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Kodukinosüsteem

Alustamine
Taasesituse valikud
Lisateave

HT-CT60

s

HOIATUS
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi,
nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.
Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme
õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu
sarnasega.
Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid
(nt süüdatud küünlaid).
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge
asetage seadme lähedusse tilkuvaid või
pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega
täidetud anumaid, näiteks vaase.
Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole
vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi
kui seade ise on välja lülitatud.
Kuna põhipistikut kasutatakse seadme
vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage
seade hõlpsasti juurdepääsetavasse
vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme
töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe
vahelduvvoolukontaktist.
Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse
kuumuse kätte, nagu päikesepaiste ja tuli.
Ainult siseruumides kasutamiseks.

Teatis klientidele: järgmine teave
kehtib ainult seadmetele, mida
müüakse riikides, kus kehtivad
EL-i direktiivid.
Seadme tootja: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Elektromagnetilise
ühilduvuse ja toote ohutusega tegelev
volitatud esindaja: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Hooldus- või garantiiprobleemide
korral võtke ühendust aadressil, mis on antud
eraldi hooldus- või garantiidokumentides.
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Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete
utiliseerimine
(kehtib Euroopa
Liidus ja teistes
Euroopa riikides,
kus on eraldi
toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab,
et seda toodet ei tohi olmejäätmena käidelda.
See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades
toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära
hoida võimalikke keskkonda ja tervist
mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle
toote ebakorrektse käitlemise tõttu võivad
tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab
säästa loodusressursse. Täpsema teabe
saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke
ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega,
kust selle toote ostsite.

Kasutatud akude
utiliseerimine
(kehtib Euroopa
Liidus ja teistes
Euroopa riikides,
kus on eraldi
toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega
kaasasolevat akut ei tohi olmejäätmena käidelda.
Teatud akudel võidakse seda sümbolit
kasutada koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline
sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam
kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.

Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise,
aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja
tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi,
mis aku ebakorrektse käitlemise tõttu võivad
tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab
säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse,
jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu
alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku
vahetama vaid kvalifitseeritud
hoolduspersonal.
Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks
viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus
räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest.
Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti,
kus see taastöödeldakse kasutatud akudele
kohaselt.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku
taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse
teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote
ostsite.
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Ettevaatusabinõud
Ohutus
• Kui süsteemi peaks sattuma mingeid
esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem
seinakontaktist ja laske see enne kasutamist
kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
• Ärge ronige Sound Bari ega bassikõlari peale
kuna võite maha kukkuda ja end vigastada
või sellega süsteemi kahjustada.

Toiteallikad
• Enne süsteemi kasutamist veenduge,
et seadme talitluspinge on sama mis teie
kohalikul toiteallikal. Talitluspinge on
toodud Sound Bari tagaküljel asuval sildil.
• Kui te ei kasuta süsteemi pikemat aega,
eemaldage see kindlasti seinakontaktist
(vooluvõrk). Vahelduvvoolu toitejuhtme
(toiteallikas) eemaldamiseks võtke
tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.
• Pistiku üks tikk on ohutuse tagamiseks
teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti
(toiteallikas) ainult ühel moel. Kui teil ei
õnnestu pistikut täielikult pistikupesasse
sisestada, võtke ühendust edasimüüjaga.
• Vahelduvvoolu toitejuhet (toiteallikas) tohib
vahetada ainult kvalifitseeritud
hooldustöökojas.

Vastuvõtja kuumenemine
Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole
talitlushäire. Kui kasutate süsteemi pidevalt
pikka aega, tõuseb temperatuur süsteemi
tagaküljel ja all märgatavalt. Põletuste
vältimiseks ärge katsuge süsteemi.

Vastuvõtja asukoht
• Süsteemi ülekuumenemise takistamiseks ja
seadme kasutusea pikendamiseks asetage see
kohta, kus on piisav ventilatsioon.
• Ärge asetage süsteemi soojusallikate lähedale
või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju
tolmu või mehaaniliste põrutuste võimalus.
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• Ärge asetage Sound Bari taha ühtegi eset,
mis võiks blokeerida ventilatsiooniavasid
ja põhjustada talitlushäireid.
• Kui süsteemi kasutatakse koos teleri, VCR-i
või kassettmakiga, võib tagajärjeks olla müra
ja pildi kvaliteedi halvenemine. Sellisel juhul
paigutage süsteem telerist, VCR-ist või
kassettmakist eemale.
• Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel
spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud,
poleeritud jne) pindadele, kuna sinna võib
tekkida plekke või värv võib pleekida.
• Vältige hoolikalt Sound Bari või bassikõlari
nurkade mis tahes viisil kahjustamist.

Kasutus
Enne teiste seadmete ühendamist lülitage
süsteem välja ja tõmmake pistik
seinakontaktist välja.

Juhul kui lähedalasuval
teleriekraanil esineb
ebakorrapärasusi värvides
Ebakorrapärasused värvides võivad esineda
teatud teleritüüpide puhul.

Juhul kui märkate
ebakorrapärasusi värvides ...
Lülitage teler välja ja pärast 15–30 minutit
uuesti sisse.

Juhul kui märkate uuesti
ebakorrapärasusi värvides ...
Asetage süsteem telerist kaugemale.

Puhastamine
Puhastage süsteemi pehme kuiva lapiga.
Ärge kasutage abrasiivset svammi,
küürimispulbrit või lahustit, näiteks
alkoholi või bensiini.
Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või sellega
probleeme, võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.

Autoriõigused
Süsteem sisaldab Dolby* Digital Surround
Systemi.
* Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories
litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol
on ettevõtte Dolby Laboratories
kaubamärgid.
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Alustamine

Lahtipakkimine
• Bassikõlar (1)

Alustamine

• Sound Bar (1)

• Teleri digitaalne optiline juhe (1)

• Vahelduvvoolu toitejuhe
(toiteallikas) (1)
• Kaugjuhtimispult (RM-ANU160) (1)

• Kasutusjuhend (1)
• Garantii (1)
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Osade ja pultide register
Lisateabe saamiseks vaadake sulgudes olevaid lehekülgi.

Sound Bar

SURROUND

A Funktsiooni SURROUND näidik
(lk 14)
B Sisendi näidikud (lk 14)

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
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OPTICAL

COAXIAL

ANALOG

Kaugjuhtimispult
See jaotis kirjeldab bassikõlari ja Sound
Bari nuppude kasutust. Vt jaotisest lk 14
teavet ühendatud seadmete nuppude
kasutuse kohta.
Märkus

B INPUT

OPTICAL
COAXIAL
ANALOG
C TV

t
%
PROG +/–
2 +/–

Alustamine

• Suunake kaugjuhtimispult Sound Bari
esipaneeli keskosa poole.

A ?/1 (sees/ootel)

D TREBLE +/–
E BASS +/–
F 2 +*/–
G %
H SURROUND
I TV ?/1
Märkus

• Enne kaugjuhtimispuldi esmast
kasutuselevõttu eemaldage kindlasti
akuhoidiku külge kinnitatud
isolatsioonipaber.

* Nupul 2 + on reljeefne punkt. Kasutage
seda suunisena.

• Aku on kaugjuhtimispulti sisse ehitatud.
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Teleri, mängija jms ühendamine
Lükake vahelduvvoolu toitejuhtme (toiteallikas) pistik lõpuni sisse.
Bassikõlar

Seinakontakti

DVD-mängija jms.

Koaksiaalne
digitaalne juhe
(pole kaasas)
Koaksiaalne digitaalne
heliväljund

DVD-mängija jms.

TV

Analoogheliväljund

Digitaalne optiline juhe (kaasas)
Optiline digitaalne
heliväljund
Analooghelijuhe
(pole kaasas)
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Süsteemi asendi seadistamine
Paigaldage Sound Bar alloleva joonise järgi.
Märkus

• Valides Sound Bari asukohta, ärge blokeerige Sound Bari tagapaneeli ventilatsiooni.

Sound Bari paigaldamine
Alustamine

• Sound Bari paigaldamine riiulile

• Sound Bari paigaldamine seinale
(lk 12)

Märkus bassikõlari paigaldamise kohta
Paigutage bassikõlar nii, et tagapaneeli ja seina vahele jääks vähemalt 10 cm.

10 cm

jätkub
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Jalgade eemaldamine
Kui Sound Bari tuleb paigaldada
veidi ülespoole kallutatult või seinale,
eemaldage allnäidatud viisil Sound Bari
põhjal asuvad kaks jalga.

• Sony ei vastuta valest paigaldamisest,
ebapiisavast seinatugevusest või valest
kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest
jms tingitud õnnetuste või vigastuste eest.

1

Valmistage ette Sound Bari taga
oleva augu jaoks sobivad kruvid
(pole kaasas).

Jalg

4 mm

mitte rohkem kui 25 mm

5 mm

10 mm

Ava Sound Bari tagaküljel

Märkus

• Kui Sound Bar on paigaldatud veidi
ülespoole kallutatult ja jalad on eemaldatud,
vältige ventilatsiooniavade vaibaga vms
blokeerimist.

Sound Bari paigaldamine
seinale

2

Kinnitage kruvid seina külge.

Kruvid peaksid seinast 7–8 mm välja
ulatuma.

380 mm

Sound Bari saab seinale paigaldada.
Märkused

• Kasutage kruvisid, mis sobivad vastava
seinamaterjali ja -tugevusega. Kuna
kipsplaadiga sein on eriti õrn, kinnitage
kruvid tugevalt seinatala külge. Paigaldage
Sound Bar vertikaalsele ja tasasele
tugevdatud seinale.
• Tellige paigaldamine kindlasti allhanke
korras Sony vahendajatelt või litsentseeritud
alltöövõtjatelt ja pöörake paigaldamisel
erilist tähelepanu ohutusele.
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7 kuni 8 mm

3

Riputage Sound Bar kruvide otsa.

Joondage Sound Bari taga olevad
augud kruvidega ja riputage seejärel
Sound Bar kruvide otsa.

Vahelduvvoolu
toitejuhtme ühendamine
(toiteallikas)

Alustamine

Enne Sound Bari vahelduvvoolu
toitejuhtmete (toiteallikaid)
seinakontakti (vooluvõrku)
ühendamist ühendage kõik teised
seadmed ja teler süsteemi külge.

Ühendatud seadmete
heliväljundi seadistamine
Mitmekanalilise digitaalheli väljastamiseks
kontrollige ühendatud seadme digitaalse
heliväljundi seadistusi.
Lisateavet leiate ühendatud seadmega
kaasasolevast kasutusjuhendist.

13EE

3
Taasesituse valikud

Nõuanne

• Heli võib esitada teleri kõlarist. Sellisel
juhul keerake teleri kõlarite helitugevus
miinimumini.

Süsteemi juhtimine
kaasasoleva
kaugjuhtimispuldiga

Ruumilise heliefekti
nautimine
?/1
INPUT

BASS
+/–

SURROUND

TREBLE
+/–
2 +/–

1
2
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Reguleerige helitugevust,
vajutades nuppu 2 +/–.

Süsteemi sisselülitamiseks
vajutage nuppu ?/1.
Vajutage ühte funktsiooni INPUT
nuppudest, et valida sisendi allikas.
Sisendi
allikas

Esitatavad seadmed

OPTICAL

Seade on ühendatud
pistikusse OPTICAL

COAXIAL

Seade on ühendatud
pistikusse COAXIAL

ANALOG

Seade on ühendatud
pistikutega ANALOG

See süsteem saab esitada mitmekanalilist
ruumilist heli.
Vajutage nuppu SURROUND.
Iga nupuvajutusega vahetub ruumilise
heli režiim ON või OFF. Kui ruumilise
heli režiim on aktiivne, põleb Sound Bari
SURROUND näidik.

Bassi ja kõrgete toonide
tugevuse reguleerimine
Bassi ja kõrgete toonide tugevust saab
reguleerida.
Kõrgete toonide tugevuse reguleerimiseks
vajutage nuppu TREBLE +/–.
Bassi tugevuse reguleerimiseks vajutage
nuppu BASS +/–.
Kui bass või kõrged toonid on
maksimumile või miinimumile
seadistatud, vilguvad Sound Baril
olevad sisendi näidikud.

Vaikse heli nautimine
(öörežiim)
Saate isegi madala helitugevusega
heliefekte nautida ja dialooge selgelt
kuulda (öörežiim). Öörežiim on
saadaval vaid Dolby kodeeringuga
telesaadetel, DVD-del ja Blu-ray
discidellTM.

Öörežiimi sisselülitamiseks
Hoidke nuppu SURROUND all,
kuni Sound Baril olev näidik
COAXIAL vilgub kaks korda.

Ühendatud teleri
kontrollimine

Öörežiimi väljalülitamiseks

Kui kasutate vaid Sony telerit selle
süsteemita, saate süsteemiga ühendatud
Sony telerit juhtida kaugjuhtimispuldil
olevaid kollase kirjaga nuppe.

Hoidke nuppu SURROUND all,
kuni Sound Baril olev näidik
OPTICAL vilgub kaks korda.

TV ?/1

t

1
2
3
4

Teleri sisselülitamiseks vajutage
nuppu TV ?/1.
Vajutage sisendi valimiseks
nuppu INPUT.
Vajutage kanali valimiseks
nuppu TV PROG +/–.
Helitugevuse reguleerimiseks
vajutage nuppu TV 2 +/–.

jätkub
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Taasesituse valikud

TV 2
+/–
TV PROG
+/–

Märkused

Aku vahetamine
Kaugjuhtimispuldi töökaugus lüheneb
aku kulumisega. Kui kaugjuhtimispult
põhiseadet enam ei juhi, vahetage
aku uue CR2025 liitiumaku vastu.

1 Vajutage ja hoidke akuhoidiku riivi
all ja seejärel tõmmake akuhoidik
välja.

Riiv

• Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul
ei kasuta, eemaldage aku, et vältida akude
lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid
võimalikke kahjustusi.
• Utiliseerige kasutatud aku viivitamatult.
Hoidke liitiumakud laste eest kättesaamatus
kohas. Aku allaneelamise puhul võtke
viivitamatult ühendust arstiga.
• Pühkige akut hea ühenduse kindlustamiseks
kuiva lapiga.
• Jälgige akude paigaldamisel õigeid pooluseid.
• Äge hoidke akut metallist pintsettide vahel;
see võib põhjustada lühise.
• Muud tüüpi akude kui akude CR2025
kasutamine võib põhjustada põlemist
või plahvatust.

ETTEVAATUST!
Kui aku on valesti paigaldatud, tekib
plahvatuse oht.
Asendage ainult sama või samaväärse
akuga.

2 Vahetage akut nii, et aku „+”-pool
on ülesse suunatud, seejärel
sisestage akuhoidik pessa.
aku „+”-pool on ülesse suunatud

Akuhoidik
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Lisateave

Tõrkeotsing
Kui teil esineb süsteemi kasutamisel
järgmisi probleeme, kasutage enne
parandustöid nende lahendamiseks
tõrkeotsingu juhendit. Probleemide
püsimisel võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.

POWER
• Veenduge, et vahelduvvoolu
toitejuhe (toiteallikas) on korralikult
ühendatud.

SOUND
Dolby Digitali heli puudub.

• Kontrollige, et Blu-ray Disc, DVD
jt on salvestatud Dolby Digital
vormingus.
• Ühendades Blu-ray Disci,
DVD-mängija jms digitaalse
väljundi pistikusse, kontrollige
ühendatud seadme heliseadistust
(heliväljundi seadistused).
Ruumilise heli efekt puudub.

• Olenevalt sisendsignaalist ja
helivälja seadistustest ei pruugi
ruumilise heli töötlemine hästi
toimida. Ruumilise heli efekt võib
olenevalt programmist või kettast
olla nõrk.

Süsteemist ei esitata teleri heli.

• Kontrollige süsteemi ja teleriga
ühendatud digitaalse optilise juhtme
või helijuhtme ühendust (lk 10).
• Kontrollige teleri heliväljundit.
Esitatakse nii süsteemi kui ka teleri heli.

• Lülitage süsteemi või teleri heli välja.
Ühendatud seadmete heli pole süsteemist
üldse kuulda või ainult väga nõrgalt
kuulda.

• Vajutage nupul 2 + ja kontrollige
helitugevust.
• Vajutage nuppu % või 2 +,
et vaigistusfunktsioon tühistada.
• Veenduge, et valitud sisendi allikas
on õige.
• Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid
on nii süsteemis kui ka sellega
ühendatud seadmetes korralikult
pistikutes.

Kaugjuhtimispult ei tööta.
• Suunake kaugjuhtimispult
Sound Bari esipaneeli keskosa poole.
• Eemaldage kaugjuhtimispuldi ja
süsteemi vahel olevad takistused.
• Kui aku on tühi, vahetage
kaugjuhtimispuldi aku uue vastu.
• Veenduge, et valite
kaugjuhtimispuldilt õige sisendi.

jätkub
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Lisateave

Toide ei ole sisse lülitatud.

• Kui ühendate ruumilise heli efekti
funktsiooniga ühilduva Blu-ray Disci
mängija või DVD-mängija, ei pruugi
süsteemi ruumilise heli efekt töötada.
Sellisel juhul lülitage ühendatud
seadmel ruumilise heli efekti
funktsioon välja.
Lisateavet leiate ühendatud seadmega
kaasasolevast kasutusjuhendist.

Juhul kui süsteem ei tööta pärast
ülalloetletud meetmete
rakendamist endiselt korralikult,
lähtestage süsteem järgmisel viisil:
kasutage toimingu tegemiseks
kaugjuhtimispuldil asuvaid nuppe.

1

Vajutage kolme sekundi jooksul
nuppe BASS +, 2 +, ja TREBLE +
samas järjekorras.

Pärast ülaltoodud elemendi kontrollimist
ja probleemide lahendamist lülitage
süsteem sisse. Kui probleemi põhjust
ei leita ka pärast ülaltoodud elemendi
kontrollimist, võtke ühendust lähima
Sony edasimüüjaga.

Spetsifikatsioonid
Süsteem toetab järgmisi vorminguid.

Süsteem toetab järgmisi digitaalsisendi
vorminguid.
Vorming

Toetatud /
ei toetata

Dolby Digital

a

Lineaarne PCM 2ch
48 kHz või vähem.

a

Sound Bar
Võimendi jaotis
POWER OUTPUT (nominaal)
Eesmine L + eesmine R: 7 W + 7 W
(4 oomi juures, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (etalon)
Eesmine L / eesmine R: 15 W
(kanali kohta 4 oomi juures, 1 kHz)
Sisendid
ANALOG
OPTICAL
COAXIAL

Eesmised kõlarid
Kõlarisüsteem
kaheribaline kõlarisüsteem,
akustiline suspensioon
Kõlarid
Woofer: 25 mm × 120 mm
Tweeter: 38 mm
koonuse tüüp
Nimitakistus
4 oomi
Võimsuse nõuded
220 V–240 V AC, 50/60 Hz
Elektritarbimine
Sees: 20 W
Ooterežiim: 0,5 W või vähem
Mõõdud (ligik.)
940 mm × 83 mm × 70 mm (jalgadega)
940 mm × 71 mm × 69 mm (jalgadeta)
Kaal (ligik.)
1,6 kg

Bassikõlar

POWER OUTPUT (etalon)
30 W (kanali kohta 8 oomi juures, 100 Hz)
Kõlarisüsteem
Bassikõlar, bassipeegeldus
Kõlarid
130 mm koonusetüüp
Nimitakistus
8 oomi
Mõõdud (ligik.)
170 mm × 245 mm × 300 mm (l/k/s)
Kaal (ligik.)
2,7 kg
Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette
teatamata muutuda.
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