Части и контроли
Съдържание на кутията

Слушане на музика/звук
Задна част

• Хоризонтален високоговорител (1)

Слушане на телевизор
Можете да слушате звука на телевизора на
системата.

Home Theatre System

Регулиране на звука
Слушане на музика на USB
устройство
Можете да пускате музикални файлове,
съхранени на свързано USB устройство.
Забележки

Инструкции за експлоатация

• За да преглеждате списъка със съдържанието на USB
устройството на екрана на телевизора, се уверете, че
сте свързали системата към телевизора чрез HDMI
кабел.
• Променете входа на телевизора на входа, към който е
свързана системата.

• Субуфер (1)

• Високоговорител на съраунда (2)

• Оптичен цифров кабел (1)

Можете да слушате музика, съхранена на
мобилно устройство, като например смартфон
или таблет, чрез безжична връзка, като
свържете системата и мобилното устройство с
BLUETOOTH функцията. Когато свързвате
мобилното устройство с BLUETOOTH
функцията, можете да работите, като просто
използвате предоставеното дистанционно
управление, без да включвате телевизора.

Наслаждаване на звуковия
ефект, който е съобразен със
звуковите източници (звуков
режим)
Лесно можете да се насладите на
предварително програмирани звукови ефекти,
които са съобразени с различни видове
звукови източници.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA

Когато правите свързване към
телевизор с HDMI кабел (ARC) или
оптичен цифров кабел

• Дистанционно управление (1)/
батерия R03 (размер AAA) (2)

• AC захранващ кабел (1)
(формата на щепсела се различава в
зависимост от държавите/регионите)

Слушане на музика от
мобилно устройство с
BLUETOOTH функцията

INPUT

 Жак ANALOG IN
 Жак HDMI OUT (TV (ARC))
Свържете телевизор, който има входен
HDMI жак с HDMI кабел. Системата е
съвместима с Audio Return Channel (ARC).
ARC е функцията, която изпраща
телевизионен звук към AV устройство, като
например системата, от HDMI жака на
телевизора.
 Жак TV IN (OPTICAL)
 Жакове SPEAKERS
 AC вход

Слушане на музика на свързано USB
устройство

Сдвояване с мобилно устройство

Натиснете AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC или
STANDARD, за да изберете звуковия режим.
Избраният звуков режим се появява на
дисплея на предния панел.
Дисплей
на предния
панел
[AUTO SOUND]

INPUT
 +/–

SW  +/–
 +/–

Дистанционно управление

 +/–

1 Натиснете INPUT неколкократно, за да

изберете [TV] на дисплея на предния панел.

SW  +/–

2 Регулирайте силата на звука.

• ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА (1)

5-010-726-81 (1)

/
ENTER

• Кратко ръководство

Относно тези инструкции за експлоатация

Съвет

• Инструкциите в тези инструкции за експлоатация описват контролите на дистанционното
управление.
• Някои илюстрации са представени като концептуални чертежи и може да се различават от
действителните продукти.
• Настройките по подразбиране са подчертани на всяко описание на функцията.
• Знаците в скоби [ ] се появяват на дисплея на предния панел или на екрана на телевизора.

Можете и да изберете входа, като натиснете
субуфера.

Вижте “Кратко ръководство” (отделен
документ).

Монтиране на хоризонталния
високоговорител и
високоговорителите на
съраунда на стена

СТЕНА.

5 Закачете хоризонталния високоговорител

• Инструкции за експлоатация (този документ)

на винтовете.
Подравнете отворите на задната част на
хоризонталния високоговорител с винтовете
и след това закачете хоризонталния
високоговорител на двата винта.

Наръчник за части и контроли
Детайлите са пропуснати от илюстрациите.

Субуфер
Предна част

Можете да монтирате хоризонталния
високоговорител и високоговорителите на
съраунда на стена.

Забележка

Когато залепяте ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА,
изгладете го напълно.

Монтиране на високоговорителите
на съраунда на стена
Забележки
• Подгответе винтове (не са предоставени), които са
подходящи за материала и здравината на стената. Тъй
като стената от гипсокартон е особено крехка,
прикрепете винтовете здраво в стенната греда.
Монтирайте високоговорителите хоризонтално,
окачени с винтове в шайби на прав и плосък участък на
стената.
• Осигурете монтажа от търговец на Sony или
лицензиран изпълнител и обърнете специално
внимание на безопасността по време на монтажа.
• Sony не носи отговорност за произшествия или щети,
причинени от неправилен монтаж, недостатъчна якост
на стената, неправилно инсталиране на винтовете или
природно бедствие и др.

Монтиране на хоризонталния
високоговорител на стена
1 Подгответе два винта (не са предоставени),
които са подходящи за отворите за
монтиране на стената в задната част на
хоризонталния високоговорител.
4 mm

1 Подгответе винт (не е предоставен) за

всеки високоговорител, подходящ за
отвора за монтиране на стената в задната
част на високоговорителя на съраунда.
4 mm
Повече от 30 mm
4,5 mm
10 mm
Отвор на задната част на
високоговорителя на съраунда

2 Завийте винта в стената.
Винтът трябва да бъде издаден, както е
показано на илюстрацията.

Повече от 30 mm
4,5 mm

6 mm до
7 mm

10 mm
Отвор на задната част на
хоризонталния високоговорител

2 Залепете ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА
СТЕНА (предоставен) на стена.

Центрирайте телевизора

Тиксо и др.

ШАБЛОН ЗА
МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

1 Подравнете ЦЕНТРАЛНАТА ЛИНИЯ НА
ТЕЛЕВИЗОРА () на ШАБЛОНА ЗА
МОНТИРАНЕ НА СТЕНА с централната
линия на телевизора ви.
2 Подравнете ДОЛНАТА ЛИНИЯ НА
ТЕЛЕВИЗОРА () на ШАБЛОНА ЗА
МОНТИРАНЕ НА СТЕНА с долната линия на
телевизора ви, след това залепете
ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА на
стена, използвайки налично в търговската
мрежа тиксо и др.

3 Завийте винтовете в маркировките ()

върху ЛИНИЯТА НА ВИНТОВЕТЕ () на
ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА като
на илюстрацията по-долу.
228,5 mm

Винтове

228,5 mm

Маркировки ()

6 mm до
7 mm

Винтът трябва да бъде издаден, както е
показано на илюстрацията.

3 Закачете високоговорителя на съраунда на
винта.
Подравнете отвора на задната част на
високоговорителя на съраунда с винта и
след това закачете високоговорителя на
съраунда на винта.

 Бутон  (захранване)
Включва системата или я въвежда в режим
на готовност.
(избор на вход)
 Бутон
 Бутон BLUETOOTH
 Бутони +/– (сила на звука)
 BLUETOOTH индикатор
—— Свети в синьо: BLUETOOTH връзката е
установена.
—— Мига бавно в синьо многократно:
BLUETOOTH връзката е в процес на
свързване.
—— Мига два пъти в синьо многократно:
състояние в готовност по време на
сдвояване.
 Дисплей на предния панел
 Порт (USB)
 Сензор за дистанционното управление
Насочете дистанционното управление към
сензора за дистанционно управление, за
да работите със системата.

порта.

/

 INPUT
Избира входния източник.
Всеки път, когато натиснете INPUT,
източникът се променя циклично, както
следва.
[TV]  [ANALOG]  [BT]  [USB]
 AUTO SOUND
Избира AUTO SOUND за звуковия режим.
 CINEMA
Избира CINEMA за звуковия режим.
 VOICE
Включва/изключва гласовия режим.
  (сила на звука) +*/–
Регулира силата на звука.
 SW  (сила на звука на субуфера) +/–
Регулира силата на звука на субуфера.
 MENU
Включва/изключва менюто в дисплея на
предния панел.
/
Избира елементите на менюто.
Избира съдържанието на екрана на
телевизора за възпроизвеждане чрез USB.
ENTER
Влиза в избраното.
Възпроизвежда съдържанието, което е
избрано с / за възпроизвеждане чрез
USB.
BACK
Връща към предишния дисплей.
Спира възпроизвеждането чрез USB.
 / (предишен/следващ)
Избира предишния/следващия запис или
файл.
Задръжте надолу, за да търсите назад или
напред за възпроизвеждане чрез USB.
  (захранване)
Включва системата или я въвежда в режим
на готовност.
 STANDARD
Избира STANDARD за звуковия режим.
 MUSIC
Избира MUSIC за звуковия режим.
 NIGHT
Включва/изключва нощния режим.
  (заглушаване)
Заглушава временно звука.
Натискането на бутона по време на
заглушаване отменя заглушаването.
 DIMMER
Регулира яркостта на дисплея на предния
панел и BLUETOOTH индикатора.
Всеки път, когато натиснете DIMMER,
настройката на яркостта се променя
циклично, както следва.
[BRIGHT]  [DARK]  [OFF]

на субуфера за 2 секунди.
Системата влиза в режим на сдвояване и
BLUETOOTH индикаторът мига два пъти
неколкократно.

Дисплеят на предния панел и BLUETOOTH
индикаторът светват в следните положения
дори да сте задали настройката на
яркостта на [OFF].
—— Когато работите със системата
—— За 10 секунди, след като сте спрели да
работите със системата
—— Когато се показва състоянието на
системата, като например заглушаване,
автоматичен режим в готовност и др.
  (изпълнение/пауза)*
Изпълнява, поставя на пауза изпълнението
или възобновява възпроизвеждането.
* Бутоните  + и  имат тактилна точка. Използвайте
ги като водачи по време на работа.

Бутон
BLUETOOTH

изберете [USB] на дисплея на предния
панел.
На дисплея на предния панел се появява
[READ] и системата започва да разчита
данните на USB устройството. Когато
разчитането на данните приключи, списъка
със съдържанието на USB устройството се
появява на екрана на телевизора.

3 Натиснете /, за да изберете желаното от
вас съдържание, след това натиснете
ENTER.
Избраното съдържание започва да се
възпроизвежда.

SW  +/–

4 Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука, като
натиснете +/– на дистанционното
управление.
• Регулирайте силата на звука на субуфера,
като натиснете SW  +/– на
дистанционното управление.

1 Натиснете INPUT неколкократно, за да

изберете [ANALOG] на дисплея на предния
панел.

2 Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука, като
натиснете +/– на дистанционното
управление.
• Регулирайте силата на звука на субуфера,
като натиснете SW  +/– на
дистанционното управление.
Забележка

Когато източникът на входен сигнал не съдържа много
бас, например в телевизионни програми, басовият звук
от субуфера може да е трудно да се чуе.
Можете и да изберете входа, като натиснете
субуфера.

Създаване на по-ясни диалози
(VOICE)
Можете да правите диалозите по-ясни чрез
настройване на гласовия режим.

на

Забележка

Когато източникът на входен сигнал не съдържа много
бас, например в телевизионни програми, басовият звук
от субуфера може да е трудно да се чуе.

За да изберете режима на изпълнение
Можете да изберете от менюто режима на
изпълнение за изпълнение на USB, като
например повтарящо се изпълнение или
изпълнение в случайна последователност.

1 Натиснете MENU.
Менюто се появява на дисплея на предния
панел.

2 Изберете [USB] – [REPEAT], като използвате
//ENTER.

3 Изберете режима на изпълнение, като
използвате //ENTER.
• [OFF]: повторенията са изключени.
Изпълнява всички записи.
• [ONE]: повтаря един запис.
• [FOLDER]: повтаря всички записи в
текущата папка.
• [RANDOM]: повтаря всички записи в
текущата папка в случайна
последователност.
• [ALL]: повтаря всички записи.

4 Натиснете MENU, за да изключите менюто.
Други операции
За

Направете следното

Поставяне на
изпълнението на
пауза или
възобновяване на
възпроизвеждането
Избиране на
предишния или
следващия запис
Търсене назад или
напред (превъртане
назад/напред)

Натиснете .

BLUETOOTH индикатор

2 На мобилно устройство потърсете

системата, като извършите операцията по
сдвояване.
Списъкът на BLUETOOTH устройствата, които
са потърсени, се показват на екрана на
мобилното устройство.
За метода на операция за сдвояване на
BLUETOOTH устройството с мобилното
устройство вижте инструкциите за
експлоатация на мобилното устройство.

3 Сдвоете системата и мобилното устройство,
като изберете “HT-S20R” от списъка на
екрана на мобилното устройство.
Ако се изисква парола, въведете “0000”.

4 Уверете се, че BLUETOOTH индикаторът на
субуфера свети в синьо.
Установена е връзка между системата и
мобилното устройство.

5 Стартирайте аудио възпроизвеждане с

музикалното приложение на свързаното
мобилно устройство.
Извежда се звук от системата.

6 Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука, като
натиснете  +/– на дистанционното
управление.
• Регулирайте силата на звука на субуфера,
като натиснете SW  +/– на
дистанционното управление.
•  и / на дистанционното
управление могат да се използват за
BLUETOOTH функцията. (Търсенето назад
или напред чрез задържане надолу на
/ не работи.)

VOICE

Натиснете VOICE, за да включите или
изключите функцията.
Дисплей
на предния
панел
[Vo.ON]
[Vo.OFF]

Разяснение

Подчертава се звукът на
гласа.
Изкл.

Наслаждаване на ясен звук с
ниска сила в полунощ (NIGHT)
Можете да компресирате звука в съответствие
с наличната в съдържанието информация, като
включите нощния режим. Звукът се извежда с
ниска сила и с минимална загуба на точността
на възпроизвеждане и яснотата на диалога.

NIGHT

Забележки
• Можете да сдвоявате до 10 BLUETOOTH устройства. Ако
11-то BLUETOOTH устройство бъде сдвоено, най-отдавна
свързаното устройство ще бъде заместено от новото.
• Извършете сдвояване за второто и следващите
мобилни устройства.
• Когато източникът на входен сигнал не съдържа много
бас, например в телевизионни програми, басовият звук
от субуфера може да е трудно да се чуе.

Натиснете NIGHT, за да включите или
изключите функцията.

Съвети
• Можете да проверите състоянието на свързаност на
BLUETOOTH функцията, като проверите състоянието на
BLUETOOTH индикатора.
• Докато входът BLUETOOTH е избран, системата влиза в
режим на сдвояване чрез кратко натискане на бутона
BLUETOOTH на субуфера.

Дисплей
на предния
панел
[N.ON]

Слушане на музика на сдвоено
мобилно устройство

[N.OFF]

Разяснение

Звукът е компресиран в
съответствие с наличната в
съдържанието информация.
Изкл.

Забележка

Когато изключите системата, нощният режим
автоматично се изключва.

Натиснете /.

INPUT

Проверяване на текущите
настройки на звука

Натиснете и задръжте
/.

Забележки
• Не премахвайте USB устройството по време на работа.
За да избегнете загуба на данни или повреда на USB
устройството, изключете системата, преди да свържете
или премахнете USB устройството.
• На дисплея на предния панел се появява [INVALID USB],
ако свържете USB устройство, което не се поддържа или
е повредено.
• В зависимост от формата на файла е възможно
превъртането назад и напред да не работят.

 +/–

Можете да проверите настройките на звука и
на нощния и звуковия режим, както и
информацията за текущия поток.

SW  +/–

Информация от USB устройството на
екрана на телевизора


Относно смяната на батериите за
дистанционното управление.

Когато системата не реагира на
дистанционното управление, сменете двете
батерии с нови.
Използвайте манганови батерии R03 (размер
AAA) за смяна.

Звуковият режим е
оптимизиран автоматично в
съответствие с
препоръчания от Sony звуков
режим. Този звуков режим е
оптимизиран автоматично в
съответствие със
съдържанието за
възпроизвеждане и
функцията.
Звуковите ефекти са
оптимизирани за
индивидуалния източник.
Звуците се възпроизвеждат
със съраунд ефекти и са
реалистични и мощни, което
ги прави подходящи за
филми.
Звуковите ефекти са
оптимизирани за слушане на
музика.

2 Натиснете INPUT неколкократно, за да

 +/–

Съвет

[MUSIC]

1 Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH

Когато правите свързване към
телевизор със стерео мини кабел

Монтаж и свързване
Свързване на телевизор с HDMI
кабел и/или оптичен кабел

1 Свържете USB устройството към (USB)

на

INPUT

4 Махнете ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА



/

• Когато свързвате телевизора с двата жака – и HDMI OUT
(TV (ARC)), и TV IN (OPTICAL), жакът за аудио входа се
избира в зависимост кой аудио сигнал е въведен първо.
• Когато източникът на входен сигнал не съдържа много
бас, например в телевизионни програми, басовият звук
от субуфера може да е трудно да се чуе.

[STANDARD]

[CINEMA]



Забележки

HT-S20R

SW  +/–

MENU

• Регулирайте силата на звука, като
натиснете +/– на дистанционното
управление.
• Регулирайте силата на звука на субуфера,
като натиснете SW  +/– на
дистанционното управление.

Разяснение

/

 Време на изпълнение
 Общо време на изпълнение
 Битова скорост
 Състояние на изпълнението
 Скорост на превъртане назад/напред
 Режим на изпълнение
 Индекс на избрания файл/общо файлове в
папката
На екрана на телевизора се появяват следните
съобщения в зависимост от състоянието на
USB устройството.
• [File Unsupported]
Появява се за 2 секунди в долната лява
страна, когато е пропуснат неподдържан
файл.
• [Device Not Support]
—— Неподдържано USB устройство.
—— Поставеното устройство може да не е USB
устройство, да е неизправно USB
устройство или да е USB устройство, на
което няма файлове.
• [No USB]
Не е поставено USB устройство.
• [Waiting]
Системата търси USB устройството.
• [This device is empty]
В USB устройството няма файлове, които
могат да бъдат изпълнени.
Забележки
• В зависимост от източника на възпроизвеждане е
възможно определена информация да не се показва.
• В зависимост от режима на изпълнение е възможно
показваната информация да е различна.

1 Включете BLUETOOTH функцията на
мобилното устройство.

2 Натиснете INPUT многократно, за да

изберете [BT], или кратко натиснете бутона
BLUETOOTH на субуфера.
BLUETOOTH индикаторът мига и системата
автоматично се свързва повторно към
BLUETOOTH устройството, към което е била
свързана най-скоро.

3 Уверете се, че BLUETOOTH индикаторът
свети в синьо.
Установена е връзка между системата и
мобилното устройство.

4 Стартирайте аудио възпроизвеждане с

музикалното приложение на свързаното
мобилно устройство.
Извежда се звук от системата.

5 Регулирайте силата на звука.
• Регулирайте силата на звука, като
натиснете +/– на дистанционното
управление.
• Регулирайте силата на звука на субуфера,
като натиснете SW  +/– на
дистанционното управление.
•  и / на дистанционното
управление могат да се използват за
BLUETOOTH функцията. (Търсенето назад
или напред чрез задържане надолу на
/ не работи.)
Забележка

Когато източникът на входен сигнал не съдържа много
бас, например в телевизионни програми, басовият звук
от субуфера може да е трудно да се чуе.

MENU
/
ENTER

1 Натиснете MENU, за да включите менюто в
дисплея на предния панел.

2 Натиснете /, за да изберете [CURRENT
STATUS], след това натиснете ENTER.

3 Натиснете  неколкократно, за да изберете
желания елемент.
Текущите настройки се появяват в следния
ред.
Звуков режим  Гласов режим  Нощен
режим  Информация за потока
Текущите настройки се появяват в обратен
ред при натискане на .

4 Натиснете MENU, за да изключите менюто.

Промяна на настройките
Можете да зададете следните елементи на менюто.
Настройките ви се запазват дори ако прекъснете AC захранващия кабел.

1 Натиснете MENU, за да включите менюто в дисплея на предния панел.
2 Натиснете //ENTER неколкократно, за да изберете желания елемент и настройка.
За да се върнете на по-горното ниво, натиснете BACK.

3 Натиснете MENU, за да изключите менюто.
Забележка

Можете също така да изключите менюто, като извършите операция, различна от операция на менюто, като например
натискане на  +/–, SW  +/–,  и др.

Настройките по подразбиране са подчертани. Възможно е да се различават в зависимост от
региона.

[SPEAKER]

Функция

[AUTO SOUND]/
Тези елементи не са елементи на менюто за настройка.
[STANDARD]/[CINEMA]/ Можете да проверите настройките на звука и на нощния
[MUSIC]
и звуковия режим, както и информацията за текущия
поток.
[Vo. ON]/[Vo.OFF]
За подробности относно дадена операция вижте
[N.ON]/[N.OFF]
“Проверяване на текущите настройки на звука”.
[NO INFO.]/[LPCM]/
[DOLBY DIGITAL]
[MULTI SPEAKER]

[SUR.L.DISTANCE]/
[SUR.R.DISTANCE]

[SUR.L.LEVEL]/
[SUR.R.LEVEL]

Можете да зададете изхода на високоговорителите на
системата.
• [ON]: звукът се извежда от всички високоговорители
независимо от броя аудио канали за източника на
възпроизвеждане.
• [OFF]: звукът се извежда от високоговорителите, които
съответстват на аудио канала за източника на
възпроизвеждане.
[3.0M]: регулирайте разстоянието от позицията на
сядане до високоговорителя на съраунда (ляв или
десен) от 1,0 метър до 6,0 метра (интервали от
0,1 метра).
[0.0]: регулирайте нивото на звука на високоговорителя
на съраунда (ляв или десен) от -6,0 dB до +6,0 dB
(интервали от 0,5 dB).
Забележка

Уверете се, че сте задали [TEST TONE] на [ON] за лесно регулиране.

[TEST TONE]

• [ON]: тестовият тон се извежда последователно от
всеки високоговорител.
• [OFF]: изключва тестовия тон.
Забележка

Тестовият тон не се извежда, въпреки че [TEST TONE] е зададен на
[ON], докато е избран [USB] вход. Изберете вход, различен от [USB].

[AUDIO]

[DRC]
(Управление на
динамичния обхват)

Допринася за насладата от филми при ниска сила на
звука. DRC се използва за източници на Dolby Digital.
• [ON]: компресира звука в съответствие с наличната в
съдържанието информация.
• [OFF]: звукът не е компресиран.

[A.VOL]
(автоматична сила на
звука)

Можете да регулирате силата на звука автоматично в
зависимост от входното ниво от свързано устройство.
• [ON]: регулира силата на звука автоматично.
• [OFF]: изкл.

[DUAL]
(Двоен моносигнал)

Можете да се насладите на мултиплекс звук, когато
системата получи сигнал Dolby Digital за мултиплекс
излъчване.
• [MAIN]: звукът ще се извежда на основния език.
• [SUB]: звукът ще се извежда на втория език.
• [M/S]: звукът ще се извежда на двата езика – основния
и втория.
Забележка

За да получите сигнал Dolby Digital, трябва да свържете телевизор
или друго устройство към жака TV IN (OPTICAL) с оптичен цифров
кабел или жака HDMI OUT (TV (ARC)) с HDMI кабел.

[HDMI]

[CONTROL FOR HDMI]

[TV AUDIO]

[BT]

[POWER]

• [ON]: функцията “Control for HDMI” е активирана.
Свързаните с HDMI кабел устройства могат да работят
едно с друго.
• [OFF]: изкл.
Можете да зададете дали звукът на възпроизвеждане
да се извежда от HDMI кабел или оптичен цифров
кабел.
• [AUTO]: Възпроизвежда звука, засечен или от HDMI
кабел, или от оптичен цифров кабел. Когато свържете
или HDMI кабел, или оптичен цифров кабел, системата
възпроизвежда, като избира свързания кабел за входа
на телевизора.
• [OPTICAL]: изпълнява звука от жака TV IN (OPTICAL) за
входа на телевизора.
Можете да включите или изключите BLUETOOTH
функцията.
• [ON]: включва BLUETOOTH функцията.
• [OFF]: изключва BLUETOOTH функцията.
Забележка

Когато BLUETOOTH функцията е изключена, BLUETOOTH входът се
пропуска, докато избирате вход чрез натискане на INPUT.

[STANDBY]

Когато системата има информация за сдвояване,
можете да я включите и да слушате музика от
BLUETOOTH устройство дори когато системата е в режим
на готовност, като включите BLUETOOTH режима за
готовност.
• [ON]: BLUETOOTH режимът за готовност е активиран.
• [OFF]: BLUETOOTH режимът за готовност е
дезактивиран.
Забележка

Докато BLUETOOTH режимът за готовност е включен, консумацията
на енергия в режим на готовност нараства.

[USB]

[SYSTEM]

[REPEAT]

[AUTO STANDBY]

Свързването на устройство, като например
телевизор или Blu-ray Disc плейър, съвместими
с функцията “Control for HDMI”* чрез HDMI
кабел, ви позволява лесно да работите с
устройството, като използвате дистанционно
управление за телевизор
или Blu-ray Disc плейър.
Забележка

Списък на менюто

Елементи
[CURRENT
STATUS]

Използване на
функцията “Control for
HDMI”

• [OFF]: повторенията са изключени. Изпълнява всички
записи.
• [ONE]: повтаря един запис.
• [FOLDER]: повтаря всички записи в текущата папка.
• [RANDOM]: повтаря всички записи в текущата папка в
случайна последователност.
• [ALL]: повтаря всички записи.
• [ON]: включва функцията за автоматичен режим в
готовност. Когато не работите със системата около
20 минути, тя влиза автоматично в режим на готовност.
Настройката по подразбиране за модели от
европейски държави е [ON].
• [OFF]: изкл.
Настройката по подразбиране за модели от
Австралия/Нова Зеландия е [OFF].

Тези функции може да работят с устройства, различни от
произведените от Sony, но работата им не се гарантира.
* “Control for HDMI” е стандарт, използван от CEC
(Контрол на потребителската електроника), за да може
устройства с HDMI (Интерфейс за високодетайлна
мултимедия) да се контролират помежду си.

Подготовка за използване на
функцията “Control for HDMI”

Задайте [HDMI] – [CONTROL FOR HDMI] на [ON].
Настройката по подразбиране е [ON].
Активирайте настройките за функцията “Control
for HDMI” за телевизора и друго устройство,
свързано към телевизора.
Съвет

Ако активирате функцията “Control for HDMI”, когато
използвате телевизор, произведен от Sony, функцията
“Control for HDMI” на системата също се активира
автоматично.

Функция за изключване на
захранването на системата

Когато изключите телевизора, системата ще се
изключи автоматично.

Функция за аудио контрол на
системата

Ако включите системата, докато гледате
телевизора, звукът на телевизора ще се
извежда от високоговорителите на системата.
Силата на звука на системата може да се
регулира посредством дистанционното
управление на телевизора. Ако предишния
път, когато сте гледали телевизия, се е
извеждал звук от високоговорителите на
системата, тя ще се включи автоматично,
когато отново включите телевизора.
Операциите могат да се извършват и от
менюто на телевизора. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на телевизора
си.
Забележки
• Звукът се извежда само от телевизора, ако е избран
вход, различен от [TV], когато използвате функцията
“Twin Picture” на телевизора. Когато дезактивирате
функцията “Twin Picture”, звукът се извежда от системата.
• Стойността за силата на звука на системата се показва
на екрана на телевизора в зависимост от телевизора.
Числото за силата на звука, показано на екрана на
телевизора, може да се различава от числото на
дисплея на предния панел на системата.
• В зависимост от настройките на телевизора, функцията
за аудио контрол на системата може да не е достъпна.
За подробности вижте инструкциите за експлоатация на
телевизора си.
• В зависимост от телевизора, ако предишния път, когато
сте гледали телевизия, се е извеждал звук от
високоговорителите на телевизора, системата може да
не се включи при свързване със захранването на
телевизора дори ако телевизорът е включен.

проблема, като използвате това
ръководство за отстраняване на
неизправности.

2 Нулирайте системата.
Всички настройки на системата се връщат
към първоначалното си състояние. За
подробности вижте “Нулиране на
системата”.
Ако проблемите продължават, се свържете с
най-близкия търговец на Sony.

Захранване
Системата не се захранва.
• Проверете дали AC захранващият кабел е
свързан надеждно.
• Извадете AC захранващия кабел от стенния
контакт и го включете отново след няколко
минути.

Системата се изключват автоматично.
• Функцията за автоматичен режим на
готовност работи. Задайте [SYSTEM] – [AUTO
STANDBY] на [OFF].

Системата не се включва дори когато
телевизорът е включен.
• Задайте [HDMI] – [CONTROL FOR HDMI] на
[ON]. Телевизорът трябва да поддържа
функцията “Control for HDMI”. За подробности
вижте инструкциите за експлоатация на
телевизора си.
• Проверете настройките на
високоговорителите на телевизора.
Захранването на системата се синхронизира
с настройките на високоговорителя на
телевизора. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на телевизора
си.
• В зависимост от телевизора, ако предишния
път се е извеждал звук от
високоговорителите на телевизора,
системата може да не се включи при
свързване телевизора дори когато
телевизорът е включен.

Системата се изключва, когато
телевизорът е изключен.
• Проверете настройката на функцията “Control
for HDMI”. Когато функцията “Control for HDMI”
е включена и входът на системата е входът на
телевизора, системата се изключва
автоматично, когато изключите телевизора.

Системата не се изключва дори когато
телевизорът е изключен.
• Проверете настройката на функцията “Control
for HDMI”. Когато изключите телевизора,
системата се изключва автоматично само ако
входът на системата е входът на телевизора.
Телевизорът трябва да поддържа функцията
“Control for HDMI”. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на телевизора
си.

Картина

Забележка

• Изберете съответния вход.
• Когато няма картина, докато е избран входът
TV, изберете желания телевизионния канал
чрез дистанционното управление.
• Извадете HDMI кабела и го свържете отново.
Уверете се, че кабелът е поставен плътно.

Ако системата е свързана към HDMI IN жак на
телевизора, съвместим с Audio Return Channel,
можете да слушате звука на телевизора от
високоговорителите на системата, без да
свързвате оптичен цифров кабел.
Ако телевизорът не е съвместим с Audio Return Channel,
трябва да бъде свързан оптичен цифров кабел (вижте
предоставеното кратко ръководство).

Функция “Възпроизвеждане с едно
докосване”

Когато възпроизвеждате съдържание на
устройство (Blu-ray Disc плейър, “PlayStation®4”
и др.), свързано към телевизора, системата и
телевизорът се включват автоматично, входът
на системата се превключва на входа на
телевизора и звукът се извежда от
високоговорителите на системата.
Забележки
• Ако предишния път, когато сте гледали телевизия,
звукът се е извеждал звук от високоговорителите на
телевизора, системата може да не се включи и звукът и
картината може да се извеждат от телевизора дори ако
се възпроизвежда съдържание от устройството.
• В зависимост от телевизора първата част на
възпроизвежданото съдържание може да не се
възпроизвежда правилно.

Забележки за HDMI връзките
• Използвайте одобрен за HDMI кабел.
• Използвайте високоскоростен HDMI кабел на
Sony с лого на типа кабел.
• Не препоръчваме използването на HDMI-DVI
преобразуващ кабел.
• Проверете настройката на свързаното
устройство, ако изображението е с ниско
качество или ако звукът не излиза от
устройството, свързано чрез HDMI кабела.
• Аудио сигналите (честота на семплиране,
дължина на битовете и т.н.), предавана от
HDMI жак, може да бъде потисната от
свързаното устройство.

Спестяване на
консумация на енергия

[RESET]

[ALL RESET]

Можете да нулирате системните настройки до
фабричните настройки по подразбиране.
За подробности вижте “Нулиране на системата”.

За да използвате системата, като спестявате
консумацията на енергия, променете
посочените настройки.

[UPDATE]

[START]

Започнете актуализирането на софтуера, след като сте
свързали USB паметта, на която файлът за
актуализиране на софтуера е записан в системата.
За информация относно актуализациите на софтуера
посетете следния уеб сайт:
• За клиентите в Европа
https://www.sony.eu/support
• За клиентите в Австралия и Нова Зеландия
https://www.sony-asia.com/support

Изключване на системата при
установяване на състояние на
използване

Забележка

Задайте [SYSTEM] – [AUTO STANDBY] на [ON].
Настройката по подразбиране за модели от
европейски държави е [ON].
Настройката по подразбиране за модели от
Австралия/Нова Зеландия е [OFF].

Отменя актуализацията на софтуера.

1 Потърсете причината и решението на

Няма картина или картината не се
извежда правилно.

Информацията за текущата версия на фърмуера се
появява на дисплея на предния панел.

[CANCEL]

Ако системата не работи правилно, изпълнете
следните действия в дадената
последователност.

Audio Return Channel (ARC)

[VERSION]

Можете да актуализирате софтуера на системата, като натиснете и
задържите  и BLUETOOTH на субуфера за 7 секунди.

Отстраняване на неизправности

Когато включите функцията за автоматичен
режим на готовност, системата влиза
автоматично в режим на готовност, когато не
работите с нея за около 20 минути и тя не
получава входен сигнал.

Спестяване на енергия в режим на
готовност

За да спестите енергия по време на режима на
готовност, задайте [BT] - [STANDBY] и [HDMI] [CONTROL FOR HDMI] на [OFF].
Настройките по подразбиране за тях са [ON].

Нулиране на системата
Ако системата не работи правилно,
рестартирайте я както следва.

1 Натиснете MENU, за да включите менюто в
дисплея на предния панел.

2 Натиснете /, за да изберете [RESET], след
това натиснете ENTER.

3 Натиснете /, за да изберете [ALL RESET],
след това натиснете ENTER.

4 Натиснете /, за да изберете [START], след
това натиснете ENTER.
Всички настройки се връщат към
първоначалното си състояние.

За да отмените нулирането
Изберете [CANCEL] в стъпка 4.

Ако не можете да извършите
нулиране чрез менюто
Натиснете и задръжте  и – (сила на звука) на
субуфера за повече от 5 секунди.
Всички настройки се връщат към
първоначалното си състояние.
Съвет

Настройките по подразбиране са подчертани на всяко
описание на функцията.

Звук
От системата не се извежда звукът на
телевизора.

Свързване на USB устройство
USB устройството не е разпознато.
• Опитайте следното:
 Изключете системата.
 Премахнете и свържете отново USB
устройството.
 Включете системата.
• Уверете се, че USB устройството е свързано
надеждно към (USB) порта.
• Проверете дали има повреда на USB
устройството или на някой кабел.
• Уверете се, че USB устройството е включено.
• Ако USB устройството е свързано чрез USB
концентратор, прекъснете свързването и
свържете USB устройството директно към
субуфера.

Свързване на мобилно устройство
BLUETOOTH връзката не може да бъде
завършена.
• Уверете се, че BLUETOOTH индикаторът на
субуфера свети.
• Уверете се, че BLUETOOTH устройството,
което ще се свързва, е включено и
BLUETOOTH функцията му е активирана.
• Поставете BLUETOOTH устройството близо до
субуфера.
• Сдвоете тази система и BLUETOOTH
устройството отново. Може да се наложи да
отмените сдвояването с тази система,
използвайки първо своето BLUETOOTH
устройство.
• Ако [BT] – [POWER] е зададена на [OFF],
задайте на [ON].

Не може да се постигне сдвояване.
• Поставете BLUETOOTH устройството близо до
субуфера.
• Уверете се, че тази система не получава
смущения от безжично LAN устройство, други
безжични устройства на 2,4 GHz или
микровълнова фурна. Ако наблизо има
устройство, генериращо електромагнитно
излъчване, преместете устройството далеч от
тази система.
• Сдвояването може да е невъзможно, ако
около системата има други BLUETOOTH
устройства. В такъв случай изключете другите
BLUETOOTH устройства.

От системата не се извежда звук от
свързаното BLUETOOTH мобилно
устройство.
• Уверете се, че BLUETOOTH индикаторът на
субуфера свети.
• Поставете BLUETOOTH устройството близо до
субуфера.
• Ако наблизо има устройство, генериращо
електромагнитно излъчване, като например
безжично LAN устройство, други BLUETOOTH
устройства или микровълнова печка,
преместете устройството далеч от тази
система.
• Преместете USB 3.0 устройството и кабела му
далеч от тази система.
• Отстранете всякакви препятствия между тази
система и BLUETOOTH устройството и
преместете системата далеч от
препятствието.
• Променете позицията на свързаното
BLUETOOTH устройство.
• Превключете честотата на безжичната LAN
мрежа на безжичен LAN рутер или
персонален компютър в близост в диапазона
от 5 GHz.
• Увеличете силата на звука на свързаното
BLUETOOTH устройство.

Звукът не е в синхрон с изображението.
• Когато гледате филми, може да чувате звука с
леко забавяне от изображението.

• Проверете типа и връзката на HDMI кабела
или оптичния цифров кабел, който е свързан
със системата и телевизора (вижте
предоставеното “Кратко ръководство”).
• Изключете кабелите, които са свързани
между телевизора и системата, след това
отново ги включете здраво. Изключете AC
кабелите на телевизора и системата от AC
контакта, след това ги свържете отново.
• Когато системата и телевизорът са свързани
чрез HDMI кабел, проверете следното.
—— HDMI жакът на свързания телевизор има
етикет “ARC”.
—— Функцията “Control for HDMI” на телевизора
е включена.
—— Функцията “Control for HDMI” на системата е
включена.
• Ако телевизорът ви не е съвместим с Audio
Return Channel, свържете оптичния цифров
кабел (вижте предоставеното кратко
ръководство). Ако телевизорът не е
съвместим с Audio Return Channel, от
системата няма да се извежда звук от
телевизора дори ако системата е свързана с
HDMI IN жака на телевизора.
• Ако не се извежда звукът на устройството,
което е свързано към оптичния входен жак
на телевизора, опитайте следното.
—— Свържете кабелната кутия или сателитната
кутия директно към TV IN (OPTICAL) жака на
системата.
• Натиснете INPUT многократно, за да изберете
входа на телевизора.
• Увеличете силата на звука на телевизора или
отменете заглушаването.
• В зависимост от реда, в който сте включили
телевизора и системата, системата може да е
заглушена. Ако това се случи, първо включете
телевизора, след това системата.
• Задайте настройката на високоговорителите
на телевизора (BRAVIA) на “Аудио система”.
Вижте инструкциите за експлоатация на
телевизора си по отношение на това как да
настроите телевизора.
• Проверете извеждането на звука на
телевизора. Вижте инструкциите за
експлоатация на телевизора за настройките
на телевизора.
• Системата поддържа аудио форматите Dolby
Digital и PCM. Когато възпроизвеждате
неподдържан формат, задайте настройката
за цифров аудио изход на телевизора
(BRAVIA) на “PCM”. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на телевизора
си.

Дистанционно управление

Звукът се извежда и от системата, и от
телевизора.

На дисплея на предния панел на
субуфера се появява [PROTECT], звукът е
заглушен и бутоните на дистанционното
управление или на субуфера, различни
от  (захранване), не работят.

• Променете настройката за цифров аудио
изход на телевизора така, че звукът на
телевизора да се извежда от външен
високоговорител.
• Задайте силата на звука на телевизора на
минимум.

От субуфера не се чува звук или се чува
много слаб звук.
• Уверете се, че AC захранващият кабел на
субуфера е свързан правилно (вижте
предоставеното кратко ръководство).
• Натиснете SW  +, за да увеличите силата на
звука на субуфера.
• Субуферът е за възпроизвеждане на басов
звук. Ако входните източници съдържат
много малко басови звукови компоненти (т.е.
телевизионно предаване), звукът от субуфера
може да е трудно да бъде чут.
• Когато възпроизвеждате съдържание,
съвместимо с технология за защита на
авторски права (HDCP), то не се извежда от
субуфера.

От системата не се чува звук или се чува
много слаб звук на устройството,
свързано към системата.

Дистанционното управление на тази
система не работи.
• Насочете дистанционното управление към
сензора за дистанционно управление на
субуфера.
• Отстранете всякакви препятствия между
дистанционното управление и субуфера.
• Сменете двете батерии на дистанционното
управление с нови, ако са изтощени.
• Уверете се, че натискате правилния бутон на
дистанционното управление.

Дистанционното управление на
телевизора не работи.
• Инсталирайте хоризонталния
високоговорител така, че да не
възпрепятства сензора за дистанционното
управление на телевизора.

Други
Функцията “Control for HDMI” не работи
правилно.
• Проверете свързването със системата (вижте
предоставеното “Кратко ръководство”).
• Активирайте функцията “Control for HDMI” на
телевизора. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация на телевизора
си.
• Изчакайте малко и пробвайте отново. Ако
изключите системата, може да отнеме
известно време, докато могат да се
извършват операции. Изчакайте 15 секунди
или повече и опитайте отново.
• Уверете се, че устройствата, свързани със
системата, поддържат функцията “Control for
HDMI”.
• Активирайте функцията “Control for HDMI” на
устройствата, свързани към системата. За
подробности вижте инструкциите за
експлоатация на устройството си.
• Типът и броят устройства, които могат да
бъдат контролирани от функцията “Control for
HDMI”, са ограничени от стандарта HDMI CEC
както следва:
—— Записващи устройства (Blu-ray Disc
рекордер, DVD рекордер и т.н.): до
3 устройства
—— Възпроизвеждащи устройства (Blu-ray Disc
плейър, DVD плейър и т.н.): до 3 устройства
—— Устройства с тунер: до 4 устройства
—— Аудио системи (приемник/слушалка): до
1 устройство (използвано от тази система)

• Функцията за защита е активирана.
Натиснете  (захранване), за да изключите
системата, извадете AC захранващия кабел и
проверете точките по-долу.
—— Уверете се, че вентилационните отвори на
субуфера не са покрити, и след малко
включете системата.
—— Когато системата използва USB връзка,
премахнете USB устройството и включете
системата. Ако системата работи правилно,
токът на свързаното USB устройство
надвишава максималния изходен ток на
система от 500 mA или има неизправност в
USB устройството.

Дисплеят на предния панел на
субуфера не свети.
• Натиснете DIMMER, за да настроите яркостта
на [BRIGHT] или [DARK], ако е зададена на
[OFF].

Сензорите на телевизора не работят
правилно.

• Натиснете  + и проверете нивото на звука.
• Натиснете  или  +, за да отмените
функцията за заглушаване.
• Уверете се, че входният източник е избран
правилно. Трябва да пробвате други входни
източници, като натиснете многократно
INPUT.
• Проверете дали всички кабели на системата
и свързаното устройство са поставени
плътно.
• Ако свързаното устройство поддържа
функцията за увеличаване на семплирането,
трябва да го изключите.

• Хоризонталният високоговорител може да
блокира някои сензори (например сензора
за яркост), приемника на дистанционно
управление на телевизора ви или
излъчвателя за 3D очила (инфрачервено
предаване) на 3D телевизор, който поддържа
системата за инфрачервени 3D очила или
безжичната комуникация. Преместете
хоризонталния високоговорител далеч от
телевизора в диапазон, който позволява
правилната работа на тези части. За
местоположенията на сензорите и
приемника на дистанционното управление
вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с телевизора.

От високоговорителите на съраунда не
се чува звук или се чува много слаб
звук.

Системата не работи правилно
(на дисплея на предния панел се
появява [.DEMO]).

• Уверете се, че кабелите на
високоговорителите на съраунда са свързани
правилно към субуфера (вижте
предоставеното кратко ръководство).
• Проверете дали [SPEAKER] – [MULTI SPEAKER]
е зададена на [ON]. Ако [SPEAKER] – [MULTI
SPEAKER] е зададена на [OFF], звукът не се
извежда от високоговорителите на съраунда,
когато се възпроизвежда звукът на 2-канален
източник.
• Многоканален звук, който не е записан като
съраунд звук, не се извежда от
високоговорителите на съраунда.

• Системата е в режим на демонстрация. За да
отмените режима на демонстрация,
рестартирайте системата.
Натиснете и задръжте  (захранване) и –
(сила на звука) на субуфера за повече от
5 секунди .

Когато от USB входа сменяте на входа
на телевизора чрез натискане на INPUT,
се появява съобщението.

Съраунд ефектът не може да бъде
постигнат.
• В зависимост от входния сигнал и
настройката на звуковия режим, обработката
на съраунд звук може да не работи
ефективно. Съраунд ефектът може да е едва
доловим, в зависимост от програмата или
диска.
• За да възпроизвеждате мултиканален звук,
проверете настройката за цифров аудио
изход на устройството, свързано към
системата. За подробности вижте
инструкциите за експлоатация, предоставени
със свързаното устройство.

* Този екран е примерен за английски.

• Изберете програмата на телевизора, като
използвате дистанционното управление на
телевизора.

Спецификации
Субуфер (SA-WS20R)
Раздел “Усилвател”

ИЗХОДНА МОЩНОСТ (номинална мощност)
Преден Л + преден Д: 45 W + 45 W (при 4 ома, 1 kHz, 1% THD)
ИЗХОДНА МОЩНОСТ (референция)
Преден Л/преден Д/съраунд Л/съраунд Д/център: 67 W (на
канал при 4 ома, 1 kHz)
Субуфер: 65 W (при 4 ома, 100 Hz)
Входове
TV IN (OPTICAL)
USB
ANALOG IN
Изход
HDMI OUT (TV (ARC))

Раздел “HDMI”

Конектор
Тип A (19-пинов)

Раздел “USB”
Порт (USB):
Тип A

Раздел “BLUETOOTH”

Комуникационна система
BLUETOOTH спецификация версия 5.0
Изход
BLUETOOTH Спецификация мощност клас 1
Максимален комуникационен диапазон
Линия на зрение прибл. 10 m1)
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Максимална изходна мощност
< 6 dBm
Метод на модулация
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Поддържан кодек3)
SBC4)
Диапазон на предаване (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (честота на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz)
1)
Действителният диапазон ще варира в зависимост от
фактори като препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова фурна, статично електричество,
използване на безжични телефони, чувствителност на
приемане, операционна система, софтуерни приложения и
др.
2)
Стандартните BLUETOOTH профили посочват целта на
BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
3)
Кодек: формат за преобразуване и компресиране на аудио
сигнал
4)
Абревиатура за кодек за подленти

Раздел “Високоговорител”

Високоговорителна система
Субуферна система, бас рефлекс
Високоговорител
160 mm тип конус

Общи

Изисквания за захранването
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Консумация на енергия
Включено: 40 W
Режим на готовност: 0,5 W или по-малко (режим за пестене на
енергия)
(Когато [CONTROL FOR HDMI] в [HDMI] и [STANDBY] в [BT] са
зададени на [OFF])
Режим на готовност: 2 W или по-малко*
(Когато [CONTROL FOR HDMI] в [HDMI] и [STANDBY] в [BT] са
зададени на [ON])
* Системата автоматично ще влезе в режим за пестене на
енергия, когато няма HDMI връзка и хронология за
BLUETOOTH сдвояване.
Размери* (прибл.) (ш/в/д)
192 mm × 387 mm × 342 mm
* Не се включва прожекционната част
Тегло (прибл.)
7,0 kg

Хоризонтален високоговорител (SSS20R)

Високоговорителна система
Високоговорителна система с пълен обхват, бас рефлекс
Високоговорител
42 mm × 100 mm тип конус
Размери* (прибл.) (ш/в/д)
760 mm × 52 mm × 86 mm
* Не се включва прожекционната част
Тегло (прибл.)
2,0 kg

Високоговорители на субуфера (SSSS20R)

Високоговорителна система
Високоговорителна система с пълен обхват, бас рефлекс
Високоговорител
65 mm тип конус
Размери* (прибл.) (ш/в/д)
86 mm × 171 mm × 86 mm
* Не се включва прожекционната част
Тегло (прибл.)
0,6 kg
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.

Типове файлове, които могат
да бъдат изпълнени (USB вход)
Кодек

Разширение

MP3 (MPEG-1 аудио
слой III)
WMA9 стандартен
LPCM (2-канален)

.mp3
.wma
.wav

Забележки
• Възможно е някои файлове да не се изпълняват или да
се изпълняват без звук в зависимост от формата на
файла, кодирането на файла или условията на
записване.
• Някои файлове, които са редактирани на настолен
компютър, е възможно да не се изпълняват.
• Системата не изпълнява кодирани файлове, като
например DRM и Lossless.
• Системата може да разпознава следните файлове или
папки в USB устройства:
—— до 200 папки (включително празни папки и главни
папки)
—— до 200 записа в една папка
—— папки до 8-мия слой (включително главната папка)
• Някои USB устройства е възможно да не работят с тази
система.
• Системата може да разпознава Mass Storage Class (MSC)
устройства.
• Честотата на семплиране е до 48 kHz.

Поддържани входни аудио
формати (HDMI OUT (TV (ARC))
или TV IN (OPTICAL))
Аудио форматите, поддържани от тази
система, са както следва.
• Dolby Digital
• Линеен PCM 2-канален (до 48 kHz)

Относно BLUETOOTH
комуникацията
• BLUETOOTH устройствата трябва да се
използват в рамките на приблизително
10 метра (разстояние без препятствия) едно
от друго. Ефективният диапазон на
комуникация може да се скъси при
посочените условия.
—— Когато човек, метален обект, стена или
друго препятствие застане между
устройствата с BLUETOOTH връзка
—— Местоположения с инсталирана безжична
LAN мрежа
—— В близост до микровълнови фурни, които
се използват
—— Местоположения с други електромагнитни
вълни
• BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN
мрежа (IEEE 802.11b/g/n) използват една и
съща честотна лента (2,4 GHz). Когато
използвате своето BLUETOOTH устройство в
близост до устройство с възможност за
безжична LAN мрежа, може да се появят
електромагнитни смущения. Това може да
доведе до по-слаби скорости на прехвърляне
на данни, шум или невъзможност за
свързване. Ако това се случи, пробвайте
следните неща:
—— Използвайте тази система на поне 10 метра
от безжичното LAN устройство.
—— Изключете захранването на безжичното
LAN устройство, когато използвате своето
BLUETOOTH устройство в рамките на
10 метра.
—— Монтирайте тази система и BLUETOOTH
устройството възможно най-близо едно до
друго.
• Радиовълните, излъчвани от тази система,
може да смутят работата на някои
медицински устройства. Тъй като това
смущение може да доведе до неизправност,
винаги изключвайте захранването на тази
система и BLUETOOTH устройството на
следните места:
—— В болници, влакове, самолети,
бензиностанции и всяко място, където
може да има запалими газове
—— В близост до автоматични врати или
противопожарни аларми
• Тази система поддържа функции за защита,
които са в съответствие с BLUETOOTH
спецификацията, за да гарантират сигурна
връзка по време на комуникацията
посредством BLUETOOTH технология. Тази
защита обаче може да е недостатъчна в
зависимост от съдържанието на настройките
и други фактори, така че винаги бъдете
внимателни, когато извършвате комуникация
посредством BLUETOOTH технология.
• Sony не носи никаква отговорност за щети
или други загуби, които възникват от
изтичане на информация по време на
комуникация посредством BLUETOOTH
технология.
• BLUETOOTH комуникацията не се гарантира
със сигурност при всички BLUETOOTH
устройства, които имат един и същи профил с
тази система.
• BLUETOOTH устройствата, свързани с тази
система, трябва да съответстват на
BLUETOOTH спецификацията, предписана от
Bluetooth SIG, Inc., и трябва да бъдат
сертифицирани за съответствие. Дори когато
дадено устройство съответства на
BLUETOOTH спецификацията може да има
случаи, в които характеристиките или
спецификациите на BLUETOOTH устройството
правят свързването невъзможно или може
да доведат до различни контролни методи,
дисплей или работа.
• Може да възникне шум или аудиото да се
прекъсне в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано с тази система,
комуникационната среда или
обкръжаващите условия.

Логото “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
“PlayStation” е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Sony Interactive
Entertainment Inc.
Технологията за аудио кодиране MPEG Layer-3
и патентите, лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
Windows Media е или регистрирана търговска
марка, или търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или други
държави.
Този продукт е защитен с определени права за
интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Използването или
разпространението на такива технологии
извън този продукт е забранено без лиценз от
Microsoft или оторизирано дъщерно дружество
на Microsoft.
Всички други търговски марки са търговски
марки на съответните им собственици.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не инсталирайте системата в ограничено
пространство, като например шкаф за книги
или вграден шкаф.
За да се намали рискът от пожар, не
покривайте вентилационния отвор на
системата с вестници, покривки за маса,
завеси и др.
Не излагайте системата на открити източници
на пламък (като например запалени свещи).
За да се намали рискът от токов удар, не
излагайте тази система на капки или пръски и
не поставяйте на нея пълни с течност
предмети, като например вази.
Системата не е изключена от захранването,
докато е включена към AC контакта, дори ако
самата система е изключена.
Когато щепселът за захранване се използва за
изключване на системата от контактите,
свързвайте системата към лесно достъпен AC
контакт. Ако забележите нещо необичайно в
системата, изключете незабавно щепсела за
захранване от AC контакта.

ВНИМАНИЕ

Риск от експлозия, ако батерията бъде
заменена с неправилен вид.
Не излагайте батерии или уреди с
инсталирани батерии на прекалена горещина,
като например слънчева светлина и огън.
Само за употреба на закрито.

Не поставяйте този продукт в
близост до медицински устройства.

Този продукт (вкл. аксесоарите) съдържа
магнити, които могат да попречат на работата
на пейсмейкъри, програмируеми байпас клапи
за хидроцефалия и други медицински
устройства. Не поставяйте този продукт в
близост до лице с такива устройства.
Консултирайте се с лекар, преди да използвате
този продукт, ако използвате такива
медицински устройства.

Препоръчвани кабели

За свързване към хост компютър и/или
периферии трябва да се използват правилно
екранирани и заземени кабели и конектори.

За хоризонталния високоговорител
и високоговорителите на съраунда
Табелките се намират на долната страна на
хоризонталния високоговорител и
високоговорителите на съраунда.

Оборудването е тествано и е установено
съответствие с ограниченията, зададени в
Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието за
електромагнитна съвместимост (ЕМС) при
използване на кабел с дължина по-малко от 3
метра.

За клиентите в Европа
Бележка за клиентите: следната
информация се отнася само за
оборудване, което се продава в
държави, прилагащи директивите
на ЕС.

Предпазни мерки
Относно безопасността
• Ако твърд предмет или течност попаднат в
системата, изключете системата и я занесете
за проверка от квалифициран персонал,
преди да я използвате по-нататък.
• Не докосвайте AC захранващия кабел с
мокри ръце. Ако го направите, може да
получите токов удар.
• Не се качвайте на хоризонталния
високоговорител, субуфера или
високоговорителите на съраунда, тъй като
може да паднете и да се нараните, или да
причините повреда в системата.

Относно източниците на захранване
• Преди да работите със системата, проверете
дали работното напрежение е идентично с
местното захранване. Работното напрежение
е показано на табелката в долната част на
субуфера.
• Ако няма да използвате системата за дълго
време, се уверете, че сте я изключили от
контакта. За да изключите AC захранващ
кабел, хванете самия щепсел; никога не
дърпайте кабела.
• AC захранващият кабел трябва да бъде
сменян само в квалифициран сервиз.

Относно натрупването на топлина

Въпреки че системата загрява по време на
работа, това не е неизправност. Ако използвате
продължително тази системата при висока
сила на звука, температурата на системата се
повишава значително. За да избегнете
изгаряне, не докосвайте системата.

Относно поставянето
• Поставете системата на място с подходяща
вентилация, за да предотвратите
натрупването на топлина и да удължите
живота на системата.
• Не поставяйте системата в близост до
източници на топлина или на място, което е
подложено на директна слънчева светлина,
прекалено много прах или механични удари.
• Не поставяйте хоризонталния
високоговорител, субуфера или
високоговорителите на съраунда на мека
повърхност (килим, одеяла и др.) и не
поставяйте нищо до задните им страни, което
може да блокира вентилационните отвори и
да причини неизправности.
• Ако системата се използва в комбинация с
телевизор, VCR или касетофон, може да
възникне шум и качеството на картината
може да бъде засегнато. В този случай
поставете системата далеч от телевизора,
VCR или касетофона.
• Внимавайте, когато поставяте системата
върху специално обработена повърхност (с
восък, масло, лак и др.), тъй като може да се
получи оцветяване или промяна в цвета на
повърхността.
• Внимавайте, за да избегнете евентуални
наранявания от ъглите на хоризонталния
високоговорител, субуфера или
високоговорителите на съраунда.
• Поддържайте разстояние от 3 cm или повече
под хоризонталния високоговорител и
високоговорителите на съраунда, когато я
закачате на стена.

Относно работата

Преди да свържете друго устройство, се
уверете, че сте изключили системата и сте
прекъснали захранването.

Ако срещнете цветова нередност на
близък телевизионен екран

На определени типове телевизори може да се
наблюдават цветови нередности.
• Ако видите цветова нередност... Изключете
телевизора и го включете отново след 15 до
30 минути.
• Ако отново видите цветова нередност...
Поставете системата далеч от телевизора.

Относно почистването

Почистете системата с мека, суха кърпа. Не
използвайте никакви абразивни кърпи, прах за
изпиране или разтворители като алкохол или
бензин.

Относно работата със субуфера

Не поставяйте ръката си в процепа на
субуфера, когато го повдигате. Драйверът на
високоговорителя може да се повреди. Когато
повдигате субуфера, го дръжте за долната му
част.
Ако имате въпрос или проблем с вашата
система, се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.

Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation.
Вносител в ЕС: Sony Europe B.V.
Запитвания до вносителя или запитвания
свързани със съответствието на продуктите
съгласно законодателството на Европейския
съюз, следва да се отправят към
упълномощения представител на
производителя Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930
Zaventem, Белгия.

С настоящото Sony Corporation декларира, че
това оборудване е в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие с изискванията на ЕС е достъпна
на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това радиооборудване е предназначено за
употреба с одобрените версии на софтуера,
които са посочени в Декларацията на ЕС за
съответствие. Софтуерът, зареден на това
радиооборудване, е проверен за съответствие
със съществените изисквания на Директива
2014/53/ЕС.
Версията на софтуера може да бъде намерена
в [SYSTEM] - [VERSION].

Изхвърлянена
използвани батерии и
стари електрически и
електронни уреди
(приложимо в
Европейския съюз и
други държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта, батерията или
върху опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като битов
отпадък. При някои батерии този символ се
използва в комбинация с означение на
химически елемент. Означението на
химическия елемент олово (Pb) се добавя, ако
батерията съдържа повече от 0,004% олово.
Като предадете тези продукти и батерии на
правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които
биха възникнали при неправилното
изхвърляне. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За продукти, които от гледна точка на
безопасност, правилен начин на действие или
цялостна данни изискват батерията да бъде
постоянно свързана (вградена), тази батерия
трябва да бъде подменяна само от
квалифициран сервизен персонал. За да сте
сигурни, че вградената батерия ще бъде
третирана правилно, предайте старите
продукти в събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди. За
всички останали батерии, моля, прочетете в
упътването как да извадите по безопасен
начин батерията от продукта. Предайте я в
събирателния пункт за рециклиране на
използвани батерии. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт или
батерия можете да се обърнете към местната
градска управа, службата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта или батерията.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
вашата система, се консултирайте с найблизкия търговец на Sony.

Авторски права и търговски
марки
Тази система включва Dolby* Digital.
* Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и символът двойно “D” са търговски
марки на Dolby Laboratories.

Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с
висока разделителна способност HDMI (HDMI
- High-Definition Multimedia Interface), както и
логото HDMI са запазени марки на HDMI
Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати
и други държави.
Знакът на думата BLUETOOTH® и логата са
регистрирани търговски марки, собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всякакво използване на
тези маркировки от Sony Corporation е под
лиценз. Другите търговски марки и търговски
имена са тези на съответните им собственици.
©2020  Sony Corporation
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