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SHAKE-X7D/SHAKE-X3D

PARALAJMËRIM

PARALAJMËRIM
Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose
shok elektrik mos e ekspozoni aparatin
në shi dhe lagështi.
Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos e
mbuloni hapjen për ventilim të aparatit
me gazeta, mbulesa, perde, etj.
Mos ekspozoni aparatin në flakë të hapur
(për shembull qiri të ndezur).
Për të ulur rrezikun nga shoku elektrik,
mos ekspozoni aparatin në pikëtim ose
spërkatje, dhe mos vendosni gjëra të
mbushur me lëngje si vazo mbi aparatin.
Mos instaloni aparatin në vend të
mbyllur si raft për libra ose vitrina.
Meqë kyçësja kryesore përdoret për të
shkyçur njësinë nga rryma kryesore,
lidheni njësinë në një prizë të afërt. Nëse
vëreni ndonjë parregullsi më njësinë,
menjëherë largojeni kyçësen kryesore nga
priza e rrymës.
Mos ekspozoni bateritë ose pajisjet në
ngrohje të tepërt, si dritë dielli ose zjarr.
Kjo njësi nuk është shkyçur nga rryma deri
sa kyçësja kryesore është lidhur në prizë,
madje edhe nëse vetë njësia është shkyçur.
Kjo njësi është testuar dhe është
konstatuar që plotëson kufizimet e caktuar
nga EMC direktiva që përdoret një kordon
lidhës më të shkurtë se 3 metra.

KUJDES
Përdorimi i instrumenteve optike me këtë
produkt do të rrisë rrezikun për sytë.
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Kjo pajisje është klasifikuar si një PRODHIM
LASERI KLASA 1.
Kjo shenjë gjendet në pjesën e jashtme të
pasme.
Kur çpaketoni ose përdorni altoparlant të
madh dhe/ose të rëndë, siguroni që të
përdorni njësinë me dy ose më tepër
persona. Lëshimi i njësisë mund të shkaktojë
dëmtim të pronës ose lëndim.

Për konsumatorët në Evropë
Largimi i baterive dhe
pajisjeve të vjetra
elektrike dhe
elektronike (vlejnë për
Bashkimin Evropian
dhe shtete tjera
evropiane me sisteme
të ndarë të
grumbullimit)
Ky simbol në produktin, bateritë ose në
paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë
produkt nuk duhet të trajtohet sikur
mbeturina shtëpiake.
Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret
në kombinim me një simbol kimik. Simboli
kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund
të shtohen nëse bateria përmban më tepër se
0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke
siguruar që produkti largohet mirë, do të
ndihmoni në parandalimin e konsekuencave
potenciale negative në mjedisin jetësor dhe
shëndetin e njerëzve që mund të dëmtohet
nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij
produkti. Materialet për riciklim do të
ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.

Nëse produktet për shkaqe sigurie,
performancë ose integritet të të dhënave
kërkojnë lidhje permanente me bateri të
inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet
nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që
bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni
produktin në fund të jetës në pikë përkatëse
për grumbullim për riciklim të pajisjes
elektrike dhe elektronike.
Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni
pjesën për largimin e baterisë nga produkti
në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në
pikën përkatëse për grumbullim për
riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër
informata mbi riciklimin e këtij produkti
ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën
lokale për shërbime, kompaninë për
mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë
produktin.

Shënim për konsumatorët:
informatat në vijim vlejnë vetëm
për pajisjet që shiten në vendet
që zbatojnë Direktivat e BE-së.
Ky produkt është prodhuar nga ose në
emër të Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japoni. Pyetjet në lidhje me
pajtueshmërinë e produkteve në bazë
të legjislacionit të Bashkimit Evropian
do t'i drejtohen përfaqësuesit të
autorizuar, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Gjermani. Për çështje
servisimi ose garanci ju lutemi
drejtohuni në adresën e dhënë në
dokumentet e veçanta për servisim ose
garanci.

Me këtë, Sony Corporation, deklaron
që kjo kamerë digjitale është në pajtim
me kërkesat themelore dhe dispozitat
tjera relevante të Direktivës
1995/5/EC.
Për më tepër detaje, ju lutem shkoni në
këtë URL:
http://www.compliance.sony.de/

Ky Audio Sistem Shtëpiak është synuar për
lëshim audio dhe video të disqeve ose USB
pajisjeve, muzikë nëpërmjet NFC pajisjeve
kompatibile ose BLUETOOTH pajisje dhe
FM/AM kërkues. Ky sistem përmban edhe
karioke.

Për konsumatorët në Australi dhe Indi
Largimi i baterive dhe
pajisjeve të vjetra
elektrike dhe elektronike
(vlejnë për Bashkimin
Evropian dhe shtete
tjera evropiane me
sisteme të ndarë të
grumbullimit)

Për konsumatorët në Emiratet e
Bashkuara Arabe
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Njoftim për licencën dhe shenjën
është shenjë e DVD Format/
●
Logo Licensing Corporation.
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD-R”, “DVD VIDEO”, dhe “CD”
Logot janë shenja dalluese.
MPEG Layer-3 audio teknologjia
koduese dhe patentat e licencuar nga
Fraunhofer IIS and Thomson.
Windows Media është shenjë
dalluese e regjistruar ose shenjë
dalluese e Microsoft Corporation në
Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet
tjera.
Ky produkt është i mbrojtur nga disa
të drejta intelektuale të Microsoft
Corporation. Përdorimi ose
shpërndarja e teknologjisë së këtij
produkti është i ndaluar pa licencë
nga Microsoft ose ndonjë filiale e
autorizuar.
“WALKMAN” dhe “WALKMAN” logo
janë shenja dalluese të Sony
Corporation.
Ky sistem inkorporon olby*
Digital.
* Prodhuar nën licencën e Dolby
Laboratories. Dolby d h e double-D
simbolet janë shenja të Dolby
Laboratories.
Bluetooth ® shenja fjalë dhe logot janë
shenja të regjistruara nga Bluetooth SIG,
Inc. dhe gjitha përdorimet nga Sony
Corporation është me licencë. Shenjat
tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të
tyre përkatës.
N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e
regjistruar e NFC Forum, Inc në Shtetet e
Bashkuara dhe në vende tjera.
Android™ është shenjë dalluese e Google
Inc.
Google Play™ është shenjë dalluese e
Google Inc.
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Apple, Apple logo, iPhone, dhe iPod
touch janë shenja dalluese të Apple
Inc., të regjistruara në ShBA dhe shtete
tjera. App Store është shenjë shërbimi i
Apple Inc.
Made for iPod” dhe “Made for
iPhone” do të thonë që një aksesor
elektronik është bërë për t’u lidhur
posaçërisht me iPod ose iPhone,
respektivisht dhe është certifikuar
nga zhvilluesi për të përmbushur
standardet e performancës së Appleit. Apple nuk është përgjegjës për
operimin e kësaj pajisjeje ose
përputhshmëria e saj me standardet e
sigurisë dhe të rregulloreve. Ju
lutemi dijeni që përdorimi i këtij
aksesori me iPod ose iPhone mund të
ndikojë përformancat pa tel.
KY PRODUKT ËSHTË LICENCUAR
NËN MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENCË PËR PËRDORIM
PERSONAL DHE JO-KOMERCIAL TË
KONSUMATORËVE PËR
(I) ENKODIM TË VIDEOS NË
PËRPUTHJE ME MPEG-4
VISUAL STANDARD (“MPEG-4
VIDEO”)
DHE/OSE
(II) DEKODIM TË MPEG-4 VIDEO QË
KA QENË E ENKODUAR NGA
KONSUMATORI NË AKTIVITETE
PERSONALE DHE JO-KOMERCIALE
DHE/OSE ËSHTË MARRË NGA
NDONJË VIDEO PROVAJDER I
LICANCUAR PËR TË SIGURUAR
PEG-4 VIDEO.
NUK JEPET ASNJË LICENCË OSE
DO TË SUPOZOHET PËR ASNJË
PËRDORIM. INFORMACIONE
TJERA PËRFSHIRË EDHE ME
PËRDORIMET PROMOCIONALE, TË
BRENDSHME DHE KOMECIONALE
MUND TË MERREN NGA MPEG LA,
L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Të gjitha shenjat tjera dalluese dhe
shenjat e regjistruara dalluese janë të
mbajtëse të tyre përkatës.

Në këtë manual, shenjat
janë specifikuar.

TM

dhe ® nuk

Mbi këtë manual
Instruksionet në këtë manual janë për
modelet SHAKE-X7D dhe SHAKE-X3D.
Në këtë manual, SHAKE-X7D përdoret
për qëllime ilustrime përveç nëse theksohet
ndryshe.
Ky manual sqaron kryesisht përdorimin e
telekomandës, por edhe disa përdorime
mund të bëhen me butonat në njësinë që
kanë emrin e ngjashëm ose të njëjtë.

, që janë dhënë në
Ikonat, si
fillim të sqarimeve tregojnë për llojin e
mediave që mund të përdoren me
funksionin që sqarohet.
Disa ilustrime janë prezantuar si
vizatime koncepti dhe mund të jetë
ndryshe nga produkti i vërtetë.
Opsionet e shfaqura në ekranin e TV
mund të dalloj nga pjesa.
ř Rregullimi fabrik është nënvizuar.
Teksti i futur në kllapa ([--]) që
Paraqitet në TV ekranin dhe teksti
i futur në thonjëza (“--”) paraqitet
në ekranin.
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Foto: JPEG skedarë 1) (. jpg/. jpeg/.jpe)
Video: MPEG4 skedarë 1) (.mp4/.m4v),
1
Xvid skedarë (.avi)

Paketimi
Telekomanda (1)
R03 (AAA madhësi) bateri (2)
FM tel/AM rreth antenë (1)

Shënime

Disqet duhet të jenë në formatet
vijuese:

SHAKE-X7D vetëm

- CD-ROM/-R/-RW në DATA CD format
që përmbajnë MP31)2), JPEG4),
MPEG45) dhe Xvid skedarë, dhe
përputhet me ISO 96606) Level 1/Level
2 ose Joliet (formati i zgjeruar).
- DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in
DATA DVD format që përmban
MP31)2), JPEG4), MPEG45) dhe Xvid
skedarë, dhe përputhet me UDF
(Universal Disk Format).
Sistemi do të mundohet të lëshojë
me emërimet më lartë madje edhe
nëse nuk është në MP3/WMA/AAC/
JPEG/MPEG4/Xvid format. Lëshimi i
këtyre të dhënave mund të krijojë
zhurmë që mund të dëmtojë sistemi
ne altoparlantëve.

Njësia: HCD-SHAKEX7 (1)
Sistemi i altove: SS-SHAKEX7 (2)
AC kordon (kryesori)
- Vetëm modelet e Amerikës latine,
Lindjes së mesme dhe Afrikane (2)*
- Modele tjera (1)
* Sasia e kordonit kryesor që vije varet nga
rajoni i shitjes.

SHAKE-X3D vetëm
Njësia: HCD-SHAKEX3 (1)
Sistemi i altove: SS-SHAKEX3 (2)
AC kordon (kryesori) (1)
AC Karrikues (1) (jepet vetëm për disa
rajone)
AC karrikuesi nuk mund të
përdoret në Kili. Përdoreni
karrikuesin në vendet ku paraqitet
nevoja.

Disqe/skedarë që lëshohen
në disk/USB pajisje
Disqe që lëshohen
DVD VIDEO
DVD-R/DVD-RW in DVD VIDEO
format or video mode
DVD+R/DVD+RW in DVD VIDEO
format
VIDEO CD (Ver. 1.0, 1.1, and 2.0 discs)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM in VIDEO CD
format or super VCD format
AUDIO CD
CD-R/CD-RW in AUDIO CD format

Skedarë që lëshohen në disqe/USB
pajisje
Muzikë: MP3 skedarë 1)2) (.mp3), WMA
skedarë 1)3) (.wma), AAC skedarë 1)3)
(.m4a/.mp4/.3gp)
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1)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) është format
standard përcaktuar nga ISO/MPEG për të
dhëna të kompresuar. MP3 skedarët duhet të
jenë MPEG 1 Audio Layer 3 format.
2) Skedarët me të drejta kopjimi (Digital
Rights Management) nuk mund të lëshohen
në sistem.
3) USB pajisje vetëm.
4)
JPEG skedarë duhet të përputhen me DFC
formatin. (DCF “Design rule for Camera
File System”: Image standarde për
për aparate digjitale të rregulluar nga
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).)
5) MPEG4 skedarët duhet të incizohen në MP4.
Video kodekset dhe audio kodekset që
përmbahen janë:
- Video kodekset: MPEG4 Simple Profile
(AVC nuk përmbahet)
- Audio kodekset: AAC-LC (HE-AAC nuk
përmbahet.)
6) Format logjik të skedarëve dhe dosjeve në
CD-ROMs, përcaktuar nga ISO (International
Organization for Standardization).

Disqe/skedarë që nuk mund të
lëshohen
Nuk mund të lëshoni disqet më poshtë:
- BDs (Blu-ray Discs)
- CD-ROM incizuar në PHOTO CD
format
- Pjesë të CD-Extra ose Mixed CDs*
- CD disqe grafike
- Super Audio CD
- DVD Audio
- DATA CD/DATA DVD disk i krijuar në
Packet Write format
- DVD-RAM
- DATA CD/DATA DVD që nuk është
finalizuar mirë
- CPRM (Content Protection for
Recordable Media) compatibile
DVD-R/-RW incizuar në Copy-Once
programe
- Disk që nuk ka format standard
(p.sh. zemër, katror, yll)
- Disk që ka letër ngjitëse, letër ose
etiketë të ngjitur
Nuk mund të lëshoni skedarët vijuese
-JPEG skedarë më të mëdhenj se
3,072 (gjerë) × 2,048 (lartë)pakselë
në modin normal ose më tepër se
3,300,000 piksel në JPEG modin
progresiv që kryesisht përdoret në
ueb faqe.
- Video dosje që është më e madhe se
720 (gjerë) × 576 (lartë) pikselë.
- Video dhe pamje me gjerësi të madhe
dhe gjetësi.
- WMA skedarë WMA DRM, WMA
Lossless, ose WMA PRO format.
-AAC skedarë në AAC DRM ose
AAC Lossless format.
-AAC skedarë që është enkoduar në
96 kHz.
- Skedarë që janë nekriptuar ose
mbrojtur me fjalëkalime.
- Skedarë me DRM (Digital Rights
Management) mbrojtje. .
-MP3 PRO audio skedarë mund
të lëshohet si MP3 file.

- Sistemi mund mos të lëshojë
Xvid skedarë ose skedarë që është
Kombinuar nga dy ose më tepër
xvid skedarë.
- Sistemi nuk mund të lëshojë disa
Xvid skedarë që janë më të gjatë se
2 orë.
* CD e miksuar. Ky format i incizuar me
këngë dhe audio skedarë (AUDIO CD
data) në këngën e dytë dhe tretë të një seance.

Shënime mbi CD-R/-RW dhe
DVD-R/-RW/+R/+RW
Në disa raste, CD-R/-RW dhe
DVD-R/-RW/+R/+RW nuk mund të
lëshohen në këtë sistem për
shkak të cilësisë së incizimit ose
kushteve fizike të diskut ose
veçorive të pajisjes së incizimit
dhe softuerit të autorizimit. Për
më tepër informacione, shikoni
udhëzimet e përdorimit të
pajisjes së incizimit.
Disa funksione mund mos të
funksionojnë me disa DVD+Rs/+RW,
madje edhe nëse është finalizuar mirë. Në
këtë rast, shikoni diskun me shikimin
normal.

Shënime mbi disqet
Ky produkt është dizajnuar për të lëshuar
disqe që përputhen me Compact
Disc (CD) standard.
DualDisc dhe disa disqe muzikore të
enkoduar me teknologji për mbrojtje të
kopjimit nuk përputhet me CD
standard. Andaj, këto disqe
mund mos të jenë kompatibile
me këtë produkt.

Shënime mbi disqet me shumë
sesione
Ky sistem und të lëshojë sesione të shumtë
në disk kur incizohen në formatin e njëjtë
në sesionin e fundit. Megjithatë, nuk
garantohet që mund të punojë.
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Shënim mbi DVD VIDEO dhe
VIDEO CD dëgjimin
Disa përdorime për DVD VIDEO ose
VIDEO CD mund të jenë të kufizuara
qëllimisht nga prodhuesit e softuerit. Andaj,
disa veçori shikimi mund mos të jenë të
gatshme. Siguroni që të lexoni manualin e
DVD VIDEO ose VIDEO CD.

Shënime mbi skedarët që
lëshohen
Mund të zgjat më shumë lëshimi
kur :
- DATA CD/DATA DVD/USB pajisja
është incizuar me strukturë të ndërlikuar
të sistemit/
- audio skedarët, pamjet ose video
skedarët në dosje tjetër sapo janë
lëshuar.
Sistemi mund të lëshojë DATA CD/
DATA DVD ose USB pajisje në kushtet
vijuese:
- në thellësi deri më 8 dosje
- deri më 300 dosje
- deri më 999 skedarë në disk
- deri 2,000 skedarë në USB pajisje
- deri 650 skedarë në një dosje
Këto numra mund të dallojnë
varësisht nga konfiguracioni i tyre.
Dosjet që nuk kanë audio skedarë,
pamje ose vide kërcehen.
Skedarët e transferuar nga pajisje si
kompjuter mund mos të lëshohen në
renditjen në të cilën janë
transferuar.
Rendi i lëshimit mund mos të jetë i
rendit varësisht nga softueri
që përdoret për krijimin e audio
skedarëve, pamjeve ose videove.
Kompatibilitet me gjitha
MP3/WMA/ AAC/MPEG4/Xvid
softuer enkodimi,
pajisje incizimit dhe medie
incizuese nuk mund të
garantohet.
Varësisht nga Xvid skedari, fotografia
mund mos të jetë e pastër ose zëri mund
të kërcejë.
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Shënime mbi USB pajisjet
Ky sistem nuk garantohet të punojë
me gjitha USB pajisjet.
Ndonëse ka një lloj ndërlikimi të
funksioneve për USB pajisjeve,
përmbajtja që lëshohet e USB pajisjeve të
lidhur me sistemin janë muzikë, foto dhe
video. Për detaje, shikoni manualin e
përdorimit të USB pajisjes.
Kur të vendoset USb pajisje,
sistemi lexon gjitha skedarët në
USB pajisjen. Nëse ka shumë dosje
dhe skedarë në pajisjen, mund të
kalojë kohë më e gjatë për të
mbaruar leximin e gjithëve.
Mos e lidhni sistemin dhe USB pajisjen
me anë të USB gllavinës.
Me disa USB pajisje të lidhura, mund
të ketë një vonesë para se të kryhet
operimi nga sistemi.
Rendi i lëshimit për sistemin mund
të jetë ndryshe nga rendi i USB
pajisjes së lidhur.
Para përdorimit të USB pajisjes,
siguroni që mos të ketë asnjë virus në
pajisjen.

Ueb faqe për pajisje kompatibile
Kontrolloni ueb faqet më poshtë për
informacionet më të reja për USB dhe
BLUETOOTH pajisjet kompatibile.
Për konsumatorët në Amerikën Latine:
<http://esupport.sony.com/LA>
Për konsumatorët në Evropë dhe Rusi:
<http://www.sony.eu/support>
Për konsumatorët në vendet/rajonet
tjera:
<http://www.sony-asia.com/support>

Udhëzuesi për pjesët dhe kontrollet
Paneli lartë

Paneli përpara

*

butoni, ka pikë prekëse. Përdorni pikat prekëse si referencë gjatë përdorimit
të sistemit.
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(on/standby)
Kyç sistemin dhe e vendos në modin
standby.
SPEAKER LIGHT (faqe 43)
LIGHT MODE (faqe 43)
BLUETOOTH
Shtyp për të zgjedhë BLUETOOTH
funksionin.
PAIRING
Shtypni për të aktivizuar modin e
çiftimit të BLUETOOTH
funksionit.
BLUETOOTH indikatori (faqe 34)
MEGA BASS (faqe 39)
MEGA BASS indikatori (faqe 39)
(USB) 1 (PLAY) port
Lidhet me USB pajisje zgjedhore.
(USB) 2 (REC/PLAY) port
Lidhet dhe transferohet me
USB pajisje zgjedhore.
REC TO USB
Transferon muzikën në USB pajisje
zgjedhore që është lidhur me
(USB) 2 port.
FLANGER, ISOLATOR, SAMPLER,
DJ OFF (faqe 40)

MIC LEVEL (MIN/MAX)
Përshtat zërin e mikrofonit.
Ekrani
+/– (select folder)
Zgjedh dosjen në disk ose USB
pajisje.
S1, S2 (faqe 40)
(open/close)
Vendos ose largon diskun.
(go backward/go
forward) (faqe 19, 20, 22, 35)
TUNING+/– (faqe 33)
S3, S4 (faqe 40)
ENTER
Hyn në rregullimin.
(play)
Fillon dëgjimin.
Shtypeni
në njësinë për më
tepër se 2 sekonda, do të shfaqet
demonstrimi i zërit në sistem. Shtyp
për të ndaluar demonstrimin.
(stop)
Ndalon dëgjimin.
Shtyp dy herë për të anuluar
dëgjimin.

VOLUME/MULTI CONTROL
Rregullon zërin.* Përshtat
FLANGER dhe
ISOLATOR efektin ose emetimet të
SAMPLER efektin e zërit vazhdimisht
(faqe 40). Zgjedh FUNCTION ose
SOUND FIELD.

FUNCTION*

* Nuk mund të përdorni këtë këmbëz të
zërit kur DJ EFFECT, FUNCTION, ose
SOUND FIELD është zgjedhur.

* Shtyp këtë butona, rrotulloni
VOLUME/MULTI CONTROL
këmbëzën për të zgjedhë funksionin
ose fushën e zërit dhe shtyp ENTER.

(N-Mark) (faqe 36)
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MIC ECHO (faqe 42)

SOUND FIELD*
FOOTBALL (faqe 39)
Shtyp këtë buton vazhdimisht
për të zgjedhë “ON NARRATION”
ose “OFF NARRATION”.

PARTY CHAIN (faqe 41, 42, 51)

MIC 1/2 k y ç ë s j a
Lidh mikrofonin.

Censori i telekomandës

VOCAL FADER (faqe 43)

Kapaku i diskut

Telekomanda

PARTY LIGHT (faqe 43)
LIGHT MODE (faqe 43)
PLAY MODE (faqe 23, 24, 31)
REPEAT/FM MODE (faqe 25, 33)
SOUND FIELD butonat (faqe 39)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
Butonat numerike
Zgjedh këngën, kapitullin ose
skedarin. Kyçet ose memoroni
radio. Shënon fjalëkalimin.
SUBTITLE (faqe 21)
AUDIO (faqe 22, 26)
ANGLE (faqe 21)
SETUP (faqe 17, 25, 27, 51)
MEDIA MODE (faqe 19, 20, 24,
32)
CLEAR (faqe 21, 24)
VOCAL FADER (faqe 43)
MIC ECHO (faqe 42)
SCORE (faqe 43)

Shënime
ř Butonat numerik 2/AUDIO,

+ dhe
butonat kanë pikë prekse.
Përdorni
Pikën prekëse si referencë gjatë
përdorimit të sistemit.
ř Për të përdorur butonat me ngjyrë peme, shtyp
SHIFT ( ), dhe pastaj shtyp butonin.

DISPLAY (faqe 18, 27, 33, 35)
DISPLAY (faqe 24, 26)

+/– (select folder)
Zgjedh dosjen në diskun ose USB
pajisjen.
KEY CONTROL ë/ë (faqe 43)
DVD TOP MENU
Shfaq DVD titujt në TV ekranin.
DVD/TUNER MENU (faqe 20, 21,
34)

SLEEP (faqe 43)

RETURN (faqe 20, 24)

TIMER MENU (faqe 18, 44)

OPTIONS
Hyn ose del në menynë me
opsione.

(on/standby)
Kyç sistemin ose e vendos në modin
standby.

/ / /
Zgjedh opsionet në meny.
Hyn në rregullimet.
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MEGA BASS (faqe 39)
FUNCTION +/–
Zgjedh funksionin.
SEARCH (faqe 20, 21, 24)
SHIFT
Shtyp për të aktivizuar butonat me
ngjyrë peme.
+/–
Rregullon zërin.
(rewind/fast forward)
(faqe 20, 35)
/
(faqe 20)
Shikon Slow-motion Play.
TUNING+/– (faqe 33)
(play)
Fillon shikimin.
(go backward/go
forward) (faqe 19, 20, 22, 35)
PRESET+/– (faqe 34)
II

(pause) (faqe 19, 20, 35)

(stop)
Ndalon shikimin.
Shtyp dy herë për të anuluar
ose vazhduar shikimin.
Ndalon demonstrimin e
me zë të integruar.
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Nisja

Lidhja e sigurt e sistemit
SHAKE-X7D/SHAKE-X3D

Nisja

D është ndryshe
varësisht nga modeli.
Shikoni më poshtë.

Antena
Gjeni një vend dhe orientim që ofrojnë
pranim të mirë, kur e rregulloni antenën.
Mbani antenën larg nga kordonët e
altoparlantëve dhe nga kordoni elektrik
dhe USB kordoni për të shmangur
zhurmën.

Shtrijeni FM antenën
tel horizontalisht.

AM antena
rreth

Audio
Përdorni audio kordon (nuk është dhënë)
për të bërë cilëndo lidhje si në vijim:

- AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT
L/R kyçëset
– Lidhni me kyçëset për audio hyrje të
pajisjes zgjedhore.
– Lidhni me ndonjë audio sistem
tjetër për Party Chain funksionin
(faqe 41).

- AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN
L/R kyçëset
– Lidhni me kyçëset për audio dalje të
TV ose audio/video pajisjes. Zëri
emetohet nga sistemi.
– Lidhni me ndonjë audio sistem
tjetër për Party Chain funksionin
(faqe 41).
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- AUDIO IN 2 L/R kyçëset
Lidhni me kyçëset për audio dalje të
kompjuterit ose lojës. Zëri emetohet
nëpërmjet sistemit.

Shënime

• Siguroni që të përdorni vetëm altot e dhënë.
• Kur të lidhni kordonët e altove, vendosni
konektorin drejt në terminalin.

VIDEO OUT kyçëse
Përdorni video kordonin (nuk jepet) për
të lidhur video kyçësen e TV pajisjes
ose projektorit.

Power
Kyçni kordonin elektrik në prizë muri.

Shënim

Mos e lidhni këtë njësi në TV me anë të video
dekut.

AC kordoni i rrymës
(kryesori) i dhënë

Altoparlantë

Në prizën
në mur

- LED SPEAKER terminale
Lidhni LED SPEAKER konektorin e
altove me këtë terminal.
Drita e altoparlantëve do të reagojë
sipas burimit të muzikës. Mund të
zgjidhni skemën e ndriçimit dhe
ngjyrën sipas preferencës suaj
(faqe43).

- LEFT SPEAKER dhe RIGHT
SPEAKER terminale
(SHAKE-X7D vetëm)
- SPEAKERS terminale
(SHAKE-X3D vetëm)
Shembull:
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Duhet të lihet pak hapësirë mes kyçëses dhe
panelit mbrapa madje edhe kur kordoni i
rrymës është vendosur fortë. Kordoni duhet
të lidhet në këtë mënyrë. Kjo nuk është
defekt.
Shënime

Nëse adaptuesi i dhënë në kyçës
nuk përshtatet me prizën tuaj të
murit, hiqeni nga kyçësi (vetëm për
modelet me adaptues).
Demonstrimi shfaqet në panelin e
ekranit. Shtypni ?/1 për kyçje të
sistemit dhe demonstrimi mbaron
automatikisht.

Vënia e baterive
Vëni baterinë e dhënë R03 (madhësi
AA) duke përshtatur polaritetet si
më poshtë.

3 Shtyp FUNCTION +/– vazhdimisht

Shënime

• Mos përzieni bateri të vjetra me të reja ose
lloje të ndryshme të baterive.
• Nëse nuk e përdorni telekomandën kohë
më të gjatë, hiqni bateritë për të shmangur
mundësinë e dëmtimit nga rrjedhja e baterive
dhe korrozioni.

Për të marrë performancë optimale nga
sistemi, ju rekomandojmë që të vendosni
altoparlantët sipas skemës më poshtë:
A Njësia
B Altoparlant (majtë)
C Altoparlant (djathtë)
D TV

4 Shtyp

pa mos vendosur diskun
ose lidhje me USB pajisje.
LANGUAGE SETUP] paraqitet në TV
ekranin. Opsionet e dhënë mund të dallojnë
varësisht nga vendi ose rajoni.

Nisja

Pozicionimi i
altoparlantëve

për të zgjedhë “DVD/CD”, “USB
1”, ose “USB 2”.
Mesazhi udhëzues [Press ENTER to run
QUICK SETUP.] paraqitet në fund të TV
ekranit.

5 Shtyp /

r vazhdimisht për të zgjedhë
gjuhën dhe shtyp
.
[VIDEO SETUP] paraqitet në TV
ekranin.

6 Shtyp /

r vazhdimisht për të zgjedhë
rregullimin që përputhet me TV
.
llojin dhe shtyp
Pasi [QUICK SETUP is complete.]
të paraqitet në TV ekran, sistemi
është gati për dëgjim.

0.3 m

Rregullimi i opsionit manualisht
Shiko “Using the Setup Menu” (faqe 27).

Bërja e rregullimi të
“shpejtë”
Para përdorimit të sistemit, mund të bëni
rregullimet minimale bazë në “QUICK”
rregullimin.

1

Për të ndalë “QUICK” rregullimin.
Shtyp SETUP.
Shënim

Mesazhi për udhëzim paraqitet kur të kyçni
sistemin për herën e parë ose pasi të kenië
bërë “RESET” (faqe 51).

Kyçeni TV pajisjen dhe zgjidhni
video sinjalin.

2 Shtyp

për të kyçur sistemin.
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Ndryshimi i ngjyrës së
sistemit

Ndryshimi i modit të
lëshimit

(Përveç modelet e Amerikës
Latine, Evropiane dhe Ruse)
Vendosni sistemin e ngjyrës në PAL ose
NTSC varësisht nga sistemi i ngjyrës se TV
pajisjes tuaj.
Çdo herë që të bëni procedurën më poshtë,
sistemi i ngjyrës ndryshon sipas rendit:
NTSC PAL
Përdorni butonat në njësinë për të bërë
këtë operacion.

1 Shtyp për të kyçur sistemin.
2 Shtyp FUNCTION, dhe pastaj rrotulloni
VOLUME/MULTI CONTROL këmbëzën
për të zgjedhë “DVD/CD”, dhe shtyp
ENTER.

3 Mbaj shtypur DJ OFF dhe FOOTBALL
për më tepër se 3 sekonda.
“COLOR NTSC” ose “COLOR PAL”
paraqitet në ekran.

Rregullimi i orës
Nuk mund të rregulloni orën në Modin e
Kursimit të Energjisë.

1 Shtypni për kyçje të sistemit.
2 Mbaj shtypur SHIFT, dhe shtyp
TIMER MENU.
“PLAY SET” paraqitet në ekran.
Shtyp
vazhdimisht për të zgjedhë
“CLOCK SET”, dhe shtyp

3 Shtypni

/ me përsëritje për të
rregulluar orën, shtypni
.

4 Shtypni

/ me përsëritje për të
rregulluar minuta, shtypni .
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.

Shtypni me përsëritje DISPLAY
derisa sistemi është i shkyçur.
Demonstration
Demonstrimi kyçet.
No display (Power Saving Mode)

Ekrani fiket për kursim të energjisë.
Kohëmatësi dhe ora vazhdojnë të
punojnë brendshëm.
Clock

Ekrani i orës automatikisht kthehet në
Modin e Kursimit të Energjisë pas disa
sekondash

Shënime

Disk /USB Playback

Mund të përdorni iPhone/iPod me
këtë sistem me BLUETOOTH
lidhje vetëm.
Mund të përdorni USB adaptor (nuk
jepet) për të lidhur USB pajisjen në
njësinë nëse USB pajisja nuk mund të
kyçet në (USB) port.

Lëshimi i diskut

1

2 Për DVD/CD funksionin:
Shtyp
në njësinë për të hapur
kapakun e diskut për të vendosur diskun
me
etiketën nga lartë.
Kur të lëshoni
disk 8cm siç
është CD e
thjeshtë,
vendosni në
rrethin e
brendshëm të
vendit

3(

vetëm)
Shtyp MEDIA MODE vazhdimisht për
të zgjedhë media ([MUSIC]/
[VIDEO]/[PHOTO]) që doni.

4 Shtyp
Për

Për USB funksionin:
Lidhni USB pajisjen në
(USB) 1 ose (USB) 2 port.
USB pajisje

Shtyp

Ndalë dëgjimin
Pauzuar dëgjiminII
Dëgjim të
vazhduar ose
kthim në dëgjim
normal
dy here

Anuluar pikën e
vazhdimit
Zgjedhë këngë,
skedarë,
kapitull ose
skendë

Shtyp
në njësinë për të
mbyllur kapakun e diskut.

Mos e shtyni me forcë kapakun e
diskut për të mbyllur sepse kjo mund
të shkaktojë defekt.

për të filluar.

Disc/USB Playback

Shtyp FUNCTION +/– vazhdimisht për
“DVD/CD”, “USB 1”, ose
“USB 2”.
Mund të përdorni edhe butonat në
njësinë. Shtyp FUNCTION, dhe pastaj
rrotullor VOLUME/MULTI CONTROL
këmbëzën për “DVD/CD”, “USB 1”, ose
“USB 2”, dhe shtyp ENTER.

ose
gjatë
dëgjimit.
Ose mbani shtyp SHIFT, pastaj
shtyp butonat numerike dhe
shtyp
. (Operimi mund
të ndalohet nga disku ose
USB pajisja)

Për të zgjedhë USB memorien
Mund të zgjidhni cilën memorie të përdorni
si burim për dëgjim ose destinacion
transferimi nëse USB ka memorie të
brendshme dhe kartë memorie. Siguroni që
të zgjidhni memorien para se të filloni me
dëgjimin ose transferimin/

1
2

Shtyp OPTIONS.

3

Shtyp / vazhdimisht për të
zgjedhë memorien dhe shtyp
Për të dalë nga menyja e opsioneve,
shtyp OPTIONS.

Shtyp / vazhdimisht për të
“MEM SEL”, dhe shtyp
.
.
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Për të lëshuar nga ndonjë audio ose
video skedar specifik

1

Shtyp MEDIA MODE vazhdimisht
për të zgjedhë [MUSIC] ose
[VIDEO].

2

Shtyp SEARCH për të shfaqur Folder
List.

Nëse ka më tepër se 16 JEPG skedarë në
dosjen e zgjedhur, në të djathtë paraqitet
shiriti për rrëshqitje.

3

Shtyp / / / vazhdimisht për
të zgjedhë skedarin që doni dhe
.
shtyp

Përdorime tjera

3

Shtyp / vazhdimisht për të zgjedhë
dosjen që doni.

4

Shtyp

për të shfaqur File List.

Varësisht nga lloji i diskut ose skedarit,
funksioni mund mos të punojë.
Për

Shtyp

Shikuar DVD meny DVD/TUNER MENU
Shikuar Listën e Dos SEARCH. Shtyp butonin
Për të larguar Listën e
skedarit
Dosje ose Skedarit.

5

Shtyp / vazhdimisht për të zgjedhë
dosjen që doni dhe shtyp
.

Për të lëshuar nga skedari specifik
(slide show)

1

Shtyp MEDIA MODE vazhdimisht
për të zgjedhë [PHOTO].

2

Shtyp DVD/TUNER MENU.
Fotografi me gisht për 16 pamjet e
para JPEG në dosjen e zgjedhur
shfaqet në TV ekranin.

Kthyer në Listën e
Dosjes kur je në
Listën e skedarit

RETURN

Për të gjetur një
pikë në përshpejtim
para ose mbrapa
(Lock Search)

►►ose◄◄gjatë

Shikuar kornizë
për kornize
(Slow- motion

II, dhe shtyp

Shikuar pamjet në
formë gisht

DVD/TUNER MENU

Për të lëvizur në
formën gisht
Shikuar një pamje
Filluar prezantimin
me pamje

dëgjimit. Me çdo shtypje
të butonit, shpejtësia e
dëgjimit ndryshon.
oser
Me çdo shtypje të
os
shpejtësia e
dëgjimit ndryshon.

/

/

në formën gisht.
. Mund të ndryshoni
intervalin e prezantimit
(faqe 28), dhe të shtoni
efekte në prezantim (faqe
28).

Ndaluar
prezantimin
Shikuar pamjen
vijuese ose paraprake
gjatë prezantimin
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/

ose

.

Për

Shtyp

Rrotulloni
pamjen me 90
gradë

/ gjatë shikimit të
pamjeve. Shtyp CLEAR
për të kthyer në shikimin
origjinal.

Kërkimi me kodet e kohës

Kërkimi i një kënge specifike

Shtyp SEARCH për të shfaqur Track
List.

2

Shtyp / vazhdimisht për të
zgjedhë këngën që doni dhe pastaj
shtyp
.

2

Mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp
butonat numerik për të shënuar kodin e
kohës dhe shtypni
.
Shembull: Për të gjetur skenë në 2
orë, 10 minua dhe 20 sekonda, mbaj
shtyp SHIFT, dhe shtyp 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]).
Shtyp CLEAR për të anuluar numrin.

.

Kërkimi duke përdorur SEARCH
butonin

1

Shtyp SEARCH vazhdimisht gjatë
Dëgjimit për të zgjedhë modin e
kërkimit me kohë.

Kërkimi i titullit specifik/
Kapitullit/skenës/këngës

Kërkimi me DVD meny

1
2

Shtyp DVD/TUNER MENU.
Shtyp / / / ose mbaj shtyp
SHIFT, dhe pastaj shtyp butonat numerike
për të zgjedhur titullin që doni të shikoni
dhe pastaj shtypni
.

Disc/USB Playback

Mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj
shtyp butonat numerik për të
zgjedhë këngën që doni, shtyp

1

Ndryshimi i këndeve

1

Shtyp SEARCH vazhdimisht gjatë
dëgjimit për të zgjedhë modin e
kërkimit.

2 Mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp
butonat numerik për të shënuar
titullin, kapitullin, skenën, këngën ose
numrin e indeksit që doni dhe pastaj
shtypni butonin
.
Fillon dëgjimi.
Shënim

Për VIDEO CD me PBC dëgjim, shtypni
SEARCH për të kërkuar skenën.
Për VIDEO CD pa PBC dëgjim, shtypni
SEARCH për të kërkuar këngën dhe
indeksin.

Shtyp ANGLE vazhdimisht gjatë
dëgjimit për të zgjedhë këndin që
dëshironi.

Shfaqja e titrave

Shtyp SUBTITLE vazhdimisht gjatë
dëgjimit për të zgjedhë gjuhën e titrave që
doni ose të shkyçni titrat.
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Lëshimi i VIDEO CD me PBC
opsion

Ndryshimi i gjuhës/zërit

Shtyp AUDIO vazhdimisht gjatë
dëgjimit për të zgjedhë audio formati ose
modin që doni.

DVD VIDEO
Mund të lëvizni audio formatin ose gjuhën
kur burimi përmban më tepër audio
formate ose audio me shumë gjuhë. Kur të
shfaqen 4 numra, ata tregojnë kodin e
gjuhës. Shikoni “Lista e kodeve të gjuhës”
*faqe 58) për të konfirmuar se cilin kod e
përfaqëson. Kur gjuha e njëjtë shfaqet dy
ose më tepër herë, DVD VIDEO është
incizuar në format të shumë gjuhëve.

Mund të përdorni PBC (Playback Control)
menynë për VIDEO CD interaktiv.

1

Shtyp
për të lëshuar VIDEO CD në
PBC.
PBC menyja paraqitet në TV
ekranin.

2 Mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj

shtyp butonat numerik për të shënuar
numrin e opsionit që doni dhe shtyp
.

3 Vazhdoni shikimin sipas
udhëzimeve në menynë.
Shënim

VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 file) ose USB
pajisje (audio skedarë)
Mund të ndryshoni muzikën.
[STEREO]: Zëri stereo.
[1/L]/[2/R]: Zëri monaural i kanalit të
majtë ose të djathtë.

SUPER VIDEO CD
[1:STEREO]: Stereo zëri i
audio këngës 1.
[1:1/L]/[1:2/R]: Zëri monaural i kanalit të
majtë ose të djathtë të këngës 1.
[2:STEREO]: Stereo zëri i audio
audio këngës 2.
[2:1/L]/[2:2/R]: Zëri monaural i kanalit
të majtë ose të djathtë të audio këngës
2
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PBC anulohet kur Repeat
Play aktivizohet.

Anulimi i PBC shikimit

1

Shtyp
ose
, ose mbaj shtyp
SHIFT, dhe pastaj shtyp butonat
numerike për të zgjedhë
këngën kur të ndalet.

2

ose .
Shtyp
Dëgjimi fillon nga kënga e
zgjedhur.

Për të kthyer në PBC dëgjim
Shtyp
shtyp

dy herë dhe pastaj
.

Multi-disc resume play

Shtyp PLAY MODE vazhdimisht kur
ndalon dëgjimi.
Kur lëshoni disk
[DISC (SHUFFLE)]: përziej gjitha audio
skedarët në disk.
[FOLDER (SHUFFLE)]*: përziej gjithë

audio skedarët në dosjen e caktuar në
disk.

* Cannot be selected for AUDIO CD.
Shënim

Për të dëgjuar nga fillimi i diskut, shtyp
dy herë dhe shtyp
.

Përdorimi i modit të
dëgjimit

Dëgjimi në rendin origjinal
(Normal Play)

Kur lëshoni USB pajisje
[ALL USB DEVICES (SHUFFLE)]:
përziej gjithë audio skedarët në
USB pajisjet.
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]:

përziej gjithë audio skedarët në USB
pajisjen.
[FOLDER (SHUFFLE)]: përziej gjithë
audio skedarët në dosjen e caktuar në
USB pajisjen.

Disc/USB Playback

Ky sistem mund të ruajë pika për vazhdim
deri më 6 disqe dhe vazhdon me diskun kur
të vendosni diskun e njëjtë sërish. Nëse e
ruani një pikë vazhdimi për diskun e 7-të,
pika e vazhdimisht për diskun e parë do të
fshihet.
Për të aktivizuar këtë funksion, vendosni
[MULTI- DISC RESUME] në [SYSTEM
SETUP] në [ON] (faqe 29).

Dëgjimi në renditje të përzier
(Shuffle Play)

Shënim

Shtyp PLAY MODE vazhdimisht
kur ndalon dëgjimi.
Kur lëshoni disk
[DISC]: lësho disk.
[FOLDER]*: lësho gjitha audio skedarët
në dosjen e caktuar të diskut.
* Cannot be selected for AUDIO CD.

Kur lëshoni USB pajisje
[ALL USB DEVICES]: lësho gjithë USB

pajisjet
pajisjet.

Shuffle Play nuk mund të bëhet për pamje
dhe video skedarë.
Shuffle Play anulohet kur të:
- shkyçni sistemin.
- Hapni hapakiun e diskut.
- Të bëni USB transferim (përveç REC1
Transfer).
- transferoni muzikë nga disku në USB
pajisje (përveç REC1 Transfer).
- ndryshoni MEDIA MODE.
- ndryshoni USB memorien e
zgjedhur.
Shuffle Play mund të anulohet kur të
Zgjidhni dosje ose këngë për të
dëgjuar.

[ONE USB DEVICE]: lësho USB pajisjen.
[FOLDER]: lësho gjitha audio skedarët në
dosjen e caktuar në USB pajisjen.
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Krijimi i programit tuaj
(Program Play)

Mund të krijoni një program deri me 25
hapa në renditjen tuaj që të dëgjoni.

për të filluar Program Play.
Program List shfaqet në ekranin e TV.
Kur Program Play të mbarojë, mund ë
rivendosni programin e njëjtë duke shtypur
.

Fshirja e hapit të programuar

Mund të programoni audio
këngët/skedarët nga disku aktuale ose
USB 1.

1

Përdorni procedurën e njëjtë si në
hapin 4 dhe 5 të “Krijimi programit
tuaj”.

1

2

Shtyp / vazhdimisht për
këngën ose skedarin që doni të fshini dhe
shtyp .
Numri i hapit të programuar
zhduket.

Shtyp FUNCTION +/– vazhdimisht
për të zgjedhë “DVD/CD” ose
“USB 1”.

2(

vetëm)
Shtyp MEDIA MODE vazhdimisht
për të zgjedhë [MUSIC].

3 Kur të ndalojë dëgjimi, shtyp

PLAY MODE vazhdimisht për të zgjedhë
[PROGRAM].

4 Shtyp SEARCH.
Folder List ose Track List paraqitet
në ekranin e TV-së.

5(

vetëm)
Shtyp / vazhdimisht për
të zgjedhë dosjen dhe shtyp
.
File List paraqitet në ekranin e TV.

6 Shtyp

/ vazhdimisht për të zgjedhë
këngën ose skedarin që doni dhe
shtyp
.
Numri i hapit të programit paraqitet në anën e
majtë të këngës ose skedarit të zgjedhur.

7 Për të programuar këngë ose skedarë
tjerë në dosjen e njëjtë, përsëritni
hapin 6.
Për të programuar në dosje tjera, shtyp
RETURN për të kthyer në Folder List
dhe përsëritni hapat 5 dhe 6.
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8 Shtyp

Për të fshirë hapi ne fundit nga
lista e programit
Shtyp CLEAR.

Për të shfaqur Program List
Mbaj shtyp SHIFT, dhe shtyp
DISPLAY vazhdimisht.

Të anulohet Program Play
Kur dëgjimi ndalon, shtyp PLAY
MODE vazhdimisht për të zgjedhë
mode tjera.
Shënime

Program Play nuk mund të bëhet për
pamje dhe video skedarë.
Program Play anulohet kur të:
hapakiun e diskut.
-hHapni
.
-ndryshoni MEDIA MODE
ndryshoni USB memorien e
zgjedhur.
(DVD/CD funksion vetëm). Lista e
Programeve fshihet kur të hapni kapakun.
- (USB funksion vetëm) anulohet kur të:
- bëni diçka për të fshirë.
- largoni USB pajisjen.
-ndryshoni USB memorien e gjedhur.

Dëgjimi i vazhduar (Repeat
Play)

Kufizimi i lëshimit të
diskut
(Parental Control)

Për anulim të Repeat Play
Shtyp REPEAT vazhdimisht për të
zgjedhë [OFF].
Shënime

“ ” ndriçon në ekran kur
Repeat Play është në [ALL] ose [DISC].
“ ” ndriçon në ekran kur
Repeat Play është në [TITLE], [CHAPTER],
[TRACK] ose [FILE].
Nuk mund të bëni Repeat Play me
VIDEO CD gjatë PBC shikimit.
Varësisht nga DVD VIDEO, nuk
mund të bëni Repeat Play.
Repeat Play anulohet kur të:
-Hapni hapakiun e diskut.
- shkyçni sistemin (DVD VIDEO dhe
VIDEO CD vetëm).
- ndryshon funksionin (DVD VIDEO dhe
VIDEO CD vetëm).
- bëni USB transferim (përveç REC1
Transfer).
- transferoni muzikë nga disku në USB
pajisje (përveç REC1 Transfer).
-ndryshon MEDIA MODE.
-ndryshoni USB memorien e

Mund të kufizoni shikimin e DVD
VIDEO sipas një niveli të paracaktuar.
Skenat mund të kërcehen ose të ndryshohen
me skena tjera.

1

Kur të ndalojë shikimi, shtyp
SETUP.

2 Shtyp

vazhdimisht për
[SYSTEM SETUP], dhe shtyp

.

3 Shtyp

vazhdimisht për
[PARENTAL CONTROL], dhe shtyp
.

4 Shënoni ose sërish fjalëkalimin

Disc/USB Playback

Shtyp REPEAT vazhdimisht
. Varësisht nga lloji i diskut ose skedarit, disa
rregullime mund mos të jenë të gatshme.
[OFF]: nuk lëshon këngë vazhdimisht.
[ALL]: përsërit gjithë këngët ose skedarët
në modin e zgjedhur.
[DISC]: përsërit gjithë përmbajtjen
(DVD VIDEO dhe VIDEO CD vetëm).
[TITLE]: përsërit vetëm titullin
aktual (DVD VIDEO vetëm).
[CHAPTER]: përsërit kapitullin
aktual (DVD VIDEO vetëm).
[TRACK]: përsërit këngën aktuale.
[FILE]: përsërit video skedarin aktual.

me 4 shifra me butonat
numerik dhe shtyp
.

5 Shtyp

vazhdimisht për
[STANDARD], dhe shtyp
.

6 Shtyp

vazhdimisht për
Rajonin gjeografik për kufizimin
e shikimit dhe pastaj shtyp .
Zgjidhet rajoni.
Kur të zgjidhni [OTHERS ê], shënoni
kodin e rajonit për rajonin
gjeografik që doni sipas “Parental
Control area code list” në faqen 59
me anë të butonave numerik.

7 Shtyp

vazhdimisht për
[LEVEL], dhe shtyp
.

8 Shtyp

vazhdimisht për
nivelin që doni dhe shtypni
.
Sa më e ulët vlera, aq më i rreptë
kufizimi.

zgjedhur.
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Për shkyçje të “PARENTAL
CONTROL” funksionit
Vendos [LEVEL] në [OFF] në hapin 8.

1 Informacione për shikim
Koha e shikimit, koha e mbetur dhe
informacione mbi datën1).

Për të lëshuar diskun që ka
“PARENTAL CONTROL” të caktuar

eLloji i skedarit

1

f Statusi i shikimit

2 Bit rate

Vendosni diskun dhe shtyp.
Ekrani për të shënuar
fjalëkalimin paraqitet në TV
ekranin.

2

Shënoni fjalëkalimin prej 4 numrave me
butonat numerik dhe shtypeni
Sistemi fillon.

5 Emri2)/këngës/skedarit3)
h Album2)/emri i
.

Nëse e harroni fjalëkalimin
Largoni diskun dhe përsëritni
hapat 1 deri 3 të “Kufizimi i
shikimit të diskut” (faqe 25). Shënoni
shifrën “199703” me anë të butonave
numerike dhe pastaj shtypni .
Ndiqni udhëzimet në ekran dhe shënoni
fjalëkalimin e ri me 4 shifra.
Pastaj, vendosni diskun dhe shtyp
.
Duhet të vendosni fjalëkalimin e ri.

Shikimi i informacioneve
të diskut dhe USB pajisjes
Informacione në TV ekranin
Mbaj shtyp SHIFT, dhe pastaj shtyp
DISPLAY vazhdimisht gjatë
shikimit.
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dosjes3)/kapitullit/
numri i indeksit
i Emri i artistit2)3)
Paraqitet kur lëshoni audio skedar.
1)

Informacionet mbi datën shfaqen kur Exif
(Exchangeable Image File Format) është
incizuar në JPEG skedar. Exif është format i
kamerës digjitale të përcaktuar nga Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
2)
Nëse audio skedari ka ID3 tag, sistemi do të
shfaq emrin e albumit/emrin e titullit
nga ID3 tag informacione. Sistemi
përmban ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
3)
Nëse skedari ose dosja përmbajnë shenja që
nuk mund të shfaqen, ata shenja do të shfaqn
si “_”.
Shënime

Varësisht nga burimi që lëshohet, disa
- informacione mund mos të shfaqen.
- disa shenja mund mos të shfaqen.
Varësisht nga modi i shikimit, informacionet
e shfaqura mund të jenë të ndryshëm.

Shfaqja e audio
informacioneve
(DVD VIDEO dhe vetëm video skedarëve)
Shtyp AUDIO vazhdimisht gjatë
dëgjimit.

4 Shtyp

vazhdimisht për
rregullimin që doni dhe shtyp
.
Opsioni zgjidhet dhe rregullimi është
kompletuar.

Informacionet në ekranin
Shtyp DISPLAY vazhdimisht kur sistemi
është kyçur.
Mund të shikoni informacionet sipas:
- kohës së dëgjimit, koha e mbetur e
këngës, titullit, kapitullit
- numrit të skenës
- emri i dosjes
- titull, dhe informacione albumi

Për të dalë nga menyja
Shtyp SETUP.

Rregullimi i gjuhës –
[LANGUAGE SETUP]
[OSD]
Zgjedh gjuhën e menyve në ekran.
.

Emri i diskut ose këngës mund mos të
shfaqet varësisht nga teksti
Koha e lëshimit të MP3 skedarëve dhe
video skedarëve mund mos të shfaqet drejtë.
Koha e mbetur e një audio skedari i enkouar me
anë të VBR (variable bit rate) nuk shfaqet
drejtë.

Zgjedh gjuhën për DVD.
[AUDIO]

Përdorimi i menysë për
rregullim

Ndryshon gjuhën e këngëve me zë.
Kur të zgjidhni [ORIGINAL], gjuha që
ka prioritet në disk do të zgjidhet.

Mund të bëni rregullime të ndryshme të
fotografisë dhe zërit. Opsionet e shfaqur
mund të dallojnë nga shteti në shtet

[SUBTITLE]

Shënim

Rregullimet e shikimit të ruajtur në disk
kanë prioritet mbi rregullimet e
vendosur. Andaj, disa prej rregullimeve
mund mos të zbatohen.

1

Ndryshon gjuhën e titrave të incizuar
në DVD VIDEO.
Kur të zgjidhni [AUDIO FOLLOW], gjuha
e titrave ndryshon sipas gjuhës që keni
zgjedhë për këngën.

Kur të ndalojë shikimit, shtyp
SETUP.
Menyja për rregullim paraqitet në TV
ekranin.

Shënim

2 Shtyp

vazhdimisht për
[LANGUAGE SETUP], [VIDEO
SETUP], [AUDIO SETUP], ose
[SYSTEM SETUP], dhe shtyp

3 Shtyp

vazhdimisht për
opsionin që doni dhe shtyp

[MENU]

Disc/USB Playback

Shënime

Nëse zgjidhni [OTHERS ê] në [MENU],
[AUDIO], dhe [SUBTITLE], shënoni kodin
e gjuhës nga “Language code list” (faqe
58) me anë butonave numerike.

.
.
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Rregullimi i TV
ekranit [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
[16:9]: Zgjidhni këtë kur e lidhni me
TV me ekran të gjerë ose TV me
funksion mod i gjerë.

Për detaje, shiko “Ndryshimi i ngjyrës së
sistemit” (faqe 18).
[BLACK LEVEL]
(Vetëm për modelet Amerikane)
Zgjedh nivelin e zezë (të rregullimit) për
emetimin e video sinjaleve nga VIDEO OUT
kyçësja.
[ON]: Vendos nivelin e zezë të sinjalit
dalës në nivelin standard.
[OFF]: Zvogëlon nivelin standard të zezë.
Përdorni këtë kur pamja duhet tepër e
bardhë.
[PAUSE MODE]

[4:3 LETTER BOX]: Zgjedh këtë kur të
lidhni 4:3 ekran TV pa funksion të
modit gjerë. Ky rregullim shfaq pamje
të gjerë me shirita të zi në fund dhe në
maje.

[AUTO]: Fotografia, përfshirë edhe
Subjektet që lëvizin në mënyrë
dinamike, emetohet pa hije.
Zakonisht zgjidhet ky rregullim.
[FRAME]: Fotografia, përfshirë
edhe subjektet që nuk lëvizin në
mënyrë dinamike, emetohen në
rezolucion të lartë.
[PHOTO EFFECT]

[4:3 PAN SCAN]: Zgjedh këtë kur të
lidhni 4:3 ekran TV pa funksion të
modit gjerë. Ky rregullim shfaq
fotografi të plotë në gjithë ekranin, me
anë të prerë.

[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Përveç modelet e Amerikës Latine,
Evropiane dhe Ruse)
Zgjedh sistemin e ngjyrës (PAL ose NTSC).
[AUTO]: Emeton video sinjal
Sipas sistemit të ngjyrës që përdoret
në disk. Zgjedh këtë rregullim nëse
TV sistemi përdor sistem të dyfishtë.
[PAL]: Emeton video sinjal në PAL.
[NTSC]: Emeton video sinjal në NTSC.
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(Vetëm JPEG skedarë)
[MODE 1]: Pamja lëviz nga maja për në
fund.
[MODE 2]: Pamja lëviz nga e majta në të
djathtë.
[MODE 3]: Pamja zgjerohet nga
qendra.
[MODE 4]: Pamja i rrotullon pa rend
efektet.
[MODE 5]: Pamja vijuese rrëshqet mbi pamjen
aktuale.
[OFF]: Shkyç.
[PHOTO INTERVAL]
(Vetëm JPEG skedarë)
[NORMAL]/[FAST]/[SLOW 1]/
[SLOW 2]: Zgjedh kohëzgjatjen e
prezantimit. [SLOW 2] është më
ngadalë se [SLOW 1].

Rregullimi i
audio opsioneve –
[AUDIO SETUP]
[AUDIO DRC]
(Dynamic Range Compression)

[TRACK SELECTION]
[OFF]: Shkyç.
[AUTO]: Jep prioritet skedarit të zërit që
përmban numrin më të lartë të kanaleve
kur të shikoni DVD VIDEO në të cilën
formate të shumtë audio (PCM, MPEG,
ose Dolby
Digital) janë incizuar.
[SCORE MODE]
[BEGINNER 1]*/[BEGINNER 2]/
[EXPERT 1]*/[EXPERT 2]: Zgjedh
modin e regjistrimit për matjen e
këndimit në modin Karaoke Mode.
[DEMO]: Modi i demonstrimit.
Rezultati shfaqet pa dallim nga
këndimi.
* Rezultati shfaqet gjatë këndimit.

[A/V SYNC]
(Vetëm video skedarë)
[OFF]: Shkyç.
[ON]: Përshtat vonesën mes
fotografisë dhe zërit.
[DOWNMIX]
Zgjedh audio sinjalet dalëse për të
lëshuar audio me shumë kanale.
[NORMAL]: Emeton audio me
në stereo sinjal me 2 kanale.

Rregullimi i sistemit
[SYSTEM SETUP]
[SCREEN SAVER]
Parandalon dëmtim të TV-së. Shtyp
çdo butona për të anuluar.
[ON]: Kyç funksionin screen saver nëse
nuk përdorni sistemin për rreth 15
minuta.
[OFF]: Shkyç.
[BACKGROUND]
Zgjedh ngjyrën në prapavije ose
fotografinë për të shfaqur në TV
ekran. [JACKET PICTURE]: Etiketa
(fotografi) që është incizuar në disk
paraqitet në prapavijë. [GRAPHICS]:
Fotografi e caktuar që gjendet në sistem
paraqitet në prapavijë. [BLUE]: Ngjyra në
prapavijë është blu. [BLACK]: Ngjyra në
prapavijë është e zezë.

Disc/USB Playback

Përdoret për të shikuar filma në zë të
ultë gjatë natës.
[OFF]: Shkyç.
[STANDARD]: Diapazoni dinamik
kompresohet sipas parametrave të
inxhinierit incizues.

[DOLBY SURROUND]: Emeton audio
me shumë kanale ne sinjal surround
me 2 kanale.

[PARENTAL CONTROL]
Vendos kufizimet e shikimit. Për
detaje, shikoni “Kufizimi i shikimit
të diskut” (faqe 25).
[MULTI-DISC RESUME]
[ON]: Ruan pikën e vazhdimit në
memorie deri më 6 disqe. [OFF]: Ruan
pikën e vazhdimit vetëm për diskun aktual.

[RESET]
Kthen “SETUP” rregullimet në ato
fabrike. Për detaje, shikoni “Kthimi i
“SETUP” rregullimeve në fabrike”
(faqe 51).
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• 128 KBPS: MP3 këngë të enkoduar
duhet të jenë të vogël dhe me cilësi
më të dobët.
• 256 KBPS: MP3 këngë që kanë
madhësi më të madhe dhe cilësi më
të lartë.
Për të dalë nga menyja, shtyp
OPTIONS në njësinë.

USB Transfer

Transferimi i muzikës
Mund të transferoni muzikë nga burim
i zërit në USB pajisje të lidhur me
(USB) 2 port.
Audio formati i skedarëve të transferuar nga
ky sistem është MP3. Mirëpo, mund të
transferojë edhe WMA dhe AAC skedarë
nga USB 1.
Shënime

• Mos largoni USB pajisjen gjatë transferimit
ose fshirjes. Nëse po, mund të prishni të
dhënat në USB pajisjen ose të dëmtoni vetë
USB pajisjen.
• MP3/WMA/AAC skedarë të transferuar me
bit rate të njëjtë sikur ato origjinale.
• Kur transferohet nga AUDIO CD,
TUNER, AUDIO IN 1 ose AUDIO IN 2
funksion, mund të zgjidhni bit rate para
transferimit.
• USB transferimi dhe fshirja anulohen
kur kapaku i diskut është hapur.

Transferimi i muzikës nga
disku në USB pajisje ose
analog audio pajisje
Mund të transferoni me lehtësi gjithë
muzikën nga
(USB) 2 port si në vijim:
Transferim i Sinkroniyuar:
Transfroni tërë muzikën nga disku
ose USB 1 në USB2.
REC1 Transfer: Transfer a single track
or audio file during playback.
Transfer Analog: Transferoni zë prej
funksionit TUNER, AUDIO IN 1, ose
AUDIO IN 2.

Përdorni butonat në njësinë për të bërë
këtë operacion.

1

Shënim mbi përmbajtjen e
mbrojtur
Muzika e transferuar është kufizuar
vetëm për përdorim privat. Përdorim i
muzikës jashtë këtij kufiri kërkon leje
nga bartësit e të drejtave.

Lidhni USB pajisje për transferim
në
(USB) 2 port siç treguar më
poshtë.
USB pajisje

Zgjedhja e USB memories
Shih faqe 19.

Për të zgjedhë bit rate
Mund të zgjidhni bit rate më të lartë
për të transferuar muzikën më cilësi.

1
2
3
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Shtyp OPTIONS.
Shtyp / vazhdimisht për “BIT
RATE”, dhe shtyp
.
Shtyp / vazhdimisht për
bit rate që doni dhe shtyp

.

Shënim

Mund të përdorni USB adaptor (nuk jepet)
për të lidhur USB pajisjen me njësinë nëse
USB pajisja nuk mund të kyçet në
(USB) port.

2 Për Transferim të Sinkronizuar dhe

Për transferim Analog:
Shtypni FUNCTION, pastaj ktheni
knobin VOLUME/MULTI CONTROL
për të zgjedhur burimin (“TUNER
FM”/
”TUNER AM”/”AUDIO IN 1”/
”AUDIO IN 2”) që doni të transferoni,
pastaj shtypni ENTER.

3 Për Transferim të Sinkronizuar:
Kur ndalon dëgjimi, shtyp PLAY
MODE në telekomandë vazhdimisht
për të zgjedhur modin e dëgjimit.
Shënime

• Nëse filloni transferimi në Shuffle Play
(“FLDR SHUF”), modi i dëgjimit
ndryshon në “FLDR” automatikisht.
• Nëse filloni transferimi në Shuffle Play
(përveç “FLDR SHUF”), Repeat Play ose
Program Play pa hapa, modi i zgjedhur
mund të ndryshojë në Normal Play
automatikisht.

Për REC1 Transfer:

Zgjidhni këngën ose skedarin që
doni të transferoni dhe filloni
dëgjimin.

4 Shtyp REC TO USB.
“PUSH ENTER” paraqitet në
ekranin.

5 Për Transferim të Sinkronizuar dhe
REC1 Transferim:
Shtyp ENTER.

Transferimi fillon kur “DON’T
REMOVE” paraqitet në ekran.
Për Transferim Analog:
Shtyp ENTER dhe nisni lëshimin e
burimit.

Transferimi fillon kur “DON’T
REMOVE” paraqitet në ekran.

Kur mbaron transferimi
Disku apo pajisja USB ndalon me punn
automatikisht (për Transferim të
Sinkronizuar) ose vazhdon me lëshimin
( për transferim REC1).

Për të ndaluar transferimin
Shtyp

USB Transfer

REC1 Transferim:
(Për diskun)
Shtypni FUNCTION, pastaj ktheni
këmbëzën VOLUME/MULTI CONTROL
knob për të zgjedhur “DVD/CD”, pastaj
shtypni ENTER. Nëse sistemi nis lëshim
automatikisht, shtypni dy herë
për të
ndaluar lëshimin.
(Për USB)
Shtypni FUNCTION, pastaj ktheni
këmbëzën VOLUME/MULTI CONTROL
për të zgjedhur “USB 1”, pastaj
shtypni ENTER. Lidhni një USB
pajisje të cilën doni të transferoni në
(USB) 1 port.

.

Për të krijuar skedar të ri MP3
(vetëm për transfer analog)
Shtyp REC TO USB gjatë transferimit
analog.
“NEW TRACK” shfaqet në panelin e
ekranit.
Një MP3 skedar i ri gjithashtu krijohet
automatikisht pas përafërsisht 1 orë
tansferimi.
Shënime

• Kur krijohet skedar i ri MP3,
transferimi nuk është i mundshëm për
kohëzgjatjen e procesit.
• Nëse shtypni REC TO USB përsëri pas
disa sekondash, do të krijohet skedar
i ri MP3.

Shënime mbi transferimin
• Gjatë transferimit (përveç transferimit
analog), nuk prodhohet asnjëfarë zëri.
• Informatat CD-TEXT nuk transferohen në
skedarët e krijuar MP3.
• Transferi ndalohet automatikisht nëse:
• USB pajisja nuk ka më vend në dispozicion
gjatë transferit.
• numri i audio skedarëve ose dosjeve në
USB pajisjen e arrin përkufizimin.
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• Nëse ndonjë dosje apo skedar që
mundoheni ta transferoni veç ekziston në
pajisjen Usb me emrin e njëjtë, numër rendor
shtohet pas emrit pa mos fshirë origjinalin.
• Nuk mund të bëni operacionet në vijim
gjatë transferimit :
• Nxirrni diskun.
• Zgjidhni këngë apo skedar tjetër.
• Pauzoni dëgjimin ose të gjeni ndonjë pike
në këngë ose skedar.
• Ndryshoni funksionin ose shiritin.
•Kur transferoni muzikë në Walkman ®
me “Media Manager for WALKMAN”,
siguroni që të transferoni MP3 format.
•Kur të lidhni Walkman® me sistemin,
siguroni që të lidhni pas në ekran “Creating
Library” ose “Creating Database” ne
Walkman® është zhdukur.

Transferim analog
Burimi

Emri i dosjes

Emri i skedarit

FM

“TUFM0001”*

“TRACK001”*

AM

“TUAM0001”*

AUDIO IN 1/ “EXAU0001”*
AUDIO IN 2

* Dosjet dhe numrat e skedarëve caktohet
me rend.

Fshirja e audio skedarëve
dhe dosjeve nga USB pajisja

1

Shtyp FUNCTION +/– vazhdimisht

për të zgjedhur “USB 1” ose “USB 2”.

2 Shtyp MEDIA MODE vazhdimisht
për të zgjedhur [MUSIC].

Rregullat e krijimit të
dosjeve dhe skedarëve
Numri maksimal i MP3
skedarëve që mund të krijohen
• 298 dosje
• 650 skedarë në dosje
• 650 skedarë në dosje REC1-CD ose

REC1-MP3.
Këto numra mund të ndryshojnë
varësisht nga konfiguracioni i
skedarit apo dosjes. Kur transferoni
në USB pajisje, “MUSIC” dosja
krijohet drejt nën “ROOT”. Dosjet
dhe skedarët krijohen brenda
“MUSIC” dosjes sipas metodës së
transferimit dhe burimit sipas.
Transferim i sinkronizuar
Burimi

Emri i dosjes

Emri i skedarit

Audio skedarë Njësoj sikur burimi
AUDIO CD

“CDDA0001”* “TRACK001”*

REC1 Transferim
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Burimi

Emri i dosjes

Emir I skedarit

Audio
skedarë

“REC1-MP3”

Njësoj sikur
burimi

AUDIO CD

“REC1-CD”

“TRACK001”*

3 Kur lëshimi ndalohet, shtypni
OPTIONS.

4 Shtyp

/ vazhdimisht për të
zgjedhur “ERASE”, pastaj shtyp .
Lista e dosjeve shfaqet në TV
ekranin.

5 Shtyp

/ vazhdimisht për të
zgjedhë dosje, pastaj shtyp
.

6 Shtyp

/ vazhdimisht për të
zgjedhur audio skedarin që doni ta
fshini pastaj shtyp
.
Zgjidh [ALL TRACKS] për zgjidhje
të gjitha audio skedarëve në dosjen.
“FLDR ERASE” ose “TRK ERASE”
dhe “PUSH ENTER” shfaqet në
panelin e ekranit.
Për anulim, shtyp
.

7 Shtyp

.
“COMPLETE” shfaqet në panelin e
ekranit.
Për të dalë nga menyja OPTIONS,
shtyp OPTIONS.

Shënime

• Dosja që përmban audio skedarë ose
nën-dosje të formatit të ndryshëm
nga MP3/WMA/AAC nuk mund të
fshihet.
• Nuk mund të fshini audio skedarë
apo dosje kur është zgjedhur Shuffle
Play ose Program Play. Vendosni
modin e lëshimit në Normal Play
para fshirjes.
• Operacioni i fshirjes është i ndaluar
kur kapaku i diskut është i hapur.

Kërkues

Dëgjim i radios
1 Shtyp FUNCTION +/– vazhdimisht
për të zgjedhë “TUNER FM” ose
“TUNER AM”.
Gjithashtu mund të përdorni butonat në
njësi. Shtyp FUNCTION, pastaj ktheni
këmbëzën VOLUME/MULTI CONTROL
për të zgjedhë “TUNER FM” ose
“TUNER AM”, pastaj shtyp ENTER.

2 Zgjidhni funksionin rregullues.

Rregullues

Për kërkim automatik:
Mbani shtypur TUNING+/– deri sa
indikatori i frekuencës ndryshon dhe
pastaj lëshojeni.
Kërkimi ndalon automatikisht kur
gjendet stacion. “TUNED” dhe
“STEREO” (për FM stereo programe
vetëm) ndriçon në ekranin.
Nëse “TUNED” nuk ndriçon dhe
kërkimi nuk ndalon, shtyp
për të
ndaluar kërkimin. Pastaj, bëni
kërkimin manual (më poshtë).
Për kërkim manual:
Shtyp TUNING+/– vazhdimisht për të
kërkuar stacionin që doni.

Shënim

Kur të gjeni FM stacion që ofron RDS
shërbime, informacionet si emri i servisit ose
emri i stacionit jepet nga transmetimi. Mund
të kontrolloni RDS informacionet duke
shtypur DISPLAY vazhdimisht.
Këshillë

Për të ulur zhurmën në FM stereo të dobët,
shtyp FM MODE vazhdimisht deri sa
“MONO” të ndriçojë në ekran.
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Për të ndryshuar intervalin e AM
kërkimit
(përveç modelit evropian dhe rus)
Rregullimi fabrik për interval kërkimi AM
është 9 kHz (ose 10 kHz për disa rajone).
Nuk mund të ndryshoni intervalin e
kërkimit AM në Power Saving Mode.
Përdorni butonat në njësinë për të bërë këtë
operacion.

1

Shtyp FUNCTION, pastaj ktheje
këmbëzën VOLUME/MULTI
CONTROL për të zgjedhë “TUNER
AM”, pastaj shtyp ENTER.

2
3

Shtyp

për të shkyçur sistemin.

Duke mbajtur shtypur ENTER, shtypni
DJ OFF.
“9K STEP” ose “10K STEP” shfaqet
në panelin e ekranit.
Kur të ndryshoni intervalin, të
gjitha stacionet AM të memoruar
do të fshihen.

Para-zgjedhja e radio
stacioneve
Mund të ruani deri më 20 FM dhe 10 AM
stacione si stacionet tuaja të preferuara.

1 Kapni stacionin që doni.
2 Shtyp DVD/TUNER MENU.
3 Shtyp / vazhdimisht për

para-zgjidhje të numrit që doni,
pastaj shtypni
.
“COMPLETE” shfaqet në panelin e
ekranit. Stacioni është ruajtur.

Për të kapur stacion të parazgjedhur
Shtyp PRESET+/– vazhdimisht për
zgjedhje të numrit të para-zgjedhur
që doni.
Gjithashtu mund të mbani të
shtypur SHIFT, pastaj shtypni
butonat numerik dhe pastaj shtypni
për të zgjedhur stacion të parazgjedhur.
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BLUETOOTH

Për teknologjinë pa tel
Bluetooth
Teknologjia pa tel BLUETOOTH është
teknologji pa tel me shtrirje të shkurtër që
mundëson komunikim të të dhënave pa tel
mes pajisjeve digjitale. Teknologjia pa tel
BLUETOOTH vepron në shtrirje prej afro 10
metrash.TOOTH wireless technology is a
short-range wireless technology that

Versioni, profilet dhe kodekset
e mbështetura
Për më tepër detaje, shihni “pjesën
BLUETOOTH” (faqe 56).

Pajisje të mbështetura
BLUETOOTH
Për më tepër detaje, shihni “Faqe internet
për pajisje të mbështetura” (faqe 10).

Për indikatorin BLUETOOTH
Indikatori BLUTUTH ndizet ose
ndriçon me dritë të kaltër për të
treguar statusin BLUETOOTH -it.
Status i sistemit
BLUETOOTH stendbaj
BLUETOOTH çiftim
BLUETOOTH lidhja është

Status i indikatorit

Ndriçon ngadalë
Ndriçon shpejt
Ndizet

krijuar

Çiftim i këtij sistemit me
pajisje BLUETOOTH
Çiftimi është operacion ku pajisjet
BLUETOOTH regjistrohen njëra me
tjetrën prej më parë. Kur të kryhet
operacioni i çiftimit, nuk ka nevojë të
kryhet përsëri.

1

Vendosni pajisjen BLUETOOTH
në afërsi prej 1 metri (3 hapa)
nga sistemi.

2 Shtypni BLUETOOTH në njësi që të
zgjidhni funksionin BLUETOOTH.
“BLUETOOTH” shfaqet në
panelin e ekranit.
Shënim

Nëse sistemi është lidhur me pajisje
BLUETOOTH, shtypni BLUETOOTH të
çlidhni pajisjen BLUETOOTH.

3 Mbani të shtypur PAIRING në njësi
për dy ose më tepër sekonda.
“PAIRING” ndriçon në panelin e
ekranit.

4 Bëni procedurën e çiftimit në
pajisjen BLUETOOTH.

5 Zgjidhni emrin e sistemit (p.sh.:
“SHAKE-X7D”) në ekranin e pajisjes.
Kryeni këtë hap brenda 5 minutave,
përndryshe çiftimi do të anulohet.
Në atë rast, përsëritni nga hapi 1.
Shënim

Nëse nevojitet fjalëkalim për pajisjen
BLUETOOTH, vëni “0000”. “Passkey”
mund të quhet “Passcode”, “PIN code”,
“PIN number”, ose “Password”.

6 Bëni lidhjen BLUETOOTH në
pajisjen BLUETOOTH.

Emri i pajisjes BLUETOOTH shfaqet
në panelin e ekranit. Varësisht nga
pajisja BLUETOOTH, lidha mund të
nis automatikisht pasi të mbarojë
çiftimi. Mund të kontrolloni
adresën e pajisjes BLUETOOTH
duke shtypur me përsëritje
DISPLAY.

BLUETOOTH. Nëse çiftohet pajisja e
10-të BLUETOOTH, pajisja me çiftim
më të vjetër do të fshihet.
• Nëse doni çiftim me pajisje tjetër
BLUETOOTH ,përsëritni hapat 1 deri 6.

Për të anuluar operacionin e çiftimit
Mbajeni të shtypur PAIRING në njësi
për 2 ose më tepër sekonda derisa
“BLUETOOTH” të shfaqet në panelin
e ekranit.

Lëshimi i muzikës nga një
pajisje BLUETOOTH
Mund të punoni me një pajisje
BLUETOOTH me lidhje të sistemit dhe
pajisjes BLUETOOTH me përdorim të
AVRCP. Kur të jenë lidhur sistemi dhe
pajisja BLUETOOTH, mund të
kontrolloni lëshimin duke shtypur
II,
,
dhe
.
Kontrolloni gjërat në vijim para se të
lëshoni muzikë:
-Që është kyçur funksioni
BLUETOOTH i pajisjes BLUETOOTH
BLUETOOTH.
-Që ka mbaruar çiftimi (faqe 34).

1

BLUETOOTH

Për më tepër detaje, shihni udhëzimet
për përdorim të pajisjes tuaj
BLUETOOTH.

Shënime

• Mund të çiftoni deri më 9 pajisje

Shtypni BLUETOOTH në njësi që të
zgjidhni funksionin BLUETOOTH.
“BLUETOOTH” shfaqet në
panelin e ekranit.

2 Kryeni lidhjen me pajisjen
BLUETOOTH.
Shtyp BLUETOOTH në njësi për të
lidhur me pajisjen e fundit të lidhur
BLUETOOTH. Kryeni lidhjen
BLUETOOTH nga pajisja
BLUETOOTH nëse pajisja nuk

është e lidhur. Kur të bëhet lidhja,
emri i pajisjes BLUETOOTH do të
shfaqet në panelin e ekranit.
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3 Shtyp

për nisje të lëshimit.
Varësisht nga pajisja BLUETOOTH

mund të duhet të shtypni

dy

herë.

mund të duhet të nisni lëshimin nga
një burim audio në pajisjen
BLUETOOTH.

4 Rregulloni nivelin e zërit.
Së pari rregulloni nivelin e zërit në
pajisjen BLUETOOTH, nëse zëri është
akoma tepër i ulët, rregulloni nivelin e
zërit në sistem.
Shënime

Kur sistemi nuk është i lidhur me asnjë
pajisje BLUETOOTH, sistemi do të lidhet
automatikisht me pajisjen e fundit
BLUETOOTH me të cilën është lidhur kur
të shtypni BLUETOOTH në njësi ose .
Nëse mundoheni të lidhni edhe një pajisje
BLUETOOTH me sistemin, pajisja
BLUETOOTH që është lidhur në momentin,
do të çlidhet.

Për të çlidhur pajisjen
BLUETOOTH
Shtypni BLUETOOTH në njësi.
“BLUETOOTH” shfaqet në panelin
e ekranit.
Varësisht nga pajisja BLUETOOTH,
lidhja BLUETOOTH mund të anulohet
automatikisht kur të ndalni lëshimin.

Për të fshirë informatat e
çiftimit
Përdorni butonat në njësi për të kryer
këtë operacion.

1 Shtypni BLUETOOTH për të
zgjidhur funksionin BLUETOOTH.
“BLUETOOTH” shfaqet në panelin e
ekranit.
Nëse sistemi është lidhur me pajisje
BLUETOOTH, emri i pajisjes
BLUETOOTH shfaqet në panelin e
ekranit. Shtypni BLUETOOTH për të
çlidhur pajisjen BLUETOOTH .
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2

Mbani të shtypur DJ OFF

– për
rreth 3 sekonda.
“BT HISTORY CLEAR” shfaqet në
panelin e ekranit dhe tërë informatat e
çiftimit fshihen.

Lidhje BLUETOOTH
me një Prekje me NFC
NFC (Komunikim në Fushë të Afërt)

është teknologji që mundëson
komunikim pa tel me shtrirje të shkurtër
mes pajisjeve të ndryshme, si celularë
dhe IC shenja.
Kur prekni sistemin me smartfon që
mundëson NFC, sistemi automatikisht:
– kyçet në funksion BLUETOOTH.
– kompleton çiftimin.
– kompleton lidhjen BLUETOOTH.
Smartfonë të përshtatshëm

Smartfonët me funksion të
brendshëm NFC (OS: Android 2.3.3
ose më vonë, përveç Android 3.x)
Shënime

• Sistemi njeh dhe lidhet vetëm me një

smartfon që mundëson NFC për njëherë.
Nëse mundoheni të lidhni edhe një
smartfon që mundëson NFC me sistemin,
smartfoni që ka qenë i lidhur në momentin
do të çlidhet.
• Varësisht nga smartfoni juaj që mundëson
NFC, mund të duhet të kryeni prej më
parë veprimet në vijim në smartfonin tuaj
që mundëson NFC.
• Kyçni funksionin NFC. Për më tepër
detaje, shihni udhëzimet për përdorim të
smartfonit që mundëson NFC.

• Nëse smartfoni juaj me NFC ka OS

version më të vjetër se Android 4.1.x,
shkarkoni dhe nisni aplikacionin “NFC
Easy Connect”. “NFC Easy Connect”
është aplikacion falas për Android
smartfonët që mund të merret nga Google
Play. (Ky aplikacion mund të mos jetë në
dispozicion në disa shtete/rajone.)

1

Prekeni smartfonin me shenjën
N në njësi deri sa të dridhet
smartfoni.

Rregullimi i audio
kodekseve të
BLUETOOTH
Mund të pranoni të dhëna në format
kodeksi AAC ose SBC nga pajisje
BLUETOOTH.
Shtyp OPTIONS.

1
2 Shtyp

/ vazhdimisht për të
zgjedhur “BT AAC”, pastaj shtyp .

3 Shtyp

/ vazhdimisht për të
zgjedhur zgjedhjen.
• ON: Mundëson pranim në format

kodeksi AAC.
• OFF: Pranim në format kodeksi SBC.

Për të dalë nga menyja e opsioneve,
shtypni OPTIONS.

2 Nisni lëshim të audio burimit
nga një audio burim në smartfon.

Për më tepër detaje, shihni
udhëzimet për përdorim të pajisjes
tuaj BLUETOOTH.
Këshillë

Nëse çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH nuk
funksionojnë, bëni këtë.
•Hiqni kutinë nga smartfoni nëse përdorni
kuti që blihet në shitore.
•Prekeni smartfonin me shenjën N në njësi
përsëri.
• Nisni nga fillimi aplikacioni “NFC Easy
Connect”.

Për të çlidhur smartfonin
Prekeni përsëri smartfonin me
shenjën N në njësi. disconnect

•Mund të dëgjoni zë me kualitet të lart nëse

zgjidhet AAC. Nëse nuk mund të dëgjoni
AAC zë nga pajisja juaj, zgjidhni
“OFF”.
•Nëse e ndërroni këtë rregullim derisa
sistemi është lidhur me pajisje
BLUETOOTH, pajisja BLUETOOTH do të
çlidhet. Për t’u lidhur me pajisjen
BLUETOOTH, përsëri bëni lidhjen

BLUETOOTH

Shënime

Kompletoni lidhjen duke ndjekur
udhëzimet e dhëna në smartfon.
Kur do të kryhet lidhja BLUETOOTH,
emri i pajisjes BLUETOOTH shfaqet në
panelin e ekranit.

BLUETOOTH.

Rregullimi i modit
stendbaj të BLUETOOTH
Modi stendbaj i BLUETOOTH s-it i
mundëson sistemit të kyçet
automatikisht kur të kryeni lidhjen
BLUETOOTH nga një pajisje
BLUETOOTH.

1 Shtyp OPTIONS.
2 Shtyp / vazhdimisht për të
zgjedhur “BT STBY”, pastaj shtyp

.
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3 Shtyp

/ vazhdimisht për të
zgjedhë rregullimin.
• ON: Sistemi kyçet automatikisht kur
krijoni lidhje BLUETOOTH nga një
pajisje BLUETOOTH.
• OFF: Shkyç këtë funksion. Për të dalë
nga menyja e opsioneve, shtyp
OPTIONS.

Rregullimi i sinjalit
BLUETOOTH
Mund të lidheni me sistemin nga një
pajisje e çiftuar BLUETOOTH në të
gjitha funksionet kur sinjali BLUETOOTH
është kyçur. Sinjali BLUETOOTH është i
kyçur prej fillimi.
Përdorni butonat në njësi për të kryer
këtë operacion.
Mbani të shtypur DJ OFF dhe
+ për
rreth 3 sekonda.
“BT ON” ose “BT OFF” shfaqet në
panelin e ekranit.
Notes

•Nuk mund të kryeni funksionet në vijim kur
sinjali BLUETOOTH është shkyçur:
– Çiftim ose/dhe lidhje me pajisje

BLUETOOTH

– Fshirje e informatave të çiftimit
– Përdorim i “SongPal” me anë të
BLUETOOTH -it
– Ndryshoni audio kodekset e

BLUETOOTH.
•Nëse e prekni sistemin me smartfon që
përshtatet me NFC ose e kyçni modin
stendbaj të BLUETOOTH -it, sinjali
BLUETOOTH do të kyçet automatikisht.
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Përdorim i “SongPal”
nëpërmjet BLUETOOTH
Për aplikacionin
Aplikacion i dedikuar për këtë model
është në dispozicion në Google Play dhe
në Shitoren e Aplikacioneve. Kërkoni
“SongPal” ose skanoni QR kodin më poshtë
e pastaj shkarkoni aplikacionin pa pagesë
që të mësoni më tepër për veçoritë e
volitshme.

Teknologjia BLUETOOTH funksionon
me iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone
5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod taç
(gjenerata e 5-të), iPod taç
(gjenerata e 4-të).
Shënim

Nëse aplikacioni “SongPal” nuk
funksionon si duhet, çlidheni dhe
lidheni pajisjen BLUETOOTH duke
shtypur BLUETOOTH në njësi (faqe
35).

Rregullim i zërit

Rregullim i zërit
Që të

Bëni këtë

Përforconi
basin dhe të
krijoni zë më
të fuqishëm
Ulni zërin
e basit

Shtypni MEGA BASS në
njësinë the unit.

(BASS CUT)

Mbaj shtypur MEGA BASS
në njësi për 2 ose më
shumë sekonda.
Për të anuluar BASS CUT
efektin, shtyp BASS
BAZUCA sërish
Shënime

• Indikatori MEGA BASS
në njësi ndriçon kur efekti
BASS CUT është kyçur.

•BASS CUT efekti shkyçet
automatikisht kur të shkyçni
sistemin ose aktivizoni

Të zgjidhni
efekt zëri të
rregulluar prej
më parë

Shtyp MUSIC ose VIDEO.
Gjithashtu mund të përdorni
butonat në njësi. Shtyp
SOUND FIELD, pastaj
ktheni këmbëzën
VOLUME/MULTI
CONTROL për të zgjedhur
efektin e zërit që doni, pastaj
shtypni ENTER. Për të
anuluar efektet e zërit të
rregulluara prej më pare,
shtyp MUSIC vazhdimisht
për të zgjedhur “FLAT”.
Gjithashtu mund të përdorni
edhe butonat në njësi për të
zgjedhur “FLAT”.

Mund të ndjeni një shije të
pranisë në stadiumin kur të
shikoni transmetim të ndeshjes në
futboll.
Shtyp FOOTBALL vazhdimisht
gjatë një transmetimi të futbollit.
• ON NARRATION: Mund të kënaqeni
në ndjenjën e të qenit në stadiumin e
futbollit me anë të brohoritjeve të
përmirësuara.
• OFF NARRATION: Mund të kënaqeni
në ndjenjën e të qenit në stadiumin e
futbollit me anë të uljes së nivelit të zërit
të komentit përveç brohoritjeve të
përmirësuara.

Anulimi i Virtual Football
modit
Shtyp MUSIC vazhdimisht për të
zgjedhur “FLAT”.
Shënime

•Ju rekomandojmë që të zgjidhni modin e

futbollit kur të shikoni transmetim të
futbollit.
•Nëse dëgjoni zë jonormal në përmbajtjen
kur “NARRATION OFF” zgjidhet,
“NARRATION ON” rekomandohet.
•Kjo veçori nuk përmban zë monaural.
•Mund të zgjidhni Virtual Football modin
vetëm gjatë AUDIO IN 1 ose AUDIO IN 2
funksionit.

Rregullimi i zërit

modin e Futbollit mode
(faqe 39).

Zgjedhja e Virtual
Football modit

39 SQ

• SAMPLER: Jep sërë efektesh speciale të

Krijimi i efektit tuaj të
zërit

zërit.nd effects.

2 (Vetëm për SAMPLER)
Shtyp SAMPLER vazhdimisht për të
zgjedhur modin SAMPLER.

Mund të rritni ose ulni nivelet e një shiriti
specifik dhe pastaj të ruani rregullimin në
memorie si “CUSTOM EQ”.

3 (Vetëm për SAMPLER)
Shtyp S1/S2/S3/S4 për dalje të
efektit të zërit SAMPLER. Për dalje
të efekteve tjera të zërit SAMPLER
vazhdimisht, ktheni këmbëzën,
VOLUME/ MULTI CONTROL.

1 Shtyp OPTIONS.
2 Shtyp / vazhdimisht për të
zgjedhë “EQ EDIT”, e shtyp

3 Shtyp

/

.

vazhdimisht për të

rreguluar barazuesin, e shtyp

4 Përsërit hapin 3 për rregullim të
nivelit të shiritëve tjerë të

Për shkyçje të efektit

frekuencës dhe efektit të zërit.

• Shtyp DJ OFF.
• Shtyp butonin e efektit të zgjedhur

Për të dalë nga menyja e opsioneve,
shtyp OPTIONS.

përsëri (vetëm për FLANGER dhe
ISOLATOR).

Zgjedhja e rregullimit të
barazuesit

Shënime

Shtyp MUSIC vazhdimisht për
“CUSTOM EQ”.

Krijimi i atmosferës së
ahengut
(DJ EFFECT)
Shtypni butonat në njësi për të kryer
këtë veprim.

1

Shtypni butonat më poshtë
për të zgjedhë llojin e efektit.
• FLANGER: Krijon një efekt të thelë që
është i ngjashëm me zhurmën e avionit.
• ISOLATOR: Izolon shirit specifik duke
përshtatur shiritat tjerë. Për shembull, kur
doni të fokusoni zërat vokale.
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.

(Vetëm për FLANGER dhe ISOLATOR)
Ktheni këmbëzën VOLUME/MULTI
CONTROL për të rregulluar nivelin
e efektit.

• DJ EFFECT automatikisht shkyçet kur të:
- shkyçni sistemin
- ndryshoni funksionin
- ndryshoni shiritin
- aktivizoni ose ç’aktivizoni funksionin
PARTY CHAIN
- aktivizoni modin e Futbollit
• Nëse aktivizoni DJ EFFECT gjatë
transferimit, efekti i zërit nuk do të
transferohet në USB pajisjen.
• Nuk mund të përdorni VOLUME/DJ
CONTROL në njësinë për të përshtatur
zërin kur DJ EFFECT aktivizohet. Shtyp
VOLUME +/– në telekomandë për të
kontrolluar zërin.

Operacione tjera

Përdorimi i funksionit
Party Chain
Mund të lidhni më tepër audio sisteme në
një zinxhir për të krijuar ambient më
interesant zbavitjeje dhe të krijoni dalje
më të lart të zërit.
Aktivizoni një sistem në zinxhir të jetë
“Nikoqir i Zbavitjes” dhe të ndajë
muzikën. Sistemet tjera do të jenë
“Mysafir në Zbavitje” dhe do të lëshojnë
muzikë njëjtë si “Nikoqiri i Zbavitjes”.

Rregullimi i Party Chain
Mund të rregulloni një Zinxhir
Zbavitjeje duke i lidhur të gjitha
sistemet me përdorim të audio
kordonëve (nuk janë dhënë).
Para se të lidhni kordonët, sigurohuni
që keni hequr kordonin elektrik.

Sistemi i
parë

Sistemi
i dytë

Vazhdoni lidhjen deri në
sistemin e fundit

Sistemi i
fundit

Nëse njëri prej sistemeve nuk
ka funksionin Party Chain

Sistemi i parë

Sistemi
i dytë

Vazhdoni lidhjen deri në
sistemin e fundit
Sistemi i
fundit

•Sistemi i fundit nuk është lidhur me
sistemin e parë.
• Lidhni sistemin i cili nuk ka
funksionin Party Chain si sistem i
fundit. Sigurohuni që keni zgjedhur
funksionin audio in në sistemin e
fundit.
•Duhet të zgjidhni sistemin e parë si
nikoqir që të gjithë sistemet të
lëshojnë muzikën e njëjtë kur të
aktivizohet funksioni Party
Chain.

Operacione tjera

Nëse të gjithë sistemet kanë
funksionin Party Chain

• Sistemi i fundit duhet të jetë i lidhur me
sistemin e parë.
•Cilido sistem mund të jetë nikoqir në këtë
lidhje.
•Mund të zgjidhni nikoqir të ri kur
funksioni Zinxhir Zbavitjeje aktivizohet.
Për më tepër detaje, shihni “Zgjidhja e
Nikoqirit të ri” (faqe 42).

Përdorim i Party Chain
Përdorni butonat në njësi për të kryer këtë
veprim.

1

Kyçni kordonin elektrik dhe kyçni të
gjithë sistemet.
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2 Rregulloni nivelin e zërit në
secilin sistem.

3 Aktivizoni funksionin Party Chain
në sistemin që doni të jetë Party
Host.
Shtypni FUNCTION, pastaj ktheni
këmbëzën VOLUME?MULTI
CONTROL që të zgjidhni funksionin
që doni (përveç AUDIO IN 1 në
lidhjen A (faqe 41)), pastaj shtypn
ENTER.
“PARTY CHAIN” shfaqet në panelin
e ekranit. Sistemi nis zbavitjen deh
sistemet tjerë automatikisht bëhen
Mysafir në Zbavitje. Të gjitha
sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë
sikur nikoqiri.
Shënime

•Varësisht nga njësia e tërë e sistemeve
që keni lidhur, Mysafir në Zbavitje
mund të lëshojë muzikë me pak vonesë.
• Ndërrimi i nivelit dhe efektit të zërit në
Mysafirin në zbavitje nuk do të ndikojë
në daljen tek Nikoqiri i Zbavitjes.
• Mysafiri në Zbavitje vazhdon të
lëshojë burimin e muzikës si Nikoqir
Zbavitjeje edhe kur të ndërroni
funksionin në Mysafir Zbavitjeje.
• Kur përdorni mikrofonin në Nikoqir,
zëri nuk do të emetohet nga Mysafiri.
• Kur Zinxhir Zbavitjeje funksioni
aktivizohet kur ndonjë prej sistemeve
është duke bëtë transferim në USB,
Zinxhir Zbavitjeje
funksioni nuk do të aktivizohet në atë
sistem dhe sistemet e lidhur pas tij.
Zinxhir Zbavitjeje funksioni do të
aktivizohet vetëm pasi që sistemi të
kompletojë ose të ndalojë USB
transferimin.
• Për më tepër detaje për operacionet e
sistemeve tjera, shihni udhëzimet për
përdorim të sistemit.

Për të zgjedhur Nikoqir të Ri
Zbavitjeje
Përsëritni hapin 3 nga “Përdorimi i Party
Chain” në sistemin i cili doni të jetë
Nikoqiri i ri i Zbavitjes.
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Nikoqiri aktual i Zbavitjes automatikisht do
të bëhet Mysafir Zbavitjeje. Të gjithë
sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë si
Nikoqiri i Ri i Zbavitjes.
Shënime
ř• Mund të zgjidhni vetëm edhe një
sistem si Nikoqiri i Ri i Zbavitjes pasi të
gjithë sistemet kanë mbaruar funksionin
Zinxhir Zbavitjeje.
• Përsëritni hapin më lart nëse sistemi i
zgjedhur nuk bëhet Nikoqir i Ri
Zbavitjeje pas disa sekondash.

Që të çaktivizoni Zinxhirin e
Zbavitjes
Shtypni PARTY CHAIN në njësinë e
Nikoqirit të Zbavitjes.
Shënim

Përsëritni hapin më lart nëse sistemi nuk
çaktivizon Zinxhirin e Zbavitjes pas disa
sekondash.

Këndimi: Karaoke
Përgatitja për këndim

1

Kyç MIC LEVEL në MIN për të ulur
nivelin e zërit të mikrofonit.

2

Lidhni mikrofonin në
MIC kyçësen e njësisë.
Lidhni ndonjë mikrofon tjetër
nëse doni të këndoni në duet.

3 Niseni muzikën dhe përshtatni

zërin. Kyç MIC LEVEL për të
përshtatur zërin e mikrofonit.

4 Filloni të këndoni bashkë me këngën.

Shënim

• Karaoke Modi kuçet kur mikrofoni të
lidhet gjatë DVD/CD, USB 1, ose USB 2
funksionit.

•Nëse ka pengesa:

- lëvizni mikrofonin më larg
altoparlantëve.

- ndryshoni drejtimin e
mikrofonit.
- uleni MIC LEVEL.
- shtyp
për të siguruar nivelin e
duhur të zërit ose shtyp MIC ECHO
vazhdimisht për të përshtatur
jehonën.
řZëri nga mikrofoni nuk do të transferohet në

USB pajisjen gjatë USB transferimit.

Përdorimi i Vocal Fader
Mund të zvogëloni zërin e vokalit në stero
burimin.
Shtyp VOCAL FADER vazhdimisht për
“V FADER ON”.
`
Për të anuluar Vocal Fader efektin, shtyp
VOCAL FADER vazhdimisht për të zgjedhë
“V FADER OFF”.
`
Shënim

Ndryshimi i butonave (Key
Control)
Shtyp KEY CONTROL ë/ë për të
përshtatur zërit në Karaoke Mode.

Zgjedhja e modit për
rezultat (Score Mode)
Kur Karaoke Mode është kyçur, mund
të përdorni modin e rezultatit.
Rezultati njehsohet në shkallë nga 0 deri 99
duke krahasuar zërin tuaj me burimin e
muzikës.

Shikoni [SCORE MODE] në
“Rregullimi i audio opsioneve
[AUDIO SETUP]” (faqe 29).

Përdorimi i dritës së
altoparlantëve
Shtyp LIGHT MODE vazhdimisht për
të ndryshuar ngjyrën e ndriçimit të
altoparlantëve.
Për të shkyçur ndriçimin, shtyp SPEAKER
LIGHT në njësinë ose PARTY LIGHT në
telekomandën vazhdimisht për të zgjedhë
“LED OFF”.
Shënim

Nëse ndriçimi shkëlqen, kyçni dritat e
dhomës për të shkyçur ndriçimin.

Përdorim i tajmerëve
Sistemi ofron tre funksione tajmeri.
Nuk mund të aktivizon dy Play Timer
dhe Recording Timer në kohën e njëjtë. Nëse
përdorni ndonjë me Sleep Timer, Sleep
Timer ka prioritet.

Sleep Timer
Mund t’ ju zë gjumi derisa dëgjoni
muzikë. Sistemi shkyçet pas kohës
së dhënë prej më parë.

në Karaoke Mode.

Shtyp SLEEP me përsëritje.
Për të anuluar Kohëmatësin, shtypni
me përsëritje SLEEP që të zgjidhni
“OFF”.

minutë, shtyp SCORE serish për të
shikuar rezultatin.

Të shihni sa kohë ka mbetur para se të fiket
sistemi, shtypni SLEEP.

1 Fillojeni lëshimin e diskut.
2 Shtyp SCORE para këndimit të këngës
3 Pas këndimit për më tepër se një

Operacione tjera

Për të përdorur Vocal Fader gjatë DVD/CD,
USB 1, ose USB 2 funksionit, siguroni që
të kyçni Karaoke Mode duke e lidhur
mikrofonin.

Zgjedhja e nivelit të Score
Mode

Këshillë
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7 Shtyp "/1 për të shkyçur sistemin.

Play Timer/Recording
Timer
Siguroni që të keni rregulluar orën (faqe
18).

Kontrollimi i trajmerit ose aktivizimi
i tajmerit sërish

1

Mund të zgjoheni në disk, kërkues ose
USB pajisje në kohën e caktuar.
Recording Timer:

Mund të transferoni muzikë nga radio
stacion në USB pajisje në kohën e
caktuar.

1 Për Play Timer:

Për Recording Timer:
Kërkoni radio stacionin e caktuar
(faqe 34).

2 Shtyp SHIFT, dhe shtyp
TIMER MENU.

vazhdimisht për

“PLAY SET” ose“REC SET”, dhe
shtyp

Shtyp

.

Shtyp /

vazhdimisht për

“PLAY SEL” ose“REC SEL”, dhe shtyp
.

Përsëritni procedurën e njëjtë si më lartë
dhe zgjidh “TIMER OFF” në 3 dhe shtyp
.
Shënime

• Sistemi kyçet më herën në kohën e caktuar.
Nëse sistemi kyçet në kohën e caktuar ose
nëse “STANDBY” ndriçon në ekran, Play
Timer dhe Recording Timer nuk do të
lëshojnë në transferim.
• Mos përdorni sistemin nga koha që sistemi
të kyçet deri sa të dëgjimi ose transferimi të
fillojë.

transferim.

Përdorim i pajisjeve
opsionale

Shtyp / vazhdimisht për orën
.
minutë, dhe shtyp

1 Shtypni VOLUME – me përsëritje

4 Vendosni tajmerin për dëgjim ose
5 Përdorni procedurën e njëjtë
si në 4 për të caktuar kohën për
dëgjim ose transferim.

6 Shtyp

/

vazhdimisht për

burimin e zërit që doni dhe
shtyp
.

Për Recording Timer:
Lidhni USB për transferim në
port.
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2
3

Anulimi i tajmerit

Përgatitni burimin e zërit dhe shtyp
VOLUME +/– për të rregulluar
zërin. Për të filluar nga një këngë
ose skedar, krijoni programin tuaj
(faqe 24)

3 Shtyp /

Shtyp SHIFT, dhe s htyp TIMER
MENU.
“TIMER SEL” ndriçon në ekran.

Play Timer:

derisa “VOL MIN” të shfaqet në
panelin e ekranit.

2 Lidhni pajisje opsionale
(faqe 15).

3 Shtypni FUNCTION me përsëritje
që të zgjidhni funksionin AUDIO IN.

4 Lëshoni pajisjen e lidhur.
B

5 Shtypni VOLUME + me përsëritje
që të rregulloni nivelin e zërit.

Shënim

Sistemi mund të hyjë në mod stendbaj
automatikisht nëse niveli i zërit i pajisjes së
lidhur është tepër i ulët. Rregulloni nivelin e
zërit të pajisjes. Që të shkyçni funksionin e
modit automatik stendbaj, shihni “Rregullim i
funksionit automatik stendbaj” (faqe 45).

Çaktivizimi i butonave në
njësi
(Child Lock)
Mund të çaktivizoni butonat në njësi
) që të shmangni keqpërdorim,
(përveç
si dinakëri fëmijësh.
Mbani të shtypur  në njësi për mbi
5 sekonda.

Shënim

•Funksioni Child Lock do të anulohet kur të
hiqni kordonin elektrik.
• Child Lock funksioni nuk mund të
aktivizohet kur të hapni kapakun e
diskut.

“AUTO STBY”, dhe shtyp

.

3 Shtypni

me përsëritje që të
“ON” ose“OFF”.
Për të dalë nga menyja e opsioneve,
shtypni OPTIONS.

Shënime

• Mesazhi “AutoSTBY” ndriçon në ekran
rreth 2 minuta para se të hyjë në modin
stendbaj.
• Sistemi mund mos të hyjë
automatikisht në modin stendbaj në
rastet në vijim:
– kur zbulohet audio sinjal.
– gjatë riprodhimit të audio skedarëve.
– kur është në proces tameri
kur është lidhur mikrofoni.

Përditësimi i softuerit
Softueri i këtij sistemi mund të
përditësohet. Mund të përditësoni
sistemin nga ueb faqet më poshtë.
Për konsumatorët nga Amerika Latine:
<http://esupport.sony.com/LA>
Për konsumatorët në Evropë dhe Rusi:
<http://www.sony.eu/support>
Për konsumatorët në
vendet/rajonet tjera:
<http://www.sony-asia.com/support>
Ndiqni udhëzimet në internet për të
përditësuar softuerin.

Operacione tjera

“CHILD” dhe “LOCK ON” shfaqen në
panelin e ekranit.
Mund të përdorni sistemin vetëm me
përdorim të butonave në telekomandë.
Për anulim, mbani të shtypur  në njësi
për më se 5 sekonda derisa “CHILD” dhe
“LOCK OFF” shfaqen në panelin e ekranit.

1 Shtypni OPTIONS.
2 Shtypni me përsëritje që të

Rregullim i funksionit
automatik stendbaj
Ky sistem është i pajisur me funksion
automatik stendbaj. Me këtë
funksion, sistemi automatikisht hyn
në mod stendbaj kur për afro 15
minuta nuk ka përdorim ose dalje të
audio sinjalit.
Fillimisht, funksioni automatik
stendbaj është i kyçur
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Informacione shtesë

Mënjanim i problemeve
Nëse hasni në problem me sistemin
tuaj, gjejeni në listën për mënjanim të
problemeve më poshtë dhe merrni
aksionin përmirësues. Nëse problemi
vazhdon, konsultohuni me
shpërndarësin më të afërt të Sony-it.
Mbani mend që nëse personeli
shërbyes ndërron ndonjë pjesë gjatë
riparimit, këto pjesë mund të

Nëse “PROTECT XX” (X
është numër) shfaqen në
panelin e ekranit
Menjëherë shkyçeni kordonin
elektrik dhe kontrolloni
• A jeni duke përdorur vetëm altot e
dhënë?
•nëse diçka i bllokon vrimat e
ventilimit të njësisë?
Pasi të kontrolloni këto më lart dhe
ndreqjes së problemeve, kyçni kordonin
elektrik dhe kyçni sistemin. Nëse
problemi vazhdon, konsultohuni me
shpërndarësin më të afërt të Sony-it.

•Kordoni elektrik është shkyçur ose
ka pasur ndalim rryme. Rregulloni
përsëri orën (faqe 18) dhe
kohëmatësin (faqe 43).
Nuk ka zë.

• Rregulloni nivelin e zërit.
• Kontrolloni lidhjen e pajisjes
opsionale, nëse keni (faqe 15).
• Kyçni pajisjen e lidhur.
•Nuk ka dëgjim gjatë Recording
Timer.
• Largoni kordonin e rrymës dhe kyçni
sërish kordonin për të kyçur njësinë.
Nuk ka zë nga mikrofoni.

• Rregulloni zërin e mikrofonit.
• Siguroni që mikrofoni të lidhet me MIC
kyçësen drejtë.
• Siguroni që mikrofoni të jetë kyçur.
Ka zë ose zhurmë të lartë.

• Lëvizni sistemin larg burimeve të
zhurmës.
• Lidhni sistemin në prizë tjetër muri.
• Instaloni filtër zhurme (blihet në
shitore) tek kordoni elektrik
• Shkyçni pajisjet elektrike
përreth.
• Mund të dëgjohet zhurmë nga
ventilatorët e sistemit në stendbaj
modin ose dëgjim në zë te ultë. Kjo
nuk është defekt.

Përgjithshëm

Kohëmatësi nuk funksionon.

Rryma nuk kyçet.
• Kontrolloni kordonin e rrymës (kryesorin)
nëse është lidhur mirë.

• Kontrolloni rregullimet e
kohëmatësit dhe rregulloni kohën
saktësisht (faqe 43).
• Anuloni funksionin Kohëmatës Gjumi
(faqe 43).

Sistemi ka hyrë në mod stendbaj.
•Kjo nuk është gabim. Sistemi
automatikisht hyn në mod stendbaj pas
rreth 15 minuta pa përdorim ose dalje
audio sinjali. (faqe 45).
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Rregullimi i orës ose kohëmatësit është
anuluar.

Telekomanda nuk funksionon.

• Hiqni pengesat mes telekomandës
dhe njësisë.
• Lëvizni telekomandën më afër njësisë.
• Drejtoni telekomandën kah senzori i
njësisë.
• Zëvendësoni bateritë (R3/madhësi AA).
• Lëvizni njësinë më larg dritës
fluoreshente.
Ka jehonë akustike.

• Uleni zërin.
• Largoni mikrofonin më larg nga
altoparlantët ose ndryshoni drejtimin e
mikrofonit.
Parregullsia e ngjyrës në TV ekranin
vazhdon.
• Shkyçni TV pajisjen njëherë dhe pastaj
kyçeni pas 15 ose 30 sekondave. Nëse
parregullsia akoma vazhdon, vendosni altot
më larg nga TV pajisja.
“PLEASE CONNECT ALL
SPEAKERS” paraqitet

• Kontrolloni që gjithë
altoparlantët janë të lidhur.
“CHILD LOCK” shfaqen kur të shtypni
cilëndo buton në njësi.

Altoparlantë
Zëri vije vetëm nga një kanal ose zëri i
majtë dhe djathtë nuk është
baraspeshuar.

• Vendosni altoparlantët në mënyrë
simetrike.
• Kontrolloni që altoparlantët janë mirë
dhe drejtë të lidhur.
• Zëri që dëgjohet është
monaural.
Nuk ka zë nga ndonjë altoparlant.

• Kontrolloni që altoparlanti është
lidhur mirë dhe drejtë.

Kapaku i diskut nuk hapet dhe
“LOCKED” paraqitet në ekran.

• Konsultoni distributorin më të afërt
Sony ose servisin më të afërt.
Kapaku i diskut nuk mbyllet.

• Vendosni diskun drejtë.
Disku nuk del.

• Nuk mund të nxirrni diskun gjatë CDUSB Synchronized Transfer ose REC1
Transfer. Shtyp për të anuluar
transferimin dhe
OPEN/CLOSE në
njësi për të nxjerrë diskun.
• Konsultoni distributorin më të afërt
Sony.
Nuk fillon dëgjimi.

• Pastroni diskun (faqe 53).
• Ri-vendosni diskun.
• Vendosni disk që sistemi mund të
lëshojë (faqe 8).
• Largoni diskun dhe pastroni
lagështinë nga disku dhe pastaj
lëreni sistemin kyçur për disa
minuta që lagështia të avullojë.
• Kodi i rajonit në DVD VIDEO nuk
Përputhet me sistemin.

Zëri kërcen.

• Pastroni diskun (faqe 53).
• Ri-vendosni diskun.
• Lëvizni njësinë në vend pa dridhje
(p.sh. në majë të tavolinës).
• Lëvizni altoparlantët më larg njësisë
ose vendosni në tavolina të ndara. Kur
të dëgjoni këngë me bas në zë të lartë,
dridhjet e altoparlantëve mund të
shkaktojë që zëri të kërcejë.

Informacione shtesë

• Shkyçni funksionin Child Lock
(faqe 45).

Disku

Dëgjimi nuk fillon nga skedari i parë.

• Vendosni modin në Normal Play
(faqe 23).
• Resume Play është zgjedhur. Shtyp dy
herë dhe pastaj shtyp
me sistemin.

për të filluar
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Nuk mund të bëni disa funksione si
Stop, Lock Search, Slow- motion
Play, Repeat Play, Shuffle Play, ose
Program Play.
• Varësisht nga disku, mund mos të
bëni disa prej operacioneve nga
lartë. Shikoni manualin e
përdorimit të dhënë me diskun.
DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG
Ose Xvid) nuk mund të lëshohen.
• Të dhënat nuk janë ruajtur në
formatin e mbështetur.
• Siguroni që të keni zgjedhur median e
duhur para se të lëshoni.
Emri i dosjes, këngës skedarit dhe ID3
tag shkronjat nuk paraqiten në mënyrë
të drejtë.

• ID3 tag nuk është Version 1(1.0/1.1) ose
Version 2(2.2/2.3).
• Karakteret që mund të shfaqen në
sistem janë kto:
– Shkronja të mëdha (A deri Z)
– Numra (0 në 9)
– Simbole (< > * +, [ ] \ _) Karakteret
tjera dalin si “_”.
Zëri humb stereo efektin kur të lëshoni
AUDIO CD, VIDEO CD, audio dhe
video skedar ose DVD VIDEO.
• Largoni mikrofonat. “ ”
zhduke nga paneli i ekranit.
• Siguroni që sistemi të jetë i lidhur mirë.
• Kontrolloni lidhet e altove
(faqe 16).

USB Pajisje

• Shkyçni sistemin dhe largoni USB
pajisjen. Nëse USB pajisja ka kyçëse,
kyçni USB pajisjen sërish pas largimit
nga sistemi. Pastaj, bëjeni transferimin
sërish.
• Nëse transferimi dhe fshirja përsëriten
disa herë, struktura e skedarëve në
USB pajisjen bëhen të fragmentuar.
Shikoni manualin e dhënë me USB për
mënyrën e trajtimit të këtij problemi.
• Pajisja USB është shkëputur apo rryma
fikur gjatë transferimit. Fshini skedarin
pjesërisht-të transferuar, dhe të kryeni
transferimin përsëri. Nëse kjo nuk ka
zgjidhur problemin, pajisje USB mund
të jetë i prishur. Referojuni
udhëzimeve operative e USB pajisjes si
të merren me këtë problem.
Audio skedarët ose dosjet në USB
pajisjen nuk mund të fshihen.

• Kontrolloni nëse pajisja USB
është e mbrojtur.
• USB është shkëputur apo rryma e
fikur gjatë operacionit shuaj. Fshini
skedarin e pjesshëm. Nëse kjo nuk ka
zgjidhur problemin, pajisje USB mund
të jetë i prishur. Referojuni
udhëzimeve operative të pajisjes USB
se si të merren me këtë problem.
Nuk ka zë.

• Pajisja USB nuk është e lidhur në
mënyrë korrekte. Shkyçni sistem dhe
lidhni pajisjen USB, pastaj kyçeni dhe
kontrolloni nëse "USB A" ose "USB
B" dritat deri në panelin e ekranit.
Ka zhurmë, kërcim ose zë të prishur.

• Ju jeni duke përdorur një pajisje të
Transferimi rezulton në gabim.

• Jeni duke përdorur USB pajisje të
papërmbajtur. Kontrolloni
informacionet në ueb faqe për USP
pajisje kompatibile (faqe 10).
• USB pajisja nuk është formatuar mirë.
Shikon udhëzimet në USB pajisjen për
formatimin.
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papërmbajtur USB. Kontrolloni
informacionin në faqen e internetit në
lidhje me pajisjet USB kompatible
(faqe 10).

• Fikni sistemin dhe rilidhni USB
pajisjen pastaj kyçeni sistemin.
• Të dhënat muzikë vetvete përmban
zhurmë, ose shëndoshë është
shtrembëruar. Zhurma mund të ketë
hyrë gjatë procesit të transferimit.
Fshini skedarin, dhe provoni të
transferuar përsëri.
• Shkalla e bit e përdorur kur kodimin
skedarëve audio ishte e ulët. Dërgo
audio files me normë më të lartë bit në
pajisjen USB.
“READING” shfaqet për një kohë ose
kalon shumë kohë para se të nis dëgjimi.

• Procesi i leximit mund të merr më
shumë kohë në rastet kur.
– Ka shumë dosje dhe skedarë në
USB pajisja (faqe 10).
– Struktura e skedarëve është e
ndërlikuar.
– Kapaciteti i memories është i lartë.
– Memoria e brendshme është
fragmentuar.
“NO FILE” paraqitet në ekranin.
• Sistemi ka hyrë në modin e përditësimit të
softuerit. Gjitha butonat (përveç
)
janë të çaktivizuar. Shtyp
në njësinë
për të anuluar përditësimin e softuerit.

• Ka një problem me nivelin e rrymës
elektrike nga
A
port ose B port. Shkyçni sistemin dhe
largoni USb pajisjen nga port. Siguroni që
nuk ka problem me USB pajisjen. Nëse kjo
vazhdon, kontaktoni distributorin e
Sony.

USB pajisja nuk njihet.

• Fikni sistemin dhe rilidhni USB
pajisjen pastaj kyçeni sistemin.
• Kontrolloni informacionin në faqen e
internetit në lidhje me pajisjet USB
kompatible (faqe 10).
• USB nuk punon mire. Referojuni
udhëzimeve operative të pajisjes USB
se si të merren me këtë problem.
Dëgjimi nuk fillon.

• Fikni sistemin dhe rilidhni USB
pajisjen pastaj kyçeni sistemin.
• Kontrolloni informacionin në faqen e
internetit në lidhje me pajisjet USB
kompatible (faqe 10).
Dëgjimi nuk fillon nga kënga e parë.

• Vendosni modin në Normal Play
(faqe 23).
Audio skedarë që nuk lëshohen.
• Siguroni te keni zgjedhë median e duhur
para lëshimit.

•USB pajisje të formatuar me sisteme
tjera përveç FAT16 ose FAT32 nuk
përmbahen.*
•Nëse ka më tepër particione në USB
pajisje që përdoret, skedarët mund mos
të lëshohen.
* Ky sistem përmban FAT16 dhe FAT32, por
disa USB pajisje mund mos të përmbajë
gjithë këto FAT. Për detaje, shikoni
manualin e USB pajisjeve ose kontaktoni
prodhuesin.

Informacione shtesë

“OVER CURRENT” paraqitet.

– Shkronja të mëdha (A deri Z)
– Numra (0 në 9)
– Simbole (< > * +, [ ] \ _) Karakteret
tjera dalin si “_”.

Shfaqje të gabimeve.

• Të dhënat në USB pajisjen mund te
jenë të korruptuar, bëjeni sërish
transferimin.
• Karakteret që mund të shfaqen në
sistem janë këto:

Fotografia

Nuk ka fotografi.
• Kontrolloni që sistemi të jetë mirë i
lidhur.
• Nëse kordoni për video është dëmtuar,
ndryshojeni me të ri.
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• Siguroni që të lidhni njësinë me video

kyçësen e TV pajisjes tuaj
(faqe 16).
• Siguroni që të kyçni TV pajisjen dhe të
përdorni atë mirë.
• Siguroni që të zgjidhni video sinjalin
në TV pajisjen që mund të shikoni
pamjet nga sistemi.
• (Përveç modelet e Amerikës
Latine, Evropiane dhe Ruse)
Siguroni që të vendosni sistemin e ngjyrës
sipas sistemit të TV pajisjes.
Paraqitet zhurmë e fotografisë
• Pastroni diskun (faqe 53).
• Nëse video sinjali nga sistemi duhet të
kalojë nëpër VCR në TV pajisje, mbrojta
nga kopjimi që është imponuar mbi disa
DVD video programe mund të ndikojë në
cilësinë.
• (Përveç modelet e Amerikës
Latine, Evropiane dhe Ruse)
Kur të lëshoni VIDEO CD të incizuar
në sistem tjetër nga ajo që keni vendosur
në sistem, pamja mund të prishet (faqe
18, 28).
• (Përveç modelet e Amerikës
Latine, Evropiane dhe Ruse)
Vendosni sistemin e ngjyrës sipas TV
(faqe 18, 28).
Proporcioni i TV ekranit nuk mund
të ndryshohet.
• Proporcioni është fiksuar në DVD
VIDEO dhe video skedarin.
• Varësisht nga TV pajisja, ndoshta
nuk mund të ndryshoni
proporcionin,
Gjuha e zërit nuk mund të
ndryshohet.
• Zëra me shumë gjuhë nuk incizohen
në DVD VIDEO që lëshohen.
• DVD VIDEO ndalon ndryshimin e gjuhës.

Gjuha e titrave nuk mund të
ndryshohet.
• Titrat me shumë gjuhë nuk
incizohen në DVD VIDEO që lëshohet.
• DVD VIDEO ndalon ndryshimin e gjuhës.
Titrat nuk mund të shkyçen.
• DVD VIDEO ndalon shkyçjen e titrave.
Këndet nuk mund të ndryshohen.
• Shumë këndet nuk incizohen në
DVD VIDEO që lëshohet.
• DVD VIDEO ndalon ndryshimin e
këndeve.

Kërkues

Ka një zhurmë ose zukatje ose stacionet
nuk mund të merren. (“TUNED” ose
“ST” ndriçon në panelin.)

• Lidhni antenën mirë.
• Ndryshoni vendin e antenës dhe
drejtimin për të pranuar më mirë.
• Lidhni antenë të jashtme që mund
të blihet.
• Konsultoni distributorin e Sony
nëse AM antena e dhënë ka dalë
nga mbajtësja plastike.
• Shkyçni pajisjet elektrike
përreth.

BLUETOOTH Pajisje
Nuk mund të kryhet çiftim.

• Lëvizni pajisjen Blututh më afër
sistemit.
• Çiftimi mund të mos jetë në disponim
nëse ka pajisje tjera Blututh rreth
sistemit. Në këtë rast, shkyçni pajisjet
tjera Blututh.
• Sigurohuni që keni fjalëkalimin e saktë
në pajisjen Blututh.
Pajisja Blututh nuk mund të gjejë njësinë
ose “BT OFF” shfaqet në ekran.

• Vëni sinjalin Blututh në “BT ON”
(faqe 38).
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Lidhja nuk është e mundshme.

• Pajisja Blututh me të cilën doni të
lidheni nuk mbështet profilin A2DP
dhe nuk mund të lidhet me sistemin.
• Mundësoni funksionin Blututh të
pajisjes Blututh.
• Krijoni lidhje nga pajisja Blututh.
• Informatat për regjistrim të çiftimi
janë fshirë. Kryeni përsëri çiftimin.
• Fshini informatat e regjistrimit të
çiftimit në pajisje Blututh dhe kryeni
çiftimin përsëri.
Zëri kërcen ose ndryshon ose lidhja
humbet.

Party Chain
Funksioni Party Chain nuk mund të
aktivizohet.

• Kontrolloni lidhjen (faqe 41).
• Sigurohuni që audio kordonët janë
lidhur si duhet.
“PARTY CHAIN” ndriçon në panelin e
ekranit.

• AUDIO IN funksioni zgjidhet gjatë
funksionit Party Chain. Shtypni
FUNCTION +/– me përsëritje që të
zgjidhni funksion tjetër.
• Ri-filloni sistemin.

• Sistemi dhe pajisja Blututh janë larg
njëra tjetrës.
• Nëse ka pengesa mes sistemit dhe
pajisjes tuaj Blututh, hiqni ose ikni
pengesave.
• Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim
elektro-magnetik, si LAN pa tel,
pajisje tjetër Blututh ose mikrovalë në
afërsi, hiqni anësh.

Funksioni Party Chain nuk punon si
duhet.

Zëri i pajisjes tuaj Blututh nuk mund të
dëgjohet në këtë sistem.

Nëse sistemi akoma nuk funksionon si
duhet, ri-rregulloni sistemin në
rregullimet fillestare të fabrikës.
Përdorni butonat në njësi për këtë.

Ka zë, zhurmë ose zë të penguar të
lart.

• Nëse ka pengesa mes sistemit dhe
pajisjes tuaj Blututh, hiqni ose ikni
pengesave.
• Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim
elektro-magnetik, si LAN pa tel,
pajisje tjetër Blututh ose mikrovalë në
afërsi, hiqni anësh.
• Ulni nivelin e zërit të pajisjes së
lidhur Blututh.
Zëri nga “Voice Playback” në
“Fiestable” aplikacionin nuk
emetohet.

• Demonstrimi me zë i integruar është
aktivizuar. Shtyp për të ndaluar
demonstrimin. Pastaj, lëshojeni sërish.

Për ri-rregullim të sistemit

1 Shkyçni dhe kyçni kordonin
elektrik.

2 Shtypni
kyçje të sistemit.
3 Derisa mbani të shtypur , shtypni
FUNCTION për afro 3 sekonda.
“RESET” shfaqet në panelin e
ekranit.
Të gjitha rregullimet e vëna nga
përdoruesi, si radio stacionet,
kohëmatësit dhe ora kthehen në
rregullimet fillestare të fabrikës.

Informacione shtesë

• Së pari rritni nivelin e zërit në pajisjen
tuaj Blututh, pastaj rregulloni nivelin e
zërit me VOLUME +/–.

• Shkyçeni sistemin. Pastaj, kyçeni
sistemin dhe aktivizoni funksionin
Party Chain.

Kthimi i “SETUP” rregullimeve
në fabrike
Mund të ktheni “SETUP” rregullimet
(përveç “PARENTAL CONTROL”
rregullimet) në ato fabrike.

1

Shtyp SETUP.
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2

Shtyp / vazhdimisht për
[SYSTEM SETUP], dhe shtyp

.

3

Shtyp / vazhdimisht për
[RESET], dhe shtyp
.

Një nga këto mesazhe mund të shfaqet
në panelin e ekranit gjatë përdorimit.

4

Shtyp / vazhdimisht për
[YES], dhe shtyp
.
Duhen disa sekonda për të kompletuar
Mos prekni
butonin gjatë rikthimit.

CANNOT PLAY

Funksioni vetë-diagnozë
Kur shkronjat/numrat paraqiten në
TV ekranin ose në panelin
Funksioni i vetë-diagnozës aktivizohet për
të ndaluar sistemin nga defekti, numri i
servisit me 5 shkronja (p.sh. C 13 50) me
kombinim të një shkronje dhe 4 numra
paraqiten. Në këtë rast, kontrolloni tabelën
më poshtë.

3 shkronjat e para Shkaku dhe veprimi
i numrit të
për korrigjim
servisimit
C 13

C 31

E XX
(XX është numër)

Disku është përlyer.
Pastroni diskun me
leckë të butë (faqe 53).
Disku nuk është
vendosur mirë.
Rifilloni sistemin dhe
vendosni diskun sërish
drejtë.
Për të parandaluar defekt,
sistemi ka bërë funksionin e
vetë-diagnozës.
Kontaktorni
distributorin më të afër
Sony ose servisin lokal të
Autorizuar dhe jepni
numrin e servisimit
me 5 shkronja.
Shembull E 61 10
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Mesazhe

Një disk që nuk mund të lëshohet
është vendosur.
DVD VIDEO me kodin e rajonit që
nuk përmbahet është vendosur.

DATA ERROR
Skedari nuk përputhet me formatin e
duhur.
Eërtimi nuk përputhet me formatin e
skedarit.
DEVICE ERROR

Pajisja USB nuk është njohur ose
është lidhur pajisje e panjohur.
DEVICE FULL

Memoria e USB pajisjes është plot.
ERASE ERROR
Fshirja e gjitha audio skedarëve dhe
dosjeve në USB pajisjen ka dështuar.
FATAL ERROR

USB ishte larguar gjatë transferimit ose
fshirjes dhe mund të jetë dëmtuar.
FOLDER FULL

Nuk mund të transferoni në USB pajisje
sepse numri i dosjeve ka arritur
maksimumin.
GUEST

Sistemi bëhet nikoqir kur funksioni Party
Chain është aktivizuar.
HOST

Sistemi bëhet nikoqir kur funksioni Party
Chain është aktivizuar.
NO DEVICE

Nuk është lidhur asnjë pajisje USB.
NO DISC

Nuk ka disk në kapakun e diskut.

NO MEMORY

STEP FULL

Memoria e zgjedhur për dëgjim ose
transferim nuk ka memorie të vendosur
në USB pajisjen.

Keni provuar programe me më tepër
se 25 hapa.

NO MUSIC
MP3/WMA/AAC të dhënat nuk ekzistojnë
në modin MUSIC.

Koha e kyçje dhe shkyçjes së Play Timer
ose Recording Timer është e njëjtë.

NO PHOTO
JPEG AAC të dhënat nuk ekzistojnë në
modin PHOTO.

Nuk mund të transferoni në USB
pajisjen sepse numri i skedarëve ka
arritur maksimumin.

TIME NG

TRACK FULL

NO STEP

Të gjitha hapat e programuar janë
fshirë.

Përkujdesje

NO VIDEO
MPEG4/Xvid AAC të dhënat nuk
ekzistojnë në modin VIDEO.

Kur të mbani njësinë

NOT IN USE
Keni tentuar të bëni përdorim specifik në
kushte ku ky përdorim është i ndaluar.
NOT SUPPORTED
USB pajisje që nuk përmbahet është
vendosur ose USB pajisja është
lidhur me USB gllavinë.

1
2

3

PROTECTED
PUSH STOP

Keni dashur të bëni një operacion që
mund të behet vetëm kur është ndaluar
dëgjimi.
READING

Sistemi por lexon informacionet nga
disku ose USB pajisja. Disa
operacione nuk mund të bëhen.

për të kyçur sistemin.

Shtyp FUNCTION, dhe pastaj rrotulloni
VOLUME/MULTI CONTROL këmbën
për të zgjedhë “DVD/CD”, dhe shtyp
ENTER.
Largoni diskun.

Shtyp
për të hapur dhe mbyllur
kapakun e diskut.
Prit deri “NO DISC” të paraqitet në
ekran.

(USB) port

USB pajisja është e mbrojtur.

Shtyp

4

Largoni kordonin e rrymës.

Shënime mbi disqet
• Para lëshimit, pastroni disqet me leckë nga
qendra drejt jashtë në skajet.
• Mos pastroni disqet me tretës, si benzinë,
hollues ose pastrues që blihen ose spërkatës
anti-statik për LP vini.
• Mos ekspozoni disqet në dritë direkt ose
burime të ngrohjes si ngrohje dhe mos e lini
në makinë të parkuar në dritë dielli.

Informacione shtesë

OVER CURRENT
Rrymë e tepër nga
ishte zbuluar.

Bëni procedurën vijuese për të
mbrojtur mekanizimin e diskut.
Përdorni butonat në njësinë për të bëtë këtë
operacion.

REC ERROR

Transferimi nuk ka filluar, është
ndalur në gjysmë ose ndryshe nuk
mund të përfundohet.
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Për siguri
• Krejtësisht çlidhni kordonin elektrik
(kryesorin) nga priza e murit (kryesorin)
nëse nuk do të përdoret për kohë të gjatë.
Kur shkyçni pajisjen, çdoherë kapni
kyçësen. Asnjëherë mos e tërhiqni
kordonin.
• Nëse hyn ndonjë objekt i fortë ose i
lëngshëm në sistem, shkyçni sistemin nga
priza dhe le ta kontrollojë personel i
kualifikuar para se ta përdorni përsëri.
• Kordoni me rrymë elektrike duhet të
ndërrohet vetëm në shitore me shërbime të
kualifikuara.

Për vendosje
• Mos e vëni sistemin në pozitë tatëpjetë ose
në vende ku është shumë nxehtë, ftohtë, me
pluhur, papastër ose me lagështi ose ku nuk
ka ventilim të përshtatshëm ose nënshtruar
dridhjeve, dritës direkt të diellit ose dritës së
fortë.
• Kini kujdes kur vëni sistemin në sipërfaqe
që kanë pasur trajtim të veçantë (për
shembull, dyllë, vaj, lustër) pasi që mund të
ketë njolla ose ndryshim në ngjyrë.
• Nëse sistemin keni sjellë nga një vend shumë
i ftohtë direkt në një vend shumë të nxehtë
ose nëse vendohet në dhomë me shumë
lagështi, lagështia mund të kondensojë në
lentën brenda njësisë dhe të shkaktojë
funksionim të gabuar të sistemit. Në këtë
situatë, shkyçeni sistemin dhe lëni ashtu
derisa lagështia të avullohet.

Për ngrohje të tepërt
• Ngrohja e tepërt e njësisë gjatë
funksionimit është normale dhe nuk është
shkak për brengosje.
• Mos prekni dollapin nëse është përdorë pa
ndërprerë në nivel të lart të zërit pasi që
dollapi mund të është nxehur shumë
• Mos i pengoni vrimat e ventilimit.

Për sistemin e altoparlantëve
Sistemi i brendshëm i altoparlantëve nuk është
magnetikisht i mbrojtur dhe fotografia në TV-të
në afërsi mund të pengohen magentikisht. Në
këtë situatë, shkyçni TV-në, pritni 15-30 minuta
dhe pastaj kyçeni përsëri. Nëse nuk ka
përmirësim, lëvizni sistemin sa më larg TV-së.
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SHËNIM I RËNDËSISHËM
Kujdes: Nëse lini ndonjë pamje ose pamje
në ekran të shfaqur për një kohë më të gjatë
në TV pajisjen me anë të sistemit, rrezikoni
që të dëmtoni përgjithmonë TV ekranin. TV
me projektor janë veçanërisht të ndjeshëm
ndaj kësaj.

Pastrim i dollapit
Pastroni këtë sistem me leckë të butë pak
të lagur me detergjent të butë.
Mos përdorni prodhime abrazive, pudër
fërkimi ose tretës si hollues, benzinë ose
alkool.

Për komunikimin Blututh
• Pajisjet Blututh duhet të përdoren brenda
përafërsisht 10 metrash (33 feet) (largësi e
papenguare) nga njëra tjetra. Shtrirja e
komunikimit efektiv mund të shkurtohet nën
kushtet në vijim:
– Kur një person, objekt metalik, mur ose
pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me
lidhje Blututh
– Vende ku është instaluar LAN pa tel
– Rreth furrave mikrovale që përdoren
– Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike.
• Pajisje Blututh dhe LAN pa tel LAN (IEEE
802.11b/g) përdorin shtrirjen e njëjtë të
frekuencës (2.4 GHz). Kur përdorni pajisjen
tuaj Bluetooth afër një pajisjeje me mundësi
LAN, mund të ketë pengesë elektromagnetike. Kjo mund të shkaktojë transfer
më të ngadalshëm të të dhënave, zhurmë ose
pamundësi për lidhje. Nëse ndodh kjo,
provoni njërën prej këtyre ndreqjeve:
– Mundohuni të lidhni këtë sistem dhe
pajisjen Blututh kur të jeni së paku 10 metra
(33 feet) larg pajisjes për LAN pa tel.
– Shkyçni pajisjen për LAN pa tel nga
rryma kur e përdorni pajisjen tuaj Blututh
brenda 10 metrave .
• Përdorni këtë sistem dhe BLUETOOTH
pajisjen sa më afër që mundet.

Specifikime
Pjesa e përforcuesit
Janë matur vlerat në vijim
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

SHAKE-X7D
Dalje e rrymës (vlerësuar):
800 W + 800 W (at 8 ohm, 100 Hz,
1% THD)
RMS dalje e rrymës (reference):
1,200 W + 1,200 W (për kanal në
8 ohm, 100 Hz)

SHAKE-X3D
Dalje e rrymës (vlerësuar):
400 W + 400 W (at 4 ohms, 100 Hz,
1% THD)
RMS dalje e rrymës (reference):
600 W + 600 W (për kanal në
4 ohms, 100 Hz)

Hyrje
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Voltazh 2 V, rezistencë 47 kilom
AUDIO IN 2 L/R
Voltazh 2 V, rezistencë 47 kilom MIC
1, MIC 2
Ndjeshmëria 1 mV, impedancë
10 kilohm
(USB) 1, (USB) 2 port: Tip A

Dalje
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R

Voltazh 2 V, rezistencë 1 kilom
VIDEO OUT
Niveli maksimal i daljes 1 Vp-p,
jobalancuar, Sink. me impedancë
negative 75 ohm

Informacione shtesë

• Radio valët të transmetuara nga kjo pajisje
mund të pengojnë funksionimin e disa
pajisjeve shëndetësore. Pasi që ky pengim
mund të shkaktojë funksionim të keq,
gjithmonë shkyçni këtë sistem dhe pajisjen
Blututh në vendet e ardhshme:
– Në spitale, trena, aeroplanë, stacione, në
pompa benzine dhe çfarëdo vendi ku
mund të ketë gazra djegës.
– Afër dyerve automatike ose alarm zjarri.
• Ky sistem mbështet funksione sigurie që
janë në përputhje me specifikimet e Blututhit si mundësi për të siguruar sigurinë gjatë
komunikimit me teknologjinë Blututh.
Sidoqoftë, kjo siguri mund të mos mjaftojë
varësisht nga përmbajtja e rregullimeve dhe
faktorë tjerë, ashtu që gjithmonë kini kujdes
kur përdorni teknologjinë Blututh.
• Sony nuk të jetë përgjegjës në çfarëdo
mënyrë për dëme ose humbje tjera që
janë rezultat i informatave të marra gjatë
komunikimit me Blututh teknologjinë.
• Komunikimi Blututh nuk është doemos i
garantuar me të gjitha pajisjet Blututh që
kanë profilin e njëjtë me këtë sistem.
• Pajisjet Blututh të lidhura me këtë sistem
duhet të jenë në pajtim me specifikimet e
Blututh-it të dhëna nga Bluetooth SIG, Inc.
dhe duhet të jenë të certifikuar që janë në
pajtim. Sidoqoftë, edhe kur pajisja është në
pajtim me specifikimet e Bluetooth-it, mund të
ketë raste ku karakteristikat apo specifikimet e
pajisjes Blututh e bëjnë të pamundshme lidhjen
ose mund të rezultojë në metoda të ndryshme të
kontrollit, ekranit ose përdorimit.
• Zhurmë mund të ndodhë ose zëri
mund të ndalet varësisht nga pajisja
Blututh e lidhur me këtë sistem,
ambientin e komunikimeve ose
kushtet rrethuese

Pjesa e USB
Bit rate e përmbajtur
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR

Frekuenca mostër
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
USB pajisje të përmbajtura
Mass Storage Class
Rryma maksimale
1A
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Disk/USB seksion
Bit rate e përmbajtur
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
Frekuenca mostër
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Xvid
Video kodeks: Xvid
Bit rate: 4.854 Mbps (MAX)
Rezolucioni/Korniza:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Audio codec: MP3
MPEG4
File format: MP4 File Format
Video kodeks
MPEG4 Simple Profile
(AVC nuk është kompatibile)
Bit rate: 4 Mbps
Rezolucioni/Korniza:
720 × 576, 30 fps
Audio kodeks: AAC-LC
(HE-AAC nuk është kompatibile.)
DRM: nuk është kompatibile

Pjesa e diskut
Sistemi
Kompakt disk dhe audio sistem
digjital
Laser Diode veçori
Kohëzgjatje e emisionit: Vazhdim
Laser dalje*: Më pak se 44.6 μW
* Kjo vlerë e dalës është matur në
distancë prej 200 mm nga sipërfaqja e
thjerrëzës së Optical Pick-up Block
me 7 mm hapje.

Përgjigje e frekuencës
20 Hz – 20 kHz
Video color system format
NTSC and PAL

Pjesa e FM rregulluesit
FM stereo, FM/AM superheterodyne
kërkues
Antena
FM antenë teli
AM antenë teli
FM kërkues
Shtrirje rregullimi
87.5 MHz – 108.0 MHz (50 kHz step)
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AM kërkues
Shtrirje rregullimi
Vetëm modelet evropiane dhe ruse:
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz step)
Vetëm modelet e Amerikës latine dhe
Australiane:
531 kHz – 1,710 kHz (9 kHz step)
530 kHz – 1,710 kHz (10 kHz step)
Modele tjera.
531 kHz – 1,602 kHz (9 kHz step)
530 kHz – 1,610 kHz (10 kHz step)

BLUETOOTH Pjesa
Sistem komunikimi
BLUETOOTH Standard version 3.0

Dalje
BLUETOOTH Standard Power Class 2

Shtrirje maksimale e komunikimit
Vijë pamjeje përaf. 10 m1)
Shtrirje e frekuencës
2.4 GHz band (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Metodë modulimi
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Profile të përshtatshme Blututh2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)

Kodekse të mbështetura
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)

Shtrirja e vërtetë mund të ndryshojë
varësisht nga faktorë si pengesa mes
pajisjeve, fusha magnetike rreth furrës
mikrovale, elektricitet statik, prekshmëri
pranimi, performanca e antenës, sistemi
operativ, aplikacioni i softuerit, etj.
2)
Profilet standarde të Blututh-it
tregojnë qëllimin e Blututh
komunikimit mes pajisjeve.

Altoparlanti
SS-SHAKEX7
Sistemi i altoparlantit
3-anë, Sound Pressure Horn
Njësia e altoparlantit
Woofers: 150 mm tip koni
Tweeters: 25 mm tip briri
Subwoofers: 380 mm tip koni
Rezistencë e vlerësuar
8 ohm
Dimensione (w/h/d) (Përafër.)
510 mm × 773 mm × 458 mm

Masa (Përafër.)
33.0 kg
SS-SHAKEX3
Sistemi i altoparlantit
2-anë, Sound Pressure Horn
Njësia e altoparlantit
Tweeters: 25 mm tip briri
Subwoofers: 250 mm tip koni
Rezistencë e vlerësuar
4 ohm
Dimensione (w/h/d) (Përafër.)
368 mm × 585 mm × 358 mm

Masa (Përafër.)
14.5 kg
Kërkesa për rrymës
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz

Përdorim i rrymës
SHAKE-X7D: 375 W
SHAKE-X3D: 220 W

Përdorim i rrymës (në mod Kursimi të
Energjisë)
0.5 W (Kur “BT STANDBY” i është
në “STANDBY OFF”)
4 W (Kur “BT STANDBY” është në
“STANDBY ON”)
Dimensione (w/h/d) (pa altoparlantë)
(Përafër.)

Informacione shtesë

Përgjithësisht

455 mm × 165 mm × 330 mm

Masa (pa altoparlantë) (Përafër.)
SHAKE-X7D: 6.3 kg
SHAKE-X3D: 5.9 kg

Dizajni dhe specifikimet mund të
ndërrohen pa paralajmërim.

57 SQ

©2015 Sony Corporation

4-562-469-14(1)

