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Mājas audiosistēma

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU!
Optisko instrumentu izmantošana ar šo
produktu palielina bīstamību acīm.

Lai samazinātu aizdegšanās risku,
nenosedziet ierīces ventilācijas atveri
ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem
priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas
avotu (piemēram, aizdegtas sveces)
iedarbībai.

Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES
LĀZERA produkts. Šī atzīme atrodas
uz aizmugures paneļa.

Lai mazinātu aizdegšanās vai
elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci
pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī
nenovietojiet uz tās priekšmetus, kuros
ir šķidrums, piemēram, vāzes.

Lietošanas instrukcijas

Paziņojums klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz iekārtu,
kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japāna
(vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā).
Jautājumi saistībā ar produkta
atbilstību Eiropas Savienības
likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam
pārstāvim Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu
vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa
vai garantijas dokumentos norādītās
adreses.

Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā
skapītī.
Tā kā ierīces atvienošanai no
elektroenerģijas tīkla tiek izmantota
galvenā kontaktdakša, pievienojiet
ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas
rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat kaut
ko neparastu, galveno kontaktdakšu
nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas
rozetes.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus
vai ierīces ar ievietotām baterijām/
akumulatoriem pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules staru vai
uguns iedarbībai.

Tikai Eiropā

Atbrīvošanās no vecām
elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta vai tā
iepakojuma norāda, ka ar šo produktu
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šī produkta, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
ko varētu izraisīt neatbilstoša
šī produkta atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par šī produkta pārstrādi, sazinieties
ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu,
kurā iegādājāties šo produktu.
Lietojamie piederumi: tālvadības pults

Atbrīvošanās no
izlietotām baterijām/
akumulatoriem
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm ar
atsevišķu savākšanas
sistēmu)
Šis apzīmējums uz baterijas/
akumulatora vai iepakojuma norāda,
ka ar šī produkta komplektācijā
iekļautajām baterijām/akumulatoriem
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības
atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem
šis apzīmējums, iespējams, tiek
izmantots kopā ar kādu ķīmisko
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai
svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek
pievienots, ja baterijā/akumulatorā
ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai
0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šīm baterijām/akumulatoriem,
palīdzēsit nepieļaut iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi un cilvēku veselību, ko varētu
izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/
akumulatoru atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu
integritātes iemeslu dēļ produktam
nepieciešams pastāvīgs savienojums
ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu
bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt
tikai kvalificēts servisa speciālists.

Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas
rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla
netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.

Lai nodrošinātu pareizu šādas
baterijas/akumulatora apstrādi,
beidzoties produkta kalpošanas
laikam, nododiet šo produktu
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no
produkta droši izņemt bateriju/
akumulatoru. Bateriju/akumulatoru
nododiet atbilstošā savākšanas
vietā izlietoto bateriju/akumulatoru
pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par
šī produkta vai baterijas/akumulatora
pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.

Par šo rokasgrāmatu
 Termins DVD var tikt izmantots
kā vispārīgs termins, lai norādītu
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R
vai DVD+RW.
 CD-R un CD-RW dažkārt tiek norādīts
kā DATA CD.
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R un DVD+RW
dažkārt tiek norādīts kā DATA DVD.
 Šajā rokasgrāmatā galvenokārt
izskaidrota darbināšana, izmantojot
pulti, bet dažas darbības var veikt,
izmantojot arī ierīces pogas, kurām
ir tāds pats vai līdzīgs nosaukums.

©2013 Sony Corporation

Atskaņojamie diski
DVD

CD

2

LV

CMT-S40D

Piezīme par DualDisc diskiem
DualDisc ir divpusējs disks, kura vienā
pusē ir ierakstīts DVD materiāls,
bet otrā pusē ir digitālais audio
materiāls. Tomēr, tā ka audio materiāla
puse neatbilst kompaktdisku
(Compact Disc — CD) standartam,
atskaņošana šajā produktā netiek
garantēta.

DVD VIDEO
DVD-ROM
DVD-R*/DVD-RW*
DVD+R*/DVD+RW*
CD-DA (mūzikas CD)
CD-ROM
CD-R*/CD-RW*
VIDEO CD

Piezīme par DVD atskaņošanas
darbībām
Programmatūras ražotāji, iespējams,
ir ar nolūku aizlieguši dažas DVD
atskaņošanas darbības. Tā kā šī
sistēma DVD atskaņo diska saturam,
daži atskaņošanas līdzekļi var nebūt
pieejami.

* Ja diski nav pareizi pabeigti, tie netiks
atskaņoti. Papildinformāciju skatiet
ierakstīšanas ierīces komplektācijā
iekļautajās lietošanas instrukcijās.
Diski, kurus nevar atskaņot
 Blu-ray Disc
 HD DVD
 DVD-RAM
 DVD audio diski
 PHOTO CD
 Super Audio CD
 CD-Extra datu ieraksti
 DualDisc audio materiālu puse
 DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW VR
(video ierakstīšanas) režīmā
 Ar CPRM (Content Protection for
Recordable Media — ierakstāmu datu
nesēju satura aizsardzība) saderīgi
DVD-R/RW, kuros saturs ir atzīmēts
kā “kopēt vienu reizi”.
Mūzikas diski, kas kodēti, izmantojot
autortiesību aizsardzības
tehnoloģijas
Šis produkts ir domāts tādu disku
atskaņošanai, kas atbilst kompaktdisku
(Compact Disc — CD) standartam.
Nesen dažas ierakstu kompānijas
tirgoja dažādus mūzikas diskus, kas
kodēti, izmantojot autortiesību
aizsardzības tehnoloģijas. Ievērojiet,
ka starp šiem diskiem ir arī tādi diski,
kas neatbilst CD standartam, tāpēc
iespējams, ka šis produkts tos
neatskaņos.

Piezīme par dubultslāņu DVD diskiem
Pārslēdzoties starp slāņiem, attēla
un skaņas atskaņošana, iespējams,
uz brīdi tiks pārtraukta.
Reģiona kods (tikai DVD VIDEO)
Jūsu sistēmas reģiona kods ir norādīts
ierīces aizmugurē, un sistēma atskaņos
tikai tos DVD VIDEO (tikai atskaņošana)
diskus, kas apzīmēti ar identisku
reģiona kodu vai
.
Piezīme par vairāksesiju diskiem
Šī sistēma var atskaņot nepārtrauktas
diskā ierakstītas sesijas, ja tās
ir ierakstītas tādā pašā formātā, kādā
ir ierakstīta pirmā sesija. Ja tiek atrasta
citā formātā ierakstīta sesija,
šo un turpmākās sesijas nevar
atskaņot. Ņemiet vērā, ka dažas sesijas
var netikt atskaņotas arī tad, ja tās
ir ierakstītas tajā pašā formātā.

Video

Paplašinājumi

Xvid video

.avi

Mūzika

Failu formāts

Paplašinājumi

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

.wma

Fotogrāfija

Failu formāts

Paplašinājumi

JPEG

.jpg vai .jpeg

1)
2)

Formāts MP3PRO netiek atbalstīts.
Formāts WMA DRM, WMA Lossless
un WMA PRO netiek atbalstīts.

 Kad sistēma ir izslēgta

Nospiediet
DISPLAY . Aptuveni
8 sekundes tiek rādīts pulkstenis.
 Kad sistēma ir ieslēgta

Nospiediet TIME . Aptuveni
8 sekundes tiek rādīts pulkstenis.

TV pievienošana
Savienojiet TV video ieejas ligzdu
ierīces ligzdu VIDEO OUT, izmantojot
komplektācijā iekļauto video vadu.

Pulksteņa iestatīšana
1
2

3
4

3

TV

4

Spiediet / , lai iestatītu
.
stundu, un pēc tam nospiediet
Veiciet tās pašas darbības,
lai iestatītu minūtes.
Atvienojot barošanas vadu,
kā arī elektroenerģijas padeves
pārtraukuma gadījumā pulksteņa
iestatījumi tiek zaudēti.

Videomagnetofons

Ierīce





Poga  (lēna patīšana)
Nospiediet pauzes režīmā,
lai skatītos palēninātā kustībā.



Poga PRESET +/
Nospiediet, lai izvēlētos iepriekš
iestatītu radio staciju.
Poga  (atvērt/aizvērt)
Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu
disku paliktni.



Ierīce: poga ENTER
Tālvadības pults: poga
(ievadīt)
Nospiediet, lai ievadītu/
apstiprinātu iestatījumus.
Ierīce: vadība VOLUME
Pagrieziet, lai regulētu skaļumu.



Tālvadības pults:
poga VOLUME +/
Spiediet, lai regulētu skaļumu.



Poga ECHO
Nospiediet, lai regulētu
atbalsošanās līmeni.
Poga MIC LEVEL
Nospiediet, lai regulētu mikrofona
skaļumu.

Tālvadības pults: poga ///
Nospiediet, lai, atlasot elementu,
pārvietotu kursoru.



Informāciju par saderīgajām USB
ierīcēm skatiet tālāk norādītajās tīmekļa
vietnēs.

Ievietojiet R6 (AA lieluma) bateriju
(komplektā nav iekļauta), saskaņojot
polaritāti, kā norādīts tālāk.

Eiropas klientiem:
http://support.sony-europe.com/
Latīņamerikas klientiem:
http://esupport.sony.com/LA
Citu valstu/reģionu klientiem:
http://www.sony-asia.com/support

Ligzda MIC (mikrofons)
Izmantojiet mikrofona
pievienošanai.
(USB) ports
Izmantojiet, lai pievienotu USB
ierīci. Ja pievienotajai ierīcei
ir uzlādējama baterija/akumulators
un sistēma ir ieslēgta, sistēma
veikts baterijas/akumulatora
uzlādi.
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Poga TIME
Nospiediet, lai atskaņošanas laikā
rādītu vai pārslēgtu laika
informāciju.
Poga DIMMER
Spiediet, lai mainītu ierīces displeja
spilgtumu. Vairākkārtīga šīs pogas
nospiešana maina 2 spilgtuma
pakāpes (tumšs/gaišs).
Poga ANGLE/TIMER MENU
 Nospiediet, lai pārslēgtos uz citu
skatīšanās kameras leņķi,
ja DVD VIDEO diskā ir ierakstīti
vairāki leņķi.
 Nospiediet, lai iestatītu
atskaņošanas taimeru. Sk. arī
pogas SHIFT  aprakstu.
Poga  DVD MENU
 Nospiediet, lai DVD VIDEO diska
atskaņošanas laikā atvērtu vai
aizvērtu DVD izvēlni.
 Nospiediet, lai atgrieztos
iepriekšējā ekrānā, ja darbojaties
TV ekrānā redzamajā mapju/
failu sarakstā.
Poga MUTING
Nospiediet, lai izslēgtu vai ieslēgtu
skaņu.












FM pievada antena
(izstiepiet to horizontāli)





Uz labo skaļruni




Skaļruņa vads (melns/)

Uz kreiso skaļruni
Skaļruņa vads
(sarkans/)
Uz sienas rozeti

Piezīmes par pults izmantošanu

 Parasti baterijas kalpošanas laiks
ir aptuveni seši mēneši.
 Ja tālvadības pults ilgāku laiku netiek
izmantota, izņemiet bateriju, lai
izvairītos no iespējamā bojājuma,
ko var izraisīt baterijas noplūde vai
korozija.

 Antena

Vairākkārt nospiediet / ,
lai izvēlētos iestatījumus
[SCREEN] (EKRĀNS), pēc tam
.
nospiediet

 Skaļruņi

Kad uzstādāt antenu, atrodiet vietu
un orientāciju, kas nodrošina labu
uztveršanu.
Lai izvairītos no trokšņa uztveršanas,
neturiet antenu blakus skaļruņu vadiem
un barošanas vadam.

Pievienojiet skaļruņu vadus.
 Barošana

Pievienojiet barošanas vadu sienas
rozetei.

 Ligzdas AUDIO IN un VIDEO OUT

AUDIO IN:
Pievienojiet ārēju audio komponentu.
VIDEO OUT:
Pievienojiet televizora vai projekta
video ieejas ligzdai.
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Daļas un vadības elementi



Tālvadības pults

Vairākkārt nospiediet / ,
lai izvēlētos [TV System]
(TV sistēma), pēc tam
.
nospiediet

Ierīce: poga  (apturēt)/CANCEL

Vairākkārt nospiediet / ,
lai atlasītu [PAL], [NTSC] vai
[Auto] (Automātiski), pēc tam
.
nospiediet

Tālvadības pults:
Poga  (apturēt)
 Nospiediet vienreiz,
lai pārtrauktu atskaņošanu
un atcerētos apturēšanas vietu
(atsākšanas vietu). Pēc tam
nospiediet  (vai ierīces pogu
), lai atsāktu atskaņošanu
no apturēšanas vietas.
Ja atskaņošanu vēlaties sākt
no pirmā ieraksta/sadaļas/
nodaļas u.tml., divreiz nospiediet
 (vai ierīces pogu /CANCEL)
un pēc tam nospiediet 
(vai ierīces pogu ).
 Nospiediet, lai radio frekvenču
meklēšanas laikā atceltu
automātisko skaņošanu.

Nospiediet SETUP , lai aizvērtu
iestatījumu izvēlni.

Piezīme

Uzreiz pēc krāsu sistēmas mainīšanas
iespējams rādīšanas TV ekrānā
pārtraukums.

Nospiediet / , lai ieslēgtu
sistēmu.
Vairākkārt nospiediet
FUNCTION , lai pārslēgtu
funkciju uz DVD/CD.
Ja ir ievietots disks ar automātiskās
atskaņošanas funkciju, atskaņošana
sākas automātiski. Lai pārtrauktu
atskaņošanu, divreiz nospiediet
 .
Pārtrauktas atskaņošanas režīmā
nospiediet SETUP .
Tiek atvērta iestatījumu izvēlne.

Poga SHIFT
Nospiediet un turiet, lai izmantotu
ar pogām, kurām ir rozā teksta
apzīmējumi (ciparu pogas,
SLEEP  un TIMER MENU ).



Poga SETUP
Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu
iestatījumu izvēlni.
Poga DVD TOP MENU
 Nospiediet, lai DVD diska
atskaņošanas laikā atvērtu DVD
diska augšējā līmeņa izvēlni.
 Nospiediet, lai, atskaņojot
VIDEO CD ar PBC funkciju,
ieslēgtu vai izslēgtu PBC
funkciju.

Poga ZOOM
Nospiediet, lai tuvinātu vai tālinātu
redzamo attēlu, kad skatāties
DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid video
vai JPEG attēlu.
Spiežot /// , attēlu
izvēlētajā palielinājuma līmenī
varat ritināt augšup, lejup, pa kreisi
un pa labi.

Diska atskaņošana
1
2
3

Poga PROGRAM
Nospiediet, lai programmētu
CD-DA ierakstus programmas
atskaņošanai, vai nospiediet,
lai iepriekš iestatītu radio stacijas.
Poga REPEAT
Nospiediet, lai aktivizētu atkārtotas
atskaņošanas režīmu.



Poga AUDIO/SLEEP
 Nospiediet, lai atskaņošanas
laikā izvēlētos audio signālu,
ja ir pieejami vairāki audio
signāla formāti.
 Nospiediet, lai, klausoties
FM stereo programmas, izvēlētos
FM uztveršanas režīmu
(monofonisko vai stereo).
 Nospiediet, lai iestatītu miega
taimeru. Sk. arī pogas SHIFT 
aprakstu.



Poga / (ieslēgt/gaidstāve)
Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu
sistēmu.




Tālvadības sensors

Vairākkārt nospiediet
FUNCTION , lai izvēlētos
funkciju DVD/CD.

1

Nospiediet ierīces pogu  ,
lai atvērtu disku paliktni.
Novietojiet disku uz disku paliktņa
un nospiediet ierīces pogu  ,
lai aizvērtu disku paliktni.
Aizverot disku paliktni, atskaņošana
sākas automātiski.
Ja atskaņošana automātiski
nesākas, nospiediet  .

Poga TV INPUT
Nospiediet, lai pārslēgtu TV
ievades avotu starp TV signālu
un citiem ievades avotiem.
Ievērojiet, ka ar šo tālvadības pulti
var vadīt tikai Sony televizorus.



Poga EQ
Nospiediet, lai izvēlētos kādu
skaņas efektu.



Ierīce: poga TUNE +/
Tālvadības pults:
poga TUNING +/
Nospiediet, lai noskaņotos vēlamo
staciju.
Ierīce: poga /
(iepriekšējais/nākamais)
Tālvadības pults: poga /
(iepriekšējais/nākamais)
Nospiediet, lai izvēlētos ierakstu,
failu vai nodaļu.

Poga FUNCTION
Nospiediet, lai izvēlētos kādu
funkciju.

12

Diskā/USB ierīcē esošu failu
atskaņošana

2

3

Vairākkārt nospiediet
FUNCTION , lai izvēlētos
funkciju DVD/CD vai USB.
 DVD/CD: diskā esošu failu
atskaņošanai.
 USB: USB ierīcē esošu failu
atskaņošanai.

(Piemērs: MP3 disks)

Vairākkārt nospiediet / ,
lai izvēlētos multivides veidu
(mūzika/fotogrāfija/video),
.
pēc tam nospiediet

Ievietojiet avotu.

4

 Diskam

Atveriet disku paliktni, novietojiet
disku uz paliktņa un aizveriet disku
paliktni.

 USB ierīcei

Pievienojiet USB ierīci
portam .

Poga BASS BOOST
Nospiediet, lai izveidotu
dinamiskāku skaņu. Vairākkārt
nospiežot, šo efektu varat ieslēgt
un izslēgt.

Poga TV / (ieslēgt/gaidstāve)
Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu TV.
Ievērojiet, ka ar šo tālvadības pulti
var vadīt tikai Sony televizorus.

4

(USB)

2

Ar etiķetes pusi uz augšu.

4

Spiediet VOLUME +/ , lai
regulētu skaļumu.
USB ierīce

15

3

Spiediet VOLUME +/ ,
lai regulētu skaļumu.

Lai atskaņotu kādu mapi

Spiediet VOLUME +/ ,
lai regulētu skaļumu.
Ja vēlaties atskaņot citu failu,
pārtrauciet atskaņošanu un veiciet
tālāk norādītās darbības.

1
2

Lai atskaņotu kādu failu

1

Poga SUBTITLE
Nospiediet, lai izvēlētos subtitru
valodu, ja ir pieejami subtitri
vairākās valodās (piemēram,
DVD VIDEO diskā).
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Poga
DISPLAY
Nospiediet, lai rādītu vai paslēptu
meklēšanas režīma vai pašreizējās
atskaņošanas informācijas
nolaižamo izvēlni.

Ierīce: poga  (atskaņot/pauze)
Tālvadības pults: poga 
(atskaņot), poga  (pauze)
Nospiediet, lai sāktu vai pauzētu
atskaņošanu. Lai no pauzēšanas
stāvokļa atgrieztos pie
atskaņošanas, nospiediet 
(vai ierīces pogu ).

Galvenā ierīce

10

Ierīce: poga /



Droša sistēmas savienošana

Nesavienojiet tieši.

Poga / (ātra attīšana/ātra
patīšana)
Nospiediet, lai atrastu kādu vietu
ierakstā, failā vai nodaļā.



8

Pievienojiet barošanas vadu
sienas rozetei.

9



7

Ja nepieciešams, pēc TV pievienošanas
mainiet krāsu sistēmu no [PAL], [NTSC]
vai [Auto] (Automātiski). Eiropas,
Krievijas, Saūda Arābijas un Argentīnas
modeļiem krāsu sistēmas rūpnīcas
noklusējums ir [PAL], bet citiem
modeļiem — [NTSC]. Ievērojiet,
ka Latīņamerikas modeļiem (izņemot
Argentīnas modeli) krāsu sistēmas
iestatīšanas funkcija nav pieejama.

2
Ja pievienojat videomagnetofonu
Savienojiet TV un videomagnetofonu,
izmantojot video un audio vadus
(komplektācijā nav iekļauti), kā parādīts
tālāk.

6

Krāsu sistēmas iestatīšana

1

Nospiediet / , lai ieslēgtu
sistēmu.
Nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam nospiediet
ANGLE/TIMER MENU ,
lai izvēlētos pulksteņa
iestatīšanas režīmu.
Ja displejā redzams teksts SELECT,
vairākkārt nospiediet / ,
lai izvēlētos CLOCK, un pēc tam
nospiediet
(ievadīt) .

Tālvadības pults
sagatavošana

7

5

Ja pievienosit videomagnetofonu starp
šo sistēmu un TV, tad, skatoties video
signālu no šīs sistēmas, iespējama
video noplūde. Nepievienojiet
videomagnetofonu starp šo sistēmu
un TV.

4

Ar šo sistēmu saderīgās USB
ierīces

6

Lai parādītu pulksteni

Pievienojiet komplektācijā iekļautos
skaļruņu paliktņus katram skaļruņu
stūrim, lai novērstu skaļruņu slīdēšanu.

 Atkarībā no formāta, kodēšanas veida
vai ierakstīšanas apstākļiem daži faili,
iespējams, netiks atskaņoti.
 Dažas USB ierīces var nedarboties
ar šo sistēmu.
 Nesavienojiet sistēmu un USB ierīci,
izmantojot USB centrmezglu.
 Sistēma atbalsta ISO 9660 Level 1/
Level 2 un Joliet DATU CD.
 Sistēma atbalsta UDF (Universal Disk
Format — universālais diska formāts)
DATU DVD.
 Sistēma atbalsta FAT12, FAT16 un
FAT32 USB ierīces.
 Sistēma spēj atpazīt šādus DATU DVD,
DATU CD un USB ierīču failus un
mapes:
 līdz 188 mapēm (ieskaitot saknes
mapi) DATA DVD, DATA CD un USB
ierīcē;
 līdz 999 failiem DATA DVD, DATA
CD un USB ierīcē.
 Šādos gadījumos failu lasīšana var
ilgt zināmu laiku:
 DATA DVD, DATA CD vai USB ierīcē
ir pārāk daudz mapju vai failu;
 ļoti liela USB ierīces atmiņas
ietilpība;
 USB ierīces atmiņa ir
sadrumstalota.

Atskaņojamo failu tipi

5

Skaļruņu paliktņu
piestiprināšana

Piezīmes

Piezīmes par diskiem
 Sistēma spēj atskaņot tikai standarta
apaļos diskus. Izmantojot
nestandarta vai neapaļus diskus
(piemēram, kartītes, sirsniņas vai
zvaigznes formas diskus) var izraisīt
nepareizu darbību.
 Nelietojiet disku, kuram ir
piestiprināts kāds nopērkams
piederums, piemēram, uzlīme vai
gredzens.

Failu formāts

3

Spiediet / , lai kursoru
pārvietotu uz
, pēc tam
.
nospiediet

Spiediet / , lai kursoru
pārvietotu uz
, pēc tam
.
nospiediet
Spiediet / , lai kursoru
pārvietotu uz nepieciešamo mapi,
 (vai  ).
pēc tam nospiediet
Atskaņošana tiek sākta ar pirmo
atlasītās mapes failu un tiek
turpināta, līdz atskaņoti visi mapē
esošie faili.

Spiediet / , lai kursoru
pārvietotu uz mapi, kurā atrodas
atskaņojamais fails, pēc tam
.
nospiediet

3

Spiediet / , lai kursoru
pārvietotu nepieciešamo failu,

pēc tam nospiediet
(vai  ), lai sāktu atskaņošanu.

 Atskaņojamo failu varat izvēlēties,
atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiežot /  un displejā
skatoties informāciju.
 Iepriekšējā ekrānā varat atgriezties,
nospiežot  DVD MENU ,
ja darbojaties TV ekrānā redzamajā
mapju/failu sarakstā.
 Ja mapju/failu sarakstā elementu
atlasei ir pieejamas vairākas lapas,
nospiežot / , varat pārvietoties
vienu lapu uz priekšu vai atpakaļ.

Spiediet VOLUME +/ ,
lai regulētu skaļumu.

Padomi
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Turpinājums 

Skaņas klausīšanās no kāda
papildu komponenta

Citas atskaņošanas darbības
Lai mainītu leņķi (tikai DVD VIDEO
diskiem)

Varat klausīties skaņu no komponenta,
kas ir pievienots ierīces ligzdai
AUDIO IN, izmantojot 3,5 mm stereo
skaņas vadu (komplektācijā nav
iekļauts).

1

Atskaņošanas laikā nospiediet
ANGLE/TUNER MENU , lai izvēlētos
vēlamo leņķi.

Izmantojot audio vadu,
savienojiet komponenta audio
izejas ligzdas ar šīs sistēmas
ligzdu AUDIO IN.

Lai rādītu subtitrus (tikai DVD VIDEO
diskiem Xvid video failiem)
Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet SUBTITLE , lai izvēlētos
nepieciešamo subtitru valodu.

Lai mainītu skaņu
Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet AUDIO/SLEEP ,
lai izvēlētos nepieciešamo audio
signāla formātu.

2
3
4

Ja atskaņojat DVD VIDEO disku
ar vairākiem audio formātiem, varat
mainīt audio formātu, izvēloties PCM,
Dolby Digital u.c. Ja DVD VIDEO disks
ir ierakstīts ar vairāku valodu celiņiem,
varat mainīt arī audio valodu.

Spiediet VOLUME  ,
lai samazinātu skaļumu.
Vairākkārt nospiediet
FUNCTION , lai izvēlētos
funkciju AUDIO IN.

Lai atskaņotu VIDEO CD ar PBC
funkcijām

2
3

 Lai atskaņotu bez PBC izmantošanas

Nospiediet DVD TOP MENU .
Ja izslēdzat funkciju PBC, nepieciešamo
ierakstu varat izvēlēties, ievadot
ieraksta numuru.

4

Lai palielinātu redzamo attēlu

Atskaņošanas laikā nospiediet
DISPLAY .
TV ekrāna augšdaļā tiek atvērta
nolaižamā izvēlne.
Spiediet / , lai iezīmēšanu
pārvietotu uz sadaļu/nodaļu
numuru apgabalu.
Nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam spiediet ciparu
pogas, lai ievadītu sadaļas/
nodaļas numuru (piemēram,
02 sadaļai 2, 003 nodaļai 3).
, lai pārlēktu
Nospiediet
uz atlasīto sadaļu/nodaļu.

2
3

4

Lai atskaņotu programmētā secībā

Atskaņošanas laikā nospiediet
DISPLAY .
TV ekrāna augšdaļā tiek atvērta
nolaižamā izvēlne.

Atlasiet atskaņojamos ierakstus
nepieciešamajā secībā (tikai CD-DA
diskiem). Var ieprogrammēt ne vairāk
par 16 ierakstiem.

Spiediet / , lai iezīmēšanu
pārvietotu uz ierakstu numuru
apgabalu.

1

Nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam spiediet ciparu
pogas, lai ievadītu ieraksta
divciparu numuru (piemēram,
02 ierakstam 2).

2

, lai pārlēktu
Nospiediet
uz atlasīto ierakstu.

3

 Atskaņojot audio/JPEG attēla/video
failu

4

Nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam spiediet ciparu
pogas, lai ievadītu faila divciparu
numuru (piemēram, 02 failam 2).

Varat tuvināt vai tālināt redzamo attēlu,
ja skatāties DVD VIDEO, VIDEO CD,
Xvid video vai JPEG attēlu.
Vairākkārt nospiediet ZOOM ,
lai palielinātu attēlu.
Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, mainās
palielinājuma pakāpe. Spiežot
/// , redzamo attēlu izvēlētajā
palielinājuma līmenī varat ritināt
augšup, lejup, pa kreisi un pa labi.

Iestatiet mikrofona skaļuma vērtību
MIC 0 un atvienojiet mikrofonu
no ligzdas MIC .

3
4

 Lai regulētu mikrofona atbalsošanās
līmeni.

1
2

Dziedot nospiediet ECHO .
Spiediet / , lai regulētu
atbalsošanās efektu.

Piezīme

5
6

Mikrofona funkcija ir pieejama tikai tad,
ja izmantojat funkciju DVD/CD vai USB.

Radio klausīšanās
Lai iepriekš iestatītu radio stacijas

1
2

Dziedāšana līdzi: karaoke
Pievienojot mikrofonu (komplektācijā
nav iekļauts), varat dziedāt līdzi
mūzikai.
Ierīces ligzdai MIC  pievienojiet
papildu mikrofonu.
Displejā tiek rādīts MIC ON.
Nospiediet MIC LEVEL .
Spiediet / , lai regulētu
mikrofona skaļumu.

Vairākkārt nospiediet
FUNCTION , lai atlasītu FM.
Nospiediet un 2 sekundes turiet
nospiestu TUNING +/ , līdz
displejā sāk mainīties frekvence.
Sistēma automātiski pārbauda
radio frekvences un pārtrauc
šo darbību, tiklīdz atrod skaidri
uztveramu staciju.
Ja meklēšana netiek pārtraukta,
nospiediet  , lai pārtrauktu
meklēšanu, un veiciet manuālu
skaņošanu, lai noskaņotos
uz nepieciešamo staciju. Vairākkārt
nospiežot TUNING +/ , varat
veikt manuālu skaņošanu.
Noskaņojoties uz staciju, kas sniedz
RDS pakalpojumus, displejā tiek
rādīts stacijas nosaukums (tikai
Eiropas modeļiem).

Sāciet mūzikas atskaņošanu
un regulējiet skaļumu.

2

3

Nospiediet   un atkārtojiet 2.
darbību, lai ieprogrammētu
papildu ierakstus.
Spiediet /// , lai izvēlētos
[PLAY] (ATSKAŅOT) un sāktu
programmas atskaņošanu.

 Lai atceltu programmas atskaņošanu

Nospiediet   un pēc tam  .
Atskaņošana tiek pārslēgta parastajā
atskaņošanas režīmā.

Lai izmantotu miega taimeru

Spiediet PRESET +/ 
(vai nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam spiediet ciparu
pogas), lai izvēlētos kādu iepriekš
iestatītu numuru.

Varat iestatīt sistēmu, lai tā izslēgtos
iepriekš iestatītā laikā un jūs varētu
aizmigt, klausoties mūziku.
Nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam vairākkārt
nospiediet AUDIO/SLEEP .
Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, minūšu
rādījums (atlikušais laiks) mainās par
10 minūtēm.
Ja izvēlēsities AUTO, sistēma
automātiski izslēgsies pēc pašreizējā
diska vai USB ierīces satura
atskaņošanas beigām vai pēc
100 minūtēm.

, lai saglabātu

Lai iepriekš iestatītu citas stacijas,
atkārtojiet 2.–5. darbību.
Var iestatīt 20 FM stacijas.
Atvienojot barošanas vadu,
kā arī elektroenerģijas padeves
pārtraukuma gadījumā iestatītās
stacijas saglabājas aptuveni pusi
dienas.

1
2

Nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam vairākkārt nospiediet
AUDIO/SLEEP , līdz displejā tiek
parādīts OFF.

3
4

5

Spiediet PRESET +/ 
(vai nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam spiediet ciparu
pogas), lai izvēlētos kādu iepriekš
iestatītu numuru.

6

Spiediet VOLUME +/ ,
lai regulētu skaļumu.

7

Padoms

Ja kādai FM stereo programmai ir
statisks troksnis, vairākkārt nospiediet
AUDIO/SLEEP , lai izvēlētos MONO.
Zudīs stereo efekts, bet uztveršana
uzlabosies.

1

2
3

Sagatavojiet skaņas avotu.
Turiet nospiestu SHIFT  un
nospiediet ANGLE TIMER MENU .

Turiet nospiestu SHIFT  un
nospiediet ANGLE/TIMER MENU .
Vairākkārt nospiediet / ,
lai atlasītu SELECT, pēc tam
.
nospiediet
Vairākkārt nospiediet / ,
lai atlasītu PLAY SEL, pēc tam
.
nospiediet

 Lai atceltu taimeru

Vairākkārt nospiediet
/ , lai atlasītu PLAY SET,
.
pēc tam nospiediet

Atkārtojiet tās pašas darbības, kas
norādītas sadaļā, Lai pārbaudītu
iestatījumu 3. solī tiek rādīts OFF,
.
un nospiediet

Iestatiet atskaņošanas sākuma
laiku.
Vairākkārt nospiediet / ,
lai iestatītu stundu, pēc tam
. Veiciet tās pašas
nospiediet
darbības, lai iestatītu minūtes.

 Lai mainītu iestatījumu

Sāciet atkal ar sadaļas Lai izmantotu
atskaņošanas taimeru 1. darbību.

Padoms

Atskaņošanas taimera iestatījums
saglabājas, līdz tas tiek atcelts manuāli.

Veiciet tās pašas darbības,
ko veicāt 4. solī, lai iestatītu
atskaņošanas pārtraukšanas
laiku.

Lai atskaņošanas laikā izmantotu
dažādai informācijai paredzēto
nolaižamo izvēlni

Vairākkārt nospiediet REPEAT ,
lai izvēlētos nepieciešamo
atskaņošanas režīmu.
Displejā tiek rādīts izvēlētais režīms.
 REP CHP: atkārto pašreizējo nodaļu.
 REP TIT: atkārto pašreizējo sadaļu.
 REP ALL: atkārto visas sadaļas/
nodaļas/failus.
 REP OFF: sistēma atgriežas parastajā
atskaņošanas režīmā.
 SHUFFLE: atkārtoti atskaņo pašreizējā
mapē nejauši atlasītus failus.
Šajā režīmā viena faila atskaņošana
iespējama vairākas reizes.
 REP 1: atkārto pašreizējo ierakstu
vai failu.
 REP FLD: atkārto pašreizējās mapes
saturu.

Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet
DISPLAY .
TV ekrānā tiek atvērta nolaižamā
izvēlne. Varat skatīt ne tikai
atskaņošanas laika informāciju,
bet arī tādu informāciju kā pašreizējais
atkārtošanas režīms, atlasītais audio
formāts un subtitru valoda.
Redzamie elementi atšķiras atkarībā
no atskaņošanas avota.

Skaņas regulēšana
Lai ģenerētu dinamiskāku skaņu
Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet BASS BOOST ,
lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.
Noklusējuma iestatījums ir pasvītrots.
 BASS ON: ģenerē dinamiskāku skaņu.
 BASS OFF: izslēdz šo funkciju.

Piezīme

Atlasāmie režīmi un to secība mainās
atkarībā no diska vai faila.

Lai skatītu atskaņošanas laika
informāciju
Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet
DISPLAY .
Ikreiz, kad nospiežat šo pogu, mainās
redzamais elements. Varat skatīt tādu
informāciju kā pašreizējā ieraksta/
nodaļas pagājušais atskaņošanas
ilgums un atlikušais laiks.
Redzamie elementi atšķiras atkarībā
no atskaņošanas avota.
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 Lai pārbaudītu iestatījumu

Lai izmantotu atskaņošanas taimeru
Atskaņošanas taimeru var iestatīt,
izmantojot funkciju DVD/CD, USB,
AUDIO IN vai FM.
Pirms iestatāt atskaņošanas taimeru,
pārliecinieties, vai ir iestatīts pulkstenis.

 Lai atceltu miega taimera funkciju

Vairākkārt nospiediet FUNCTION ,
lai atlasītu FM.

Lai atskaņotu atkārtojot

19

Ērtas funkcijas

Lai klausītos iepriekš iestatītu radio
staciju

1

Nospiediet un turiet nospiestu
SHIFT , pēc tam spiediet ciparu
pogas, lai ievadītu ieraksta
divciparu numuru (piemēram,
02 ierakstam 2).

Nospiediet PROGRAM . Pēc tam
spiediet /// , lai izvēlētos
.
[CLEAR] (NOTĪRĪT), un nospiediet

Nospiediet PROGRAM .
Displejā mirgo P 01.

Nospiediet
staciju.

Nospiediet PROGRAM .
TV ekrānā tiek atvērts programmas
izvēlnes displejs.

 Lai izdzēstu programmu

18

 Kad esat pabeidzis

Atskaņošanas laikā vairākkārt
nospiediet EQ , līdz displejā tiek
rādīts nepieciešamais režīms.
Noklusējuma iestatījums ir pasvītrots.
 FLAT: neitrālas un tīras skaņas režīms.
 ROCK: uzlabots apakšējais un vidējais
diapazons, lai iegūtu lieliski skanošus
filmu efektus un atmosfēru.
Piemērots asa sižeta filmām
un rokmūzikai.
 POP: piemērots, lai klausītos
popmūziku.
 JAZZ: tīrs vidējais un augšējais
diapazons. Atveido dzīvās mūzikas
kluba atmosfēru ar izpildītāju jums
tieši priekšā. Piemērots, lai klausītos
džeza mūziku un skatītos drāmas.
 CLASSIC: piemērots, lai klausītos
klasisko mūziku un skatītos
koncertierakstu DVD diskus.

4

1

 Atskaņojot CD

1

Sāciet pievienotā komponenta
atskaņošanu un spiediet
VOLUME +/ , lai regulētu
skaļumu.

Lai izvēlētos kādu izlīdzinātāja
iestatījumu

2
3

 Atskaņojot DVD

Sākot atskaņot VIDEO CD ar PBC
(Playback control —atskaņošanas
vadība) funkcijām, jūsu vajadzībām tiek
atvērta PBC izvēlne.
Lai izmantotu PBC izvēlni, nospiediet
un turiet nospiestu SHIFT , pēc tam
spiediet ciparu pogas, lai izvēlētos
nepieciešamā elementa numuru.

17

1

Lai meklētu sadaļu/nodaļu/ierakstu utt.

Atlasiet skaņas avotu.
Vairākkārt nospiediet / ,
līdz tiek rādīts nepieciešamais
skaņas avots, pēc tam
.
nospiediet

Iestatījumu izvēlnes
izmantošana

Lai mainītu displeja spilgtumu
Var izvēlēties kādu no 2 līmeņu displeja
spilgtumiem.
Noklusējuma iestatījums ir pasvītrots.

Varat regulēt dažādus izvēlnes
elementus.
Redzamie elementi var atšķirties
atkarībā valsts vai reģiona.
Noklusējuma iestatījums ir pasvītrots.

Vairākkārt nospiediet DIMMER .
 DIM OFF: spilgts.
 DIM ON: tumšs.

1

Par automātiskās gaidstāves
funkciju
Šī sistēma ir aprīkota ar automātiskās
gaidstāves funkciju. Izmantojot šo
funkciju, sistēma automātiski pāriet
gaidstāves režīmā, ja aptuveni
30 minūtes tā netiek darbināta vai nav
audio signāla izvades.
Automātiskās gaidstāves funkciju varat
ieslēgt vai izslēgt. Pēc noklusējuma
automātiskās gaidstāves funkcija
ir ieslēgta.

2

[4:3LB]: rāda platekrāna attēlu ar melnu
joslu augšdaļā un lejasdaļā.

Iestatījumi [SCREEN] (EKRĀNS)

Iestatījumu
kategorijas

3
4
5

 [TV System] (TV sistēma)*

 [Brightness] (Spilgtums)

[PAL]: PAL sistēmas televizoriem.
[NTSC]: NTSC sistēmas televizoriem.
[Auto] (Automātiski): televizoriem,
kas ir saderīgi gan ar PAL, gan ar NTSC.

Regulē attēla spilgtuma līmeni.

* Noklusējuma iestatījums mainās
atkarībā no valsts vai reģiona.

Regulē attēla nokrāsas (krāsu toņa)
līmeni.

1

 [Contrast] (Kontrasts)

Regulē attēla kontrasta līmeni.

2

 [Hue] (Nokrāsa)

Iestatījumi [LANGUAGE] (VALODA)

 [Screen Saver] (Ekrānsaudzētājs)

[ON] (IESLĒGTS): ja sistēma ilgāk par
15 minūtēm ir apturēta, pauzēta, bez
diska vai ir diska izstumšanas režīmā,
tiek ieslēgts ekrānsaudzētājs.
[OFF] (IZSLĒGTS): izslēdz
ekrānsaudzētāju.

 [OSD] (ED; ekrāna displejs)

Varat izvēlēties TV ekrāna displeja
valodu.

 [Audio]

Varat izvēlēties vēlamo audio valodu
DVD diskiem ar vairākiem skaņas
celiņiem.

 [TV Type] (TV veids)

[16:9]: izvēlieties šo, ja pievienojat
platekrāna TV vai TV ar platekrāna
režīma funkciju.

 [Subtitle] (Subtitri)

Varat izvēlēties DVD VIDEO diskā
ierakstīto subtitru valodu.

 [Menu] (Izvēlne)

Varat izvēlēties diska izvēlnes valodu.

Iestatījumi [AUDIO]
 [DRC] (DDS)

Regulē audio izvades dinamiskā
diapazona līmeni.

[4:3PS]: rāda pilna augstuma attēlu,
kas aizņem visu ekrānu un ir ar
apgrieztām sānu malām.

 [Karaoke Setup] (Karaoke iestatīšana)

[ECHO] (ATBALSS): regulē atbalsošanās
līmeni.
[MIC VOL] (MIKROFONA SKAĻUMS):
regulē mikrofona skaļuma līmeni.
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 [Saturation] (Piesātinājums)

Regulē attēla piesātinājuma līmeni.
 [Sharpness] (Asums)

Regulē attēla kontūru asuma līmeni.

Iestatījumi [PREFERENCE]
 [Rating] (Novērtējums)

Darbība
Noskaņojoties uz FM staciju,
dzirdama spēcīga dūkšana vai
troksnis, vai nevar uztvert stacijas.
 Pievienojiet antenu pareizi.
 Lai uzlabotu antenas uztveršanu,
izmēģiniet citu atrašanās vietu un
orientāciju.
 Lai izvairītos no trokšņa uztveršanas,
neturiet antenu blakus skaļruņu
vadiem un barošanas vadam.
 Izslēdziet tuvumā esošās elektriskās
iekārtas.

Skaņa
Nav skaņas.
 Vairākkārt nospiediet VOLUME + ,
lai regulētu skaļumu.
 Pārbaudiet skaļruņu savienojumus.
 Sistēma darbojas pauzes vai
palēninātas kustības atskaņošanas
režīmā. Nospiediet  ,
lai atgrieztos parastajā atskaņošanas
režīmā.

Netiek atskaņots kāds disks.
 DVD diska reģiona kods neatbilst
sistēmai.
 Ierīcē ir kondensējies mitrums,
kas var izraisīt objektīvu bojājumu.
Izņemiet disku un atstājiet ierīci
ieslēgtu aptuveni uz pusstundu.

Dzirdama spēcīga dūkšana vai
troksnis.
 Pārvietojiet sistēmu tālāk prom
no trokšņa avota.
 Pievienojiet sistēmu citai sienas
rozetei.
 Barošanas vadam uzstādiet trokšņu
filtru (jāiegādājas atsevišķi).

Nevar atskaņot kādu DATA CD vai
DATA DVD disku.
 DATA CD disks nav ierakstīts formātā
ISO 9660 Level 1/Level 2.
 DATA DVD disks nav ierakstīts formātā
UDF (Universal Disk Format —
universālais diska formāts).
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Secīgi nospiediet  , ZOOM 
.
un
Tiek atvērts ekrāns [CUSTOM PAGE]
(PIELĀGOTA LAPA), un varat
apstiprināt pašlaik iestatīto paroli.
Lai izietu no ekrāna [CUSTOM PAGE]
(PIELĀGOTA LAPA), nospiediet
SETUP .

Nospiediet  , lai atlasītu [Restore]
.
(Atjaunot), pēc tam nospiediet

Spiediet / , lai izvēlētos
novērtējuma līmeni no [0 Lock ALL]
(0, bloķēt VISU) līdz [8 No Limit]
(8, bez ierobežojuma), pēc tam
.
nospiediet

Piesardzības pasākumi
Par novietojumu
 Nenovietojiet sistēmu norobežotā
vietā ar sliktu ventilāciju, jo tas var
izraisīt pārkaršanu.
 Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram,
radiatora vai ventilācijas kanāla,
tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas
tiešai saules gaismas, pārmērīgu
putekļu, mehāniskas vibrācijas vai
triecienu iedarbībai.
 Neuzstādiet sistēmu slīpi.
Tā ir paredzēta darbībai tikai
horizontālā novietojumā.

 [Password] (Parole)

Lai izvairītos no nevēlamas darbības,
iestatījumiem [Rating] (Novērtējums)
un [Default] (Noklusējums) varat iestatīt
paroli.

USB ierīce nedarbojas pareizi.
 Ja ir pievienota neatbalstīta USB
ierīce, iespējamas tālāk norādītās
problēmas. Informāciju par
saderīgajām USB ierīcēm skatiet
tīmekļa vietnēs, kuru vietrāži URL
ir norādīti sadaļā Ar šo sistēmu
saderīgās USB ierīces.
 USB ierīce netiek atpazīta.
 Sistēmā netiek rādīti failu vai mapju
nosaukumi.
 Atskaņošana nav iespējama.
 Notiek skaņas izlaišana.
 Dzirdams troksnis.
 Tiek izvadīta kropļota skaņa.

Nevar atskaņot kādu video failu.
Video faila attēls ir lielāks par
720 (platums)×576 (augstums)
pikseļiem.
Mapes vai faila nosaukums netiek
rādīts pareizi.
Sistēma var parādīt tikai ciparus
un alfabēta burtus. Citas rakstzīmes
tiek rādītas kā “_”.

Tiek rādīts OVER CURRENT.
 Atrasta kāda problēma, kas saistīta
ar
(USB) portā  esošo
elektriskās strāvas līmeni. Izslēdziet
sistēmu un atvienojiet USB ierīci
no
(USB) porta . Pārliecinieties,
vai nav kādas problēmas ar USB ierīci.
Ja šis displeja rādījums saglabājas,
sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
 Pievienoto USB ierīci nevar uzlādēt.
 Pārliecinieties, vai USB ierīce
ir kārtīgi pievienota.
 Ieslēdziet sistēmu, ja tā ir
gaidstāves režīmā.
 Mēģiniet mainīt funkciju uz USB.
Dažas USB ierīces var uzlādēt tikai
tad, ja sistēmai ir iestatīta
funkcija USB.

Diska atskaņošana netiek sākta
no paša sākuma.
 Disks ir atskaņošanas atsākšanas
režīmā. Atskaņošanas laikā vienreiz
nospiežot  , sistēma atsāk
atskaņošanas režīmu. Ja atskaņošanu
vēlaties atsākt no paša sākuma,
divreiz nospiediet   un pēc tam
nospiediet  .
 Iespējams, ir atlasīts programmas vai
jauktas atskaņošanas režīms.
Pārtrauciet atskaņošanu un iestatiet
parasto atskaņošanas režīmu.
Disku nevar izstumt, un displejā tiek
rādīts LOCKED.
Sazinieties ar Sony izplatītāju vai vietējo
pilnvaroto Sony servisa centru.

Par sistēmas pārvietošanu
Pirms pārvietojat sistēmu,
pārliecinieties, vai tajā nav ievietots
disks un atvienojiet barošanas vadu
no sienas rozetes.
Par rīkošanos ar diskiem
 Lai disku uzturētu tīru, satveriet to aiz
malām. Neaiztieciet virsmu.
 Nelīmējiet uz diska papīru vai lenti.
 Nepakļaujiet diskus tiešai saules
gaismai vai siltuma avotiem,
piemēram, karstā gaisa kanāliem,
kā arī neatstājiet tos automašīnā,
kas novietota tiešā saules gaismā,
jo temperatūra automašīnā var
būtiski palielināties.

Par tīrīšanu
Tīriet korpusu, paneli un vadības ierīces
ar mīkstu drāniņu, kas mazliet
samitrināta ar maiga mazgāšanas
līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet nekādus
abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas
pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram,
alkoholu vai benzīnu.
Ja rodas kādi jautājumi vai problēmas
saistībā ar šo sistēmu, sazinieties
ar tuvāko Sony izplatītāju.
Par disku tīrīšanu, disku/objektīvu
tīrītājiem
 Nelietojiet tīrīšanas diskus un disku/
objektīvu tīrītājus (ieskaitot mitros
un izsmidzināmos). Tie var sabojāt
aparātu.
 Pirms atskaņošanas notīriet disku
ar tīrīšanas drāniņu. Noslaukiet disku
virzienā no centra uz ārmalu.
 Nelietojiet šķīdinātājus, piemēram,
benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamus
tīrīšanas līdzekļus vai vinila platēm
domāto antistatisko aerosolu.

Specifikācijas

Frekvenču raksturlīkne
DVD (PCM 48 kHz):
20 Hz20 kHz (±1 dB)
CD: 20 Hz20 kHz (±1 dB)

Galvenā ierīce
Pastiprinātāja sadaļa

Video krāsu sistēmas formāts
Latīņamerikas modeļi (izņemot
Argentīnai paredzēto modeli): NTSC
Citi modeļi: NTSC/PAL

Izejas jauda (nominālā):
20 vati + 20 vati
(8 omi pie 1 kHz, 1% THD)
Nepārtrauktā RMS izejas jauda
(atsauces):
25 vati + 25 vati
(8 omi pie 1 kHz, 10% THD)

USB sadaļa
(USB) ports:
Tips A, maksimālā strāva: 5 V, 500 mA

Ieejas

Uztvērēja sadaļa

AUDIO IN (3,5 mm stereo miniligzda):
Jutīgums 1 V, pretestība 50 kiloomi

FM stereo, FM superheterodīna
uztvērējs

MIC (monofoniska miniligzda):
Jutīgums 4 mV, pretestība 10 kiloomi

Skaņojuma diapazons:
87,5 MHz108,0 MHz (50 kHz solis)

Izejas

Antena: FM pievada antena

VIDEO OUT:
Maks. izvades līmenis 1 Vp-p,
nelīdzsvarots, negatīva
sinhronizācija, pilnā pretestība 75 omi

Skaļrunis
Skaļruņu sistēma:
Pilna diapazona, 8 cm diametrs,
konusveida

SPEAKERS:
pieļaujamā pretestība 8 omi

Pilnā pretestība: 8 omi
Izmēri (P/A/D):
Aptuveni 148 mm×240 mm×127 mm

Disku atskaņotāja sadaļa
Sistēma:
Kompaktdisku un digitālā audio
un video sistēma

Masa: viens skaļrunis aptuveni 1,3 kg
Daudzums: 2 gab.
Vispārīgi

Lāzera diodes raksturlielumi
Starojuma ilgums: nepārtraukts
Lāzera jauda*: mazāka par 1000 μW

Enerģijas prasības
Korejas modelis: 220 V240 V
maiņstrāva, 50/60 Hz
Citi modeļi: 120 V240 V
maiņstrāva, 50/60 Hz

* Šī jauda ir vērtība, kas mērīta
200 mm attālumā no optiskā
devēja bloka objektīva lēcas
virsmas ar 7 mm atveri.

Enerģijas patēriņš: 23 vati
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Spiediet / , lai izvēlētos kādu
no iestatījumu kategorijām,
.
pēc tam nospiediet
Spiediet / , lai izvēlētos
iestatījuma elementu, pēc tam
.
nospiediet   vai
Nospiediet / , lai izvēlētos
maināmo opciju, un nospiediet
, lai apstiprinātu savu izvēli.
Nospiediet SETUP , lai aizvērtu
iestatījumu izvēlni.

Barošana
Barošana netiek ieslēgta.
Pārbaudiet, vai ir kārtīgi pievienots
barošanas vads.
Sistēma nepāriet automātiskajā
gaidstāves režīmā.
 Automātiskās gaidstāves funkcija ar
funkciju FM nedarbojas.
 Sistēma gaidstāves režīmā var
nepāriet šādos gadījumos:
 ja ir atrasts audio signāls;
 ja ir pievienota USB ierīce;
 audio ierakstu un failu
atskaņošanas laikā;
 iepriekš iestatītā atskaņošanas vai
miega taimera darbības laikā.

Problēmu novēršana
Ja sistēmas izmantošanas laikā rodas
kāda no tālāk norādītajām problēmām,
pirms pieprasāt labošanu, skatiet šos
problēmu novēršanas norādījumus,
lai mēģinātu novērst problēmu.
Ja problēma netiek novērsta, sazinieties
ar tuvāko Sony izplatītāju.
Ievērojiet, ka gadījumā, ja servisa
darbinieki labojot mainīs kādas daļas,
iespējams, nomainītās daļas tiks
paturētas.

Attēls
Nav attēla.
 Nav kārtīgi pievienots video
savienojuma vads.
 Ierīce nav pievienota pareizajai TV
ieejas ligzdai.
 Sistēma nav atlasīta, izmantojot TV
video ievadi.
 Lai varētu skatīt attēlus, sistēmu un
TV noteikti savienojiet, izmantojot
video vadu (iekļauts komplektācijā).

Ja displejā tiek rādīts PROTECT.
Nekavējoties atvienojiet barošanas
vadu un, kad PROTECT vairs netiek
rādīts, pārbaudiet, vai nav radusies
kāda no tālāk aprakstītajām
situācijām.
 Vai nav radies skaļruņu + un 
vadu īssavienojums?
 Vai nekas neaizsprosto sistēmas
ventilācijas atveres?
Ja, pārbaudot iepriekš minēto,
problēmas nav atklātas, atkārtoti
pievienojiet barošanas vadu un
ieslēdziet sistēmu. Ja problēma
joprojām pastāv, sazinieties ar
tuvāko Sony izplatītāju.

Lai gan iestatījumu [SCREEN]
(EKRĀNS) opcijai [TV Type] (TV veids)
esat iestatījis proporcijas, attēls
neaizpilda TV ekrānu.
Proporcijas ir fiksētas diskā.
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Izmēri (P/A/D, ieskaitot lielākos
izvirzījumus; bez skaļruņiem):
Aptuveni 170 mm×133 mm×240 mm
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Par uzkaršanu
 Lai gan sistēma darbības laikā
uzkarst, tā nav nepareiza darbība.
 Ilglaicīgi darbinot ar lielu skaļumu,
korpuss sakarst. Tā nav nepareiza
darbība. Tomēr no pieskaršanās
korpusam ir jāizvairās.
 Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu,
novietojiet to vietā ar piemērotu
ventilāciju.
 Lai nepieļautu nepareizu darbību,
neaizsedziet ventilācijas atveres.
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Sistēma nedarbojas normāli.
Barošanas vadu atvienojiet no sienas
rozetes un pēc dažām minūtēm atkal
pievienojiet.

Nevar atskaņot DATA DVD diskā,
DATA CD diskā vai USB ierīcē esošos
failus.
 Sistēma nevar atskaņot audio failus
ar DRM (Digital Rights Management
— digitālā satura tiesību pārvaldība)
autortiesību aizsardzību un failus,
kas lejupielādēti no tiešsaistes
mūzikas veikala. Mēģinot atskaņot
kādu no šiem failiem, sistēma
atskaņo nākamo neaizsargāto audio
failu.
 Diskā vai USB ierīcē nav atskaņojamu
failu.

SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Uzmanību! Televizorā ilglaicīgi
atstājot redzamu vienu attēlu
(nekustīgu video attēlu, ekrāna
displeja attēlu u.c.), jūs riskējat
neatgriezeniski sabojāt televizora
ekrānu. Īpaši uzņēmīgi pret
to ir projekcijas televizori.

Par darbību
 Ja sistēma no aukstuma tiek ienesta
siltumā vai tiek novietota ļoti mitrā
telpā, iespējama mitruma
kondensēšanās uz objektīviem ierīces
iekšpusē. Šādā gadījumā sistēma var
nedarboties pareizi. Ja tā notiek,
izņemiet disku un atstājiet sistēmu
ieslēgtu aptuveni uz pusstundu,
līdz iztvaiko mitrums.
 Ja kaut kas iekrīt korpusā, atvienojiet
ierīci no rozetes un pirms turpmākas
darbināšanas lūdziet to pārbaudīt
kvalificētam servisa darbiniekam.

Opcijas
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Pat TV krāsām

 Nelieciet uz sistēmas smagus
priekšmetus.
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Nav mikrofona skaņas.
 Vairākkārt nospiediet VOLUME + ,
lai regulētu skaļruņu skaļumu.
 Nospiediet MIC LEVEL , pēc tam
spiediet  , lai regulētu mikrofona
skaļumu.
 Pārliecinieties, vai mikrofons ir pareizi
pievienots ligzdai MIC .
 Pārliecinieties, vai mikrofons
ir ieslēgts.

Iestatījums [TV System] (TV sistēma)
neatbilst jūsu televizoram.
Atiestatiet šo iestatījumu (sk. [Default]
(Noklusējums) sadaļā Iestatījumi
[PREFERENCE]).

Nospiediet ierīces pogu  ,
lai atvērtu disku paliktni.

Visas iestatījumu izvēlnes opcijas
un savus personiskos iestatījumus varat
atiestatīt uz rūpnīcas noklusējuma
vērtībām.
Ja esat iestatījis paroli, pirms
atiestatīšanas noteikti atbloķējiet
aizsardzību ar paroli, ievadot savu
paroli (sk. [Password] (Parole)).

Ievadiet savu 4 ciparu paroli
.
un nospiediet
Ja vēlaties mainīt paroli, ievadiet to,
lai atbloķētu ievades lauku, un ievadiet
jaunu paroli.

TV ekrānā rodas krāsu
nevienmērīgums.
Sistēmas skaļruņos ir magnētiskas
daļas, tāpēc iespējami magnētu izraisīti
kropļojumi. Ja TV ekrānā rodas krāsu
nevienmērīgums, pārbaudiet tālāk
norādīto.
 Uzstādiet skaļruņus vismaz 0,3 metru
attālumā no televizora.
 Ja krāsu nevienmērīgums saglabājas,
izslēdziet televizoru un ieslēdziet
to atkal pēc 15–30 minūtēm.
 Atvirziet skaļruņus tālāk
no televizora.

Vairākkārt nospiediet FUNCTION
, lai izvēlētos funkciju DVD/CD.

 [Default] (Noklusējums)

Varat ierobežot to DVD disku
atskaņošanu, kuriem ir vecuma
ierobežojuma novērtējums. Ainas,
iespējams, tiks bloķētas vai aizstātas
ar citam ainām.
Ja esat iestatījis paroli, pirms
novērtējuma līmeņa mainīšanas
noteikti atbloķējiet aizsardzību
ar paroli, ievadot savu paroli
(sk. [Password] (Parole)).
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Ja aizmirsāt savu paroli, veiciet
nākamās darbības, lai apstiprinātu
pašlaik iestatīto paroli.

Iestatījumi [VIDEO]

Atlasītais
iestatījumu
elements

Kad sistēma ir ieslēgta, turiet
nospiestu ierīces pogu / ,
līdz tiek parādīts AUTO STANDBY ON
vai AUTO STANDBY OFF.

Nospiediet / , lai izslēgtu
sistēmu.
Sistēma automātiski ieslēdzas
pirms iepriekš iestatītā laika.
Ja iepriekš iestatītajā laikā sistēma
ir ieslēgta, atskaņošanas taimers
netiek aktivizēts. Nedarbiniet
sistēmu no brīža, kad tā ieslēdzas,
līdz atskaņošanas uzsākšanai.
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Pārtrauktas atskaņošanas režīmā
nospiediet SETUP .
Tiek atvērta iestatījumu izvēlne.
Atlasītā
kategorija

6
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Vairākkārt nospiediet
FUNCTION , lai izvēlētos
funkciju DVD/CD vai USB.

Masa (bez skaļruņiem):
Aptuveni 1,4 kg

 PAR MPEG-4 VISUAL: ŠIS PRODUKTS
IR LICENCĒTS SASKAŅĀ AR MPEG-4
VISUAL PATENTU PORTFEĻA LICENCI
PATĒRĒTĀJA PERSONISKAI UN
NEKOMERCIĀLAI LIETOŠANAI, LAI
ATBILSTOŠI STANDARTAM MPEG-4
VISUAL (MPEG-4 VIDEO) DEKODĒTU
VIDEO, KO IR KODĒJIS PATĒRĒTĀJS,
VEICOT PERSONISKAS UN
NEKOMERCIĀLAS DARBĪBAS, UN/VAI
KAS TIKA IEGŪTS NO VIDEO
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA, KURU
UZŅĒMUMS MPEG LA IR LICENCĒJIS
MPEG-4 VIDEO NODROŠINĀŠANAI.
NEKĀDAI CITAI LIETOŠANAI LICENCE
NETIEK PIEŠĶIRTA UN NAV
PIEDOMĀJAMA. PAPILDINFORMĀCIJU,
ARĪ TO, KAS SAISTĪTA AR
REKLAMĒŠANU, LIETOŠANU IEKŠĒJĀM
VAJADZĪBĀM, KOMERCLIETOŠANU UN
LICENCĒŠANU, VAR IEGŪT NO MPEG
LA, LLC. SKATIET
http://www.mpegla.com/
 Visas pārējās preču zīmes
un reģistrētās preču zīmes
ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
Šajā rokasgrāmatā zīmes TM un
nav
norādītas.

Galveno ierīču skaits: 1 gab.
Komplektācijā iekļautie piederumi:
Tālvadības pults (1)
FM pievada antena (1)
Video vads (1)
Skaļruņu paliktņi (8)
Dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.
 Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:
0,5 W
 Noteiktās drukātās shēmas platēs
nav izmantoti halogēnie antipirēni.

Licences un preču zīmes
 Šajā sistēmā ir iekļauta tehnoloģija
Dolby* Digital.
* Ražots saskaņā ar Dolby
Laboratories licenci.
Dolby un dubultā D apzīmējums
ir Dolby Laboratories preču zīmes.

®

 DVD logotips ir DVD
Format/Logo Licensing
Corporation preču zīme.
 MPEG Layer-3 audio kodēšanas
tehnoloģiju un patentus licencēja
Fraunhofer IIS un Thomson.
 Windows Media ir Microsoft
Corporation ASV un/vai citās valstīs
reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
 Uz šo produktu attiecas noteiktas
Microsoft Corporation intelektuālā
īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas
lietošana vai izplatīšana ārpus
šī produkta bez Microsoft vai
pilnvarotas Microsoft filiāles licences
ir aizliegta.
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