Marrës AV shumëkanalësh

Fillo këtu
Përshëndetje, ky është Udhëzuesi i shpejtë i konfigurimit

STR-DN840
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Konfigurimi i altoparlantëve
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Lidhja e televizorit me pajisje të tjera
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Lidhjet e tjera
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Optimizimi dhe [Easy Setup] (Konfigurimi i lehtë) në ekran
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Luajtja

Çfarë ka në kuti
Nevojitet montimi i një sistemi altoparlantësh
dhe/ose pajisje tjetër e gatshme për t’u lidhur.

Marrës AV shumëkanalësh (1)

Telekomanda (RM-AAU169) (1)

Mikrofoni i optimizuesit (1)

Bateri R6 (përmasa AA) (2)

Antena AM në formë kornize (ajrore) (1)

Antena FM me tel (ajrore) (1)
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Në fillim, poziciononi
altoparlantët ekzistues rreth
dhomës duke përdorur
si referencë ilustrimin
e mëposhtëm.

 Ju mund të lidhni dy altoparlantë
FRONT HIGH në vend të dy altoparlantëve
SURROUND BACK nëse preferoni.
 Mund të lidhen deri në dy nën-vufera.

Më pas, lidhni altoparlantët me marrësin AV.
Përputhni etiketat e secilit terminal
me pozicionin e secilit altoparlant. Mos harroni
të lidhni edhe kabllon/kabllot e nën-vuferit.

10 mm




Basi
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Vazhdoni duke lidhur televizorin.
Për të shijuar video dhe audio
me cilësi të lartë, mënyra
optimale është të lidheni përmes
një kablloje HDMI me shpejtësi
të lartë (nuk jepet).

Luajtës Blu-ray Disc, PlayStation®3 ose sintonizues satelitor

Dixhital (cilësi më e mirë)
Analog (cilësi e mirë)
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Për të lidhur luajtësin tuaj
Blu-ray Disc, PlayStation®3,
ose sintonizuesin satelitor, thjesht
lidheni me një kabllo HDMI
me shpejtësi të lartë.

Nëse televizori juaj ka një fole
HDMI ARC, nuk është nevoja
për një kordon dixhital optik.

Nëse televizori juaj nuk ka fole
HDMI ARC, ju nevojitet një
kordon optik dixhital (nuk jepet)
për të shijuar zërin e televizorit
përmes altoparlantëve të sistemit.

Kablloja HDMI

Kordoni optik dixhital
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Për radio FM, lidhni antenën
e dhënë FM me tel (ajrore)
në folenë FM ANTENNA dhe
shtrijeni atë për marrje optimale.

Gjithashtu mund të lidhni
iPod/iPhone me terminalet
iPod/iPhone.

Në mënyrë alternative, lidhni
antenën tuaj të jashtme (ajrore).



Antena AM në formë kornize (ajrore)



Antena FM me tel (ajrore)

Me iPod, iPhone, etj.




Kabllo Apple USB
(nuk jepet)
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Lidhuni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë
përmes një LAN-i me valë ose kablloje LAN 
(nuk jepet).

Lidhni kordonin e rrymës
së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik)
 me një prizë muri (rrjeti).

[Network Settings] (Cilësimet e rrjetit) mund
të gjenden në menynë [Settings] (Cilësimet)
në menynë kryesore.
Për detaje të mëtejshme, vizitoni:
http://support.sony-europe.com/

Tani mund të ndizni marrësin
AV, televizorin, nën-vuferin
dhe pajisje të tjera.

Forma e kordonit të rrymës
së drejtpërdrejtë (rrjetit
elektrik) dhe daljet e rrymës
së drejtpërdrejtë ndryshojnë
në varësi të zonës.
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Më pas, lidhni mikrofonin
e dhënë të optimizuesit
në fishën AUTO CAL MIC.
Vendoseni afërsisht në vendin
ku uleni zakonisht, dhe në nivelin
e veshit – prapa një divani,
për shembull.
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Konfirmoni konfigurimin
e nën-vuferit aktiv.
Kur lidhet nën-vuferi, ndizeni
dhe ngrijini volumin përpara
se ta aktivizoni. Rrotulloni
çelësin e LEVEL të nën-vuferit
me rreth 1/3.

Vendosni bateritë
në telekomandë.
Shtypni / për të ndezur
marrësin AV. “BD” shfaqet në
ekranin e panelit të përparmë.

Për të përgatitur marrësin AV për
përdorim, kryeni [Easy Setup]
(Konfigurimi i thjeshtë) në ekran
duke përdorur telekomandën
e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak
minuta.

Pasi të shfaqet në ekran
[Easy setup is completed]
(Konfigurimi i thjeshtë u krye),
marrësi AV është gati për
t’u përdorur.

Nëse ekrani i konfigurimit nuk
shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur
AV në televizorin tuaj.

/
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Error Code 30

 Një altoparlant i vetëm i pasmë rrethues
lidhet me terminalet SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R.
Kur lidhni vetëm një altoparlant të pasmë
rrethues, lidheni me terminalin SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/
FRONT B L.

Kufjet janë të lidhura me folenë PHONES
te marrësi. Remove the headphones.

 Altoparlanti i përparmë i lartë majtas ose
i përparmë i lartë djathtas nuk është lidhur.

Error Code 31

Warning 40

Nuk janë zgjedhur altoparlantë. Shtypni
SPEAKERS për të vendosur altoparlantët.

Procesi i matjes ka përfunduar me zbulimin
e një niveli të lartë zhurme. Kryeni matjen
në një ambient të qetë.

Nëse në ekranin e televizorit shfaqet një kod
gabimi apo paralajmërimi pas kalibrimit
automatik, kërkojeni këtu më poshtë.
Pas marrjes së hapave të duhur, kryeni përsëri
kalibrimin automatik.

Error Code 32
Error Code 33
 Nuk është lidhur asnjë nga altoparlantët
e përparmë ose është lidhur vetëm një
altoparlant i përparmë.
 Mikrofoni i optimizuesit nuk është i lidhur
si duhet ose kablloja e mikrofonit të
optimizuesit mund të jetë e dëmtuar.
 Altoparlanti rrethues majtas ose rrethues
djathtas nuk është lidhur.
 Altoparlantët rrethues të pasmë ose
altoparlantët e përparmë të lartë janë
lidhur edhe pse janë lidhur altoparlantë
rrethues. Lidhni altoparlantin(ët) rrethues
në terminalet SPEAKERS SURROUND.
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Warning 41/Warning 42
 Hyrja nga mikrofoni i optimizuesit është
shumë e lartë.
 Distanca midis altoparlantëve dhe
mikrofonit të optimizuesit është shumë
e vogël. Vendosini më larg njëri-tjetrit.
Warning 43
Distanca dhe pozicioni i nën-vuferit nuk mund
të zbulohet. Kryeni matjen në një ambient
të qetë.
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Tani mund të zgjidhni çdo pajisje tjetër
që mund të keni.
1 Zgjidhni pajisjen që dëshironi dhe shtypni

Butonat hyrës

Ekrani i menysë zhduket dhe shfaqet ekrani
i riprodhimit të hyrjes së jashtme.
Hyrjet e disponueshme janë:
 BD/DVD
 GAME
 SAT/CATV
 VIDEO
 TV
 SA-CD/CD
2 Ndizni pajisjen dhe nisni riprodhimin.
3 Shtypni  +/– për të rregulluar volumin.
Mund të përdorni gjithashtu MASTER VOLUME
te marrësi AV.
4 Shtypni SOUND FIELD +/– për të shijuar
tingullin rrethues.
Mund të përdorni gjithashtu butonat
A.F.D./2CH, MOVIE ose MUSIC te marrësi AV.

.

Në fund, për të shijuar tingullin rrethues
shumëkanalësh, duhet të konfiguroni edhe
pajisjet e tjera që keni lidhur.
Kjo do të sigurojë që sinjali i tingullit që merret
nga çdo pajisje të jetë në formatin e duhur.
Audio dixhitale shumëkanalëshe
Kontrolloni cilësimin e daljes audio dixhitale
në pajisjet e lidhura.
Luajtës Blu-ray Disc Sony
Kontrolloni si më poshtë:
“Audio (HDMI)” është vendosur në “Auto”.
“Dolby Digital/DTS” është vendosur në “Bitstream”.
“Dolby Digital” është vendosur në “Dolby Digital”.
“DTS” është vendosur në “DTS”.
PlayStation®3
Kontrolloni që “Audio Output Settings”
në “Sound Settings” të jenë vendosur në “HDMI”
dhe “Automatic” (për versionin 4.21 të softuerit
të sistemit).
Për detaje shihni: Ju lutemi referojuni
udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjet
e lidhura.
Shijojeni.

SOUND
FIELD +/ +/13

Ky Udhëzues i fillimit të shpejtë kursen letrën
Për të ruajtur burimet natyrore, Sony ka reduktuar përdorimin e letrës duke mos përfshirë
më manualë të printuar plotësisht.
Megjithatë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe më shumë, mund të gjenden në internet:

http://support.sony-europe.com/
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