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Precauzioni
Sicurezza

In caso di penetrazione di oggetti o liquidi all’interno
dell’apparecchio, scollegare il ricevitore e farlo
controllare da personale qualificato prima di usarlo
nuovamente.
Funzionamento

Prima di collegare gli altri componenti, accertarsi di
spegnere il ricevitore e di scollegarlo dalla presa di
corrente.
Pulizia

Pulire il rivestimento, il pannello e i comandi con un
panno morbido leggermente inumidito con una blanda
soluzione detergente. Non usare alcun tipo di straccio
ruvido, polvere abrasiva o solventi come alcool o
benzina.

In caso di interrogativi o problemi riguardanti il
telecomando, si prega di rivolgersi ad un
rivenditore Sony.

2IT

Cenni su questo manuale
Le istruzioni contenute in questo manuale sono
per il modello RM-LP211. Controllare il
numero del modello acquistato guardando
nell’angolo in basso a destra del lato anteriore.

Prima di usare il
telecomando

Indice

Inserimento delle pile nel
telecomando
Inserire tre pile tipo R6 (formato AA) nel
comparto pile con i poli + e – orientati
correttamente.
}
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Posizione delle parti e
operazioni basilari del
telecomando
Descrizione delle parti ........................... 4
Tabella dei tasti utilizzabili per
controllare ciascun componente ...... 8

Uso delle liste
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Informazione

Con un uso normale, le pile dovrebbero durare circa
3 mesi. Quando il telecomando non riesce più a
controllare il ricevitore, sostituire tutte le pile con
altre nuove.
Note

• Non lasciare il telecomando in luoghi estremamente
caldi o umidi.
• Non usare pile nuove e pile vecchie insieme.
• Non usare pile alcaline e pile di tipo diverso
insieme.
• Non esporre il sensore di comandi a distanza sul
ricevitore alla luce solare diretta o a luci artificiali,
perché tale esposizione può causare problemi di
funzionamento.
• Se si prevede di non usare il telecomando per un
lungo periodo, estrarre le pile per evitare possibili
danni causati da perdite del fluido delle pile e
corrosione.

Schema delle liste ................................ 12
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Selezione di un campo sonoro ............. 14
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Esecuzione automatica di vari comandi
in successione
(riproduzione macro) ..................... 16
Uso del menu RECEIVER .................. 18
Altre operazioni ................................... 18

IT

Altre informazioni
Soluzione di problemi ......................... 24
Caratteristiche tecniche ....................... 24

3IT

Posizione delle parti e operazioni
basilari del telecomando
Questo capitolo fornisce informazioni sulla
posizione dei tasti e su come usarli per eseguire
le operazioni basilari.
Tuttavia alcune funzioni spiegate in questa
sezione possono non essere utilizzabili a
seconda del ricevitore.
Per le funzioni del ricevitore acquistato, fare
riferimento alle Istruzioni per l’uso allegate al
ricevitore.

Descrizione delle parti
TV ?/1

?/1

AV ?/1

qs

1

1 Interruttore di accensione/spegnimento
(?/1)

Premere per accendere o spegnere il
ricevitore.
2 Interruttore di accensione/spegnimento
componenti audio e video (AV ?/1)

Premerlo per accendere o spegnere i
componenti per il cui controllo è stato
programmato il telecomando. Per i dettagli
sul procedimento di programmazione, fare
riferimento a “Programmazione del
telecomando” a pagina 15.
Se si preme contemporaneamente
l’interruttore ?/1 (1), questo spegne il
componente principale e gli altri
componenti audio/video Sony (SYSTEM
STANDBY).

SYSTEM STANDBY

2
3

SOUND FIRLD

FUNCTION

RM SET UP

qa
I

.

i

>

H

m

4
5
6

M

X
AV MENU

MASTER
VOL

8
–
O
RETURN/EXIT

TV VOL

TV CH

+

+

0
–

4IT

–

3 Display

Su questo display appare l’indicazione dello
stato attuale del componente selezionato o
una lista di voci selezionabili.
Nota

7

+

DISPLAY

La funzione dell’interruttore AV ?/1 cambia
automaticamente a ciascuna pressione del tasto
FUNCTION (4). A seconda del componente,
l’operazione sopra indicata può non essere
possibile o può agire in modo diverso da quanto
descritto.

x
MUTING

TOP MENU/GUIDE

Nota

I caratteri diversi da lettere dell’alfabeto o numeri
possono essere visualizzati erroneamente sul
telecomando, anche se appaiono correttamente sul
display dell’apparecchio principale.

4 Tasto di funzione (FUNCTION)
TV/VIDEO

MAIN
MENU

WIDE

ON SCREEN

9

Premerlo per visualizzare la lista delle
funzioni (componenti).
Fare riferimento alla tabella a pagina 8
per informazioni sui tasti che è possibile
utilizzare per controllare ciascun
componente.
Se si desidera cambiare il contenuto della
lista delle funzioni per farla corrispondere ai
propri componenti, eseguire il procedimento
descritto in “Programmazione del
telecomando” a pagina 15.

5 Tasto di impostazione telecomando
(RM SET UP)

6 Tasto di scorrimento facile

Durante la visualizzazione di una lista,
muovere questo tasto verso l’alto o verso il
basso per selezionare una voce dalla lista e
quindi premerlo per inserire la selezione.

Tasto TV/VIDEO

Premerlo per cambiare il modo di ingresso
del televisore.
Tasto di schermo largo (WIDE)

Premerlo per regolare il televisore sul modo
a schermo largo.
Tasti di canale (TV CH +/–)

Tasti I / i

Premerli per cambiare canale

Premerli per cambiare le informazioni
visualizzate sul display. Premere
ripetutamente il tasto I per visualizzare il
menu RECEIVER, premere ripetutamente il
tasto i per visualizzare il menu SUB
(pagine 9–11) o il menu NUM.
Nel menu NUM, muovere il tasto di
scorrimento facile per selezionare il valore
numerico, poi premere il tasto per inserire la
selezione.

Tasti di volume (TV VOL +/–)

7 Tasto di silenziamento (MUTING)

Premerli per regolare il volume del
televisore.
qa Tasto di campo sonoro (SOUND FIELD)

Premerlo per visualizzare la lista dei campi
sonori.
qs Interruttore di alimentazione televisore
(TV ?/1)

Premerlo per accendere o spegnere il
televisore.

Premerlo per silenziare il suono.
8 Tasti di volume globale (MASTER VOL
+/–)

Premerli per regolare il livello del volume
di tutti i diffusori contemporaneamente.

continua

Posizione delle parti e operazioni basilari del telecomando

Premerlo per visualizzare la lista delle
impostazioni.

0 Tasti per televisore

9 Tasto di visualizzazione sullo schermo
(ON SCREEN)

Premerlo per visualizzare i menu del
ricevitore sullo schermo del televisore.
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Descrizione delle parti
(continuazione)
TV ?/1

qd Tasti di controllo nastro/disco

La tabella sottostante descrive il
componente controllato da ciascun tasto e la
funzione dei tasti.

?/1

AV ?/1

SYSTEM STANDBY

SOUND FIRLD

Tasto/i

Funzione

H

Avvia la riproduzione del supporto di
riproduzione.

X

Fa una pausa durante la riproduzione
o la registrazione o avvia la
registrazione quando il componente è
nello stato di attesa di registrazione.

x

Interrompe la riproduzione.

FUNCTION

RM SET UP

I

i

./> Saltano le piste (i brani).
.

>

m

m/M Avanzamento o retrocessione rapida.

M

qd
H

X

x

Cercano le piste (i brani) in avanti o
all’indietro.

MUTING
TOP MENU/GUIDE

AV MENU

MASTER
VOL

Fare riferimento alla tabella a pagina 8 per
informazioni sui tasti che è possibile
utilizzare per controllare ciascun
componente.

+

qg
–
DISPLAY

O
RETURN/EXIT

TV VOL

TV CH

+

+

–

–

TV/VIDEO

MAIN
MENU

WIDE

ON SCREEN

qf

qf Tasto di menu principale (MAIN MENU)

Premere ripetutamente per selezionare un
menu (SURROUND, ecc.) per il ricevitore.
qg Tasto di controllo

Dopo aver premuto MAIN MENU, TOP
MENU/GUIDE, o AV MENU, muovere il
tasto di controllo in alto, in basso, a sinistra
o a destra per selezionare le impostazioni,
poi premere il tasto per inserire la selezione.
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Per eseguire operazioni di menu sul
videoregistratore, sul lettore DVD o sul
sintonizzatore SAT, eseguire il
procedimento descritto di seguito. Se non si
esegue tale procedimento, i tasti del cursore
controllano solo il ricevitore.
1 Premere FUNCTION e muovere il tasto
di scorrimento facile per selezionare il
videoregistratore, il lettore DVD o il
sintonizzatore SAT.
2 Premere MAIN MENU, TOP MENU/
GUIDE, o AV MENU.
Appare la lista CURSOR TYPE.
Se la lista scompare prima che si sia
passati al punto 3, premere un tasto del
cursore qualsiasi per far riapparire la lista.
3 Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare il componente selezionato al
punto 1, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

Tasto di menu iniziale/guida (TOP
MENU/GUIDE)

Tasto di menu audio video (AV MENU)

Premerlo per visualizzare i menu del
videoregistratore, lettore DVD o
sintonizzatore satellitare sullo schermo del
televisore. Poi usare il tasto di controllo per
eseguire le operazioni di menu.
Tasto di visualizzazione (DISPLAY)

Premerlo per selezionare le informazioni
visualizzate sullo schermo del televisore.
Tasto di ritorno/uscita (RETURN O/
EXIT)

Premerlo per tornare al menu precedente o
uscire dal menu mentre il menu del
videoregistratore, lettore DVD o
sintonizzatore satellitare o la guida del
sintonizzatore satellitare sono visualizzati
sullo schermo del televisore.

Posizione delle parti e operazioni basilari del telecomando

Premerlo per visualizzare il menu o la guida
del lettore DVD o sintonizzatore satellitare
sullo schermo del televisore. Poi usare il
tasto di controllo per eseguire le operazioni
di menu.
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Tabella dei tasti utilizzabili per controllare ciascun
componente
Quando si programma il telecomando per controllare i seguenti componenti Sony o non di marca
Sony, è possibile utilizzare i tasti sul telecomando contrassegnati dai tondini. Notare, tuttavia, che
alcuni tasti potrebbero non controllare il componente.
Componente

Video- Tele- Lettore Lettore Lettore Lettore Piastra Piastra a Piastra Sintoniz- Dispo- Sintoniz- Proiettore
registratore visore LD
DVD CD video CD
MD cassette DAT zatore sitivo di zatore
(A e B)
TV via cavo SAT

Tasto/i

AV ?/1

z

z

z

z

z

z

H

z

z

z

z

z

z

z

z

z

X

z

z

z

z

z

z

z

z

x

z

z

z

z

z

z

z

z

./>

z

z

z

z

z

z

z*

z

m/M

z

z

z

z

z

z

z

z

Tasto di controllo

z

TOP MENU/GUIDE
AV MENU

z

DISPLAY

z

z

z

z
z

z

z

z

z

z

z

* Solo piastra B.
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z
z

EXIT
RETURN O

z

z
z
z

z

z
z

Premere ripetutamente il tasto i per
visualizzare una lista di operazioni (menu SUB)
per cui non esistono tasti corrispondenti sul
telecomando. Il contenuto delle liste varia a
seconda del componente attualmente
selezionato. La tabella sottostante elenca le voci
in ciascuna lista e la funzione di ciascuna voce.
Si può cambiare l’ordine del menu SUB
(pagina 20).
Componente Voce/i

Funzione

VideoCH +
registratore CH –

Seleziona i canali
preselezionati.

Televisore

Componente Voce/i

Funzione

Lettore LD SIDE Aa)

Seleziona la facciata A
del disco.

SIDE Ba)

Seleziona la facciata B
del disco.

PROGRAM

Programma le piste.

REPEAT

Ripete la pista attuale o le
piste programmate.

Lettore DVD AUDIO

Cambia l’angolazione.

SUBTITLE

Cambia la lingua dei
sottotitoli.

SUBTITLE
ONOFF

Attiva o disattiva i
sottotitoli.

TIME

Cambia le informazioni
di tempo.

SEARCH
MODE

Cambia il modo di
ricerca.
Consente di ritornare alla
riproduzione continua,
ecc.

INPUT
SELECT

Cambia il modo di
ingresso del videoregistratore.

AUDIO

Cambia i suoni.

ANT TV/
VIDEO

Seleziona il segnale da
emettere dal terminale
antenna del videoregistratore
(segnale TV o segnale video).

CLEAR

SP/LP

Seleziona la velocità di
riproduzione.

INDEX –

REC

Avvia la registrazione.

COUNTER/
REMAIN

Visualizza il tempo di
riproduzione o rimanente.

CH +
CH –

Seleziona i canali
preselezionati.

MUTING

Silenzia il suono.

VOL +

Alza il volume.

VOL –

Abbassa il volume.

JUMP

Passa dal canale
precedente al canale
attuale e viceversa.

TV/VIDEO

Cambia il modo di
ingresso del televisore.

Cambia i suoni.

ANGLE

INDEX +
DISC SKIP +
DISC SKIP –
SET UP

Seleziona un indice.
Seleziona un disco.

Posizione delle parti e operazioni basilari del telecomando

Tabella delle operazioni del
menu SUB

Visualizza il menu delle
impostazioni. Per i
dettagli sulle operazioni
di menu, vedere
l’informazione a pagina
11.

continua

MPX/DUAL Cambia l’impostazione
audio.
WIDE

Seleziona il modo di
immagine ampia.b)

P IN P

Attiva la funzione di
immagine nell’immagine. c)

POSITION

Cambia la posizione
dell’immagine piccola.c)

SWAP

Scambia l’immagine grande
con l’immagine piccola.c)

SUB CH +
SUB CH –

Seleziona i canali preselezionati
per l’immagine piccola.c)

SLEEP

Attiva il timer di spegnimento.
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Tabella dei tasti utilizzabili per controllare
ciascun componente (continuazione)
Componente Voce/i

Componente Voce/i

Funzione

Piastra a
cassette

REVERSE
PLAY

Riproduce la facciata
posteriore.

A-REC

Pone la piastra A nello
stato di pausa di
registrazione.

Cambia le informazioni
di tempo.

B-REC

Pone la piastra B nello
stato di pausa di
registrazione.

Seleziona un indice.

PROGRAM/ Seleziona la riproduzione
START
programmata.

Funzione

Lettore CD DISC SKIP +
Seleziona un disco.
video
DISC SKIP –
TIME
INDEX +
INDEX –
DISC
Lettore CD DISC
TRACK

Seleziona un disco.

Piastra DAT REPEAT

Seleziona un disco.d)
Seleziona un brano.

CONTINUE Seleziona la riproduzione
continua.
SHUFFLE

Seleziona la riproduzione
in ordine casuale.

PROGRAM

Seleziona la riproduzione
programmata.

REPEAT

Seleziona la riproduzione
a ripetizione.

TIME

Cambia le informazioni
di tempo.

DISC SKIP +
DISC SKIP –
Piastra MD DISC SKIP +
DISC SKIP –
TIME

CLEAR

Cancella una pista nel
programma, ecc.

REC

Attiva la pausa di
registrazione.

Sintonizzatore PRESET +
PRESET –

Seleziona una stazione
preselezionata.

DIRECT
TUNING

Attiva il modo di sintonia
diretta.

FM/AM

Seleziona la banda FM o
AM.

SHIFT

Cambia pagina di
memoria.

Sintonizzatore CH +
satellitare CH –
(DSS)
JUMP

Seleziona i canali
preselezionati.

Seleziona un disco.
Seleziona un disco.
Cambia le informazioni
di tempo.

Avvia la riproduzione a
ripetizione.

Dispositivo di
TV via cavo

CONTINUE Seleziona la riproduzione
continua.

Passa dal canale
precedente al canale
attuale e viceversa.

SHUFFLE

Seleziona la riproduzione
in ordine casuale.

FAVORITE

PROGRAM

Seleziona la riproduzione
programmata.

CATEGORY Visualizza la lista delle
categorie delle guide.

REPEAT

Seleziona la riproduzione
a ripetizione.

INDEX

MENU/NO

Seleziona l’operazione di
montaggio o annulla il
montaggio.

YES

Esegue l’operazione di
montaggio.

CLEAR

Cancella una pista nel
programma, ecc.

REC

Attiva la pausa di
registrazione.

Sintonizzatore CH +
satellitare CH –
(BST)
-/--

Visualizza le guide delle
stazioni preferite.

Visualizza l’indice delle
stazioni.
Seleziona i canali
preselezionati.
Seleziona un canale da
undici in su.

MAIN/SUB

Alterna tra lingua
principale e secondaria.

TV/RADIO

Alterna tra ingresso TV e
radio.

* D.CS e BSD non sono disponibili su questo
apparecchio.
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Componente Voce/i

POWER ON Accende il proiettore.
POWER OFF Spegne il proiettore.
INPUT A

Passa all’ingresso dalle
prese INPUT A.

INPUT B

Passa all’ingresso dalle
prese INPUT B.

INPUT
VIDEO

Passa all’ingresso dalle
prese VIDEO.

INPUT
SELECT

Passa all’ingresso dalle
prese VIDEO IN o S
VIDEO IN.

MEMORY

Memorizza i dati regolati.

BRIGHT +
BRIGHT –
CONTRAST +
CONTRAST –
ZOOM +
ZOOM –
SHIFT +
SHIFT –
FOCUS +
FOCUS –

Regola la luminosità.
Regola il contrasto.
Regola lo zoom
dell’immagine.
Regola lo spostamento
obiettivo dell’immagine.
Regola la messa a fuoco
dell’immagine.

a) “SIDE A/B” appare per lettori LD non di marca
Sony.
b) Solo con televisori Sony che supportano il modo di
immagine ampia.
c) Solo con televisori Sony dotati di funzione di
immagine nell’immagine.
d) Solo con il cambiatore CD Sony.

Nota

Se si è programmato il telecomando per controllare
componenti non di marca Sony, tenere presente
quanto segue:
– Tutte le voci potrebbero non apparire quando si
seleziona un componente.
– Tutte le voci visualizzate potrebbero non
funzionare.
Informazione

Usare il seguente procedimento per eseguire le
operazioni del menu di impostazione del lettore DVD.
1 Selezionare il lettore DVD dalla lista delle funzioni.
2 Premere ripetutamente il tasto i per visualizzare il
menu SUB.
Per visualizzare

Fare questo

TOP MENU

Premere il tasto TOP MENU.

DVD MENU

Premere il tasto AV MENU.

SET UP

Selezionare “SET UP” nel
menu SUB.

3 Usare il tasto di controllo per eseguire le operazioni
di menu del lettore DVD.
Assicurarsi che “DVD” sia selezionato nella lista
CURSOR TYPE.
Per uscire dalle operazioni di menu, premere
RETURN O/EXIT. Per visualizzare il menu DVD,
usare il tasto AV MENU (pagina 7).

Posizione delle parti e operazioni basilari del telecomando

Proiettore

Funzione
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Uso delle liste

Schema delle liste
Fare riferimento allo schema ad albero sottostante per la gerarchia delle liste. I dettagli su come
accedere a ciascuna lista sono riportati a partire da pagina 13. Alcune voci hanno delle liste
secondarie che appaiono quando si preme il tasto i (fare riferimento alle pagine 9–11).
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD/LD
TV/SAT

Informazioni di stato della piastra A/B

TAPE
MD/DAT

Premere

CD/SACD

FUNCTION

Lista delle stazioni preselezionate

TUNER
PHONO
MULTI CH
USER1
USER2
MACRO1
MACRO2

Lista delle funzioni di seconda stanza

2ND ROOM*

Premere
Lista dei campi sonori

SOUND FIELD

Lista IR SET

Lista
CATEGORY

Lista MAKER

Lista MACRO
1/2

Lista PROGRAM

Lista
CATEGORY

IR SET

Premere

Lista BUTTON

RM SET UP

Lista MAKER

SOUND FIELD

MENU EDIT
AUTO POWER

Lista FUNCTION

Lista TV INPUT

Menu
SUB
FUNCTION
SUB menu

FUNCTION EDIT

LIST
NAME

BACK LIGHT
CONTRAST
COMMAND MODE
ALL CLEAR

IT

12

* Quando COMMAND MODE è impostato su “2ND ROOM”, appare solo la lista delle funzioni di seconda
stanza.

Selezione di un componente

Eseguire il procedimento descritto di seguito
per selezionare un componente dalla lista delle
funzioni.

1 Premere FUNCTION.
Appare la lista delle funzioni. Le voci nella
lista corrispondono alle prese sul ricevitore.
MD/DAT
p CD/SACD
TUNER
PHONO

Se si è selezionato il sintonizzatore

Eseguire il procedimento descritto di seguito
dopo aver selezionato il sintonizzatore.

2 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare un componente dalla
lista, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

Le informazioni di componente appaiono
sul display.
Esempio di visualizzazione

<CD/SACD >
CD1
Sony

Procedimenti supplementari
dopo la selezione di un
componente

Uso delle liste

Procedimento basilare per la
selezione di un componente

A seconda del componente selezionato,
potrebbe essere necessario eseguire un
procedimento supplementare o potrebbe essere
possibile ottenere informazioni dettagliate sul
componente mediante l’esecuzione di un
procedimento supplementare. Per i dettagli,
fare riferimento a “Procedimenti supplementari
dopo la selezione di un componente” in questa
pagina.

Componente selezionato
Categoria
Marca del
componente

1 Muovere il tasto di scorrimento facile.
Appare la lista delle stazioni preselezionate.

2 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare una stazione
preselezionata, quindi premere il tasto
per inserire la selezione.

Lo stato attuale del componente appare sul
display.
continua

Informazioni

• È possibile modificare l’indicazione di categoria.
L’indicazione di categoria segnala il componente
che è attualmente collegato alle prese sul ricevitore.
Se un componente è collegato a prese a cui non è
originariamente destinato, è possibile modificare
l’indicazione di categoria in modo che corrisponda
al componente. Per i dettagli, fare riferimento a
“Programmazione del telecomando” a pagina 15.
• Si può predisporre il telecomando in modo che
accenda automaticamente il componente quando
questo viene selezionato dalla lista delle funzioni.
Per i dettagli, fare riferimento a “Uso della funzione
di accensione automatica” a pagina 20.
• Si può riordinare la lista delle funzioni (pagina 19).
• Per commutare tra MULTI CH 1 e 2, al passo 1
muovere il tasto di scorrimento facile in modo da
selezionare MULTI CH e quindi, per effettuare la
selezione, premere il tasto appropriato.
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Selezione di un componente
(continuazione)
Se si è selezionata la piastra a
cassette

Muovere il tasto di scorrimento facile per
visualizzare le informazioni sulla piastra A o B.
Nota

Quando si è programmato il telecomando per
controllare una piastra a cassette non di marca
Sony, può accadere quanto segue:
– Le informazioni sulla piastra B non vengono
visualizzate e non è possibile passare dalla piastra A
alla piastra B e viceversa.
– Viene visualizzato “TAPE A/B” e il passaggio dalla
piastra A alla piastra B e viceversa avviene
automaticamente ogni volta che si preme il tasto di
scorrimento facile, ecc.

Se si è selezionato 2ND ROOM o 3RD
ROOM
(solo modello per l’America del Nord)

Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare la fonte per la seconda o terza
stanza, poi premere il tasto.

Selezione di un campo
sonoro
Eseguire il procedimento descritto di seguito
per selezionare un campo sonoro dalla lista dei
campi sonori.

1 Premere SOUND FIELD.
Appare la lista dei campi sonori.

2 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare un campo sonoro,
quindi premere il tasto per inserire la
selezione.
Esempio di visualizzazione

NORMAL SURROUND
C.STUDIO EX A
C.STUDIO EX B
p C.STUDIO EX C
Per disattivare il campo sonoro

Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare, “AUTO DECODING” o “2CH
STEREO” nella lista dei campi sonori sul
display.
Informazione

Si può riordinare la lista dei campi sonori (pagina 18).
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Programmazione del
telecomando

Il seguente procedimento usa come esempio il
caso in cui un videoregistratore Aiwa è
collegato alle prese VIDEO 2 del ricevitore.
Prima di cominciare, tenere presente che:
– Non è possibile cambiare le impostazioni di
TUNER e PHONO.
– Il telecomando può controllare soltanto
componenti che accettano segnali di controllo a
infrarossi senza fili.
Accertarsi di accendere il ricevitore e di
puntare il telecomando verso il ricevitore
quando si esegue il seguente procedimento.

1 Premere RM SET UP.
Appare la lista delle impostazioni.
p IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare “IR SET”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista IR SET.
<IR SET>
[VIDEO 1 ]
p [VIDEO 2 ]
[VIDEO 3 ]

per selezionare la categoria (cioè il
componente che è effettivamente
collegato alle prese corrispondenti; in
questo caso, “VCR”), quindi premere il
tasto per inserire la selezione.

Appare la lista delle marche.
Maker?
p Sony VTR1
Sony VTR2
Sony VTR3

Uso delle liste

È possibile personalizzare il telecomando
conformemente ai componenti collegati al ricevitore.
È anche possibile programmare il telecomando per
controllare componenti non di marca Sony ed anche
componenti Sony che il telecomando normalmente
non è in grado di controllare.

4 Muovere il tasto di scorrimento facile

5 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare la marca del
componente (per esempio, “Aiwa”),
quindi premere il tasto per inserire la
selezione.
Quando si programma il telecomando
per controllare un componente Sony

Selezionare “Sony”.
La programmazione è ora completata.
Per annullare la programmazione

Spostare il tasto di scorrimento facile per
selezionare “Exit” o “Cancel” durante qualsiasi
punto, quindi premere il tasto per inserire la
selezione.
Informazioni

• È possibile assegnare liberamente un qualsiasi
componente alle voci USER 1 e 2 della lista IR SET
1 Eseguire i punti 1 e 2 di “Programmazione del
telecomando”.
2 Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare “USER 1” o “USER 2”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.
3 Continuare dal punto 3 di “Programmazione del
telecomando” per selezionare la categoria e la
marca del componente.
• Per controllare il sintonizzatore di un ricevitore
Sony, assicurarsi che la lista marche della funzione
sintonizzatore sia impostata su “Sony STR-02”.

3 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare il componente (per
esempio, “VIDEO 2”), quindi premere il
tasto per inserire la selezione.

Appare la lista delle categorie.
Category?
p VCR
T V
L D
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Esecuzione automatica di
vari comandi in
successione
(riproduzione macro)
La funzione di riproduzione macro permette di
combinare vari codici IR in ordine sequenziale
come se fossero un singolo comando. Il
telecomando offre 2 liste macro (MACRO 1 e
2). Si possono specificare fino ad 16 codici IR
per ciascuna lista macro.

Impostazione della sequenza
di codici IR

1 Premere RM SET UP.
Appare la lista delle impostazioni.
p IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “IR SET”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista IR SET.
<IR SET>
p MACRO1
MACRO2
Exit

3 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “MACRO1” (o
“MACRO2”), quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

Appare la lista dei programmi.
<MACRO1>
p 1-NO SET
2-NO SET
3-NO SET
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4 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare il numero di passo nel
macro (per esempio “1-NO SET”),
quindi premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista delle categorie.
Category?
p Common
Button
VCR

5 Spostare il tasto di scorrimento facile per
selezionare la categoria componente (per
esempio “VCR”), quindi premere il tasto
per inserire la selezione.

Appare la lista delle marche.
Maker?
p Sony VTR1
Sony VTR2
Sony VTR3

6 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare la marca, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista delle funzioni.
Function?
p *POWER
*PREVIOUS
*NEXT

7 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare il codice IR
dell’operazione che si desidera
eseguire, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

Riappare la lista dei programmi.
<MACRO1>
p 1-POWER
2-NO SET
3-NO SET

8 Ripetere i punti da 4 a 7 per
programmare un massimo di 16 codici
IR.

Quando si finisce la programmazione dei
codici IR, selezionare “Exit” al punto 7.

2 Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare “WAIT TIME”, quindi premere il
tasto per inserire la selezione.
3 Spostare il tasto di scorrimento facile per
selezionare il tempo di ritardo per l’emissione
del codice IR, quindi premere il tasto per
inserire la selezione. Si può specificare un
ritardo da 1 a 10 secondi (in scatti di
1 secondo).
Per cancellare un codice IR
programmato
1 Al punto 4, muovere il tasto di scorrimento
facile per selezionare “Common”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.
2 Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare “NO SET”, quindi premere il tasto
per inserire la selezione.
Per spegnere tutti i componenti Sony
(SYSTEM STANDBY)
1 Al punto 4, muovere il tasto di scorrimento
facile per selezionare “Common”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.

Avvio della riproduzione macro

1 Premere FUNCTION.
Appare la lista delle funzioni.
USER1
USER2
p MACRO1
MACRO2

2 Spostare il tasto di scorrimento
facile per selezionare “MACRO1” o
“MACRO2”, quindi premere il tasto
per inserire la selezione.

Uso delle liste

Per ritardare la trasmissione di un
codice IR
1 Al punto 4, muovere il tasto di scorrimento
facile per selezionare “Common”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.

I codici IR appaiono sul display via via che
sono trasmessi.
Note

• Premendo uno dei seguenti tasti durante un’operazione
di riproduzione macro la sequenza di riproduzione
macro viene annullata prima che sia completata.
– AV ?/1
– ?/1
– SYSTEM STANDBY
– SOUND FIELD
– FUNCTION
– RM SET UP
• Quando la funzione di riproduzione macro non
funziona correttamente, impostare “WAIT TIME”
tra ciascuna operazione e la successiva.

2 Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare “ALL OFF”, quindi premere il tasto
per inserire la selezione.
Tuttavia questa funzione non può essere
applicata ad alcuni componenti Sony.
Per annullare la programmazione

Spostare il tasto di scorrimento facile per
selezionare “Exit” o “Cancel” durante qualsiasi
punto, quindi premere il tasto per inserire la
selezione.
Informazioni

• Al punto 6, quando “*” è visualizzato davanti alla
funzione, la funzione è preprogrammata.
• Ai punti 3 e 7, se “NO SET” è visualizzato dopo il
numero di programma, i codici non sono stati
programmati.
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Uso del menu RECEIVER
1 Premere ripetutamente I.
The RECEIVER menu appears.
<RECEIVER>
p TEST TONE
SB DECODING
NIGHT MODE

2 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare la voce che si vuole
impostare, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

A ciascuna pressione del tasto
l’impostazione cambia. Per dettagli su
ciascuna voce, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso allegate al ricevitore.
Si possono impostare le seguenti voci:
• TEST TONE: Attiva o disattiva il segnale
di prova.
• SB DECODING: Seleziona
l’impostazione per SB DECODING.
• NIGHT MODE: Attiva o disattiva la
funzione NIGHT MODE.
• DIMMER: Seleziona l’impostazione per
DIMMER.
• AUDIO SPLIT: Seleziona l’impostazione
per AUDIO SPLIT.
• INPUT MODE: Seleziona l’impostazione
per INPUT MODE.
• EQ: Attiva o disattiva l’equalizzatore.
• SLEEP: Seleziona l’impostazione del
timer di spegnimento.
• TRIGGER ON*: Attiva la funzione
TRIGGER.
• TRIGGER OFF*: Disattiva la funzione
TRIGGER.
* Solo modello per l’America del Nord.

Altre operazioni
Riordinamento della lista dei
campi sonori
Si può riordinare la lista dei campi sonori.

1 Premere RM SET UP.
Appare la lista delle impostazioni.
IR SET
p MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “MENU EDIT”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista MENU EDIT.
<MENU EDIT>
p SOUND FIELD
FUNCTION
SUB menu

3 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “SOUND FIELD”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista di riordinamento.
Sort?
p AUTO DECODING
2CH STEREO
ANALOG DIRECT

4 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare il menu che si vuole
spostare, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

Quando si preme il tasto, “p” diventa “=”.
Sort?
AUTO DECODING
= 2CH STEREO
ANALOG DIRECT

5 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare la posizione a cui si
vuole spostare il menu, quindi premere
il tasto per inserire la selezione.

Quando si preme il tasto, “=” diventa “p”.
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Sort?
NORMAL SURROUND
C.STUDIO EX A
p 2CH STEREO

Personalizzazione della lista
delle funzioni

1 Premere RM SET UP.
Appare la lista delle impostazioni.
IR SET
p MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “MENU EDIT”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista MENU EDIT.
<MENU EDIT>
SOUND FIELD
p FUNCTION
SUB menu

3 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “FUNCTION”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista FUNCTION EDIT.
<FUNCTION EDIT>
p LIST
NAME
Exit

4 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “LIST”, quindi premere
il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista FUNCTION LIST.
“*” idavanti al nome di funzione indica che
la funzione è visualizzata nella lista delle
funzioni.
<FUNCTION LIST>
p *[VIDEO 1 ]
*[VIDEO 2 ]
*[VIDEO 3 ]

per selezionare la funzione da non
visualizzare nella lista delle funzioni,
quindi premere il tasto per inserire la
selezione.

“*” scompare dalla funzione selezionata.
<FUNCTION LIST>
p [VIDEO 1 ]
*[VIDEO 2 ]
*[VIDEO 3 ]

Uso delle liste

Si può impostare il telecomando in modo che
visualizzi solo le funzioni usate nella lista delle
funzioni.

5 Muovere il tasto di scorrimento facile

Per visualizzare la funzione nella
lista delle funzioni

Al punto 5, premere ripetutamente il tasto fino
a che appare di nuovo “*”.

Cambiamento del nome di
funzione
Si può cambiare il nome di funzione.

1 Al punto 4, muovere il tasto di
scorrimento facile per selezionare
“NAME”, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

2 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare la funzione di cui si
vuole cambiare il nome, quindi premere
il tasto per inserire la selezione.

<FUNCTION NAME>
V1_:[VIDEO 1 ]
p V2_:[VIDEO 2 ]
V3_:[VIDEO 3 ]

3 Usare il tasto di scorrimento facile per
creare un nome (fino a 8 caratteri).

+/–: selezionare un carattere
</>: spostare il cursore
Insert: inserire uno spazio
Delete: cancellare un carattere
V2_:[xIDEO 2 ]
p+
>

continua
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Altre operazioni (continuazione)

Riordinamento del menu SUB
Si può cambiare l’ordine del menu SUB.

1 Premere RM SET UP.
Appare la lista delle impostazioni.
IR SET
p MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “MENU EDIT”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista MENU EDIT.
<MENU EDIT>
SOUND FIELD
FUNCTION
p SUB menu

3 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “SUB menu”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista SUB menu.
SUB menu ?
p [VIDEO 1 ]
[VIDEO 2 ]
[VIDEO 3 ]

4 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare il menu SUB che si
vuole riordinare, quindi premere il tasto
per inserire la selezione.

Appare il menu SUB.
Sort?[VIDEO 1 ]
p *CH+
*CH*INPUT SELECT

5 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare il menu che si vuole
spostare, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

Quando si preme il tasto, “p” diventa “=”.
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Sort?[VIDEO 1 ]
= *CH+
*CH*INPUT SELECT

6 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare la posizione a cui si
vuole spostare il menu, quindi premere
il tasto per inserire la selezione.

Quando si preme il tasto, “=” diventa “p”.
Sort?[VIDEO 1 ]
*INPUT SELECT
*AUDIO
p *CH+

Uso della funzione di
accensione automatica
Con la funzione di accensione automatica
attivata, il telecomando invia numerosi codici
ai componenti AV Sony appropriati quando si
seleziona una funzione video. I componenti e il
televisore per cui si è eseguita l’impostazione
IR si accendono automaticamente e il televisore
passa al modo di ingresso selezionato. Questa
funzione agisce solo su componenti Sony.

1 Premere RM SET UP.
Appare la lista delle impostazioni.
IR SET
MENU EDIT
p AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Spostare il tasto di scorrimento facile per
selezionare “AUTO POWER”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista AUTO POWER.
<AUTO POWER>
p On
Off

3 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “On” o “Off”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.

<TV INPUT>
p TV-VIDEO1
TV-VIDEO2
TV-VIDEO3

4 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare l’ingresso video sul
televisore, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

Quando si seleziona l’ingresso video a
componenti, selezionare TV-COMPO1 o 2.
Note

• Il passaggio all’ingresso VIDEO 1–6 può non essere
automatico su tutti i televisori Sony. Questo accade
perché alcuni televisori non possono ricevere comandi
a distanza immediatamente dopo l’accensione.
• Quando si seleziona “(Off)” al punto 4, l’ingresso
del televisore non cambia.

Accensione e spegnimento
della retroilluminazione
Ogni volta che si preme un tasto sul
telecomando, la retroilluminazione si accende.
Se si esegue il procedimento descritto di
seguito per disattivare la retroilluminazione, è
possibile far durare le pile più a lungo.

1 Premere RM SET UP.
Appare la lista delle impostazioni.
IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
p BACK LIGHT

2 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “BACK LIGHT”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Si può regolare il contrasto del display.

1 Premere RM SET UP.

Uso delle liste

Quando si seleziona “On”, appare la lista
TV INPUT.

Regolazione del contrasto del
display

Appare la lista delle impostazioni.
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
p CONTRAST

2 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare “CONTRAST”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

<CONTRAST>
p+
-

3 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare “+” o “–”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

A ciascuna pressione del tasto, il contrasto
del display cambia. Per finire la
regolazione, spostare il tasto di scorrimento
facile per selezionare “Exit”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.

Cambiamento di COMMAND
MODE
Si può cambiare il modo di comando (AV
SYSTEM1 o AV SYSTEM2) del telecomando.
Se il modo di comando del ricevitore e quello
del telecomando sono diversi, non è possibile
usare il telecomando per controllare il
ricevitore.
Inoltre si può impostare il telecomando per il
modo seconda stanza o il modo terza stanza
(solo modello per l’America del Nord).

Appare la lista BACK LIGHT.
<BACK LIGHT>
p On
Off

continua

3 Spostare il tasto di scorrimento facile
per selezionare “On” o “Off”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.
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Altre operazioni (continuazione)

Per selezionare il modo per la seconda
stanza

1 Premere RM SET UP.

Usare un ripetitore IR opzionale come
mostrato sotto, le seguenti operazioni sono
possibili con il telecomando:

Appare la lista delle impostazioni.

• Cambiamento di fonte.

AUTO POWER
BACK LIGHT
CONTRAST
p COMMAND MODE

• Regolazione del volume.
• Accensione e spegnimento.

2 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare “COMMAND MODE”,
quindi premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista COMMAND MODE.
<COMMAND MODE>
p MAIN ROOM
2ND ROOM
3RD ROOM

Impostare il modo di comando del
telecomando sul modo per seconda stanza.
Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare “2ND ROOM”, quindi premere
il tasto per inserire la selezione.
Per selezionare il modo per la terza
stanza

Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare “3RD ROOM”, quindi premere
il tasto per inserire la selezione.

3 Per selezionare il modo di comando per
la stanza principale

Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare “MAIN ROOM”, quindi
premere il tasto per inserire la selezione.
Muovere il tasto di scorrimento facile per
selezionare “AV SYSTEM1” o “AV
SYSTEM2”, quindi premere il tasto per
inserire la selezione.

Informazioni

• Solo quando si accende il telecomando premendo
SOUND FIELD o FUNCTION, COMMAND
MODE appare sulla prima riga del display.
• Assicurarsi che il modo di comando del
telecomando e del ricevitore nella stanza principale
siano uguali.
Note

• Il modo per la terza stanza non è disponibile per lo
STR-DA4ES.
• Il modo per la seconda (o terza) stanza è disponibile
solo sul modello per l’America del Nord.

x Operazioni per la seconda stanza
Stanza principale

Seconda stanza
Monitor

Componenti audio/video
Diffusore

+

–

Diffusore

2ND
ROOM
OUT
Amplificatore

–

+

STR-DA7ES/DA4ES
Ripetitore IR
(non in dotazione)

Ripetitore IR
(non in dotazione)

TV ?/1

?/1

AV ?/1

SYSTEM STANDBY

SOUND FIRLD

.

FUNCTION

RM SET UP

>

H

m

M

X

x
MUTING

TOP MENU/GUIDE

AV MENU

MASTER
VOL

+
–
DISPLAY
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O
RETURN/EXIT

TV VOL

TV CH

+

+

–

–

TV/VIDEO

MAIN
MENU

WIDE

ON SCREEN

RM-LP211

Cancellazione dell’intero
contenuto della memoria del
telecomando
Appare la lista delle impostazioni.
BACK LIGHT
CONTRAST
COMMAND MODE
p ALL CLEAR

Uso delle liste

1 Premere RM SET UP.

2 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare “ALL CLEAR”, quindi
premere il tasto per inserire la
selezione.

Appare la lista ALL CLEAR.
<ALL CLEAR?>
Yes
p No

3 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare “Yes”, quindi premere il
tasto per inserire la selezione.

Appare “CLEAR OK?!”.
<CLEAR OK?!>
Yes
p No

4 Muovere il tasto di scorrimento facile
per selezionare di nuovo “Yes”, quindi
premere il tasto.

L’intero contenuto della memoria del
telecomando (cioè tutti i dati programmati)
viene cancellato.
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Altre informazioni

Soluzione di problemi
Se si incontra una delle difficoltà sotto elencate
durante l’uso del telecomando, usare questa
guida alla soluzione di problemi per risolvere il
problema. Se il problema rimane irrisolto,
rivolgersi ad un rivenditore Sony.

Il telecomando non funziona.

• Se COMMAND MODE del ricevitore e
COMMAND MODE del telecomando non
corrispondono, la trasmissione tra il telecomando
e il ricevitore non è possibile (pagina 21).
• Puntare il telecomando verso il sensore di
comandi a distanza
sul ricevitore.
• Eliminare eventuali ostacoli che si trovano fra il
telecomando e il ricevitore.
• Sostituire tutte le pile del telecomando con altre
nuove se sono deboli.
• Accertarsi di selezionare la funzione corretta sul
telecomando.
• Quando si controlla un componente non di marca
Sony programmato, il telecomando potrebbe non
funzionare correttamente a seconda del modello
e della marca del componente.
E appare sul display del telecomando.

• Le pile si stanno esaurendo. Sostituire tutte le
pile con altre nuove.
I nomi delle funzioni che appaiono sul display
del ricevitore differiscono da quelli che appaiono
sul display del telecomando.

• Selezionare la funzione corretta usando il
telecomando.
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Caratteristiche tecniche
Generali
Sistema di controllo a distanza
Controllo a infrarossi
Alimentazione

4,5 V CC con tre pile tipo
R6 (formato AA)

Dimensioni

175 × 63 × 30 mm

Massa (circa)

125 g, escluse le pile

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti
a modifiche senza preavviso.

Altre informazioni
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Ostrzeżenia
Środki ostrożności

Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostanie
się do wnętrza obudowy, wyłącz odbiornik z
gniazdka i przed ponownym użytkowaniem zleć
sprawdzenie wykwalifikowanemu personelowi.
O obsłudze

Przed podłączeniem innych komponentów
upewnij się, że odbiornik jest wyłączony i
odłączony od źródła zasilania.
O czyszczeniu

Czyść obudowę, panel i regulatory odbiornika
miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
detergentem. Nie używaj żadnych szorstkich
tkanin, proszku czyszczącego i środków takich
jak alkohol czy benzyna.

Z wszelkimi pytaniami i problemami
odnośnie pilota zdalnego sterowania
prosimy zwracać się do najbliższego
punktu sprzedaży sprzętu Sony.

2PL

O niniejszej instrukcji
Objaśnienia w niniejszej instrukcji dotyczą
modelu RM-LP211. Sprawdź numer
posiadanego modelu w prawym dolnym
rogu wierzchniej strony.

Przed rozpoczęciem
użytkowania

Lokalizacja części i podstawowe
czynności pilota

Wkładanie baterii do pilota
Włóż trzy baterie R6 (rozmiar AA) z
właściwie ukierunkowanymi + i – do
pojemnika na baterie.
}

]
}

]

Spis treści

}

]

Wskazówka

W normalnych warunkach baterie powinny
wystarczyć na około 3 miesiące. Jeżeli pilot
przestanie sterować urządzeniem, wymień
wszystkie baterie na nowe.
Uwagi

• Nie pozostawiaj pilota w miejscach
szczególnie gorących lub wilgotnych.
• Nie używaj nowych baterii ze starymi.
• Nie mieszaj baterii alkalicznych z bateriami
innego rodzaju.
• Nie narażaj czujnika odbiornika na
bezpośrednie nasłonecznienie lub działanie
urządzeń oświetleniowych ponieważ może to
powodować wadliwe funkcjonowanie.
• Jeżeli nie korzystasz z pilota przez dłuższy
czas, wyjmij z niego baterie, aby uniknąć
uszkodzeń spowodowanych wyciekiem z
baterii i korozją.

Opis części ...................................... 4
Tabela przycisków używanych do
sterowania każdym z
komponentów ............................ 8

Korzystanie z list
Wykres list ..................................... 12
Wybór komponentu ....................... 13
Wybór pola dźwięku ...................... 14
Programowanie pilota ................... 15
Programowanie kilku komend w
automatycznej sekwencji
(makroodtwarzanie) ................. 16
Korzystanie z menu RECEIVER ..... 18
Inne czynności ............................... 18

PL

Dodatkowe informacje
W razie trudności ......... Tylna okładka
Dane techniczne .......... Tylna okładka
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Lokalizacja części i
podstawowe czynności pilota
1 Przełącznik ?/1

Niniejszy rozdział dostarcza informacji o
lokalizacji przycisków i ich użyciu do
wykonania podstawowych czynności.
Jednakże niektóre funkcje tu wyjaśnione
mogą nie działać w zależności od
odbiornika.
Aby zapoznać się z funkcjami
zakupionego odbiornika, odwołaj się do
instrukcji obsługi załączonej do
odbiornika.

Opis części
TV ?/1

?/1

AV ?/1

qs

1
SYSTEM STANDBY

2
3

SOUND FIRLD

FUNCTION

RM SET UP

qa
I

.

i

>

H

m

4
5
6

M

X
AV MENU

MASTER
VOL

7

+

8
–
DISPLAY

O
RETURN/EXIT

TV VOL

TV CH

+

+

0
–
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–

2 Przełącznik AV ?/1

Naciśnij aby włączać i wyłączać
komponenty, do sterowania którymi
zaprogramowany jest pilot. Po
szczegóły dotyczące czynności
programowania odwołaj się do
rozdziału “Programowanie pilota” na
str. 15.
Jeżeli naciśniesz przełącznik ?/1 (1)
w tym samym czasie, wyłączy to
główny komponent i inne komponenty
audio/wideo Sony (SYSTEM
STANDBY).
Uwaga

Funkcja przełącznika AV ?/1 zmienia się
automatycznie za każdym naciśnięciem
FUNCTION (4). W zależności od
komponentu powyższe czynności mogą nie
być możliwe do wykonania lub mogą działać
inaczej niż w opisie.

3 Okienko wyświetlacza

Pojawia się tu aktualny stan wybranego
komponentu lub lista możliwych do
wyboru pozycji.
Uwaga

x
MUTING

TOP MENU/GUIDE

Naciśnij, aby włączać i wyłączać
odbiornik.

Znaki graficzne inne niż litery alfabetu lub
cyfry mogą być wyświetlone nieprawidłowo
na pilocie nawet wówczas, gdy pojawiają się
prawidłowo na wyświetleniu głównego
urządzenia.

4 Przycisk FUNCTION
TV/VIDEO

MAIN
MENU

WIDE

ON SCREEN

9

Naciśnij, aby wyświetlić listę funkcji
(komponentów).
Po informacje odnośnie przycisków,
których możesz użyć do sterowania
każdym z komponentów, odwołaj się
do tabeli na str. 8.
Jeżeli chcesz zmienić zawartość listy
funkcji, aby odpowiadała określonym
komponentom, wykonaj czynności
opisane w rozdziale “Programowanie
pilota” na str. 15.

5 Przycisk RM SET UP
6 Klawisz przesuwania

Gdy wyświetlasz listę, przesuń w górę
lub w dół, aby wybrać pożądaną
pozycję z listy, a następnie naciśnij, aby
potwierdzić wybór.
Przyciski I / i

Naciśnij, aby zmienić informacje
pojawiające się na wyświetlaczu.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk I, aby
wyświetlić menu RECEIVER, a
następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk
i aby wyświetlić menu SUB (strony
9–11) lub menu NUM.
W menu NUM wybierz wartość
numeryczną za pomocą klawisza
przesuwania, a następnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.
7 Przycisk MUTING

0 Przyciski TV
Przycisk TV/VIDEO

Naciśnij, aby zmienić tryb wejścia
odbiornika TV.
Przycisk WIDE

Naciśnij, aby przełączyć odbiornik TV
do trybu panoramicznego.
TV CH +/–

Naciśnij, aby przełączyć kanał.
TV VOL +/–

Naciśnij, aby ustawić głośność
odbiornika TV.
qa Przycisk SOUND FIELD

Naciśnij aby wyświetlić listę pól
dźwięku.
qs Przełącznik TV ?/1

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
odbiornik TV.

Lokalizacja części i podstawowe czynności pilota

Naciśnij, aby wyświetlić listę.

Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk.
8 Przyciski MASTER VOL +/–

Naciśnij, aby regulować poziom
głośności wszystkich głośników
jednocześnie.

kontynuowane

9 Przycisk ON SCREEN

Naciśnij, aby wyświetlić menu
odbiornika na ekranie TV.

5PL

Opis części (kontynuacja)

TV ?/1

qd Przyciski obsługi taśmy/płyty

Następująca tabela ukazuje, które
komponenty sterowane są którymi
przyciskami i funkcje przycisków.

?/1

AV ?/1

Przycisk(i) Funkcja

SYSTEM STANDBY

SOUND FIRLD

H

Rozpoczyna odtwarzanie
nośnika.

X

Wprowadza pauzę w nagrywaniu
lub rozpoczyna nagrywanie gdy
komponent znajduje się w stanie
gotowości.

x

Zatrzymuje odtwarzanie.

FUNCTION

RM SET UP

I

i

./> Pomija utwory.
.

>

m

m/M

M

qd
H

X

x

Przewija w przód lub w tył.
Przeszukuje utwory w przód i w tył.

MUTING
TOP MENU/GUIDE

AV MENU

MASTER
VOL

Po informacje odnośnie przycisków,
których możesz użyć do sterowania
każdym z komponentów odwołaj się do
tabeli na str. 8.

+

qg
–
DISPLAY

O
RETURN/EXIT

TV VOL

TV CH

+

+

–

–

TV/VIDEO

qf Przycisk MAIN MENU

MAIN
MENU

qf
WIDE

ON SCREEN

Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać menu
(SURROUND itd.) dla odbiornika.
qg Przycisk sterowania

Po naciśnięciu przycisku MAIN MENU,
TOP MENU/GUIDE, lub AV MENU
przesuń przycisk sterowania w górę, w
dół, w lewo lub w prawo, aby określić
ustawienia, a następnie naciśnij
przycisk, aby wprowadzić wybór.
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Aby wykonać czynności menu na
magnetowidzie kasetowym,
odtwarzaczu DVD lub tunerze SAT,
wykonaj poniższe czynności. Jeżeli ich
nie wykonasz, przyciski strzałki
sterować będą jedynie odbiornikiem.
1 Naciśnij FUNCTION i porusz klawiszem,
aby wybrać magnetowid kasetowy,
odtwarzacz DVD lub tuner SAT.
2 Naciśnij przycisk MAIN MENU, TOP
MENU/GUIDE, lub AV MENU.
Pojawi się lista CURSOR TYPE.
Jeżeli lista zniknie zanim przejdziesz
do czynności 3, naciśnij dowolny
przycisk strzałki, aby przywrócić listę.
3 Porusz klawiszem, aby wybrać
komponent, który został wybrany
podczas wykonywania czynności 1, a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Przycisk TOP MENU/GUIDE

Przycisk AV MENU

Naciśnij, aby wyświetlić menu
magnetowidu kasetowego,
odtwarzacza DVD lub tunera SAT na
ekranie odbiornika TV. Następnie użyj
przycisku sterowania, aby wykonać
czynności menu.
Przycisk DISPLAY

Naciśnij, aby wybrać informacje
wyświetlane na ekranie odbiornika TV.
Przycisk RETURN O/EXIT

Naciśnij, aby powrócić do
poprzedniego menu lub wyjść z trybu
menu, gdy na ekranie wyświetlane jest
menu magnetowidu, odtwarzacza DVD
lub tunera SAT albo wskazówki
dotyczące tunera SAT.

Lokalizacja części i podstawowe czynności pilota

Naciśnij, aby wyświetlić menu lub
wskazówki dotyczące odtwarzacza
DVD lub tunera SAT na ekranie
odbiornika TV. Następnie użyj przycisku
sterowania, aby wykonać czynności
menu.
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Tabela przycisków używanych do sterowania
każdym z komponentów
Jeżeli zaprogramujesz pilota do sterowania następującymi komponentami
wyprodukowanymi przez firmę Sony oraz innych producentów możesz korzystać z
przycisków pilota oznaczonych kropkami. Zauważ jednak, że niektóre przyciski mogą nie
sterować określonym komponentem.
Komponent Magnetofon TV Odtwarzacz Odtwarzacz Odtwarzacz Odtwarzacz Odtwarzacz Magnetofon Odtwarzacz Tuner Odbiornik TV Tuner
kasetowy
LD
DVD
wideo CD
CD
MD
(A i B)
DAT
kablowej satelitarny
Przycisk

AV ?/1

z

z

z

z

z

z

H

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

X

z

z

z

z

z

z

z

z

x

z

z

z

z

z

z

z

z

./>

z

z

z

z

z

z

z*

z

m/M

z

z

z

z

z

z

z

z

z

Przycisk sterowania z

z

z

TOP MENU/GUIDE

z

z

AV MENU

z

DISPLAY

z

z
z

z

z

z

z

z

z

z

RETURN O
* Tylko magnetofon B.
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z
z

EXIT

Projektor

z
z

Tabela funkcji menu SUB

Kolejność funkcji menu SUB można
samodzielnie ustawić (strona 20).
Komponent Elementy

Funkcja

Magnetowid CH +
kasetowy
CH –

Wybiera zaprogramowane
kanały.

Wybiera stronę A płyty.

REPEAT

Odtwarzacz AUDIO
DVD
ANGLE

Włącza lub wyłącza
napisy dialogowe.

TIME

Zmienia informację o
czasie.

SEARCH
MODE

Zmienia funkcję
przeszukiwania.
Przywraca ciągłe
odtwarzanie itp.

ANT TV/
VIDEO

Wybiera sygnał, który ma
być odbierany przez łącze
anteny magnetowidu
kasetowego (sygnał TV lub
wideo).

CLEAR

Wybiera prędkość
odtwarzania.

DISC SKIP +

Rozpoczyna nagrywanie.

SET UP

CH –

Wybiera zaprogramowane
kanały.

MUTING

Wycisza dźwięk.

VOL +

Zwiększa głośność.

VOL –

Obniża głośność.

JUMP

Przełącza między
poprzednim i
aktualnym kanałem.

TV/VIDEO

Changes the input
mode of the TV.

Zmienia kąty.

SUBTITLE
ONOFF

Zmienia dźwięki.

CH +

Zmienia dźwięki.
Zmienia język napisów
dialogowych.

AUDIO

COUNTER/ Wyświetla czas odtwarzania
REMAIN
lub czas pozostały do końca
odtwarzania.

Powtarza aktualny
utwór lub programuje
utwory.

SUBTITLE

Zmienia rodzaj wejścia
magnetowidu kasetowego.

REC

Wybiera stronę B płyty.

PROGRAM Programuje utwory.

INPUT
SELECT

SP/LP

TV

Funkcja

Odtwarzacz SIDE Aa)
LD
SIDE Ba)

INDEX +
INDEX –
DISC SKIP –

Lokalizacja części i podstawowe czynności pilota

Naciśnij kilkakrotnie przycisk i, aby
wyświetlić listę czynności (menu SUB), które
nie mają odpowiadających im przycisków na
pilocie. Zawartość list będzie różna w
zależności od aktualnie wybranego
komponentu. Poniższa tabela ukazuje
pozycje każdej z list i funkcje każdej pozycji.

Komponent Elementy

Wybiera indeks.
Wybiera płytę.
Wyświetla menu Set
up. Aby uzyskać
szczegółowe
informacje dotyczące
czynności menu,
zobacz wskazówkę na
str. 11.

MPX/DUAL Zmienia ustawienia
parametrów dźwięku.
WIDE

Wybiera tryb panoramiczny.b)

P IN P

Włącza funkcję obrazu
w obrazie.c)

POSITION

Zmienia pozycję
małego obrazu.c)

SWAP

Wymienia mały i duży
obraz.c)

SUB CH +

Wybiera zaprogramowane
kanały dla małego obrazu.c)

SUB CH –
SLEEP

Uruchamia programator
zasypiania.

9PL

Tabela przycisków używanych do sterowania
każdym z komponentów (kontynuacja)
Komponent Elementy

Komponent Elementy

Funkcja

Odtwarzacz REPEAT
DAT

Rozpoczyna odtwarzanie
z powtórzeniem.

Funkcja

CLEAR

Kasuje utwór z programu itp.

REC

Wprowadza pauzę
przed nagrywaniem.

PRESET +
PRESET –

Wybiera zaprogramowaną
stację.

Wybiera indeks.

DIRECT
TUNING

Włącza funkcję strojenia
bezpośredniego.

Wybiera płytę.

FM/AM

Wybiera pasmo FM lub
AM.

SHIFT

Przełącza stronę
pamięci.

Odtwarzacz DISC SKIP +
VIDEO CD DISC SKIP – Wybiera płytę.
TIME
INDEX +
INDEX –
DISC
Odtwarzacz DISC
CD
TRACK

Zmienia informację o
czasie.

Tuner

Wybiera płytę.d)
Wybiera utwór.

CONTINUE Wybiera odtwarzanie ciągłe.
SHUFFLE

Wybiera odtwarzanie
w kolejności losowej.

PROGRAM Wybiera odtwarzanie
programowane.
REPEAT

Wybiera odtwarzanie z
powtórzeniem.

TIME

Zmienia informację o czasie.

DISC SKIP +
DISC SKIP –
Deck MD

DISC SKIP +
DISC SKIP –
TIME

Odbiornik TV
kablowej
Tuner
CH +
satelitarny CH –
(DSS)
JUMP

FAVORITE

Wyświetla przewodniki
po ulubionych stacjach
radiowych.

Wybiera płytę.

CATEGORY Wyświetla listę kategorii
przewodników.

Zmienia informację o czasie.

INDEX

Wybiera odtwarzanie
ze zmianą kolejności.

PROGRAM Wybiera odtwarzanie
programowane.

Tuner
CH +
satelitarny CH –
(BST)
-/--

Wyświetla indeks
stacji.
Wybiera
zaprogramowane kanały.
Wybiera kanał
jedenasty lub wyższy.

REPEAT

Wybiera odtwarzanie z
powtórzeniem.

MAIN/SUB

Włącza język główny
lub podrzędny.

MENU/NO

Wybiera czynności montażu
MD lub anuluje montaż.

TV/RADIO

YES

Wykonuje czynności
montażu.

Przełącza sygnał
wejściowy odbiornika
TV lub radia.

CLEAR

Kasuje utwór z programu itp.

REC

Wprowadza pauzę
przed nagrywaniem.

Magnetofon REVERSE
PLAY
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Przełącza między
poprzednim i
aktualnym kanałem.

Wybiera płytę.

CONTINUE Wybiera odtwarzanie ciągłe.
SHUFFLE

Wybiera
zaprogramowane kanały.

Odtwarza drugą stronę.

A-REC

Wprowadza pauzę
przed nagrywaniem w
magnetofonie A.

B-REC

Wprowadza pauzę
przed nagrywaniem w
magnetofonie B.

PROGRAM/ Wybiera odtwarzanie
START
programowane.

* Opcje D.CS i BSD nie są dostępne w tym
urządzeniu.

Komponent Elementy

POWER ON Włącza projektor.
POWER OFF Wyłącza projektor.
INPUT A

Przełącza na odbiór za
pośrednictwem
gniazdek INPUT A.

INPUT B

Przełącza na odbiór za
pośrednictwem
gniazdek INPUT B.

INPUT
VIDEO

Przełącza na odbiór
za pośrednictwem
gniazdek VIDEO.

INPUT
SELECT

Przełącza na odbiór
za pośrednictwem
gniazdek VIDEO
IN lub S VIDEO IN.

MEMORY

Wprowadza dane
regulacji do pamięci.

BRIGHT +
BRIGHT –
CONTRAST +
CONTRAST –
ZOOM +
ZOOM –
SHIFT +
SHIFT –
FOCUS +
FOCUS –

Uwaga

Jeżeli pilot został zaprogramowany do
sterowania komponentami innymi niż Sony,
zauważ co następuje:
– Jeżeli wybierzesz komponent, wszystkie
pozycje mogą być nie wyświetlone.
– Wszystkie wyświetlone pozycje mogą nie
funkcjonować.
Wskazówka

Aby przeprowadzić czynności menu konfiguracji
dla odtwarzacza DVD, wykonaj następujące
czynności:
1 Z listy funkcji wybierz odtwarzacz DVD.
2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk i, aby wyświetlić
menu SUB.
Aby wyświetlić

Wykonaj następujące
czynności

TOP MENU

Naciśnij przycisk TOP
MENU.

DVD MENU

Naciśnij przycisk AV
MENU.

SET UP

W menu SUB wybierz
funkcję “SET UP”.

Reguluje jasność.
Reguluje kontrast.
Reguluje zbliżenie
obrazu.
Reguluje przesunięcie
obiektywu obrazu.
Reguluje ostrość
obrazu.

Lokalizacja części i podstawowe czynności pilota

Projektor

Funkcja

3 Użyj przycisku sterowania, aby wykonać
czynności menu dla odtwarzacza DVD.
Upewnij się, że na liście CURSOR TYPE
została wybrana funkcja “DVD”.
Aby przerwać wykonywanie czynności menu,
naciśnij przycisk RETURN O/EXIT. Aby
wyświetlić menu DVD, naciśnij przycisk AV
MENU (strona 7).

a) “SIDE A/B” pojawia się dla odtwarzaczy LD
innych niż Sony.
b) Tylko dla odbiornika TV firmy Sony
wyposażonego w tryb panoramiczny.
c) Tylko dla odbiornika TV firmy Sony z funkcją
obrazu w obrazie.
d) Tylko ze zmieniaczem CD firmy Sony.
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Korzystanie z list

Wykres list
W celu zapoznania się z hierarchią list przyjrzyj się rozgałęzionemu wykresowi poniżej.
Szczegóły, jak dotrzeć do każdej z list, znajdują się na str. 13. Niektóre pozycje mają podlisty, które pojawią się, jeśli naciśniesz i (patrz str. 9–11).
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD/LD
TV/SAT

Stan informacji dla magnetofonu A/B

TAPE
MD/DAT

Naciśnij

CD/SACD

FUNCTION

Lista zaprogramowanych stacji

TUNER
PHONO
MULTI CH
USER1
USER2
MACRO1
MACRO2

Lista funkcji drugiego pomieszczenia

2ND ROOM*

Naciśnij
Lista pól dźwięku

SOUND FIELD

Lista IR SET

Lista CATEGORY

Lista MAKER

Lista MACRO 1/2

Lista PROGRAM

Lista CATEGORY

IR SET

Lista BUTTON

Naciśnij
RM SET UP

Lista MAKER

SOUND FIELD

MENU EDIT
AUTO POWER

Lista FUNCTION

Lista TV INPUT

FUNCTION

FUNCTION EDIT

SUB menu
BACK LIGHT
CONTRAST
COMMAND MODE
ALL CLEAR

12

* Po ustawieniu dla trybu COMMAND MODE opcji “2ND ROOM” zostanie wyświetlona tylko lista
funkcji obsługi dla drugiego pomieszczenia.
PL

LIST
NAME

Wybór komponentu

Dodatkowe czynności po
wybraniu komponentu
Jeżeli został wybrany tuner

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać
komponent z listy funkcji.

1 Porusz klawiszem.

1 Naciśnij FUNCTION.
Pojawi się lista funkcji. Pozycje listy
odpowiadają gniazdkom odbiornika.
MD/DAT
p CD/SACD
TUNER
PHONO

2 Porusz klawiszem, aby wybrać

Wykonaj poniższe czynności po wybraniu
tunera.
Pojawi się lista zaprogramowanych
stacji.

2 Porusz klawiszem, aby wybrać

Korzystanie z list

Podstawowe czynności wyboru
komponentu

zaprogramowaną stację, a następnie
naciśnij klawisz, aby wprowadzić
wybór.

W oknie wyświetlacza pojawi się
informacja o obecnym stanie
komponentu.

komponent z listy, a następnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

Na płytce wyświetlacza pojawi się
informacja o komponencie.

kontynuowane

Przykład wyświetlania

<CD/SACD >
CD1
Sony

wybrany komponent
kategoria
producent
komponentu

Wskazówki

• Możesz modyfikować wskazanie kategorii.
Wskazanie kategorii informuje, jaki komponent
podłączony jest aktualnie do gniazdek
odbiornika. Jeżeli komponent jest podłączony
do gniazdek, które oryginalnie nie są dla niego
przeznaczone, możesz zmodyfikować
wyświetlenie, aby pasowało do komponentu.
Po szczegóły odwołaj się do rozdziału
“Programowanie pilota” na str. 15.
• Możesz nastawić pilota na automatyczne
włączanie komponentu w momencie wybrania
go z listy funkcji. Po szczegóły odwołaj się do
rozdziału “Korzystanie z funkcji
automatycznego zasilania” na str. 20.
• Listę funkcji można sortować (strona 19).
• Aby przełączać opcje MULTI CH 1 i 2, porusz
przycisk łatwego przewijania w celu wybrania
opcji MULTI CH w punkcie 1, a następnie
naciśnij przycisk, aby wprowadzić wybór.

W zależności od wybranego komponentu
będzie trzeba wykonać dodatkowe
czynności lub będzie można uzyskać
dodatkowe informacje o komponencie
przez wykonanie dodatkowych czynności.
Po szczegóły odwołaj się do sekcji
“Dodatkowe czynności po wybraniu
komponentu” na tej stronie.

13PL

Wybór komponentu (kontynuacja)
Jeżeli został wybrany magnetofon

Porusz klawiszem, aby wyświetlić
informację o magnetofonie A lub B.
Uwaga

Jeżeli pilot został zaprogramowany do
sterowania komponentami innymi niż
Sony, mogą wystąpić następujące
zjawiska:
– Informacja o magnetofonie A nie pojawia się i
nie możesz przełączyć pomiędzy
magnetofonem A i B.
– Wyświetlany jest napis “TAPE A/B”, a i
magnetofon A i B przełącza się automatycznie
przy każdym naciśnięciu klawisza itp.

Jeśli została wybrana funkcja 2ND ROOM
lub 3RD ROOM (dotyczy tylko modelu
północnoamerykańskiego)

Za pomocą klawisza przesuwania wybierz
źródło dla drugiego i trzeciego
pomieszczenia, a następnie naciśnij
klawisz.
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Wybór pola dźwięku
Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać
pole dźwięku z listy pól dźwięku.

1 Naciśnij SOUND FIELD.
Pojawi się lista pól dźwięku.

2 Porusz klawiszem, aby wybrać pole
dźwięku, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór.
Przykład wyświetlenia

NORMAL SURROUND
C.STUDIO EX A
C.STUDIO EX B
p C.STUDIO EX C
Aby wyłączyć pole dźwięku

Porusz klawiszem przesuwania, aby
wybrać “AUTO DECODING” lub “2CH
STEREO” z listy pól dźwięku na
wyświetlaczu.
Wskazówka

Możesz sortować pola dźwięku (str. 18).

Programowanie pilota

W poniższym opisie procedury użyto
przykładu, w którym magnetowid
kasetowy Aiwa jest podłączony do
gniazdek VIDEO 2 w odbiorniku.
Zanim rozpoczniesz, zauważ że:
– Nie możesz zmienić nastawień TUNER i
PHONO.
– Pilot może sterować jedynie
komponentami przyjmującymi
bezprzewodowe sygnały sterowania
podczerwieni.

kategorię (np. komponent podłączony
aktualnie do danych gniazdek; w tym
przypadku “VCR”), a następnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista producentów.
Maker?
p Sony VTR1
Sony VTR2
Sony VTR3

5 Porusz klawiszem, aby wybrać
producenta komponentu (np. “Aiwa”), a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.
Podczas programowania pilota do
sterowania komponentami Sony

Wybierz “Sony”.
Programowanie jest zakończone.
Aby anulować programowanie

Włącz odbiornik i skieruj pilota w stronę
odbiornika podczas wykonywania
następujących czynności.

Porusz klawiszem, aby wybrać “Exit” lub
“Cancel” podczas wykonywania
którejkolwiek czynności, a następnie
naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

1 Naciśnij RM SET UP.

Wskazówki

Pojawi się lista nastawień.
p IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Porusz klawiszem, aby wybrać “IR
SET”, a następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista IR SET.
<IR SET>
[VIDEO 1 ]
p [VIDEO 2 ]
[VIDEO 3 ]

Korzystanie z list

Możesz dostosować pilota, aby pasował
do komponentów podłączonych do
odbiornika. Możesz nawet
zaprogramować pilota do sterowania
komponentami innymi niż Sony oraz
komponentami Sony, których normalnie
pilot nie może obsługiwać.

4 Porusz klawiszem, aby wybrać

• Możesz dowolnie przypisać dowolny
komponent do pozycji USER 1 i 2 na liście IR
SET.
1 Wykonaj czynności 1 i 2 z rozdziału
“Programowanie pilota”.
2 Porusz klawiszem, aby wybrać “USER 1” lub
“USER 2”, a następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.
3 Kontynuuj czynność 3 z rozdziału
“Programowanie pilota”, aby wybrać
kategorię i producenta komponentu.
• Aby korzystać z tunera znajdującego się w
odbiorniku Sony, upewnij się, że na liście
funkcji tunera została wybrana pozycja “Sony
STR-02”.

3 Porusz klawiszem, aby wybrać
komponent (np. “VIDEO 2”), a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista kategorii.
Category?
p VCR
T V
L D
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Programowanie kilku
komend w
automatycznej
sekwencji
(makroodtwarzanie)
Funkcja makro-odtwarzania umożliwia
połączenie kilku kodów IR w sekwencji
jako jedną komendę. Pilot oferuje 2 listy
makro (MACRO 1 i 2). Możesz wyznaczyć
po 16 IR kodów dla każdej listy makro.

Ustawianie sekwencji kodów IR

1 Naciśnij RM SET UP.
Pojawi się lista nastawiania.
p IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Porusz klawiszem, aby wybrać “IR
SET”, a następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista IR SET.
<IR SET>
p MACRO1
MACRO2
Exit

3 Porusz klawiszem, aby wybrać
“MACRO1” (lub “MACRO2”), a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista progarmu.
<MACRO1>
p 1-NO SET
2-NO SET
3-NO SET
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4 Porusz klawiszem, aby wybrać numer
czynności makro (np. “1-NO SET”), a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista kategorii.
Category?
p Common
Button
VCR

5 Porusz klawiszem, aby wybrać
kategorię komponentu (np. “VCR”), a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista producentów.
Maker?
p Sony VTR1
Sony VTR2
Sony VTR3

6 Porusz klawiszem, aby wybrać
producenta, a następnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista funkcji.
Function?
p *POWER
*PREVIOUS
*NEXT

7 Porusz klawiszem, aby wybrać kod IR
dla czynności, którą chcesz wykonać, a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista programów.
<MACRO1>
p 1-POWER
2-NO SET
3-NO SET

8 Powtórz czynności od 4 do 7, aby
zaprogramować do 16 kodów IR.

Po zakończeniu programowania kodów
IR wybierz “Exit” podczas wykonywania
czynności 7.

2 Porusz klawiszem, aby wybrać “WAIT
TIME”, a następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.
3 Porusz klawiszem, aby wybrać czas
opóźnienia emisji kodu IR, a następnie
naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.
Możesz nastawić od 1 do 10 sekund
opóźnienia (w odstępach 1-sekundowych).
Aby skasować zaprogramowane kody IR
1 Podczas czynności 4 porusz klawiszem
aby wybrać “Common”, a następnie
naciśnij klawisz aby wprowadzić wybór.
2 Porusz klawiszem aby wybrać “NO SET”, a
następnie naciśnij klawisz aby wprowadzić
wybór.
Aby wyłączyć wszystkie komponenty Sony
(SYSTEM STANDBY)
1 Podczas wykonywania czynności 4 porusz
klawiszem, aby wybrać “Common”, a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.
2 Porusz klawiszem, aby wybrać “ALL OFF”,
a następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.
Jednakże funkcja ta nie działa dla
niektórych komponentów Sony.

Rozpoczęcie makroodtwarzania

1 Naciśnij FUNCTION.
Pojawi się lista funkcji.
USER1
USER2
p MACRO1
MACRO2

2 Porusz klawiszem, aby wybrać
“MACRO1” lub “MACRO2”, a następnie
naciśnij klawisz, aby wprowadzić
wybór.

Korzystanie z list

Aby opóźnić emisję sygnału kodu IR
1 Podczas wykonywania czynności 4 porusz
klawiszem, aby wybrać “Common”, a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Kody IR pojawią się na wyświetlaczu, w
kolejności, w jakiej są wykonywane.
Uwagi

• Naciśnięcie któregokolwiek z poniższych
przycisków podczas wykonywania czynności
makroodtwarzania spowoduje anulowanie
sekwencji makroodtwarzania przed
zakończeniem jej wykonywania.
– AV ?/1
– ?/1
– SYSTEM STANDBY
– SOUND FIELD
– FUNCTION
– RM SET UP
• Jeżeli funkcja makroodtwarzania nie działa
właściwie, nastaw “WAIT TIME” pomiędzy
wszystkimi czynnościami.

Aby anulować programowanie

Porusz klawiszem, aby wybrać “Exit” lub
“Cancel” podczas wykonywania
którejkolwiek czynności, a następnie
naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.
Wskazówki

• Gdy podczas wykonywania czynności 6 przed
funkcją pojawi się “*”, funkcja jest uprzednio
zaprogramowana.
• Jeżeli podczas wykonywania czynności 3 i 7
po numerze programu wyświetlone jest “NO
SET”, kod był już zaprogramowany.
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Korzystanie z menu
RECEIVER

Inne czynności
Sortowanie listy pól dźwięku

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk I.
Zostanie wyświetlone menu RECEIVER.
<RECEIVER>
p TEST TONE
SB DECODING
NIGHT MODE

2 Porusz klawiszem, aby wybrać element
do ustawienia, a następnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

Po każdym naciśnięciu klawisza
ustawienia ulegają zmianie.
Szczegółowe informacje na temat
każdego elementu można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej z
odbiornikiem.
Istnieje możliwość ustawienia
następujących parametrów:
• TEST TONE: Włącza lub wyłącza
dźwięk testowy.
• SB DECODING: Wybiera ustawienie
SB DECODING.
• NIGHT MODE: Włącza lub wyłącza
funkcję NIGHT MODE.
• DIMMER: Wybiera ustawienie
DIMMER.
• AUDIO SPLIT: Wybiera ustawienie
AUDIO SPLIT.
• INPUT MODE: Wybiera ustawienie
INPUT MODE.
• EQ: Włącza lub wyłącza korektor.
• SLEEP: Wybiera ustawienie
programatora zasypiania.
• TRIGGER ON*: Włącza funkcję
TRIGGER.
• TRIGGER OFF*: Wyłącza funkcję
TRIGGER.
* Dotyczy tylko modelu
północnoamerykańskiego.

Możesz uporządkować listę pól dźwięku

1 Naciśnij RM SET UP.
Pojawi się lista nastawień.
IR SET
p MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Przesuń klawisz, aby wybrać “MENU
EDIT”, a natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista MENU EDIT.
<MENU EDIT>
p SOUND FIELD
FUNCTION
SUB menu

3 Przesuń klawisz, aby wybrać “SOUND
FIELD”, a natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista sortowania.
Sort?
p AUTO DECODING
2CH STEREO
ANALOG DIRECT

4 Przesuń klawisz, aby wybrać menu, które
chcesz przemieścić, a natępnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

Gdy naciśniesz klawisz, “p” zmieni się
na “=”.
Sort?
AUTO DECODING
= 2CH STEREO
ANALOG DIRECT

5 Przesuń klawisz, aby wybrać miejsce,
w które chcesz przemieścić menu, a
natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Gdy naciśniesz klawisz, “=” zmieni się
na “p”.
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Sort?
NORMAL SURROUND
C.STUDIO EX A
p 2CH STEREO

Dostosowywanie listy funkcji

1 Naciśnij RM SET UP.
Pojawi się lista nastawień.
IR SET
p MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Przesuń klawisz, aby wybrać “MENU
EDIT”, a natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista MENU EDIT.
<MENU EDIT>
SOUND FIELD
p FUNCTION
SUB menu

3 Przesuń klawisz, aby wybrać
“FUNCTION”, a natępnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista FUNCTION EDIT.
<FUNCTION EDIT>
p LIST
NAME
Exit

4 Przesuń klawisz, aby wybrać “LIST”, a
natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista FUNCTION LIST.
Znak “*” przed nazwą funkcji oznacza,
że funkcja ta jest wyświetlana na liście
funkcji.
<FUNCTION LIST>
p *[VIDEO 1 ]
*[VIDEO 2 ]
*[VIDEO 3 ]

która nie ma być wyświetlana na liście
funkcji, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór.

Znak “*” zniknie sprzed nazwy
wybranej funkcji.
<FUNCTION LIST>
p [VIDEO 1 ]
*[VIDEO 2 ]
*[VIDEO 3 ]

Korzystanie z list

Pilota można ustawić w taki sposób, aby
na liście funkcji wyświetlane były tylko
wybrane funkcje.

5 Porusz klawiszem, aby wybrać funkcję,

Aby wyświetlić nazwę funkcji na liście
funkcji

Podczas wykonywania czynności 5
naciskaj klawisz, aż znak “*” pojawi się
ponownie.

Zmiana nazwy funkcji
Nazwę funkcji można zmienić.

1 Podczas wykonywania czynności 4
porusz klawiszem, aby wybrać
“NAME”, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór.

2 Porusz klawiszem, aby wybrać funkcję,
której nazwę chcesz zmienić, a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

<FUNCTION NAME>
V1_:[VIDEO 1 ]
p V2_:[VIDEO 2 ]
V3_:[VIDEO 3 ]

3 Za pomocą klawisza przesuwania
utwórz nazwę (maksymalnie 8 znaków).

+/–: wybierz znak
</>: przesuń kursor
Insert: wstaw spację
Delete: usuń znak
V2_:[xIDEO 2 ]
p+
>
kontynuowane

19PL

Inne czynności (kontynuacja)

Sorting the SUB menu
You can arrange the order of the SUB
menu.

1 Naciśnij RM SET UP.
Pojawi się lista nastawień.
IR SET
p MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Przesuń klawisz, aby wybrać “MENU
EDIT”, a natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista MENU EDIT.
<MENU EDIT>
SOUND FIELD
FUNCTION
p SUB menu

3 Przesuń klawisz, aby wybrać “SUB
menu”, a natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista menu SUB.
SUB menu ?
p [VIDEO 1 ]
[VIDEO 2 ]
[VIDEO 3 ]

4 Porusz klawiszem, aby wybrać menu
SUB, które ma być sortowane, a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Zostanie wyświetlone menu SUB.
Sort?[VIDEO 1 ]
p *CH+
*CH*INPUT SELECT

5 Przesuń klawisz aby wybrać menu,
które chcesz przemieścić, a natępnie
naciśnij klawisz aby wprowadzić
wybór.

Gdy naciśniesz klawisz, “p” zmieni się
na “=”.
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Sort?[VIDEO 1 ]
= *CH+
*CH*INPUT SELECT

6 Przesuń klawisz, aby wybrać miejsce,
w które chcesz przemieścić menu, a
natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Gdy naciśniesz klawisz, “=” zmieni się
na “p”.
Sort?[VIDEO 1 ]
*INPUT SELECT
*AUDIO
p *CH+

Korzystanie z funkcji
automatycznego zasilania
Przy włączonej funkcji automatycznego
zasilania pilot wysyła liczne kody do
odpowiednich komponentów
audiowizualnych firmy Sony, gdy
wybierzesz funkcję wideo. Komponenty i
odbiornik TV, dla których zostały
wprowadzone nastawienia IR włączą się
automatycznie i odbiornik TV przełączy się
na wybrany tryb wejścia. Niniejsza funkcja
działa wyłącznie z komponentami firmy
Sony.

1 Naciśnij RM SET UP.
Pojawi się lista nastawiania.
IR SET
MENU EDIT
p AUTO POWER
BACK LIGHT

2 Porusz klawiszem, aby wybrać “AUTO
POWER”, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista AUTO POWER.
<AUTO POWER>
p On
Off

3 Porusz klawiszem, aby wybrać “On” lub

Regulacja kontrastu wyświetlenia
Możesz regulować kontrast wyświetlenia.

Jeżeli wybierzesz “On”, pojawi się lista
TV INPUT.

1 Naciśnij RM SET UP.

<TV INPUT>
p TV-VIDEO1
TV-VIDEO2
TV-VIDEO3

4 Porusz klawiszem, aby wybrać wejście
wideo TV, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór.

Aby wybrać wejście wideo dla
komponentu, wybierz TV-COMPO1 lub
2.
Uwagi

• Przełączanie wejść VIDEO 1–6 może nie być
automatyczne we wszystkich odbiornikach TV
Sony. Dzieje się tak, ponieważ odbiorniki TV
nie mogą odbierać kodów sterowania pilotem
natychmiast po włączeniu.
• Jeśli podczas czynności 4 została wybrana
opcja “(Off)”, wejście TV nie przełącza się.

Włączanie i wyłączanie
podświetlenia
Każde naciśnięcie przycisku pilota włącza
podświetlenie. Jeżeli wykonasz poniższe
czynności, aby wyłączyć podświetlenie,
baterie wystarczą na dłużej.

1 Naciśnij RM SET UP.
Pojawi się lista nastawiania.
IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
p BACK LIGHT

2 Porusz klawiszem, aby wybrać “BACK
LIGHT”, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista nastawień.
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
p CONTRAST

2 Przesuń klawisz, aby wybrać

Korzystanie z list

“Off”, a następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

“CONTRAST”, a natępnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

<CONTRAST>
p+
-

3 Przesuń klawisz, aby wybrać “+” lub
“–”, a natępnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Za każdym naciśnięciem klawisza
kontrast wyświetlenia zmienia się. W
celu anulowania regulacji przesuń
klawisz, aby wybrać “Exit”, a natępnie
naciśnij klawisz, aby wprowadzić
wybór.

Przełączanie COMMAND MODE
Możesz przełączyć rodzaj komend (AV
SYSTEM1 lub AV SYSTEM2) pilota. Jeżeli
rodzaje komend odbiornika i pilota różnią
się, nie możesz korzystać z pilota do
sterowania odbiornikiem.
Ponadto można wybrać dla pilota tryb
obsługi drugiego lub trzeciego
pomieszczenia (dotyczy tylko modelu
północnoamerykańskiego).
kontynuowane

Pojawi się lista BACK LIGHT.
<BACK LIGHT>
p On
Off

3 Porusz klawiszem przesuwania, aby
wybrać “On” lub “Off”, a następnie
naciśnij klawisz, aby wprowadzić
wybór.
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Inne czynności (kontynuacja)

Aby wybrać tryb obsługi dla drugiego
pomieszczenia

Korzystając z pokazanego poniżej wzmacniaka
podczerwieni, za pomocą pilota można
wykonywać następujące czynności:

1 Naciśnij RM SET UP.
Pojawi się lista nastawiania.

• Przełączanie źródeł.

AUTO POWER
BACK LIGHT
CONTRAST
p COMMAND MODE

• Ustawianie poziomu głośności.
• Włączanie lub wyłączanie zasilania.

2 Porusz klawiszem, aby wybrać
“COMMAND MODE”, a następnie
naciśnij klawisz, aby wprowadzić
wybór.

Pojawi się lista COMMAND MODE.
<COMMAND MODE>
p MAIN ROOM
2ND ROOM
3RD ROOM

Ustaw dla trybu zdalnego sterowania pilota tryb
drugiego pomieszczenia.
Porusz klawiszem aby wybrać “2ND ROOM”, a
następnie naciśnij klawisz aby wprowadzić wybór.
Aby wybrać tryb obsługi dla trzeciego
pomieszczenia

Porusz klawiszem, aby wybrać “3RD
ROOM”, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór.
Wskazówka

3 Aby wybrać tryb zdalnego sterowania
dla pomieszczenia głównego

Porusz klawiszem, aby wybrać “MAIN
ROOM”, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór. Porusz
klawisze, aby wybrać “AV SYSTEM1”
lub “AV SYSTEM2” a następnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

• Napis COMMAND MODE pojawia się w
pierwszej linii wyświetlacza tylko w przypadku
włączenia pilota przez naciśnięcie przycisku
SOUND FIELD lub FUNCTION.
• Upewnij się, że tryb zdalnego sterowania pilota i
odbiornika w głównym pomieszczeniu jest taki sam.
Uwagi

• Tryb obsługi trzeciego pomieszczenia nie jest
dostępny w modelu STR-DA4ES.
• Tryb obsługi drugiego (lub trzeciego)
pomieszczenia jest dostępny tylko w modelu
północnoamerykańskim.

x Obsługa drugiego pomieszczenia
Główne pomieszczenie

Drugie pomieszczenie
Monitor

Komponenty audio/wideo
Głośnik

+

–

Głośnik

2ND
ROOM
OUT
Wzmacniacz

–

+

STR-DA7ES/DA4ES
Wzmacniak
podczerwieni
(nie będący w
wyposażeniu)

Wzmacniak
podczerwieni
(nie będący w
wyposażeniu)

TV ?/1

?/1

AV ?/1

SYSTEM STANDBY

SOUND FIRLD

.

FUNCTION

RM SET UP

>

H

m

M

X

x
MUTING

TOP MENU/GUIDE

AV MENU

MASTER
VOL

+
–
DISPLAY
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O
RETURN/EXIT

TV VOL

TV CH

+

+

–

–

TV/VIDEO

MAIN
MENU

WIDE

ON SCREEN

RM-LP211

Kasowanie całej zawartości
pamięci pilota

1 Naciśnij RM SET UP.
BACK LIGHT
CONTRAST
COMMAND MODE
p ALL CLEAR

2 Porusz klawiszem, aby wybrać “ALL

Korzystanie z list

Pojawi się lista nastawień.

CLEAR”, a następnie naciśnij klawisz,
aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista ALL CLEAR.
<ALL CLEAR?>
Yes
p No

3 Porusz klawiszem, aby wybrać “Yes”, a
następnie naciśnij klawisz, aby
wprowadzić wybór.

Pojawi się lista “CLEAR OK?!”.
<CLEAR OK?!>
Yes
p No

4 Porusz klawiszem, aby ponownie
wybrać “Yes”, a następnie naciśnij
klawisz, aby wprowadzić wybór.

Cała zawartość pamięci pilota (tj.
wszystkie zaprogramowane dane)
zostają skasowane.
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Dodatkowe informacje

W razie trudności
Jeżeli wystąpi którykolwiek z opisanych
poniżej problemów, skorzystaj z niniejszej
tabeli, aby go usunąć. Jeżeli pomimo tego
problem pozostaje, skonsultuj się z
najbliższym punktem sprzedaży sprzętu
Sony.

Pilot nie funkcjonuje.

• Jeżeli COMMAND MODE odbiornika i pilota
nie pasują, transmisja sygnału pomiędzy
odbiornikiem i pilotem jest niemożliwa
(str. 21).
• Skieruj pilota na czujnik zdalnego
sterowania
odbiornika.
• Usuń wszelkie przeszkody spomiędzy pilota
i odbiornika.
• Jeśli baterie są słabe, wymień obie baterie
w pilocie na nowe.
• Upewnij się, że została wybrana
odpowiednia funkcja na pilocie.
• Podczas sterowania zaprogramowanymi
komponentami innymi niż Sony pilot może
nie działać prawidłowo w zależności od
modelu i producenta komponentu.
E pojawia się na wyświetlaczu pilota.

• Baterie się wyczerpały. Wymień obie baterie
w pilocie na nowe.
Nazwy funkcji pojawiające się na wyświetlaczu
odbiornika i pilota są różne.

• Używając pilota, wybierz właściwą funkcję.

Sony Corporation
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Dane techniczne
Ogólne
System zdalnego sterowania
Sterowanie
podczerwienią
Wymagane zasilanie

4,5 V (prąd stały) z
trzech baterii R6
(rozmiar AA)

Wymiary

175 × 63 × 30 mm

Mass (approx.)

125 g bez baterii

Projekt i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.

