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Namų garso sistema
Naudojimo instrukcijos

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO
Su šiuo gaminiu naudojant optinius
prietaisus padidėja pavojus akims.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite
prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies
šaltinių (pvz., degančių žvakių).
Kad nesukeltumėte gaisro ir
nepatirtumėte elektros smūgio,
saugokite prietaisą nuo skysčio lašų
ar purslų, nedėkite ant jo daiktų su
skysčiu, pvz., vazų.
Prietaiso negalima statyti uždaroje
erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba
uždaroje spintelėje.
Pagrindinis kištukas naudojamas
įrenginiui atjungti nuo elektros tinklo,
todėl įrenginį reikia prijungti prie lengvai
pasiekiamo kintamosios srovės lizdo.
Pastebėję įrenginio veikimo trikčių
nedelsdami atjunkite maitinimo kištuką
nuo kintamosios srovės elektros lizdo.
Saugokite maitinimo elementus arba
prietaisus su maitinimo elementais
nuo labai aukštos temperatūros, pvz.,
tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.
Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas
nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie
kintamosios srovės lizdo.

Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS
gaminys. Ši žymė yra prietaiso išorėje,
jo užpakalinėje dalyje.
Informacija klientams: toliau nurodyta
informacija taikoma tik įrangai,
parduodamai šalyse, kuriose taikomos
ES direktyvos.
Šis gaminys yra pagamintas
„Sony Corporation“ (1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
arba šios įmonės vardu. Užklausas,
ar gaminys atitinka Europos Sąjungos
teisės aktų nuostatas, siųskite
įgaliotajam atstovui šiuo adresu:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Jei turite klausimų dėl techninės
priežiūros arba garantijos, kreipkitės
atskiruose techninės priežiūros
arba garantijos dokumentuose
nurodytais adresais.

Skirta tik Panaudotų maitinimo
Europai elementų išmetimas

Senos elektrinės
ir elektroninės įrangos
išmetimas (taikoma
Europos Sąjungoje
ir kitose Europos šalyse,
kuriose yra atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis
simbolis reiškia, kad gaminio negalima
išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia
atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau būtų
perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį
saugote aplinką ir žmonių sveikatą.
Perdirbant medžiagas tausojami
gamtiniai ištekliai.
Jei reikia išsamesnės informacijos
apie šio gaminio perdirbimą,
kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų šalinimo tarnybą
arba į parduotuvės, kurioje įsigijote
šį gaminį, darbuotoją.
Taikomi priedai: nuotolinio
valdymo įrenginys

(taikoma Europos
Sąjungoje ir kitose
Europos šalyse, kuriose
yra atskiros
surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento arba
jo pakuotės esantis simbolis reiškia,
kad gaminio negalima išmesti kaip
buitinių atliekų.
Ant kai kurių maitinimo elementų kartu
su šiuo simboliu gali būti nurodytas
ir cheminio elemento simbolis.
Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminių elementų simboliai nurodomi,
kai maitinimo elemente yra daugiau nei
0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004 % švino.
Tinkamai išmesdami maitinimo
elementus padedate saugoti aplinką
ir žmonių sveikatą nuo žalingo poveikio,
kurį gali lemti netinkamai tvarkomos
maitinimo elemento atliekos. Perdirbant
medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.
Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų
vientisumo gaminiams reikalingas
nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo
elementu, šį maitinimo elementą gali
pakeisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas.

Kad maitinimo elementas būtų tinkamai
utilizuotas, atiduokite panaudotą
gaminį į elektros ir elektroninės įrangos
surinkimo punktą, kad vėliau jis
būtų perdirbtas.
Informacijos dėl kitų maitinimo
elementų rasite skyriuje, kuriame
aprašoma, kaip saugiai iš gaminio
išimti maitinimo elementą. Maitinimo
elementus atiduokite į panaudotų
maitinimo elementų surinkimo punktą,
kad vėliau jie būtų perdirbti.
Jei reikia išsamesnės informacijos,
kaip išmesti gaminį arba maitinimo
elementą, kreipkitės į vietos valdžios
instituciją, buitinių atliekų šalinimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje
įsigijote gaminį.

Apie šį vadovą
 DVD gali būti naudojamas kaip
bendras terminas, reiškiantis DVD
VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R arba
DVD+RW.
 CD-R arba CD-RW kartais vadinami
DATA CD.
 DVD-R, DVD-RW, DVD+R arba
DVD+RW kartais vadinami DATA DVD.
 Šiame vadove daugiausia aiškinama,
kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą,
tačiau tuos pačius veiksmus galima
atlikti ir naudojant taip pat arba
panašiai pavadintus
įrenginio mygtukus.

© „Sony Corporation“, 2013 m.

Leistini diskai
DVD

CD
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Muzikos diskai, užkoduoti naudojant
autorių teisių apsaugos technologijas
Šis gaminys sukurtas kompaktinio disko
(CD) standartą atitinkantiems diskams
atkurti. Pastaruoju metu kai kurios įrašų
kompanijos prekiauja įvairiais muzikos
diskais, užkoduotais naudojant autorių
teisių apsaugos technologijas.
Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos
diskų neatitinka kompaktinio disko (CD)
standarto ir gali nepavykti jų paleisti
šiuo leistuvu.

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

* Tinkamai neužbaigus įrašymo, diskų
nebus galima paleisti. Daugiau
informacijos rasite prie įrašymo
įrenginio pridėtoje
naudojimo instrukcijoje.

Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų
Dviejų sluoksnių diskas – tai gaminys,
kuriame sujungiamos vienoje pusėje
įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje
įrašyta skaitmeninė garso medžiaga.
Tačiau garso medžiagos pusė neatitinka
kompaktinio disko (CD) standarto, todėl
negalima užtikrinti
šio gaminio atkūrimo.

Diskai, kurių negalima leisti
 „Blu-ray“ diskai
 HD DVD diskai
 DVD-RAM diskai
 „DVD Audio“ diskai
 PHOTO CD
 Super Audio CD
 „CD-Extra“ diskų duomenų takelis
 Dviejų sluoksnių diskų garso
medžiagos pusė
 DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW
VR (vaizdo įrašymo) režimu
 DVD-R / RW, suderinamo su CPRM
(įrašomos medijos turinio apsauga),
kuriame yra turinys, pažymėtas kaip
leistinas kopijuoti tik vieną kartą.

Pastaba dėl DVD atkūrimo veiksmų
Programinės įrangos gamintojai gali
tyčia apriboti kai kuriuos DVD atkūrimo
veiksmus. Kadangi ši sistema leidžia
DVD priklausomai nuo disko turinio,
kai kurios atkūrimo funkcijos
gali neveikti.
Pastaba apie dviejų sluoksnių
DVD diskų
Perjungiant sluoksnius gali būti
trumpam nutrauktas vaizdo ir
garso atkūrimas.
Regiono kodas (tik DVD VIDEO)
Sistemos regiono kodas atspausdintas
ant galinės įrenginio dalies; sistema leis
tik DVD VIDEO (tik atkurs), pažymėtus
tokiu pat regiono kodu arba
.

Failų, kuriuos galima
leisti, tipai
Vaizdo įrašas

Plėtiniai

Xvid video

.avi

Muzika

Failo formatas

Plėtiniai

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

 Kai sistema išjungta

Paspauskite
DISPLAY . Laikrodis
rodomas maždaug 8 sekundes.

 Kai sistema įjungta

Paspauskite TIME . Laikrodis rodomas
maždaug 8 sekundes.

TV prijungimas
Pridėtu vaizdo laidu prijunkite TV vaizdo
įvesties lizdą prie įrenginio lizdo
VIDEO OUT.

2

Failo formatas

Plėtiniai

JPEG

.jpg arba .jpeg

1)

3
4

Jei reikia, prijungę TV pakeiskite spalvų
sistemą iš [PAL], [NTSC] arba [Auto]
(automatinė). Europos, Rusijos, Saudo
Arabijos ir Argentinos modelių
gamyklinė numatytoji spalvų sistema
yra [PAL], o kitų šalių modelių – [NTSC].
Atkreipkite dėmesį, kad Lotynų
Amerikos (išskyrus Argentinos)
modeliuose nėra spalvų sistemos
sąrankos funkcijos.

TV

4
Vaizdo
leistuvas

Įrenginys

Lizdas MIC (mikrofonas)
Naudokite mikrofonui prijungti.

Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  / 
(ankstesnis / kitas)
Paspauskite, kad pasirinktumėte
garso takelį, failą arba skyrių.
Mygtukas  /  (greitai
prasukti atgal / greitai prasukti
pirmyn)
Paspauskite, kad rastumėte norimą
garso takelio, failo arba
skyriaus vietą.



(USB) prievadas
Naudokite USB įrenginiui prijungti.
Jei prijungtame įrenginyje yra
įkraunamas maitinimo elementas ir
sistema įjungta, sistema įkraus
maitinimo elementą.



Mygtukas ECHO
Paspauskite, kad reguliuotumėte
aido stiprumą.
Mygtukas MIC LEVEL
Paspauskite, kad reguliuotumėte
mikrofono garsumą.

Įrenginys: mygtukas  / 
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  /  /  / 
Paspauskite, kad perkeltumėte
žymeklį ir pasirinktumėte elementą.



Mygtukas  (leisti sulėtintai)
Paspauskite veikiant pristabdymo
režimu, kad žiūrėtumėte sulėtintai.



Mygtukas PRESET +/
Paspauskite, kad pasirinktumėte iš
anksto nustatytą radijo stotį.



Nuotolinio valdymo pultas:
(įvesti)
mygtukas
Paspauskite, kad įvestumėte /
patvirtintumėte nustatymus.



Laidinė FM antena
(ištieskite horizontaliai).
Į dešinįjį garsiakalbį

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





Klientams Lotynų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA



Klientams kitose šalyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support

Garsiakalbio laidas
(juodos spalvos / )



Į sieninį elektros lizdą



Įrenginys: valdiklis VOLUME
Pasukite,
kad reguliuotumėte garsumą.
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas VOLUME +/
Paspauskite,
kad reguliuotumėte garsumą.
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Mygtukas TIME
Paspauskite atkūrimo metu,
kad būtų rodoma arba įjungta
laiko informacija.
Mygtukas DIMMER
Paspauskite, kad pakeistumėte
įrenginio ekrano šviesumą.
Pakartotinai paspausdami
pasirinksite vieną iš dviejų
šviesumo lygių (šviesus / tamsus).
Mygtukas ANGLE/TIMER MENU
 Paspauskite, kad perjungtumėte
kitą stebėjimo kampą,
kai DVD-VIDEO diske įrašytas
vaizdas keletu kampų.
 Paspauskite, kad nustatytumėte
leidimo laikmatį. Taip pat žr.
mygtuko SHIFT  aprašą.
Mygtukas  DVD MENU
 Paspauskite, kad DVD VIDEO
atkūrimo metu atidarytumėte
arba uždarytumėte DVD meniu.
 Paspauskite, kad valdydami TV
ekrane rodomą aplankų / failų
sąrašą grįžtumėte
į ankstesnį ekraną.

Į kairįjį garsiakalbį
Garsiakalbio laidas
(raudonos spalvos / )

Pastabos dėl nuotolinio valdymo
pulto naudojimo

 Naudojant įprastai maitinimo
elementą galima naudoti maždaug
šešis mėnesius.
 Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementą, kad nesugadintumėte pulto
dėl maitinimo elementų nuotėkio
ir korozijos.

 Antena

 Garsiakalbiai

Nustatydami anteną raskite gero signalo
priėmimo vietą ir padėtį.

Prijunkite garsiakalbių laidus.
 Maitinimas

Kad išvengtumėte triukšmo, anteną
laikykite toliau nuo garsiakalbių ir
maitinimo laidų.

Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio
elektros lizdo.

 Jungtys AUDIO IN ir VIDEO OUT

AUDIO IN:
prijunkite išorinį garso komponentą.
VIDEO OUT:
prijunkite vaizdo įvesties jungtį prie TV
arba projektoriaus.

8

Kelis kartus paspauskite / ,
kad pasirinktumėte [SCREEN]
(ekranas) nustatymus,
.
tada paspauskite

8

Dalys ir valdikliai

Kelis kartus paspauskite / ,
kad pasirinktumėte [TV System]
(TV sistema), tada
.
paspauskite
Kelis kartus paspauskite  /  ,
kad pasirinktumėte [PAL], [NTSC]
arba [Auto] (automatinė),
.
tada paspauskite

Įrenginys: mygtukas 
(sustabdyti) / CANCEL

Paspausdami SETUP  išjunkite
sąrankos meniu.

Pastaba

Pakeitus spalvų sistemą TV ekrane
rodomas vaizdas gali trumpam nutrūkti.

Veikiant sustabdymo režimu
paspauskite SETUP .
Bus parodytas sąrankos meniu.



Mygtukas
DISPLAY
Paspauskite, kad būtų rodomas
paieškos režimo išskleidžiamasis
meniu arba informacija apie
vykdomą atkūrimą.






Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  (sustabdyti)
 Paspauskite vieną kartą, jei norite
kad sistema sustabdytų atkūrimą
ir įsimintų sustabdymo vietą
(vietą, nuo kurios atkūrimas bus
tęsiamas). Norėdami tęsti
atkūrimą nuo sustabdymo vietos,
paspauskite  (arba  ant
įrenginio). Jei norite pradėti
atkūrimą nuo pirmojo garso
takelio / pavadinimo / skyriaus
ir t. t., du kartus paspauskite 
(arba / CANCEL ant įrenginio)
tada paspauskite  (arba 
ant įrenginio).
 Paspauskite, jei norite atšaukti
automatinį stočių nustatymą
stočių radijo dažnių
paieškos metu.

Kelis kartus paspauskite
FUNCTION , kad perjungtumėte
funkciją į DVD / CD.
Jei įdėtas diskas, kuriame veikia
automatinio atkūrimo funkcija,
atkurti bus pradėta automatiškai.
Du kartus paspauskite  ,
kad sustabdytumėte atkūrimą.

Mygtukas MUTING
Paspauskite, kad nutildytumėte
arba vėl įjungtumėte garsą.



Mygtukas / (įjungti /
budėjimo režimas)
Paspauskite, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte sistemą.




Nuotolinio valdymo pulto jutiklis

Mygtukas SHIFT
Paspauskite ir laikykite,
kad naudotumėte kartu su rausva
spalva pažymėtais mygtukais
(skaičių mygtukais, mygtukais
SLEEP  ir TIMER MENU ).



Mygtukas SETUP
Paspauskite, kad atidarytumėte
arba uždarytumėte sąrankos meniu.

Mygtukas ZOOM
Paspauskite peržiūrėdami DVD
VIDEO, VIDEO CD, „Xvid“ vaizdo
įrašą arba JPEG vaizdą,
kad padidintumėte arba
sumažintumėte rodomo vaizdo
mastelį. Paspausdami  /  /  / 
 galite slinkti vaizdą aukštyn,
žemyn, kairėn arba dešinėn
neišeidami iš pasirinkto
didinimo lygio.

Diskų leidimas
1
2
3

Mygtukas PROGRAM
Paspauskite,
kad užprogramuotumėte CD-DA
garso takelius leisti užprogramuoto
leidimo režimu arba iš anksto
nustatytumėte radijo stotis.

1

Norėdami atidaryti CD dėklą
paspauskite įrenginio
mygtuką  .
Įdėkite diską į diskų dėklą,
tada paspauskite įrenginio
mygtuką  , kad uždarytumėte
diskų dėklą.
Uždarius diskų dėklą atkūrimas
pradedamas automatiškai.
Jei atkūrimas nebus pradėtas
automatiškai, paspauskite  .

2

Mygtukas DVD TOP MENU
 Paspauskite, kad leisdami DVD
atidarytumėte pagrindinį
DVD meniu.
 Paspauskite, kad leisdami VIDEO
CD su PBC funkcija įjungtumėte
arba išjungtumėte šią funkciją.



Mygtukas AUDIO/SLEEP
 Paspauskite, kad atkūrimo metu
pasirinktumėte garso signalo
formatą, jei jų yra keli.
 Paspauskite klausydamiesi
erdvinio garso FM programų,
kad pasirinktumėte FM priėmimo
režimą (monofoninį arba
erdvinio garso).
 Paspauskite, kad nustatytumėte
išjungimo laikmatį. Taip pat žr.
mygtuko SHIFT  aprašą.
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(Pavyzdys: MP3 diskas)

4

 Jei šaltinis yra USB įrenginys,

4

prijunkite USB įrenginį prie
prievado
(USB) .

1
2
Pusė su etikete viršuje.
USB įrenginys

Paspauskite VOLUME +/ ,
kad sureguliuotumėte garsumą.

15

3

Paspauskite VOLUME +/ ,
kad sureguliuotumėte garsumą.

Kaip leisti pageidaujamą aplanką

Paspauskite VOLUME +/ ,
kad sureguliuotumėte garsumą.
Norėdami leisti kitą failą,
sustabdykite atkūrimą ir vykdykite
toliau nurodytus veiksmus.

1
2

Kaip leisti pageidaujamą failą

4

Įrenginys: mygtukas TUNE +/

Kelis kartus paspauskite  /  ,
kad pasirinktumėte medijos tipą
(muzika / nuotraukos / vaizdo
.
įrašas), tada paspauskite

Įkelkite šaltinį.
atidarykite diskų dėklą, įdėkite diską
ir uždarykite dėklą.

Mygtukas TV  /  (įjungti /
budėjimo režimas)
Paspauskite, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte TV.
Nepamirškite, kad šiuo nuotolinio
valdymo pultu galima valdyti tik
„Sony“ TV.

Mygtukas SUBTITLE
Paspauskite, kad pasirinktumėte
subtitrų kalbą, jei subtitrai
pateikiami keliomis kalbomis
(pvz., DVD VIDEO).

3

Kelis kartus paspauskite
FUNCTION , kad pasirinktumėte
DVD / CD arba USB funkciją.
 DVD / CD: jei norite atkurti diske
esančius failus.
 USB: jei norite atkurti USB
įrenginyje esančius failus.

Mygtukas BASS BOOST
Paspauskite, kad sukurtumėte
dinamiškesnį garsą. Pakartotinai
spausdami galite įjungti arba
išjungti efektą.
Mygtukas TV INPUT
Paspauskite, kad perjungtumėte
TV įvesties šaltinį iš TV signalo į kito
įvesties šaltinio signalą ir atvirkščiai.
Nepamirškite, kad šiuo nuotolinio
valdymo pultu galima valdyti tik
„Sony“ TV.



Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas TUNING +/
Paspauskite, kad nustatytumėte
pageidaujamą stotį.

 Jei šaltinis yra diskas,

Mygtukas REPEAT
Paspauskite, kad suaktyvintumėte
pakartotinio atkūrimo režimą.

Mygtukas EQ
Paspauskite, kad pasirinktumėte
garso efektą.

12

Diske / USB įrenginyje esačių
failų leidimas

Kelis kartus paspauskite
FUNCTION , kad pasirinktumėte
DVD / CD funkciją.



Mygtukas FUNCTION
Paspauskite,
kad pasirinktumėte funkciją.

11



Įrenginys: mygtukas 
(leisti / pristabdyti)
Nuotolinio valdymo pultas:
mygtukas  (leisti),
mygtukas  (pristabdyti)
Paspauskite, kad pradėtumėte arba
pristabdytumėte atkūrimą.
Norėdami tęsti atkūrimą iš
pristabdymo būsenos,
paspauskite  (arba 
ant įrenginio).

Paspausdami / 
įjunkite sistemą.







Nuotolinio valdymo pultas

Pagrindinis įrenginys

10



Įrenginys: mygtukas ENTER



Nejunkite tiesiogiai.

Įrenginys: mygtukas  / 
(ankstesnis / kitas)



7

Prijunkite maitinimo laidą prie
sieninio elektros lizdo.

9

Mygtukas  (atidaryti / uždaryti)
Paspauskite, kad atidarytumėte
arba uždarytumėte diskų dėklą.

6

Spalvų sistemos nustatymas

Vaizdo leistuvo prijungimas
Naudodami garso ir vaizdo laidus
(nepridedami) prijunkite TV ir vaizdo
leistuvą taip, kaip parodyta toliau.

Atlikdami tuos pačius veiksmus
nustatykite minutes.
Laikrodžio nustatymai prarandami
atjungus maitinimo laidą arba
nutrūkus maitinimui.



Įdėkite R6 (AA dydžio) maitinimo
elementą (nepridedamas) taip, kad jis
atitiktų toliau nurodytą poliškumą.

7

5

Jei vaizdo leistuvą prijungsite tarp šios
sistemos ir TV, žiūrint šios sistemos
perduodamą vaizdo signalą vaizdas gali
trūkinėti. Nejunkite vaizdo leistuvo tarp
šios sistemos ir TV.

3

Paspausdami  /  
nustatykite valandas,
.
tada paspauskite

Daugiau informacijos apie suderinamus
USB įrenginius rasite peržiūrėję toliau
pateiktas svetaines.

Tinkamas sistemos prijungimas

Formatas MP3 PRO nepalaikomas.
WMA DRM, nenuostolingojo WMA
ir WMA PRO formatai nepalaikomi.

2

Paspausdami / 
įjunkite sistemą.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada paspauskite
ANGLE/TIMER MENU ,
kad pasirinktumėte laikrodžio
nustatymo režimą.
Jei parodoma SELECT, kelis
kartus paspausdami mygtuką
 /   pasirinkite CLOCK ir
paspauskite
(įvesti) .

Nuotolinio valdymo
pulto paruošimas

Nuotraukos

1

Laikrodžio nustatymas
1

Su šia sistema suderinami
USB įrenginiai

6

Kaip rodyti laikrodį

4

.wma

5

Kiekviename kampe garsiakalbio
apačioje pritvirtinkite pateiktus minkštus
garsiakalbių padėklus,
kad garsiakalbiai neslidinėtų.

 Kai kurių failų gali nepavykti paleisti
dėl formato tipo, užkodavimo būdo
arba įrašymo būsenos.
 Kai kurie USB įrenginiai gali neveikti su
šia sistema.
 Nejunkite sistemos ir USB įrenginio
USB šakotuvu.
 Sistema palaiko DATA CD ISO 9660 1 /
2 lygius.
 Sistema palaiko DATA DVD UDF
(universalųjį diskų formatą).
 Sistema palaiko USB įrenginių failų
sistemas FAT16 ir FAT32.
 Sistema atpažįsta DATA DVD, DATA CD
arba USB įrenginiuose esančius failus,
kaip nurodyta toliau.
 iki 188 aplankų, įskaitant DATA DVD,
DATA CD arba USB įrenginio
šakninį aplanką
 iki 999 failų DATA DVD, DATA CD
arba USB įrenginyje
 Toliau nurodytais atvejais failų
nuskaitymas gali užtrukti.
 DATA DVD, DATA CD arba USB
įrenginyje yra per daug aplankų
arba failų.
 USB įrenginio atminties talpa
labai didelė.
 USB įrenginio atmintis
yra fragmentuota.

Pastabos dėl diskų
 Ši sistema gali atkurti tik standartinį
apvalų diską. Naudojant bet kokios
kitos nei standartinės arba apvalios
formos diskus (pvz., kortelės, širdies ar
žvaigždės formos diskus)
gali įvykti gedimas.
 Nenaudokite disko su pritvirtintu
komercinio žymėjimo priedu, pvz.,
etikete arba žiedu.

2)

Minkštų garsiakalbių
padėklų tvirtinimas

Pastabos

Pastaba dėl kelių seansų diskų
Ši sistema gali atkurti tęstinius disko
seansus, kai jie įrašyti tokiu pačiu
seanso formatu kaip ir pirmasis seansas.
Sistemai aptikus kitokiu formatu įrašytą
seansą, ji nebegali atkurti šio ir kitų
seansų. Atminkite, kad net jei seansai
įrašyti tokiu pačiu seanso formatu,
kai kurių seansų gali nepavykti atkurti.

Failo formatas

3

Paspauskite  /  ,
kad perkeltumėte žymeklį ant
.
, tada paspauskite
Paspauskite  /  ,
kad perkeltumėte žymeklį ant
aplanko, kuriame yra norimas leisti
.
failas, tada paspauskite

3

Paspauskite / ,
kad perkeltumėte žymeklį ant
pageidaujamo failo,

tada paspauskite
(arba  ),
kad pradėtumėte atkūrimą.

Paspauskite  /  ,
kad perkeltumėte žymeklį ant
.
, tada paspauskite
Paspauskite / ,
kad perkeltumėte žymeklį ant
norimo aplanko, tada paspauskite
 (arba  ).
Bus pradėta atkurti pirmąjį failą
pasirinktame aplanke. Atkūrimas
bus tęsiamas, kol nebus atkurti visi
aplanke esantys failai.
Paspauskite VOLUME +/ ,
kad sureguliuotumėte garsumą.

Patarimai

 Galite pasirinkti norimą leisti failą
pakartotinai paspausdami  / 
 atkūrimo metu, žiūrėdami į ekrane
rodomą informaciją.
 Valdydami TV ekrane rodomą
aplankų / failų sąrašą galite grįžti
į ankstesnį ekraną paspausdami
 DVD MENU .
 Jei yra keletas elementų pasirinkimo
puslapių, galite pereiti vienu puslapiu
pirmyn arba atgal paspausdami
 /  .
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Tęsinys kitame puslapyje 

Papildomo komponento
garso klausymasis

Kiti atkūrimo veiksmai
Kaip pakeisti kampą (tik DVD VIDEO)

Galite klausytis garso iš komponento,
prijungto prie įrenginio lizdo AUDIO IN
3,5 mm erdvinio garso laidu
(nepridedamas).

1

Norėdami pasirinkti pageidaujamą
kampą, atkūrimo metu paspauskite
ANGLE/TUNER MENU .

Garso laidu prijunkite papildomą
komponento garso išvesties lizdus
prie sistemos lizdo AUDIO IN.

Kaip rodyti subtitrus (skirta tik DVD
VIDEO ir „Xvid“ vaizdo įrašų failams)
Norėdami pasirinkti pageidaujamą
subtitrų kalbą, atkūrimo metu
pakartotinai paspauskite SUBTITLE .

Kaip pakeisti garsą

2
3
4

Norėdami pasirinkti pageidaujamą
garso signalo formatą, atkūrimo metu
pakartotinai paspauskite AUDIO/
SLEEP .
Leisdami DVD VIDEO, kuriame
naudojama keletas garso formatų, galite
kaitalioti garso PCM, „Dolby Digital“ ir kt.
garso formatus. Jei DVD VIDEO įrašyti
garso takeliai keliomis kalbomis, galite
pakeisti ir garso kalbą.

Paspauskite VOLUME  ,
kad sumažintumėte garsumą.
Pakartotinai paspauskite
FUNCTION , kad pasirinktumėte
funkciją AUDIO IN.
Pradėkite prijungto komponento
atkūrimą ir paspauskite
VOLUME +/  , kad
sureguliuotumėte garsumą.

Kaip paleisti VIDEO CD
su PBC funkcijomis
Pradėjus leisti VIDEO CD su PBC
(atkūrimo valdymo) funkcijomis,
bus rodomas PBC meniu,
kurį galite naudoti.
Norėdami naudoti PBC meniu,
paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada paspauskite skaičių
mygtukus, kad pasirinktumėte
pageidaujamo elemento numerį.

Prijungę mikrofoną (nepridedamas)
galite dainuoti pritardami muzikai.

1

2
3
4

3

4

Peržiūrėdami DVD VIDEO, VIDEO CD,
„Xvid“ vaizdo įrašą arba JPEG vaizdą
galite padidinti arba sumažinti rodomo
vaizdo mastelį.

1
2

Prijunkite papildomą mikrofoną
prie įrenginio lizdo MIC .
Ekrane bus parodyta MIC ON.

1
2

Pradėkite leisti muziką ir
sureguliuokite garsumą.

Dainuodami paspauskite ECHO .
Paspausdami /  reguliuokite
aido efektą.

3
4

5
6

1
2

Paspauskite ir 2 sekundes laikykite
nuspaudę TUNING +/ ,
kol ekrane ims keistis
rodomas dažnis.
Sistema automatiškai ieškos radijo
stočių dažnių ir sustos, kai ras be
trukdžių transliuojamą stotį.
Jei ieškojimas nesustabdomas,
paspauskite  ,
kad sustabdytumėte ieškojimą,
tada nustatykite pageidaujamą stotį
neautomatiniu būdu. Neautomatiniu
būdu galite nustatyti pakartotinai
paspausdami TUNING +/ .
Įjungus RDS paslaugas teikiančią
stotį ekrane rodomas stoties
pavadinimas (tik Europai
skirtuose modeliuose).

3

Pakartotinai paspausdami
FUNCTION  pasirinkite FM.
Paspauskite PRESET +/ 
(arba paspauskite ir laikykite
nuspaudę SHIFT ,
tada paspauskite skaičių
mygtukus), kad pasirinktumėte iš
anksto nustatytą numerį.
Paspauskite VOLUME +/ ,
kad sureguliuotumėte garsumą.

Patarimas

Jei klausantis erdvinio garso FM
programos girdimas statinis
triukšmas, pakartotinai paspauskite
AUDIO/SLEEP , kad pasirinktumėte
MONO. Nebebus erdvinio garso efekto,
tačiau pagerės priėmimas.

Paspauskite PROGRAM .
Ekrane ims mirksėti P 01.
Paspauskite PRESET +/ 
(arba paspauskite ir laikykite
nuspaudę SHIFT ,
tada paspauskite skaičių
mygtukus), kad pasirinktumėte iš
anksto nustatytą numerį.

 [Audio] (garsas)

Galite pasirinkti pageidaujamą DVD
su keletu garso takelių garso kalbą.

 [Subtitle] (subtitrai)

Galite pasirinkti DVD VIDEO įrašytų
subtitrų kalbą.

 [Menu] (meniu)

Galite pasirinkti disko meniu kalbą.

[AUDIO] (garsas) nustatymai
 [DRC]

Reguliuoja garso išvesties
dinaminį diapazoną.

 [Karaoke Setup] (karaokės sąranka)

[ECHO] (aidas): reguliuoja aido stiprumą.
[MIC VOL] (mikrofono garsumas):
reguliuoja mikrofono garsumo lygį.

Veikimas
Girdimas stiprus ūžimas ar triukšmas
arba negaunami stočių signalai
nustatant FM stotį.
 Tinkamai prijunkite anteną.
 Norėdami, kad antena geriau priimtų
signalus, pabandykite padėti ją į kitą
vietą kita kryptimi.
 Kad išvengtumėte triukšmo, anteną
laikykite toliau nuo garsiakalbių ir
maitinimo laidų.
 Išjunkite netoliese esančią
elektros įrangą.

Garsas
Nėra garso.
 Pakartotinai paspauskite VOLUME +
, kad sureguliuotumėte garsumą.
 Patikrinkite, ar prijungti garsiakalbiai.
 Sistema yra pristabdyta arba veikia
sulėtinto leidimo režimu. Norėdami
grįžti į įprasto atkūrimo režimą,
paspauskite  .

Nepavyksta leisti disko.
 Nesutampa DVD ir sistemos
regiono kodai.
 Įrenginio viduje susikaupė drėgmė,
galinti pakenkti objektyvams. Išimkite
diską ir palikite įrenginį įjungtą
maždaug pusvalandį.

Girdimas stiprus ūžimas
arba triukšmas.
 Perkelkite sistemą toliau nuo
triukšmo šaltinio.
 Prijunkite sistemą prie kito sieninio
elektros lizdo.
 Prie maitinimo laido prijunkite garso
filtrą (galima įsigyti atskirai).

Nepavyksta paleisti DATA CD arba
DATA DVD.
 DATA CD neįrašytas ISO 9660 1 lygiu /
2 lygiu.
 DATA DVD įrašytas nenaudojant UDF
(universaliojo diskų formato).
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Paspauskite   ir kartokite
2 veiksmą, jei pageidaujate
užprogramuoti papildomų
garso takelių.
Norėdami įjungti užprogramuoto
leidimo režimą, paspauskite
 /  /  /  , kad
pasirinktumėte [PLAY] (leisti).

Atkūrimo metu pakartotinai
paspauskite
DISPLAY .
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką
pasikeis rodomas elementas. Galite
peržiūrėti informaciją, pvz., praėjusį
esamo garso takelio / skyriaus leidimo
laiką ir likusį laiką. Rodomi elementai
skiriasi; jie priklauso nuo
atkūrimo šaltinio.

Kaip naudoti išskleidžiamąjį meniu
įvairiai informacijai peržiūrėti
atkūrimo metu
Atkūrimo metu pakartotinai
paspauskite
DISPLAY .
TV ekrane bus parodytas
išskleidžiamasis meniu. Galite peržiūrėti
ne tik leidimo laiko informaciją, bet ir
tokią informaciją kaip, pvz., dabartinis
kartojimo režimas, pasirinktas garso
formatas ir subtitrų kalba. Rodomi
elementai skiriasi; jie priklauso nuo
atkūrimo šaltinio.

Pastaba

Galimi pasirinkti režimai ir jų tvarka
skiriasi; jie priklauso nuo disko
arba failo.

Garso reguliavimas
Kaip sukurti dinamiškesnį garsą
Atkūrimo metu pakartotinai
paspauskite BASS BOOST ,
kad įjungtumėte arba
išjungtumėte funkciją.
Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.
 BASS ON: sukuria dinamiškesnį garsą.
 BASS OFF: išjungia funkciją.
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Patogios funkcijos
Kaip naudoti išjungimo laikmatį
Galite nustatyti sistemą, kad ji išsijungtų
iš anksto nustatytu laiku ir galėtumėte
užmigti klausydamiesi muzikos.

5

Paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada pakartotinai
paspauskite AUDIO/SLEEP .
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką
ekrane rodomos minutės (likęs laikas)
pasikeis 10 minučių.
Pasirinkus AUTO, sistema automatiškai
išsijungs sustabdžius esamą diską ar
USB įrenginį arba per 100 minučių.

6

7

 Kaip atšaukti išjungimo laikmatį

Paspauskite ir laikykite SHIFT ,
tada pakartotinai spauskite AUDIO/
SLEEP , kol ekrane bus parodyta OFF.

Kaip naudoti leidimo laikmatį

Nustatykite atkūrimo
pradžios laiką.
Pakartotinai paspausdami
 /   nustatykite valandą,
. Atlikdami
tada paspauskite
tuos pačius veiksmus
nustatykite minutes.
Atlikdami 4 veiksme aprašytus
veiksmus nustatykite atkūrimo
sustabdymo laiką.
Pasirinkite garso šaltinį.
Pakartotinai paspauskite
 /  , kol bus parodytas
pageidaujamas garso šaltinis,
.
tada paspauskite
Norėdami išjungti sistemą,
paspauskite  /  .
Sistema automatiškai įjungiama
prieš iš anksto nustatytą laiką.
Jei iš anksto nustatytu laiku sistema
yra įjungta, paleidimo laikmatis
nebus suaktyvintas. Neatlikite jokių
veiksmų su sistema nuo sistemos
įsijungimo laiko iki
atkūrimo pradžios.

 Kaip patikrinti nustatymą

Paruoškite garso šaltinį.

1

Paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada paspauskite
ANGLE/TIMER MENU .

2

Pakartotinai spausdami
 /   pasirinkite PLAY SET,
.
tada paspauskite

3

Paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada paspauskite
ANGLE/TIMER MENU .
Pakartotinai paspausdami
 /   pasirinkite SELECT,
.
tada paspauskite
Pakartotinai spausdami
 /   pasirinkite PLAY SEL,
.
tada paspauskite

Sąrankos meniu naudojimas

 Kaip atšaukti laikmatį

Pakartokite tokius pat veiksmus, kurie
nurodyti „Kaip patikrinti nustatymą”,
kol atliekant 3 veiksmą bus parodyta
.
OFF, tada paspauskite

Galite įvairiai reguliuoti
meniu elementus.
Rodomi elementai gali skirtis
atsižvelgiant į šalį arba regioną.
Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.

 Kaip pakeisti nustatymą

Pradėkite nuo 1 veiksmo, aprašyto
skyriuje „Kaip naudoti leidimo laikmatį“.

1

Patarimas

Paleidimo laikmačio nustatymas
taikomas tol, kol jo neatšaukiate patys.

2

Kaip pakeisti ekrano šviesumą

 [Brightness] (ryškumas)

Reguliuoja vaizdo ryškumo lygį.

1

2

 [Saturation] (grynis)

Reguliuoja vaizdo grynio lygį.

3

 [Sharpness] (ryškumas)

Reguliuoja vaizdo kontūrų ryškumo lygį.

[PREFERENCE] (nuostatos) nustatymai
 [Rating] (vertinimas)

Galite apriboti įvertintų DVD atkūrimą.
Galima blokuoti scenas arba pakeisti
jas kitomis.
Jei nustatėte slaptažodį, prieš keisdami
įvertinimo lygį įsitikinkite, kad atrakinote
apsaugą slaptažodžiu (žr. [Password]
(slaptažodis)).

Kelis kartus paspauskite
FUNCTION , kad pasirinktumėte
DVD/CD funkciją.
Norėdami atidaryti CD dėklą
paspauskite įrenginio
mygtuką  .
Paeiliui paspauskite  ,
.
ZOOM  ir
Bus parodytas [CUSTOM PAGE]
(tinkintas puslapis) ir galėsite
patvirtinti esamą nustatytą
slaptažodį.
Norėdami išeiti iš [CUSTOM PAGE]
(tinkintas puslapis), paspauskite
SETUP .

 [Default] (numatytasis)

Galite iš naujo atkurti visas gamyklines
numatytąsias sąrankos meniu parinktis
ir asmeninius nustatymus.
Jei nustatėte slaptažodį, prieš
atstatydami gamyklinius nustatymus
įsitikinkite, kad atrakinote apsaugą
slaptažodžiu (žr. [Password]
(slaptažodis)).

Paspausdami  /   pasirinkite
įvertinimo lygį nuo [0 Lock ALL]
(0, užrakinti viską) iki [8 No Limit]
(8, nėra ribojimo), tada
.
paspauskite

Paspauskite  , kad pasirinktumėte
[Restore] (atkurti), tada
.
paspauskite

 [Password] (slaptažodis)

Nustatymus [Rating] (vertinimas)
ir [Default] (numatytasis) galite
apsaugoti slaptažodžiu,
kad išvengtumėte nepageidaujamo
jų keitimo.

Atsargumo priemonės

Apie automatinę budėjimo
režimo funkciją
Šioje sistemoje yra automatinė
budėjimo režimo funkcija. Įjungus šią
funkciją budėjimo režimas įjungiamas
automatiškai, kai sistema nenaudojama
arba nėra garso signalo išvesties apie
30 min.
Automatinę budėjimo režimo funkciją
galite įjungti arba išjungti. Automatinė
budėjimo režimo funkcija yra įjungta
pagal numatytuosius nustatymus.

Sąrankos
kategorijos

3

4

Kai sistema yra įjungta, ant įrenginio
laikykite nuspaudę / , kol bus
parodyta AUTO STANDBY ON
arba AUTO STANDBY OFF.

5

Nepavyksta leisti vaizdo įrašo failo.
Vaizdo įrašo failas didesnis nei
720 (plotis) × 576 (aukštis) pikselių.

Rodoma OVER CURRENT.
(USB) prievado 
 Aptikta iš
tiekiamos elektros srovės stiprumo
problema. Išjunkite sistemą ir atjunkite
(USB)
USB įrenginį nuo
prievado . Įsitikinkite, kad USB
įrenginys veikia tinkamai. Jei šis
pranešimas rodomas toliau, kreipkitės
į artimiausią „Sony“ pardavėją.
 Prijungto USB įrenginio
nepavyksta įkrauti.
 Įsitikinkite, kad USB įrenginys
prijungtas tinkamai.
 Jei sistema veikia budėjimo režimu,
įjunkite ją.
 Bandykite pakeisti funkciją į USB
funkciją. Kai kuriuos USB įrenginius
galima krauti tik tada, kai sistemoje
įjungta USB funkcija.

Failo arba aplanko pavadinimas
rodomas netinkamai.
Sistema gali rodyti tik skaičius ir
abėcėlės raides. Kiti simboliai rodomi
kaip „_”.
Disko nepavyksta atkurti nuo pradžių.
 Diskas atkuriamas leidimo tęsimo
režimu. Atkūrimo metu vieną kartą
paspaudus   sistema tęs leidimo
režimą. Norėdami pradėti atkūrimą iš
naujo, du kartus paspauskite  ,
tada paspauskite  .
 Gali būti pasirinktas užprogramuotas
leidimas arba maišyto leidimo
režimas. Sustabdykite atkūrimą ir
nustatykite įprastinį leidimo režimą.
Nepavyksta iš sistemos išimti disko
ir ekrane rodoma LOCKED.
Kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba
vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės
priežiūros centrą.
Sistema veikia nenormaliai.
Ištraukite maitinimo laidą iš sieninio
elektros lizdo ir praėjus kelioms
minutėms vėl jį įjunkite.

SVARBI INFORMACIJA
Dėmesio: jei TV ilgam paliksite
rodomą tą patį vaizdą (nejudantį
vaizdo įrašo vaizdą, rodomo ekrano
paveikslėlį ir pan.), galite
nepataisomai sugadinti televizoriaus
ekraną. Projekciniai televizoriai ypač
lengvai pažeidžiami.
Sistemos perkėlimas
Prieš perkeldami sistemą įsitikinkite,
kad nėra įdėto disko ir atjungtas
maitinimo laidas nuo sieninio
elektros lizdo.
Diskų priežiūra
 Kad diskas liktų švarus, imkite jį už
krašto. Nelieskite paviršiaus.
 Ant disko neklijuokite popieriaus arba
lipniosios juostelės.
 Apsaugokite diskus nuo tiesioginės
saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz.,
karšto oro kanalų, nepalikite disko
tiesioginėje saulės šviesoje
stovinčiame automobilyje,
nes automobilio viduje temperatūra
gali smarkiai pakilti.

Valymas
Korpusą, skydelį ir valdiklius valykite
minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu
švelniu valikliu. Nenaudokite jokių
šiurkščių šluosčių, šveitimo miltelių arba
tirpiklių, pvz., alkoholio arba benzino.
Jei kilo problemų arba klausimų apie
sistemą, pasitarkite su artimiausiu
„Sony“ platintoju.

Specifikacijos

Dažnio atsakas
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz  20 kHz
(±1 dB)
CD: 20 Hz  20 kHz (±1 dB)

Pagrindinis įrenginys
Stiprintuvo skyrius

Vaizdo spalvų sistemos formatas
Lotynų Amerikos klientams (išskyrus
Argentiną) skirti modeliai: NTSC
Kiti modeliai: NTSC / PAL

Išvesties galia (nominali):
20 + 20 vatų (8 omai esant 1 kHz,
1 % THD)
Pastovioji RMS išvesties galia (norminė):
20 + 20 vatų (8 omai esant 1 kHz,
10 % THD)

USB skyrius
(USB) prievadas:
A tipas, maksimali srovė: 5 V, 500 mA

Įvestys

AUDIO IN (3,5 mm erdvinio garso
mini lizdas):
1 V jautrumas, 50 kiloomų varža

Imtuvo skyrius

MIC (monfoninis mini lizdas):
4 mV jautrumas, 10 kiloomų varža

Stočių nustatymo diapazonas:
87,5 MHz  108,0 MHz
(50 kHz žingsnis)

FM erdvinio garso sistema,
FM superheterodininis imtuvas

Išvestys

Antena: FM laidinė antena

VIDEO OUT:
maks. išvesties lygmuo 1 Vp-p,
nesubalansuotas, neigiama
sinchronizacija, 75 omų
apkrovos varža

Garsiakalbis
Garsiakalbių sistema:
viso diapazono, 8 cm
skersmens, kūginis

SPEAKERS:
tinkama iki 8 omų varžą

Nominali varža: 8 omai
Matmenys (P / A / G):
apytiksliai 148 × 240 × 127 mm

Diskų leistuvo skyrius
Sistema:
kompaktinių diskų ir skaitmeninio
garso bei vaizdo sistema

Masė: vienas garsiakalbis –
apytiksliai 1,3 kg (neto)
Kiekis: 2 vnt.

Lazerio diodo ypatybės:
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei
1000 μW
* Ši išvestis yra vertės matavimas
esant 200 mm atstumu nuo
optinio priėmimo bloko objektyvo
su 7 mm diafragma.

Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai
Korėjai skirti modeliai:
220240 V kintamoji srovė,
50 / 60 Hz
Kiti modeliai: 120240 V kintamoji
srovė, 50 / 60 Hz
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Parinktys

Kelis kartus paspauskite / ,
kad pasirinktumėte vieną iš
sąrankos kategorijų, tada
.
paspauskite
Spausdami  /   pasirinkite
sąrankos elementą, tada
.
paspauskite   arba
Paspausdami  /   pasirinkite
norimą keisti parinktį, tada
, kad
paspauskite
patvirtintumėte pasirinkimą.
Paspausdami SETUP  išjunkite
sąrankos meniu.

Maitinimas
Neįsijungia maitinimas.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas
maitinimo laidas.
Sistemoje neįsijungia automatinis
budėjimo režimas.
 Automatinio budėjimo režimo funkcija
neveikia naudojant FM funkciją.
 Sistemas gali nepereiti į budėjimo
režimą šiais atvejais:
 kol bandoma nustatyti
garso signalą;
 kai prijungtas USB įrenginys;
 atkuriant garso takelius arba failus;
 kol veikia iš anksto nustatytas
paleidimo arba išjungimo laikmatis.

Trikčių šalinimas
Jei naudojantis sistema kyla toliau
nurodytų problemų, prieš kreipdamiesi
dėl taisymo perskaitykite čia pateiktą
informaciją ir pabandykite išspręsti
problemą patys. Jei problemos išspręsti
nepavyksta, kreipkitės į artimiausią
„Sony“ pardavėją.
Įsidėmėkite, kad, jei techninės priežiūros
specialistai taisydami pakeis tam tikras
dalis, jie gali jas pasilikti.

Vaizdas
Nėra vaizdo.
 Netinkamai prijungti vaizdo
prijungimo laidai.
 Įrenginys prijungtas prie netinkamo TV
įvesties lizdo.
 Naudojant TV vaizdo įvestį,
nepasirinkta sistema.
 Įsitikinkite, kad sistemą ir TV sujungėte
naudodami vaizdo laidą (pridedamas),
kad galėtumėte žiūrėti vaizdą.

Jei ekrane rodoma PROTECT
Nedelsdami atjunkite maitinimo
laidą ir dingus užrašui PROTECT
patikrinkite, ar:
 neįvyko + ir  garsiakalbių laidų
trumpasis jungimas;
 neuždengtos sistemos
ventiliacijos angos.
Jei patikrinę nustatėte, kad viskas
gerai, iš naujo prijunkite maitinimo
laidą ir įjunkite sistemą.
Jei problemos išspręsti nepavyksta,
kreipkitės į artimiausią „Sony“
pardavėją.

Nors [TV Type] (TV tipas) dalyje
[SCREEN] (ekranas) nustatymai
nustatėte kraštinių santykį, vaizdas
neužpildo TV ekrano.
Kraštinių santykis diske yra fiksuotas.
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Energijos sąnaudos: 23 vatai
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Įkaitimas
 Veikdama sistema įkaista, bet tai nėra
veikimo sutrikimas.
 Ilgą laiką atkuriant garso turinį dideliu
garsumu korpusas įkaista. Tai nėra
gedimas. Tačiau korpuso nelieskite.
 Sistemą laikykite tinkamai vėdinamoje
vietoje, kad ji neperkaistų.
 Norėdami apsaugoti nuo gedimų,
neuždenkite vėdinimo angų.
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USB įrenginys veikia netinkamai.
 Prijungus nepalaikomą USB įrenginį
gali kilti toliau nurodytų problemų.
Peržiūrėkite svetainių informaciją apie
suderinamus USB įrenginius,
naudodami URL, išvardytus skyriuje
„Su šia sistema suderinami
USB įrenginiai“.
 USB įrenginys neatpažįstamas.
 Šioje sistemoje nerodomi failų arba
aplankų pavadinimai.
 Negalima atkurti.
 Trūkinėja garsas.
 Girdimas triukšmas.
 Sklinda iškraipytas garsas.

DATA DVD, DATA CD arba USB
įrenginyje esančių failų
nepavyksta leisti.
 Failų, kuriuose numatyta DRM (autorių
teisių apsauga), arba iš internetinės
muzikos parduotuvės atsisiųstų failų
negalima paleisti naudojant šią
sistemą. Bandant paleisti vieną iš šių
failų, sistema paleis kitą neapsaugotą
garso failą.
 Diske arba USB įrenginyje nėra failų,
kuriuos galima leisti.

TV spalva

Naudojimas
 Sistemą perkėlus tiesiai iš šaltos vietos
į šiltą arba pastačius itin drėgnoje
patalpoje, ant objektyvo įrenginio
viduje gali susikaupti drėgmė.
Taip įvykus, sistema gali veikti
netinkamai. Tokiu atveju išimkite diską
ir palikite sistemą įjungtą maždaug
pusvalandį, kol susikaupusi
drėgmė išgaruos.
 Jei į korpusą kas nors įkrito, atjunkite
įrenginį ir prieš toliau jį naudodami
pasirūpinkite, kad įrenginį patikrintų
kvalifikuotas specialistas.

Pasirinktas sąrankos
elementas
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Valomieji diskai, diskų / objektyvų
valymo priemonės
 Nenaudokite valomųjų diskų arba
diskų / objektyvų valymo priemonių
(įskaitant skysčius ir purškalus).
Juos naudojant įrenginys gali sugesti.
 Prieš leisdami diską, nuvalykite jį
valymo šluoste. Diską šluostykite nuo
centro į kraštą.
 Nevalykite diskų tirpikliais, pvz.,
benzinu, skiedikliu, parduotuvėje
įsigyjamu valikliu arba vinilo
plokštelėms skirtu
antistatiniu purškalu.

Vieta
 Nestatykite sistemos uždaroje erdvėje
su bloga ventiliacija, nes sistema
gali perkaisti.
 Nediekite sistemos šalia šilumos
šaltinių, pvz., radiatorių arba oro
kanalų arba vietoje, kurią tiesiogiai
apšviečia saulė, daug dulkių,
mechaninių vibracijų arba smūgių.
 Nediekite sistemos nuožulnioje
padėtyje. Ji sukurta naudoti tik
horizontalioje padėtyje.
 Ant sistemos nestatykite
sunkių daiktų.

Veikiant sustabdymo režimu
paspauskite SETUP .
Bus parodytas sąrankos meniu.

Pakartotinai paspauskite DIMMER .
 DIM OFF: ryškus.
 DIM ON: tamsus.
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Jei pamiršote slaptažodį, vykdykite
toliau nurodytus veiksmus,
kad patvirtintumėte esamą
nustatytą slaptažodį.

[VIDEO] (vaizdas) nustatymai

Kelis kartus paspauskite
FUNCTION , kad pasirinktumėte
DVD/CD arba USB funkciją.

Pasirinkta
kategorija

Galite rinktis iš 2 ekrano šviesumo lygių.
Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.

6
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Nėra mikrofono garso.
 Pakartotinai paspauskite
VOLUME + , kad sureguliuotumėte
garsiakalbių garsumą.
 Paspauskite MIC LEVEL ,
tada paspauskite  ,
kad sureguliuotumėte
mikrofono garsumą.
 Įsitikinkite, kad mikrofonas tinkamai
prijungtas prie lizdo MIC .
 Įsitikinkite, kad mikrofonas įjungtas.

4

Norėdami iš anksto nustatyti kitas
stotis kartokite 2–5 veiksmus.
Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM
stočių. Iš anksto nustatytos stotys
saugomos apie pusę dienos net
atjungus maitinimo laidą arba
sutrikus maitinimui.
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Nustatymas [TV System] (TV sistema)
neatitinka jūsų TV.
Atkurkite nustatymą (žr. [Default]
(numatytasis) dalyje [PREFERENCE]
(nuostatos) nustatymai).

Paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada paspausdami skaičių
mygtukus įveskite 2 skaitmenų failo
numerį (pvz., 02, jei failo numeris yra 2).

3


Paspausdami
išsaugokite stotį.

Įveskite naują 4 skaitmenų slaptažodį,
.
tada paspauskite
Norėdami pakeisti slaptažodį, įveskite
slaptažodį, kad atrakintumėte įvesties
lauką, tada įveskite naują slaptažodį.

Spalvos TV ekrane
rodomos netinkamai.
Sistemos garsiakalbiuose yra
magnetinių dalių, todėl gali įvykti
magnetinių iškraipymų. Jei TV ekrane
spalvos rodomos netinkamai,
pabandykite atlikti toliau
nurodytus veiksmus.
 Garsiakalbius sumontuokite
mažiausiai 0,3 metro atstumu nuo
TV komplekto.
 Jei spalvos vis tiek keičiasi, išjunkite TV
komplektą ir vėl jį įjunkite praėjus
15–30 minučių.
 Perkelkite garsiakalbius toliau nuo
TV komplekto.

 Leidžiant garso failą / peržiūrint JPEF
vaizdo failą / vaizdo įrašo failą

1
2

Reguliuoja vaizdo atspalvį.

Galite pakeisti TV ekrano rodymo kalbą.

3

Leidimo laikmatį galima nustatyti
naudojant DVD/CD, USB, AUDIO IN ir
FM funkcijas.
Prieš nustatydami leidimo laikmatį
įsitikinkite, kad nustatėte laikrodį.

 [Hue] (atspalvis)

[4:3PS]: visame ekrane rodomas viso
aukščio vaizdas apkarpytais šonais.

, kad
Paspauskite
pereitumėte į pasirinktą
garso takelį.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada paspausdami
skaičių mygtukus įveskite dviejų
skaitmenų garso takelio numerį
(pvz., 02, jei garso takelio numeris
yra 2).
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Kaip klausytis iš anksto nustatytos
radijo stoties

Reguliuoja vaizdo kontrasto lygį.

[LANGUAGE] (kalba) nustatymai

2

Paspauskite PROGRAM .
TV ekrane bus rodomas
programos meniu.

Kaip peržiūrėti atkūrimo
laiko informaciją

Pakartotinai paspauskite REPEAT ,
kad pasirinktumėte pageidaujamą
leidimo režimą.
Pasirinktas režimas rodomas ekrane.
 REP CHP: kartojamas dabartinis
skyrius.
 REP TIT: kartojamas dabartinis
pavadinimas.
 REP ALL: kartojami visi pavadinimai /
garso takeliai / failai.
 REP OFF: sistema persijungia atgalį
į įprastą atkūrimo režimą.
 SHUFFLE: pakartotinai leidžiamas
atsitiktine tvarka pasirinktas dabartinio
aplanko failas. Veikiant šiuo režimu
tas pats failas gali būti leidžiamas
keletą kartų.
 REP 1: kartojamas dabartinis garso
takelis arba failas.
 REP FLD: kartojamas dabartinis
aplankas.

Paspauskite PROGRAM . Paspauskite
/// , kad pasirinktumėte
.
[CLEAR] (valyti), tada paspauskite

 [Contrast] (kontrastas)

 [OSD] (rodymas ekrane)

1

Paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada paspausdami
skaičių mygtukus įveskite dviejų
skaitmenų garso takelio numerį
(pvz., 02, jei garso takelio numeris
yra 2).
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[4:3LB]: rodomas plačiaformatis vaizdas
su juodomis juostomis viršuje
ir apačioje.

[16:9]: pasirinkite tuomet, kai jungiate
plačiaekranį TV arba TV su
plačiaformačio vaizdo režimo funkcija.

, kad įeitumėte
Paspauskite
į pasirinktą pavadinimą / skyrių.

4

Paspauskite  /  , kad
šryškintumėte garso takelio
numerio sritį.

Kaip leisti pakartotinai

 Kaip pašalinti programą

Pakartotinai spausdami
FUNCTION  pasirinkite FM.
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 [TV Type] (TV tipas)

Paspauskite ir laikykite nuspaudę
SHIFT , tada paspausdami
skaičių mygtukus įveskite
pavadinimo / skyriaus numerį
(pvz., 02, jei pavadinimo numeris
yra 2, 003, jei skyriaus numeris
yra 3).

3

Pasirinkite norimus leisti pageidaujama
tvarka garso takelius (galima tik
naudojant CD-DA diskus). Galite
užprogramuoti daugiausia
16 garso takelių.

Paspauskite  , tada paspauskite
 . Atkūrimo režimas bus pakeistas
į įprasto leidimo režimą.

Kaip iš anksto nustatyti radijo stotis

Paspausdami /  reguliuokite
mikrofono garsumą.

Mikrofono funkciją galima naudoti tik
naudojant DVD / CD ir USB funkcijas.

[ON] (įjungta): sustabdžius, pristabdžius,
neesant disko arba veikiant išėmimo
režimu ilgiau nei 15 minučių įjungiama
ekrano užsklanda.
[OFF] (išjungta): išjungia
ekrano užsklandą.

Paspauskite  /  ,
kad išryškintumėte pavadinimo /
skyriaus numerio sritį.

2

Kaip leisti užprogramuota tvarka

Atkūrimo metu paspauskite
DISPLAY .
Viršutinėje TV ekrano dalyje bus
parodytas išskleidžiamasis meniu.

 Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą

Radijo klausymasis

Paspauskite MIC LEVEL .

Pastaba

 [Screen Saver] (ekrano užsklanda)

Atkūrimo metu paspauskite
DISPLAY .
Viršutinėje TV ekrano dalyje bus
parodytas išskleidžiamasis meniu.

Norėdami padidinti vaizdą,
pakartotinai paspauskite ZOOM .
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką
pasikeis didinimo lygmuo. Paspausdami
 /  /  /   galite slinkti rodomą
vaizdą aukštyn, žemyn, kairėn arba
dešinėn neišeidami iš pasirinkto
didinimo lygio.

 Kaip reguliuoti mikrofono
aido stiprumą

[PAL]: skirta PAL sistemos TV.
[NTSC]: skirta NTSC sistemos TV.
[Auto] (automatinė): skirta TV,
suderinamam tiek su PAL, tiek su NTSC.
* Numatytieji nustatymai skiriasi;
jie priklauso nuo šalies arba regiono.

2

Kaip padidinti rodomą vaizdą

Nustatykite mikrofono garsumą
kaip MIC 0 ir atjunkite mikrofoną
nuo lizdo MIC .

 [TV System] (TV sistema)*

1

Paspauskite DVD TOP MENU .
Kai PBC funkcija išjungta, galite
pasirinkti pageidaujamą takelį įvesdami
jo numerį.

 Baigus

[SCREEN] (ekranas) nustatymai

1
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Pritariamasis
dainavimas: karaoke

Atkūrimo metu pakartotinai
paspauskite EQ , kol ekrane bus
parodytas pageidaujamas režimas.
Numatytasis nustatymas yra pabrauktas.
 FLAT: tolygaus ir gryno garso režimas.
 ROCK: sustiprinti žemųjų ir aukštųjų
dažnių diapazonai, skirti puikiam filmų
efektų garsui ir atmosferai. Puikiai
tinka veiksmo filmams ir roko muzikai.
 POP: puikiai tinka populiariosios
muzikos klausymuisi.
 JAZZ: aiškūs vidutinių ir aukštų garso
dažnių diapazonai. Atkuria gyvai
atliekamos muzikos klubo atmosferą
lyg atlikėjas būtų tiesiog prieš jus.
Puikiai tinka norint klausytis džiazo
muzikos ar žiūrėti dramas.
 CLASSIC: puikiai tinka klasikinės
muzikos klausymuisi ir gyvo garso
koncertų DVD peržiūrai.

 Leidžiant CD

 Leidžiant DVD

 Kaip paleisti nenaudojant PBC
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Kaip pasirinkti glodintuvo nustatymą

Kaip ieškoti pavadinimo / skyriaus /
garso takelio ir t. t.

Matmenys (P / A / G, įskaitant
didžiausius iškišimus) (be garsiakalbių):
apytiksliai 170 × 133 × 240 mm

 Šiam gaminiui taikoma tam tikrų
„Microsoft Corporation“ intelektinių
nuosavybės teisių apsauga.
Šią technologiją naudoti ne šiame
gaminyje ar platinti neturint tinkamos
(-ų) „Microsoft“ arba įgaliotosios
„Microsoft“ antrinės įmonės licencijos
(-ų) draudžiama.
 APIE „MPEG-4 VISUAL“ ŠIAM GAMINIUI
PAGAL „MPEG-4 VISUAL“ PATENTO
PAKETO NUOSTATAS SUTEIKTA
LICENCIJA, LEIDŽIANTI VARTOTOJUI
ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS
TIKSLAIS DEKODUOTI VAIZDO ĮRAŠUS,
ATSIŽVELGIANT Į „MPEG-4 VISUAL“
STANDARTĄ („MPEG-4 VIDEO“),
UŽKODUOTUS ASMENINE IR
NEKOMERCINE VEIKLA UŽSIIMANČIO
VARTOTOJO IR (ARBA) GAUTUS IŠ
VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO, KURIAM
„MPEG LA“ SUTEIKĖ LICENCIJĄ TIEKTI
„MPEG-4 VIDEO“. JOKIA LICENCIJA
NAUDOTI KITAIS TIKSLAIS
NESUTEIKIAMA IR NEBUS TAIKOMA.
PAPILDOMOS INFORMACIJOS,
ĮSKAITANT SU REKLAMINIU, VIDINIU IR
KOMERCINIU NAUDOJIMU SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, GALIMA GAUTI IŠ
„MPEG LA, LLC“.
ŽR. http://www.mpegla.com/
 Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji
prekių ženklai priklauso atitinkamiems
jų savininkams. Šiame vadove TM ir
ženklai nėra apibrėžti.

Svoris (be garsiakalbių):
apytiksl. 1,4 kg
Pagrindinių įrenginių kiekis: 1 vnt.
Pridedami priedai:
Nuotolinio valdymo įrenginys (1)
FM laidinė antena (1)
Vaizdo kabelis (1)
Garsiakalbių padėklai (8)
Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs
keisti dizainą ir specifikacijas.
 Energijos sąnaudos budėjimo režimu:
0,5 W
 Halogeninti antipirenai nenaudojami
kai kuriose spausdintinėse
montavimo plokštėse.

Licencijos ir prekių ženklai
 Šioje sistemoje naudojama „Dolby*
Digital“ technologija.
* Pagaminta pagal „Dolby
Laboratories“ licenciją.
„Dolby” ir dvigubos D ženklas yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
 DVD logotipas yra „DVD
Format/Logo Licensing
Corporation“
prekės ženklas.
 „MPEG Layer-3“ garso kodavimo
technologijai ir patentams licenciją
suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
 „Windows Media“ yra
„Microsoft Corporation“ registruotasis
prekės ženklas arba prekės ženklas
JAV ir (arba) kitose šalyse.

®
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