionim.
 Kur volumi është i lartë për periudha
të gjata kohore, kasa nxehet. Ky nuk
është defekt. Megjithatë, duhet
shmangur prekja e kasës.
 Vendoseni sistemin në një vend
me ajrosje të mjaftueshme për të
parandaluar akumulimin e nxehtësisë
në sistem.
 Për të parandaluar një keqfunksionim,
mos mbuloni vrimat e ajrosjes.

Mbi ngjyrën e televizorit tuaj
SHËNIM I RËNDËSISHËM
Kujdes: Nëse lini të shfaqet
në televizor të njëjtin imazh
(një imazh të palëvizshëm video,
një foto në ekran, etj.) për një
periudhë të tejzgjatur kohore,
rrezikoni dëmtimin e përhershëm
të ekranit të televizorit tuaj.
Të prekshëm nga kjo janë
veçanërisht televizorët
me projeksion.

 [TV System]* (Sistemi i televizorit)

[PAL]: Për një televizor me sistem PAL.
[NTSC]: Për një televizor me
sistem NTSC.
[Auto] (Automatike): Për një televizor
të përputhshëm me PAL dhe NTSC.
* Cilësimi i parazgjedhur i llojit të
televizorit ndryshon në varësi
të vendit ose rajonit.

Shtypni SETUP  në modalitetin
e ndalimit.
Shfaqet menyja e konfigurimit.

 [Screen Saver] (Ruajtësi i ekranit)

Artikulli i zgjedhur
i konfigurimit

[ON] (Ndezur): Aktivizon ruajtësin
e ekranit kur është në modalitetin
e ndalimit, pauzës, pa disk, ose të
nxjerrjes për më shumë se 15 minuta.
[OFF] (Fikur): Çaktivizon ruajtësin
e ekranit.

 [TV Type] (Lloji i televizorit)

Kategoritë
e konfigurimit

3

4

[16:9]: Zgjidhni këtë kur lidhni një
televizor me ekran të gjerë ose një
televizor me një funksion për modalitet
të gjerë.

Opsionet

Shtypni /  për të zgjedhur
një nga kategoritë e menysë
së konfigurimit, më pas
.
shtypni
[4:3PS]: Shfaq një pamje me lartësi
të plotë, me anë të prera.

Shtypni /  për të zgjedhur
një artikull për konfigurim,
.
më pas shtypni   ose
Shtypni /  për të zgjedhur
opsionin që dëshironi të

ndryshoni, më pas shtypni
për të konfirmuar përzgjedhjen.
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Mbi lëvizjen e sistemit
Përpara se të lëvizni sistemin,
sigurohuni që brenda nuk ka disk
brenda dhe hiqni kordonin e rrymës
së drejtpërdrejtë nga priza e murit.

Mbi pastrimin e disqeve, pastruesit
e disqeve/lenteve
 Mos përdorni disqe pastruese
ose pastrues disqesh/lentesh
(duke përfshirë llojet e lëngshme
ose me spërkatje). Këto mund të
shkaktojnë keqfunksionim
të aparaturës.
 Përpara luajtjes, pastroni diskun me
një pëlhurë pastrimi. Fshijeni diskun
duke filluar nga qendra drejt skajeve.
 Mos përdorni tretës si benzina,
holluesit, pastruesit që blihen në
dyqan, ose sprejët antistatikë që
përdoren për disqet LP prej vinili.

Shtypni SETUP  për
të çaktivizuar menynë
e konfigurimit.

Cilësimet e [SCREEN] (Ekrani)

Shtypni FUNCTION  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur
funksionin e DVD/CD ose USB.

Kategoria
e zgjedhur

5

Përsëritni të njëjtën procedurë si te
“Për të kontrolluar cilësimin” derisa të
shfaqet “OFF” në hapin step 3 dhe më
.
pas shtypni

6

Ju mund të kryeni rregullime të
ndryshme të artikujve të menysë.
Artikujt që shfaqen mund të
ndryshojnë në varësi të vendit
ose rajonit.
Cilësimi i parazgjedhur nënvizohet.

Mbi funksionin e gatishmërisë
automatike

Zgjidhja e problemeve

 Sistemi mund të mos kalojë në
modalitetin e gatishmërisë në rastet
e mëposhtme:
 kur diktohet një sinjal audio.
 kur është lidhur një pajisje USB.
 gjatë riprodhimit të pjesëve ose
skedarëve audio.
 ndërkohë që është në punë
kohëmatësi i paravendosur i fjetjes
ose kohëmatësi i luajtjes.

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë
e mëposhtme gjatë përdorimit të
sistemit, kontrolloni këtë udhëzues për
t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin
përpara se të kërkoni riparime. Nëse
problemi vazhdon, kontaktoni shitësin
më të afërt të Sony.
Vini re se nëse personeli i shërbimit
i ndërron disa pjesë gjatë riparimit,
ata mund t'i mbajnë këto pjesë.

Figura

Nëse në ekran shfaqet "PROTECT"
Hiqeni menjëherë nga priza
kordonin e rrymës dhe kontrolloni
elementet e mëposhtme pasi të
zhduket “PROTECT”.
 A bëjnë qark të shkurtër kordonët
+ dhe  të altoparlantëve?
 A po bllokon ndonjë gjë vrimat
e ajrimit të sistemit?
Pasi të keni kontrolluar elementet
e mësipërme dhe nuk keni gjetur
probleme, lidhni kordonin e rrymës
dhe ndizni sistemin. Nëse problemi
vazhdon, kontaktoni me shitësin më
të afërt të Sony.

Nuk ka figurë.
 Kordoni i lidhjes së videos nuk është
lidhur mirë.
 Njësia nuk është e lidhur me folenë
e duhur të hyrjes së televizorit.
 Sistemi nuk është zgjedhur përmes
hyrjes video të televizorit.
 Sigurohuni që të lidhni sistemin me
televizorin duke përdorur kordonin
video (të dhënë) në mënyrë që të
arrini të shihni pamjet.
Megjithëse e vendosni raportin
e pamjes në “[TV Type]” (Lloji
i televizorit) te “[SCREEN]” (Ekrani),
figura nuk e mbush ekranin
e televizorit.
Raporti i pamjes në disk është i fiksuar
në disk

Energjia
Pajisja nuk është ndezur.
Kontrolloni që kordoni i rrymës të jetë
lidhur mirë.
Sistemi nuk kalon automatikisht
në modalitet gatishmërie.
 Funksioni i gatishmërisë automatike
nuk është i vlefshëm për
funksionin FM.

Specifikimet
Njësia kryesore
Seksioni i amplifikatorit
Dalja e fuqisë (nominale):
20 vat + 20 vat (8 om në 1 kHz,
1% THD)
Dalja e vazhdueshme e fuqisë RMS
(referenca):
25 vat + 25 vat (8 om në 1 kHz,
10% THD)
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Reagimi i frekuencës
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz
(±1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

Përmasat (GJ/L/TH, përfshirë zgjatimet
më të mëdha) (pa altoparlantët):
Afërsisht 170 mm × 133 mm ×
240 mm

Formati i sistemit të ngjyrave video
Modelet e Amerikës Latine
(përveç modelit të Argjentinës):
NTSC
Modelet e tjera: NTSC/PAL

Masa (pa altoparlantët):
Afërsisht 1,4 kg

Seksioni për USB-në
Porta
(USB):
Lloji A, rryma maksimale: 5 V,
500 mA

Hyrjet

AUDIO IN (foleja mini stereo 3,5 mm):
Ndjeshmëria 1 V, rezistenca
50 kilo-om

Seksioni i sintonizuesit
FM stereo, sintonizues FM
superheterodin

MIC (mini foleja mono):
Ndjeshmëria 4 mV, rezistenca
10 kilo-om

Diapazoni i sintonizimit:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(hapa nga 50 kHz)

Daljet

Antena: Antenë përcjellëse FM

VIDEO OUT:
Niveli maks. i daljes 1 Vp-p,
i pabalancuar, sinkronizim negativ,
rezistenca e ngarkesës 75 om

Altoparlanti
Sistemi i altoparlantëve:
Variacion i plotë, 8 cm dia., tipi kon

SPEAKERS:
Pranon rezistencë prej 8 om

Rezistenca nominale: 8 om
Përmasat (GJ/L/TH):
Afërsisht 148 mm × 240 mm ×
127 mm

Seksioni i luajtësit të disqeve
Sistemi:
Sistem kompakt disk dhe audio
dhe video dixhitale

Masa: Afërsisht 1,3 kg neto për
altoparlant

Vetitë e lazerit diodik
Kohëzgjatja e emetimit:
E vazhdueshme
Dalja lazer*: Më pak se 1000 μW

Sasia: 2 copë
Të përgjithshme
Furnizimi me energji
Modeli i Koresë: AC 220 V – 240 V,
50/60 Hz
Modelet e tjera: AC 120 V – 240 V,
50/60 Hz

* Kjo dalje është masa e vlerës në
një distancë prej 200 mm nga
sipërfaqja e lentes së objektivit
në bllokun marrës optik me
hapje 7 mm.
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Për të krijuar një tingull më dinamik
Shtypni BASS BOOST  në mënyrë
të përsëritur gjatë riprodhimit për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.
Cilësimi i parazgjedhur nënvizohet.
 “BASS ON”: Krijon një tingull më
dinamik.
 “BASS OFF”: Fik funksionin.

Modalitetet që mund të zgjidhen
dhe rendi i tyre ndryshojnë në varësi
të diskut ose skedarit.
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Pajisja USB nuk punon siç duhet.
 Nëse lidhni një pajisje të
pambështetur USB, mund të ndodhin
problemet e mëposhtme. Kontrolloni
informacionin në faqet e internetit
për pajisjet e pajtueshme USB duke
përdorur URL-të e renditura te
“Pajisjet USB të përputhshme me këtë
sistem”.

Skedarët në pajisjen aktuale DATA
DVD, DATA CD ose USB nuk mund
të luhen.
 Sistemi nuk mund të luajë skedarë
audio me mbrojtje të të drejtave
të autorit DRM (Digital Right
Management) ose skedarët
e shkarkuar nga një dyqan muzikor
online. Nëse provoni të luani një nga
këto skedarë, sistemi luan skedarin
të pambrojtur audio të radhës.
 Në disk ose në pajisjen USB nuk
ka skedarë që mund të luhen.

Rregullimi i zërit

Shënim

23

Masat paraprake

Vendosni një fjalëkalim të ri me
.
4 shifra, më pas shtypni
Kur të dëshironi të ndryshoni
fjalëkalimin, vendosni fjalëkalimin për
të zhbllokuar fushën e hyrjes, dhe më
pas vendosni një fjalëkalim të ri.

Sistemi nuk punon normalisht.
Shkëputni kordonin e rrymës së
drejtpërdrejtë nga priza e murit,
më pas rilidheni pas disa minutash.
29

Përgatitni burimin e tingullit.

Nisni nga fillimi nga hapi 1 i “Për të
përdorur kohëmatësin e luajtjes”.

 Për të kontrolluar cilësimin

1

Shtypni
DISPLAY  në mënyrë
të përsëritur gjatë riprodhimit.
Menyja zbritëse shfaqet në ekranin
e televizorit. Përveç informacionit të
kohës së luajtjes, mund të shikoni
informacion të tillë si p.sh. modalitetin
e përsëritjes aktuale, formatin
e zgjedhur audio dhe gjuhën e titrave.
Artikujt e shfaqur ndryshojnë në varësi
të burimit të riprodhimit.
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 Për të ndryshuar cilësimin

Ndiqni të njëjtën procedurë si
në hapin 4 për të cilësuar kohën
e ndalimit të riprodhimit.

26

Nuk ka zë nga mikrofoni.
 Shtypni VOLUME +  në mënyrë
të përsëritur të rregulluar volumin
e altoparlantit.
 Shtypni MIC LEVEL , më pas
shtypni   për të rregulluar
volumin e mikrofonit.
 Sigurohuni që mikrofoni të jetë lidhur
mirë me folenë MIC .
 Sigurohuni që mikrofoni të jetë
i ndezur.

Cilësimi [TV System] (Sistemi
i televizorit) nuk përputhet me
televizorin tuaj.
Rivendosni cilësimin (shihni “[Default]”
(Parazgjedhja) te cilësimet
“[PREFERENCE]” (Preferenca)).

7

Mbani shtypur SHIFT , më pas
shtypni AUDIO/SLEEP  në mënyrë
të përsëritur derisa në ekran
të shfaqet “OFF”.

Shtypni FUNCTION  në mënyrë
të përsëritur për të zgjedhur “FM”.
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Ka parregullsi ngjyrash në ekranin
e televizorit.
Altoparlantët e sistemi përmbajnë
pjesë magnetike, për këtë arsye mund
të ndodhin ndryshime të ngjyrave.
Kur ka parregullsi ngjyrash në ekranin
e televizorit, kontrolloni artikujt
e mëposhtëm.
 Vendosini altoparlantët të paktën
0.3 metra lart aparatit të televizorit.
 Nëse vazhdojnë parregullsitë
e ngjyrave, fikni një herë aparatin
e televizorit, më pas ndizeni sërish
pas 15 deri 30 minutash.
 Rivendosini altoparlantët më larg
nga aparati juaj i televizorit.

6

 Për të anuluar funksionin
e kohëmatësit të fjetjes

Këshillë

 [Sharpness] (Mprehtësia)

 [Audio]

5

Cilësoni kohën e fillimit
të riprodhimit.
Shtypni /  në mënyrë të
përsëritur për të vendosur orën, më
. Ndiqni të njëjtën
pas shtypni
procedurë për të vendosur minutat.
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Cilësimet e [VIDEO]

 [OSD] (Paraqitja në ekran)

Mbani shtypur SHIFT , më pas
shtypni AUDIO/SLEEP  në mënyrë
të përsëritur.
Sa herë që shtypni këtë buton, ekrani
i minutave (koha e mbetur) ndryshon
me nga 10 minuta.
Kur zgjidhni “AUTO” sistemi fiket
automatikisht pasi të ndalojë disku
ose pajisja USB aktuale, ose brenda
100 minutave.

Përsëritni hapat 2 deri 5 për të
paravendosur stacionet e tjera.
Mund të paravendosni deri
në 20 stacione FM. Stacionet
e paravendosura mbahen për rreth
gjysmë dite edhe nëse e shkëputni
kordonin e rrymës ose ndodh
ndërprerje e energjisë elektrike.
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[4:3LB]: Shfaq një pamje të gjerë
me shirita të zinj lart dhe poshtë.

Ju mund të vendosni sistemin të fiket
në një kohë të caktuar në mënyrë që
të flini gjumë duke dëgjuar muzikë.

Për të dëgjuar një stacion radioje
të paravendosur

1

4

Për të përdorur kohëmatësin
e fjetjes

Shtypni PRESET +/ 
(ose mbani shtypur SHIFT ,
më pas shtypni butonat
e numrave) për të zgjedhur
një numër të paravendosur.

Shtypni REPEAT  në mënyrë të
përsëritur për të zgjedhur
modalitetin e dëshiruar të luajtjes.
Modaliteti i zgjedhur shfaqet në ekran.
 “REP CHP”: Përsërit kapitullin aktual.
 “REP TIT”: Përsërit titullin aktual.
 “REP ALL”: Përsërit të gjithë titujt/
pjesët/skedarët.
 “REP OFF”: Sistemi kthehet në
modalitetin e riprodhimit normal.
 “SHUFFLE”: Luan në mënyrë të
përsëritur një skedar të zgjedhur
rastësisht nga dosja aktuale. Në këtë
modalitet, i njëjti skedar mund të
luhet më shumë se një herë.
 “REP 1”: Përsërit pjesën ose skedarin
aktual.
 “REP FLD”: Përsërit dosjen aktuale.
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Funksione të dobishme

Shtypni PROGRAM .
“P 01” pulson në ekran.

Për të përdorur menynë zbritëse
për informacione të ndryshme
gjatë riprodhimit

Shtypni
DISPLAY  në mënyrë
të përsëritur gjatë riprodhimit.
Sa herë që shtypni këtë buton, artikulli
i shfaqur ndryshon. Mund të shikoni
informacion të tillë si kohën e kaluar
të luajtjes dhe kohën e mbetur
të pjesës/kapitullit aktual. Artikujt
e shfaqur ndryshojnë në varësi
të burimit të riprodhimit.

 Kur luani një skedar audio/skedar
imazh JPEG/skedar video

17

Për të luajtur në mënyrë të
përsëritur

Konsumi i energjisë: 23 vat
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 Ky produkt është i mbrojtur nga disa
të drejtave të pronësisë intelektuale
të Microsoft Corporation. Ndalohet
përdorimi ose shpërndarja e kësaj
teknologjie jashtë këtij produkti pa
licencë nga Microsoft ose një filial
i autorizuar i Microsoft.
 MBI MPEG-4 VISUAL: KY PRODUKT
LICENCOHET SIPAS LICENCËS SË
PORTOFOLIT TË PATENTËS SË MPEG-4
VISUAL PËR PËRDORIM PERSONAL
DHE JOTREGTAR NGA NJË
KONSUMATOR PËR DEKODIMIN
E VIDEOVE NË PËRPUTHJE ME
STANDARDIN E MPEG-4 VISUAL
(“MPEG-4 VIDEO”) QË JANË KODUAR
NGA NJË KONSUMATOR I PËRFSHIRË
NË NJË AKTIVITET PERSONAL DHE
JOTREGTAR DHE/OSE ËSHTË MARRË
NGA NJË OFRUES I SHËRBIMIT VIDEO
I LICENCUAR NGA MPEG LA PËR TË
OFRUAR MPEG-4 VIDEO.
NUK JEPET OSE NUK NËNKUPTOHET
ASNJË LICENCË PËR ÇFARËDO
PËRDORIM TJETËR. INFORMACION
SHTESË, DUKE PËRFSHIRË
INFORMACIONIN QË LIDHET ME
LICENCIMIN DHE PËRDORIMIN
PROMOCIONAL, TË BRENDSHËM
DHE TREGTAR, MUND TË MERRET
NGA MPEG LA, LLC. SHIHNI
http://www.mpegla.com/
 Të gjitha markat e tjera tregtare dhe
markat tregtare të regjistruara janë
pronë e pronarëve përkatës. Në këtë
manual, markat TM dhe
nuk
specifikohen.

Sasia e njësisë kryesore: 1 copë
Aksesorët shoqërues:
Telekomanda (1)
Antenë përcjellëse FM (1)
Kordoni i videos (1)
Gominat e altoparlantëve (8)
Dizajni dhe specifikimet i nënshtrohen
ndryshimit pa dhënë njoftim.
 Konsumi i energjisë në gatishmëri:
0,5 W
 Zjarrfrenuesit halogjenë nuk
përdoren në disa qarqe të stampuara
elektrike.

Licencat dhe markat tregtare
 Sistemi përmban Dolby* Digital.
* Prodhuar me licencë nga
Dolby Laboratories.
“Dolby” dhe simboli me dy “D”
janë marka tregtare të
Dolby Laboratories.
 Logoja “DVD” është markë
tregtare e DVD Format/
Logo Licensing
Corporation.
 Patentat dhe teknologjia koduese
audio MPEG Layer-3 janë të
licencuara nga Fraunhofer IIS
dhe Thomson.
 Windows Media është markë tregtare
ose markë tregtare e regjistruar
e Microsoft Corporation në Shtetet
e Bashkuara dhe/ose vende të tjera.

®
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