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OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem,
nie należy zakrywać otworu
wentylacyjnego urządzenia gazetami,
serwetkami, zasłonami, itp.
Nie narażaj urządzenia na kontakt
ze źródłem otwartego ognia (np.
zapalone świece).
Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub
porażenia prądem, należy uważać, aby
nie kapała i nie pryskała na nie woda,
nie należy też umieszczać na nim
przedmiotów napełnionych wodą, np.
wazoników.
Ponieważ główna wtyczka służy do
odłączenia urządzenia od źródła
prądu, podłącz urządzenie do łatwo
dostępnego gniazda zasilania.
Jeżeli zauważysz jakiekolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia,
natychmiast odłącz główną wtyczkę
od gniazda zasilania.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nie wystawiać baterii ani urządzenia
z założonymi bateriami na bardzo
wysokie temperatury, np. na skutek
działania promieni słonecznych lub
płomienia.
Urządzenie nie jest odłączone od
źródła prądu dopóki jest podłączone
do gniazdka ściennego, nawet jeżeli
samo urządzenie jest wyłączone.
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Pozbywanie się zużytych
baterii i zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony
na produkcie, baterii lub
na jej opakowaniu
oznacza, że ten ani
produkt ani bateria nie
mogą być ona traktowane
jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów
baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
produktami i zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których
ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego
punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii.

Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt lub bateria.

Niniejszym Sony Corp. oświadcza,
że ten rodzaj sprzętu jest zgodny
z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
EC.
Ze szczegółowymi informacjami
można zapoznać się pod poniższym
URL:
http://www.compliance.sony.de/

Dotyczy klientów w Europie
Przeprowadzone testy opisywanego
sprzętu potwierdzają jego zgodność
z ograniczeniami narzuconymi
w Dyrektywie EMC, gdy używany kabel
połączeniowy nie przekracza 3 metrów.

Uwaga przeznaczona dla
klientów: poniższe informacje
dotyczą tylko sprzętu
znajdującego się w sprzedaży
w krajach stosujących
dyrektywy UE.

Listwa Sound Bar umożliwia:
 Odtwarzanie muzyki z urządzeń
USB i BLUETOOTH
 Słuchanie stacji radiowych
 Słuchanie dźwięku z telewizora
 Udział w spotkaniach
towarzyskich dzięki funkcji „Party
Chain”

Produkt ten został wyprodukowany
przez lub na zlecenie Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 1080075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest Sony Europe Limited, The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania. Zapytania
dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej
należy kierować do Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. W kwestiach
dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji należy korzystać z
adresów kontaktowych podanych
w oddzielnych dokumentach
dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji.
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Uwaga dotycząca licencji i
znaku handlowego
ˎˎ Technologię kodowania dźwięku i
patenty stosowane w MPEG Layer-3
pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
ˎˎ Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub
znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
ˎˎ Ten produkt jest chroniony
przez pewne prawa własności
intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub
dystrybucja tego rodzaju technologii
poza tym produktem jest
zabroniona bez uzyskania licencji od
firmy Microsoft lub upoważnionego
przedstawiciela firmy Microsoft.
ˎˎ Słowo i logotypy BLUETOOTH®
są zastrzeżonymi znakami
towarowymi, których właścicielem
jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma
Sony Corporation korzysta ze
wspomnianych znaków w ramach
posiadanej licencji. Pozostałe znaki
towarowe i nazwy handlowe należą
do odpowiednich właścicieli.
ˎˎ Znak N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy NFC Forum, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
ˎˎ Android™ jest znakiem towarowym
firmy Google Inc.
ˎˎ Google Play™ jest znakiem
towarowym firmy Google Inc.
ˎˎ iPhone i iPod touch są znakami
towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w USA i w innych
krajach. App Store jest znakiem
usługowym firmy Apple Inc.
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ˎˎ Certyfikaty „Made for iPod” i
„Made for iPhone” potwierdzają,
że dane urządzenie elektroniczne
zostało zaprojektowane ściśle pod
kątem współpracy odpowiednio z
odtwarzaczem iPod lub telefonem
iPhone oraz że jego producent
oficjalnie zadeklarował zgodność
ze standardami firmy Apple. Firma
Apple nie ponosi odpowiedzialności
za działanie tego urządzenia ani
jego zgodność z normami z zakresu
bezpieczeństwa i obowiązującymi
przepisami. Należy pamiętać,
że używanie tego urządzenia z
urządzeniami iPod lub iPhone może
wpływać na wydajność łączności
bezprzewodowej.
ˎˎ Pozostałe znaki towarowe i
zastrzeżone znaki towarowe
są własnością odpowiednich
podmiotów. W niniejszej instrukcji
nie używa się znaków ™ i ®.
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Opis części i elementów sterowania
W niniejszej instrukcji podano głównie objaśnienia dotyczące obsługi
z poziomu pilota, lecz te same operacje można również wykonać za pomocą
przycisków na aktywnym subwooferze o takich samych lub podobnych
nazwach.
Za wyjątkiem przycisku  (wł./tryb oczekiwania), można zablokować
wszystkie inne przyciski na subwooferze, aby zapobiec ich przypadkowemu
uruchomieniu (str. 37).

Aktywny subwoofer

Podświetlenie głośnika
(światło)
Przy włączonym podświetleniu
głośnika nie wolno kierować
wzroku bezpośrednio na
element emitujący światło
(str. 34).

Zestaw głośnikowy
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Pilot zdalnego sterowania
(RM-ANU215)

Subwoofer: Wskaźnik
BLUETOOTH (str. 23)
BASS BAZUCA (str. 30)
Naciśnij, aby wzmocnić tony
niskie (efekt „BASS BAZUCA”).

SPEAKER ILLUMINATION
(str. 34)
Naciśnij, aby zmienić rodzaj
podświetlenia głośników.

Subwoofer: PARTY CHAIN
(str. 33)
Naciśnij, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję Party Chain.

 Subwoofer: VOLUME
Przekręć, aby ustawić głośność.

Pilot zdalnego sterowania:
VOL +*/–
Naciśnij, aby ustawić głośność.

  (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć zestaw
lub przełączyć go do trybu
gotowości.

 Wyświetlacz LCD
(ciekłokrystaliczny)



(znak N) (str. 25)
Oznaczenie miejsca zbliżenia w
przypadku komunikacji bliskiego
zasięgu (NFC).

 Gniazdo

(USB)

Do podłączenia urządzenia USB.

 Subwoofer: FUNCTION
Pilot zdalnego sterowania:
FUNCTION +/−
Naciśnij, aby wybrać funkcję.

Subwoofer:
BLUETOOTH - PAIRING
(str. 24)
ˋˋNaciśnij, aby wybrać funkcję
BLUETOOTH.
ˋˋPrzytrzymaj wciśnięty,
aby uruchomić parowanie
BLUETOOTH w przypadku
funkcji BLUETOOTH.
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 Subwoofer: 
(odtwarzanie/pauza)*
Pilot zdalnego sterowania:
 (odtwarzanie)*,
 (pauza)
Naciśnij, aby rozpocząć lub
wstrzymać odtwarzanie.
Aby wznowić odtwarzanie,
naciśnij  lub .

 (zatrzymanie)
Naciśnij, aby zatrzymać
odtwarzanie. Dwukrotne
naciśnięcie podczas
odtwarzania z urządzenia USB
pozwala anulować wznowienie
odtwarzania.

/ (do tyłu/do przodu)
Naciśnij, aby wybrać plik.

TUNING+/– (str. 22)

 TV INPUT
Naciśnij, aby wybrać wejście TV.
Należy pamiętać, że z poziomu
opisywanego pilota można
obsługiwać tylko telewizory
Sony.

TV  (wł./tryb oczekiwania)
Naciśnij, aby włączyć lub
wyłączyć telewizor, do obsługi
którego opisywany pilot jest
przypisany.
Należy pamiętać, że z poziomu
opisywanego pilota można
obsługiwać tylko telewizory
Sony.

 TUNER MEMORY (str. 22)
Naciśnij, aby zaprogramować
stacje radiowe.

 ///

Naciśnij, aby dostroić właściwą
stację w przypadku korzystania
z funkcji tunera.

Naciśnij, aby wybrać opcje
menu.

Pilot zdalnego sterowania:
/ (przewijanie do tyłu/
do przodu)

Naciśnij, aby wybrać folder na
urządzeniu USB.

Przytrzymaj wciśnięty, aby
znaleźć właściwe miejsce
w pliku podczas odtwarzania.

Pilot zdalnego sterowania:
PRESET+/– (str. 22)
Naciśnij, aby wybrać
zaprogramowaną stację
podczas korzystania z funkcji
tunera.

 Czujnik zdalnego sterowania

+/– (wybór folderu)

(wejście)
Naciśnij, aby wprowadzić/
potwierdzić ustawienia.

 OPTIONS
Naciśnij, aby otworzyć lub
zamknąć menu opcji.

 AUDIO EQ (str. 30)
Naciśnij, aby wybrać gotowy
efekt dźwiękowy.

 PLAY MODE (str. 21)
Naciśnij, aby wybrać tryb
odtwarzania z urządzenia USB.
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 REPEAT/FM MODE
ˋˋNaciśnij, aby wybrać tryb
odtwarzania z powtarzaniem
w przypadku funkcji USB
(str. 21).
ˋˋNaciśnij, aby wybrać tryb
odbioru FM (monofoniczny
lub stereo) w przypadku
korzystania z funkcji tunera
(str. 22).

 MUTING
Naciśnij, aby wyłączyć dźwięk.

 SW LEVEL (str. 30)
Naciśnij, aby wyregulować
poziom głośności subwoofera.

 SOUND FIELD (str. 30)
Naciśnij, aby wybrać
zaprogramowane pole
dźwiękowe.

 RETURN
Naciśnij, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.

 TIMER MENU (str. 18, 35)
Naciśnij, aby ustawić zegar
i programatory.

 DISPLAY (str. 19, 34)
Naciśnij, aby zmienić informacje
na wyświetlaczu.

 SLEEP (str. 35)
Naciśnij, aby ustawić
Programator Nocny.
* Przyciski , VOL + i  są
zaopatrzone w wypukłość. Podczas
obsługi urządzenia punkty te pomagają
w orientacji.
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Kroki wstępne

Montaż zestawu
Na poniższych ilustracjach
przedstawiono przykładowe
sposoby montażu zestawu.
ˎˎ Montaż zestawu głośnikowego

ˎˎ Ścienny montaż zestawu

głośnikowego (str. 12)

głośnikowego i subwoofera należy
zachować poniższe środki ostrożności.
ˋˋ Nie zasłaniać otworów
wentylacyjnych na tylnej ściance
subwoofera.
ˋˋ Nie ustawiać zestawu głośnikowego
i subwoofera w metalowej szafce.
ˋˋ Na drodze między zestawem
głośnikowym a subwooferem
nie wolno stawiać żadnych
przedmiotów, na przykład akwarium.
ˋˋ Subwoofer należy ustawić w pobliżu
zestawu głośnikowego w tym
samym pomieszczeniu.
ˎˎW przypadku ustawiania zestawu
głośnikowego przed telewizorem,
należy zwrócić uwagę, aby nie zasłaniać
ekranu odbiornika telewizyjnego
ani czujnika zdalnego sterowania
w telewizorze. W przypadku zasłonięcia
czujnika zdalnego sterowania przez
zestaw głośnikowy, mogą występować
problemy ze sterowaniem odbiornikiem
telewizyjnym z poziomu pilota.

Kroki wstępne

w szafce pod telewizor

Uwagi
ˎˎPodczas montażu zestawu

ˎˎ Montaż zestawu głośnikowego na

subwooferze (str. 13)
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Ścienny montaż zestawu
głośnikowego

2 Osadzić wkręty w ścianie.
Wkręty powinny wystawać ze ściany
na długość 6 do 7 mm.
142 mm

Uwagi
ˎˎNależy używać wkrętów dostosowanych

do materiału i wytrzymałości ściany.
Z uwagi na kruchość ściany wykonanej
z płyty gipsowo-kartonowej, wkręty
należy porządnie osadzić za pomocą
kołków ściennych. Zestaw głośnikowy
należy montować na pionowej i
płaskiej, wzmacnianej części ściany.
ˎˎMontaż należy zlecić w punkcie
sprzedaży produktów Sony lub
licencjonowanej firmie, zwracając
podczas montażu baczną uwagę na
kwestie bezpieczeństwa.
ˎˎFirma Sony nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki lub
szkody wynikłe z niewłaściwego
montażu, niedostatecznej
wytrzymałości ściany, niewłaściwego
doboru wkrętów montażowych albo
klęski żywiołowej itp.

1

Przygotuj odpowiednie wkręty
(nie ma w zestawie) do
otworów znajdujących się
w tylnej części zestawu
głośnikowego.
4 mm
Ponad 25 mm
Otwór w tylnej części zestawu
głośnikowego
5 mm
10 mm
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6 do 7 mm

3 Zawieś zestaw głośnikowy na
wkrętach.

Wyrównaj otwory w tylnej części
zestawu głośnikowego z wkrętami,
po czym zawieś zestaw głośnikowy
na 2 wkrętach.

Montaż zestawu głośnikowego
na subwooferze
Ustaw zestaw głośnikowy na
subwooferze (), po czym
delikatnie dociśnij go, aby zatrzaski
wskoczyły na swoje miejsca ().

Uwaga
Nie wolno wywierać nacisku
w pobliżu krawędzi bocznych zestawu
głośnikowego. W przeciwnym razie
zestaw głośnikowy może upaść.

Kroki wstępne

Zatrzask

Odłączenie zestawu
głośnikowego od subwoofera
Delikatnie przechyl zestaw
głośnikowy do tyłu, a następnie
podnieś go do góry.
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Bezpieczne podłączanie urządzenia

 Wtyk w kolorze
czerwonym
 Wtyk w kolorze białym
 Antena przewodowa FM
(Rozciągnij ją w poziomie.)
 Do gniazda elektrycznego

 SPEAKERS
Podłącz przewody głośnikowe
zestawu głośnikowego.

 Gniazda AUDIO OUT/
PARTY CHAIN OUT L/R
Do podłączenia wejściowych gniazd
audio opcjonalnego urządzenia (np.
magnetowidu) lub innego zestawu
audio w celu utworzenia łańcucha
Party Chain użyj przewodu audio
(nie ma w zestawie) (str. 31).
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 Gniazda AUDIO IN/
PARTY CHAIN IN L/R
Do podłączenia wyjściowych gniazd
audio opcjonalnego urządzenia
(np. telewizora lub sprzętu audiowideo) lub innego zestawu audio
w celu utworzenia łańcucha Party
Chain użyj przewodu audio (nie ma
w zestawie) (str. 31).

 Gniazdo OPT IN (wejście
optyczne)
Do podłączenia wyjścia cyfrowego
(optycznego), w przypadku
słuchania dźwięku z telewizora
za pośrednictwem opisywanego
zestawu, użyj optycznego kabla
cyfrowego (w zestawie) (str. 16).

Wkładanie baterii
Włóż dwie baterie R03 z zestawu
(rozmiar AAA) zgodnie
z przedstawioną poniżej
polaryzacją.

Kroki wstępne

 FM ANTENNA
Podczas ustawiania anteny znajdź
miejsce i kierunek, które zapewniają
dobry odbiór.
Aby wyeliminować przenikanie
zakłóceń, antena powinna
znajdować się z dala od przewodu
zasilającego i przewodu USB.

 Zasilanie
Podłącz przewód zasilający do
gniazda elektrycznego.
Po podłączeniu przewodu
zasilającego automatycznie zostanie
uruchomiona demonstracja
(str. 19). Naciśnięcie  w celu
włączenia zestawu spowoduje
zakończenie demonstracji.

Uwagi
ˎˎNie wolno używać starych baterii razem

z nowymi lub korzystać jednocześnie
z baterii różnego typu.
ˎˎJeżeli pilot nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego
baterie, aby nie doszło do uszkodzenia
w wyniku wycieku elektrolitu i korozji.

Obsługa subwoofera za pomocą
pilota
Skieruj pilota na czujnik zdalnego
sterowania subwoofera.
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Przygotowanie do odbioru dźwięku z telewizora
Istnieje możliwość słuchania dźwięku z telewizora przez opisywany zestaw
po połączeniu subwoofera i telewizora zgodnie z poniższym rysunkiem za
pośrednictwem optycznego kabla cyfrowego (w zestawie).
Wyjście cyfrowe
(optyczne)
Optyczny kabel
cyfrowy (w zestawie)

Telewizor

Tył subwoofera

Słuchanie dźwięku z telewizora przy konfiguracji z wykorzystaniem
optycznego połączenia cyfrowego
Włącz telewizor i naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/–, aby wybrać funkcję
optyczną.
Uwaga
Przy zbyt niskim poziomie głośności podłączonego telewizora zestaw może
automatycznie przełączyć się w tryb gotowości. Wyreguluj poziom głośności telewizora.
W przypadku wyłączania funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości należy
zapoznać się z rozdziałem „Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb
gotowości” (str. 37).

Wskazówki
ˎˎDo gniazda OPT IN można również podłączyć sprzęt zewnętrzny (odtwarzacze DVD

itp.). Podłączając wspomniany sprzęt, należy połączyć gniazdo OPT IN oraz wyjście
cyfrowe (optyczne) danego urządzenia w taki sam sposób, jak przedstawiono powyżej.
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi posiadanego sprzętu.
ˎˎJeżeli, po podłączeniu sprzętu zewnętrznego, poziom głośności dźwięku z zestawu
jest niski, należy spróbować wyregulować ustawienia wyjścia audio na podłączonym
urządzeniu. To może poprawić poziom głośności dźwięku. Szczegółowe informacje
w instrukcji obsługi posiadanego sprzętu.

Jeżeli na wyświetlaczu subwoofera pojawi się napis „CODE 01”
Podanie na wejście zestawu innych wejściowych sygnałów audio niż
2-kanałowy liniowy PCM spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu
subwoofera napisu „CODE 01” (informującego, że dane wejściowe sygnały
audio nie są obsługiwane).
W takim przypadku, z poziomu telewizora lub urządzenia zewnętrznego
należy wybrać właściwy tryb wyjścia audio, aby wysyłane sygnały audio
były w formacie 2-kanałowego liniowego PCM.
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Gdy nie słychać dźwięku telewizora z zestawu
Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest napis „CODE 01” i z subwoofera ani
z zestawu głośnikowego nie słychać dźwięku telewizora, należy zapoznać
się z poniższymi punktami i podjąć stosowne działania z poziomu
telewizora.
ˎˎ Sprawdź, czy wyjście głośnikowe ustawiono na głośniki zewnętrzne.

Przykład: KDL-42W800B
Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora, po czym wybierz opcję
ustawienia.

2

Wybierz opcję ustawienia dźwięku, a następnie wybierz opcję
ustawienia głośnika.

3

Wybierz tryb wyjścia na głośniki zewnętrzne.

ˎˎ Sprawdź ustawienie wyjścia audio i w przypadku wybranego trybu

automatycznego, zmień go na tryb wyjścia PCM. Opisywany zestaw
obsługuje tylko formaty 2-kanałowego liniowego PCM.

Kroki wstępne

1

Przykład: KDL-42W800B

1

Naciśnij przycisk HOME na pilocie telewizora, po czym wybierz opcję
ustawienia.

2

Wybierz opcję ustawienia dźwięku, a następnie wybierz opcję
cyfrowego wyjścia audio.

3

Wybierz tryb wyjścia PCM.

Uwaga
Podane powyżej informacje dotyczą telewizora marki Sony. W przypadku innego
telewizora lub sprzętu zewnętrznego należy sprawdzić ustawienie podobnych opcji.
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi posiadanego telewizora lub sprzętu
zewnętrznego.
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Przenoszenie
subwoofera lub
zestawu głośnikowego
Przed przystąpieniem do
przenoszenia subwoofera lub
zestawu głośnikowego należy
odłączyć wszystkie przewody.
Przenosząc subwoofer lub zestaw
głośnikowy należy mocno trzymać
za uchwyt, aby nie upuścić sprzętu.

Ustawianie zegara
1

Naciśnij , aby włączyć
zestaw.

2 Naciśnij TIMER MENU.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się
napis „PLAY SET” lub „TIMER SEL”,
wybierz „CLOCK” naciskając
kilkakrotnie /, po czym naciśnij
.

3 Naciskając wielokrotnie /,
ustaw godzinę, po czym
naciśnij .

4 Naciskając kilkakrotnie /,

ustaw minuty, po czym naciśnij
.

Uwaga
W trybie oszczędzania energii nie można
ustawić zegara.

Uwaga
Nie należy przenosić razem obu
urządzeń przy zestawie głośnikowym
umieszczonym na subwooferze.
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Zmiana trybu
wyświetlania
Przy wyłączonym zestawie
naciśnij kilkakrotnie DISPLAY.
Po każdorazowym naciśnięciu tego
przycisku tryb wyświetlania zmienia
się następująco.

Na wyświetlaczu przewijane są
informacje o głównych funkcjach
opisywanego zestawu.
Brak wyświetlanych informacji (tryb
oszczędzania energii)

Kroki wstępne

Demonstracja

Wyświetlacz jest wyłączony, aby
oszczędzać energię. Programator
i zegar nadal działają.
Zegar

Po kilku sekundach pole zegara
przełączane jest automatycznie
w tryb oszczędzania energii.
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Odtwarzanie z urządzenia
USB

Przed rozpoczęciem
użytkowania
urządzenia USB
Informacje na temat zgodnych
urządzeń USB można znaleźć
w rozdziale „Informacje dotyczące
zgodnych urządzeń” (str. 38).
(Urządzenia Apple mogą
współpracować z opisywanym
zestawem tylko za pośrednictwem
połączenia BLUETOOTH.)

Odtwarzanie
z urządzenia USB
Za pomocą opisywanego zestawu
można odtwarzać następujące
formaty audio:
ˋMP3:
ˋ
rozszerzenie pliku „.mp3”
ˋWMA:
ˋ
rozszerzenie pliku „.wma”
ˋAAC:
ˋ
rozszerzenie pliku „.m4a”,
„.mp4” lub „.3gp”
ˋWAV:
ˋ
rozszerzenie pliku „.wav”
Jeżeli pliki audio mają jedno
z powyższych rozszerzeń, ale nie są
w stosownym formacie, wówczas
zestaw może generować szumy lub
działać nieprawidłowo.

1

Podłącz urządzenie USB do
gniazda .
Uwaga
Aby podłączyć urządzenie USB
o innym typie złącza do gniazda
w subwooferze, można skorzystać
z adaptera USB (nie ma w zestawie).

2 Naciśnij kilkakrotnie

FUNCTION +/–, aby wybrać
funkcję USB.

3 Naciśnij , aby rozpocząć
odtwarzanie.

W pewnych trybach odtwarzania
pliki audio są odtwarzane w innej
kolejności (str. 21).
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Zmiana trybu odtwarzania

Uwagi dotyczące urządzenia USB

Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE.
ˎˎ Odtwarzanie normalne (puste
pole): odtwarzane są wszystkie
pliki audio z urządzenia USB
1)
ˎˎ Odtwarzanie folderu („FLDR”) :
odtwarzane są wszystkie pliki
audio w określonym folderze na
urządzeniu USB
2)3):
ˎˎ Odtwarzanie losowe („SHUF”)
odtwarzane są losowo wszystkie
pliki audio z urządzenia USB

ˎˎKolejność odtwarzania z poziomu

Nie można jednocześnie wybrać trybu
odtwarzania folderu i „
”.

2) Nie można jednocześnie wybrać trybu

odtwarzania losowego i odtwarzania
wielokrotnego.
3) Po wyłączeniu zestawu, wybrany
tryb odtwarzania losowego zostanie
anulowany i przywrócony tryb
odtwarzania normalnego.

Wielokrotne odtwarzanie
utworów (odtwarzanie ciągłe)
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT.
: wielokrotnie odtwarzane
są wszystkie pliki audio
z urządzenia USB lub
z określonego folderu.
: wielokrotnie odtwarzany jest
ˎˎ
jeden plik audio.
ˎˎ

Odtwarzanie z urządzenia USB

1)

opisywanego urządzenia może
różnić się od kolejności odtwarzania
z poziomu podłączonego cyfrowego
odtwarzacza muzycznego.
ˎˎOpisywany zestaw może rozpoznać
maksymalnie
ˋˋ 256 folderów na urządzeniu USB.
ˋˋ 65 536 plików audio na urządzeniu
USB.
ˋˋ 256 plików audio w każdym folderze.

Wykorzystanie urządzenia jako
ładowarki akumulatora
Można używać systemu jako
ładowarki akumulatora urządzeń
USB posiadających funkcję
ładowania, jeżeli system jest
włączony.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/–,
aby wybrać funkcję USB.
Ładowanie rozpoczyna się po
podłączeniu urządzenia USB do
gniazda . Szczegółowe informacje
znajdziesz w przewodniku
użytkownika swojego urządzenia
USB.
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Tuner

Słuchanie radia
1

Naciśnij kilkakrotnie
FUNCTION +/–, aby wybrać
funkcję tunera.

2 Wyszukiwanie automatyczne:
Przytrzymaj wciśnięty przycisk
TUNING+/– do momentu, aż na
wyświetlaczu zacznie się zmieniać
częstotliwość.
W przypadku znalezienia stacji,
wyszukiwanie jest automatycznie
przerywane i na wyświetlaczu
pojawi się napis „TUNED”.
Jeżeli napis „TUNED” nie zostanie
wyświetlony i wyszukiwanie nie
zostanie przerwane, zatrzymaj
wyszukiwanie naciśnięciem .
Następnie przeprowadź
wyszukiwanie ręcznie (poniżej).

Strojenie ręczne:
Naciśnij kilkakrotnie TUNING+/–,
aby dostroić właściwą stację.
Uwaga
Po dostrojeniu stacji w paśmie FM, która
udostępnia informacje w systemie
RDS, w trakcie nadawania podawane
są informacje, takie jak nazwa usługi,
czy nazwa stacji. Informacje RDS można
sprawdzić naciskając kilkakrotnie
DISPLAY.

Wskazówka
Aby zredukować szumy statyczne
podczas słabego odbioru stacji
stereofonicznej FM, naciśnij kilkakrotnie
FM MODE, aż na wyświetlaczu pojawi
się napis „MONO”. Nie będzie efektu
stereofonicznego, ale poprawi się odbiór.
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Zapisywanie stacji radiowych
w pamięci
Można zaprogramować
maksymalnie 20 ulubionych stacji
z zakresu FM.

1 Dostrój właściwą stację.
2 Naciśnij TUNER MEMORY.
Numer programu

3 Naciskając kilkakrotnie

PRESET+/–, wybierz właściwy
numer programu, po czym
naciśnij .
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„COMPLETE” i dana stacja zostanie
zapisana w pamięci.
Jeśli do wybranego numeru jest już
przypisana jakaś stacja, zostanie
ona zastąpiona przez nowe
ustawienie.

Słuchanie zaprogramowanej
stacji
Naciśnij kilkakrotnie PRESET+/–, aby
wybrać właściwy numer programu.

BLUETOOTH

Informacje dotyczące
technologii
bezprzewodowej
BLUETOOTH

Obsługiwana wersja, profile
i kodeki standardu BLUETOOTH
Obsługiwana wersja standardu
BLUETOOTH:
ˎˎ Standard BLUETOOTH wersja 3.0
Obsługiwane profile BLUETOOTH:
ˎˎ A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
ˎˎ AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Istnieje możliwość słuchania
muzyki z posiadanego urządzenia
BLUETOOTH za pośrednictwem
łączności bezprzewodowej.

Informacje dotyczące
wskaźnika BLUETOOTH
O stanie funkcji BLUETOOTH
informuje podświetlony lub
migający wskaźnik BLUETOOTH
w kolorze niebieskim.
Stan urządzenia

Stan wskaźnika

Tryb gotowości
Powolne miganie
funkcji BLUETOOTH
Parowanie
Szybkie miganie
BLUETOOTH
Nawiązane
Podświetlenie
połączenie
BLUETOOTH

BLUETOOTH

BLUETOOTH to technologia
bezprzewodowa krótkiego zasięgu
umożliwiająca bezprzewodowe
przesyłanie danych pomiędzy
urządzeniami cyfrowymi.
Zasięg działania technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH
wynosi około 10 m.

Bezprzewodowe
słuchanie muzyki
z poziomu urządzenia
BLUETOOTH

Obsługiwane kodeki BLUETOOTH:
ˎˎ SBC (Sub Band Codec)
ˎˎ AAC (Advanced Audio Coding)
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Parowanie opisywanego
zestawu z urządzeniem
BLUETOOTH
Parowanie polega na wcześniejszym
wzajemnym zarejestrowaniu
urządzeń BLUETOOTH. Po
przeprowadzeniu operacji
parowania nie ma potrzeby
wykonywania jej ponownie.
Jeżeli posiadanym urządzeniem
jest smartfon zgodny z funkcją
NFC, poniższa procedura
parowania nie jest konieczna.
Szczegółowe informacje w rozdziale
„Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem jednym dotknięciem
(NFC)” (str. 25).

1

Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości do 1 metra od
zestawu.

2 Naciśnij BLUETOOTH na

subwooferze, aby wybrać
funkcję BLUETOOTH.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„BT AUDIO”.
Uwaga
Jeżeli zestaw jest już połączony
z urządzeniem BLUETOOTH, naciśnij
BLUETOOTH na subwooferze, aby
rozłączyć urządzenie BLUETOOTH.

3 Przez co najmniej 2 sekundy

przytrzymaj wciśnięty przycisk
BLUETOOTH na subwooferze.
Na wyświetlaczu zacznie migać
„PAIRING”.

4 Przeprowadź procedurę

parowania z poziomu
urządzenia BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje w instrukcji
obsługi urządzenia BLUETOOTH.
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5 Wybierz numer modelu

opisywanego zestawu spośród
pozycji widocznych na
wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH.
Na przykład, wybierz
„SONY:HT-GT1”.
Jeżeli wymagane jest
wprowadzenie klucza dostępu
z poziomu urządzenia BLUETOOTH,
wpisz „0000”.

6 Nawiąż połączenie BLUETOOTH
z poziomu urządzenia
BLUETOOTH.

Po zakończeniu parowania
i nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH na wyświetlaczu
pojawi się nazwa urządzenia
BLUETOOTH.
W przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH połączenie może
zostać nawiązane automatycznie
po zakończonym parowaniu.
Adres urządzenia BLUETOOTH
można sprawdzić naciskając
kilkakrotnie DISPLAY.
Uwagi
ˎˎMaksymalnie można sparować

9 urządzeń BLUETOOTH. Sparowanie
10. urządzenia BLUETOOTH spowoduje
usunięcie najstarszego ze sparowanych
urządzeń.
ˎˎW przypadku niektórych urządzeń,
termin „klucz dostępu” może być
również określany mianem „kod
dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN”,
„hasło” itp.
ˎˎStan gotowości zestawu do parowania
anulowany jest automatycznie po
upływie około 5 minut. Jeżeli parowanie
nie powiedzie się, powtórz czynności
począwszy od punktu 1.
ˎˎJeżeli chcesz przeprowadzić parowanie
z kolejnym urządzeniem BLUETOOTH,
powtórz czynności od punktu 1 do 6.

Anulowanie operacji parowania
Przez co najmniej 2 sekundy
przytrzymaj wciśnięty przycisk
BLUETOOTH na subwooferze, aż
na wyświetlaczu pojawi się napis
„BT AUDIO”.

Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem jednym
dotknięciem (NFC)

Dwuwymiarowy kod* do
bezpośredniego dostępu
* Skorzystaj z aplikacji czytnika
dwuwymiarowych kodów.

Uwagi
ˎˎW pewnych krajach lub regionach ta

Co to jest „NFC”?
NFC (Near Field Communication
(komunikacja bliskiego zasięgu))
to rozwiązanie pozwalające na
bezprzewodową komunikację
na niewielką odległość różnych
urządzeń, takich jak telefony
komórkowe i etykiety IC. Dzięki
funkcji NFC można łatwo przesyłać
dane, po prostu zbliżając urządzenia
obsługujące NFC do wyznaczonego
punktu na sprzęcie.

1

Pobierz i zainstaluj aplikację
„Łatwa komunikacja NFC”.

aplikacja może być niedostępna do
pobrania.
ˎˎW przypadku niektórych
smartfonów, z funkcji NFC można
korzystać bez potrzeby instalowania
wspomnianej aplikacji. W tym
przypadku operacje i specyfikacje
mogą się różnić. Szczegółowe
informacje w instrukcji obsługi
posiadanego smartfona.

Obsługiwane smartfony

BLUETOOTH

Po dotknięciu znaku N na
subwooferze smartfonem zgodnym
z funkcją NFC, w zestawie nastąpi
automatyczne:
ˋwłączenie
ˋ
funkcji BLUETOOTH.
ˋprzeprowadzenie
ˋ
parowania.
ˋnawiązanie
ˋ
połączenia
BLUETOOTH.

Smartfony z wbudowaną
funkcją NFC (system
operacyjny: Android 2.3.3 lub
późniejszy, z wyłączeniem
Android 3.x)

2 Z poziomu smartfona uruchom
aplikację „Łatwa komunikacja
NFC”.

Upewnij się, że widoczny jest ekran
aplikacji.

Darmową aplikację „Łatwa
komunikacja NFC” systemu
Android™ można pobrać z Google
Play™ po uprzednim wyszukaniu jej
lub uzyskując do niej dostęp przy
użyciu poniższego kodu
dwuwymiarowego. Mogą zostać
naliczone opłaty za transmisję
danych.
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3 Dotykaj smartfonem znaku N na

Słuchanie muzyki z poziomu
urządzenia BLUETOOTH

subwooferze do momentu, aż
smartfon zacznie wibrować.

Zakończ nawiązywanie połączenia
ze smartfonem postępując zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na
smartfonie.
Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH, wskaźnik BLUETOOTH
przestaje migać i jest podświetlony
przez cały czas. Na wyświetlaczu
pojawi się nazwa urządzenia
BLUETOOTH.
Źródło dźwięku można przełączyć
z danego smartfona na inne
urządzenie BLUETOOTH zgodne
z funkcją NFC.
Szczegółowe informacje w instrukcji
obsługi urządzenia BLUETOOTH.
Wskazówka
Jeżeli parowanie i nawiązywanie
połączenia BLUETOOTH nie powiedzie się,
wykonaj poniższe czynności.
ˋˋ Uruchom ponownie „Łatwa
komunikacja NFC” i przesuwaj powoli
smartfona nad znakiem N.
ˋˋ W przypadku korzystania
z dostępnego w handlu etui, wyciągnij
smartfona z etui.
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Istnieje możliwość obsługi
urządzenia BLUETOOTH po
uprzednim nawiązaniu połączenia
pomiędzy zestawem a urządzeniem
BLUETOOTH z wykorzystaniem
profilu AVRCP.
Przed przystąpieniem do
odtwarzania muzyki należy
sprawdzić czy:
ˋFunkcja
ˋ
BLUETOOTH urządzenia
BLUETOOTH jest włączona.
ˋZostało
ˋ
przeprowadzone
parowanie.

Odtwarzanie muzyki z poziomu
urządzenia BLUETOOTH nie
zgodnego z funkcją NFC

1

Naciśnij BLUETOOTH na
subwooferze, aby wybrać funkcję
BLUETOOTH.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„BT AUDIO”.

2

Nawiąż połączenie
z urządzeniem BLUETOOTH.
Ostatnio podłączone urządzenie
BLUETOOTH zostanie połączone
automatycznie.
Jeżeli urządzenie nie zostanie
połączone, nawiąż połączenie
BLUETOOTH z poziomu urządzenia
BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia, na
wyświetlaczu pojawi się nazwa
urządzenia BLUETOOTH.

3

Naciśnij , aby rozpocząć
odtwarzanie.
W przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH
ˋˋmoże być konieczne dwukrotne
naciśnięcie przycisku .
ˋˋmoże być konieczne
uruchomienie odtwarzania
źródła sygnału audio z poziomu
urządzenia BLUETOOTH.

Uwagi
ˎˎJeżeli zestaw nie jest połączony z

Odtwarzanie muzyki z poziomu
smartfona zgodnego z funkcją
NFC
Dotknij smartfonem znaku N na
zestawie, aby nawiązać połączenie
BLUETOOTH.
Z poziomu smartfona uruchom
odtwarzanie źródła sygnału audio.
Szczegółowe informacje dotyczące
odtwarzania można znaleźć
w instrukcji obsługi posiadanego
smartfona.

 W przypadku urządzeń
BLUETOOTH niezgodnych
z funkcją NFC
Naciśnij BLUETOOTH na
subwooferze. Na wyświetlaczu
pojawi się napis „BT AUDIO”.
W przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH połączenie BLUETOOTH
może zostać automatycznie
zakończone w momencie
zatrzymania operacji odtwarzania.
 W przypadku smartfonów
zgodnych z funkcją NFC
Ponownie dotknij smartfonem
znaku N na subwooferze.

Usuwanie wszystkich
informacji o parowaniu

BLUETOOTH

żadnym urządzeniem BLUETOOTH,
zestaw automatycznie nawiąże
połączenie z ostatnio łączonym
urządzeniem BLUETOOTH po
naciśnięciu .
ˎˎPróba podłączenia kolejnego
urządzenia BLUETOOTH do zestawu
spowoduje rozłączenie aktualnie
połączonego urządzenia BLUETOOTH.

Zakończenie połączenia
BLUETOOTH

Użyj przycisków na subwooferze,
aby wykonać tę operację.

1

Naciśnij BLUETOOTH na
subwooferze, aby wybrać
funkcję BLUETOOTH.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„BT AUDIO”.
Jeżeli zestaw jest połączony
z urządzeniem BLUETOOTH, na
wyświetlaczu widoczna jest nazwa
urządzenia BLUETOOTH. Naciśnij
BLUETOOTH na subwooferze, aby
zakończyć połączenie BLUETOOTH.

2 Przez około 1 sekundę

przytrzymaj wciśnięte przyciski
 i BLUETOOTH.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„BT HIST” oraz „CLEAR” i wszystkie
informacje o parowaniu zostaną
usunięte.
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Ustawianie kodeków
audio BLUETOOTH

Ustawianie trybu
gotowości BLUETOOTH

Kodeki audio BLUETOOTH
można wybrać, jeżeli podłączone
urządzenie BLUETOOTH obsługuje
zaawansowane kodowanie AAC
(Advanced Audio Coding).

Tryb gotowości BLUETOOTH
umożliwia automatyczne włączenie
zestawu po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH z urządzeniem
BLUETOOTH.

1 Naciśnij OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie /, aby

1 Naciśnij OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie /, aby

3 Naciśnij kilkakrotnie /, aby

3 Naciśnij kilkakrotnie /, aby

wybrać „BT AAC”, po czym
naciśnij .

wybrać „ON” lub „OFF”, po czym
naciśnij .
ˎˎ ON: Ustawienie to należy
wybrać, jeżeli urządzenie
BLUETOOTH obsługuje
zaawansowane kodowanie
AAC (Advanced Audio Coding).
ˎˎ OFF: Ustawienie to należy
wybrać, jeżeli urządzenie
BLUETOOTH obsługuje tylko
kodeka SBC (Sub Band Codec).

Uwagi
ˎˎWybór kodeka AAC zapewnia wysoką

jakość dźwięku. Jeżeli nie można
uzyskać dźwięku AAC z poziomu
posiadanego urządzenia, należy wybrać
„OFF”.
ˎˎZmiana tego ustawienia, gdy zestaw
jest połączony z urządzeniem
BLUETOOTH, spowoduje rozłączenie
urządzenia BLUETOOTH. Aby uzyskać
połączenie z urządzeniem BLUETOOTH,
należy ponownie nawiązać połączenie
BLUETOOTH.
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wybrać „BT STBY”, po czym
naciśnij .

wybrać „ON” lub „OFF”, po czym
naciśnij .

W przypadku włączenia trybu
gotowości BLUETOOTH, zestaw
będzie oczekiwał na połączenie
BLUETOOTH, nawet po wyłączeniu
zestawu. W momencie nawiązania
połączenia BLUETOOTH następuje
automatyczne włączenie zestawu.

Włączanie lub
wyłączanie sygnału
BLUETOOTH

Korzystanie z „SongPal”
za pośrednictwem
funkcji BLUETOOTH

Przy włączonym sygnale
BLUETOOTH zestawu, można
nawiązać połączenie z zestawem z
poziomu sparowanego urządzenia
BLUETOOTH i korzystać z wszystkich
funkcji. Sygnał BLUETOOTH jest
domyślnie włączony.

Informacje na temat aplikacji

Użyj przycisków na subwooferze,
aby wykonać tę operację.

Na wyświetlaczu pojawi się napis
„BT ON” lub „BT OFF”.
Uwagi

BLUETOOTH

Przez około 3 sekundy przytrzymaj
wciśnięte przyciski 
i BLUETOOTH.

Dedykowana aplikacja dla
opisywanego modelu jest dostępna
zarówno w serwisie Google Play jak
i App Store. Wystarczy wyszukać
bezpłatną aplikację „SongPal”
i pobrać ją, aby dowiedzieć się
więcej o jej wygodnych funkcjach.

ˎˎPoniższych operacji nie można wykonać

przy wyłączonym sygnale BLUETOOTH:
ˋˋ Nawiązywanie połączenia ze
smartfonem z funkcją NFC
ˋˋ Parowanie z urządzeniem
BLUETOOTH
ˋˋ Usuwanie informacji o parowaniu
ˋˋ Korzystanie z „SongPal” za
pośrednictwem funkcji BLUETOOTH
ˎˎPrzy wyłączonym sygnale BLUETOOTH
nie można wykryć opisywanego
zestawu i nawiązać z nim połączenia
z poziomu urządzenia BLUETOOTH.
ˎˎPo dotknięciu znaku N na subwooferze
smartfonem zgodnym z funkcją NFC lub
włączeniu trybu gotowości BLUETOOTH,
automatycznie zostanie włączony
sygnał BLUETOOTH.
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Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku
Aby

Czynność

Wzmocnić
basy i uzyskać
mocniejszy
dźwięk

Naciśnij BASS BAZUCA.
Aby powrócić do
normalnego
odtwarzania dźwięku,
naciśnij ten przycisk
jeszcze raz.
Naciśnij kilkakrotnie
AUDIO EQ.
Aby anulować
wybraną zapamiętaną
nastawę, naciśnij
kilkakrotnie AUDIO EQ
w celu wybrania
„FLAT”.
Naciśnij kilkakrotnie
SOUND FIELD.

Wybrać
zapamiętaną
nastawę
korektora

Wybór
zaprogramowanej nastawy
pola akustycznego
Wyregulować
poziom
głośności
subwoofera

Wyłączyć
dźwięk

Istnieje możliwość podwyższania
lub obniżania poziomów
w poszczególnych pasmach
częstotliwości, a następnie
zapisania ustawienia w pamięci jako
„CUSTOM EQ”.

1 Naciśnij OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie /, aby
wybrać „EQ EDIT”, po czym
naciśnij .

3 Naciskając kilkakrotnie /,

wyreguluj poziom korektora, po
czym naciśnij .
Częstotliwość

Naciśnij kilkakrotnie
przycisk SW LEVEL, aby
wybrać właściwy
poziom głośności.
W celu wyłączenia
subwoofera naciśnij
kilkakrotnie SW LEVEL,
aby wybrać „SW OFF”.
Naciśnij MUTING.
Aby ponownie włączyć
dźwięk, naciśnij
VOL +/−.

Uwaga
Nie można używać równocześnie funkcji
korektora audio i pola dźwiękowego.
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Tworzenie własnego
ustawienia korektora
audio

Poziom korektora

4 Powtórz czynności opisane w
punkcie 3, aby wyregulować
poziom w przypadku
pozostałych pasm
częstotliwości.

Wybór zapamiętanego
ustawienia korektora
Naciśnij kilkakrotnie AUDIO EQ, aby
wybrać „CUSTOM EQ”.

Inne funkcje

Korzystanie z funkcji Party Chain
Istnieje możliwość łączenia kilku zestawów audio w formie łańcucha w celu
uzyskania ciekawszych warunków podczas imprezy i większej mocy dźwięku.
Zestaw w ramach łańcucha uruchamia funkcję Party Chain jako „Gospodarz
imprezy” i udostępnia nagrania muzyczne. Pozostałe zestawy będące „Gośćmi
imprezy” odtwarzają tę samą muzykę odtwarzaną przez „Gospodarza
imprezy”.

Konfigurowanie łańcucha Party Chain
Łańcuch Party Chain można zestawić łącząc poszczególne zestawy za
pośrednictwem przewodów audio (nie ma w zestawie).
Przed przystąpieniem do podłączania przewodów należy koniecznie odłączyć
przewód zasilający.

 Jeżeli wszystkie zestawy są wyposażone w funkcję Party Chain

Drugi zestaw
Pierwszy zestaw

Ostatni zestaw

Inne funkcje

Przykład: W przypadku konfiguracji połączeń z opisywanym zestawem jako
pierwszym zestawem

I tak dalej aż do
ostatniego zestawu

Tył subwoofera
ˎˎ W przypadku tej konfiguracji połączeń, dowolny zestaw może być

Gospodarzem imprezy.

ˎˎ Gospodarza imprezy można zmienić uruchamiając funkcję Party Chain na

innym zestawie Gospodarzu imprezy. Szczegółowe informacje w rozdziale
„Wybór nowego Gospodarza imprezy” (str. 33).
ˎˎ W przypadku tej konfiguracji połączeń, ostatni zestaw należy połączyć
z pierwszym zestawem.
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 Jeżeli jeden z zestawów nie jest wyposażony w funkcję Party Chain
Przykład: W przypadku konfiguracji połączeń z opisywanym zestawem
jako pierwszym zestawem
Drugi zestaw
Pierwszy zestaw

Ostatni zestaw*

I tak dalej aż do
ostatniego zestawu

Tył subwoofera
* Zestawu, który nie jest wyposażony w funkcję Party Chain, nie można połączyć jako
ostatniego zestawu. Na tym ostatnim zestawie należy wybrać funkcję wejścia audio.
ˎˎ Pierwszy zestaw powinien być Gospodarzem imprezy, aby wszystkie

zestawy odtwarzały tę samą muzykę po uruchomieniu funkcji Party Chain.

ˎˎ W przypadku tej konfiguracji połączeń, pierwszy i ostatni zestaw nie są ze

sobą łączone.
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Korzystanie z funkcji Party
Chain
Aby uruchomić funkcję Party Chain,
należy wykonać poniższą procedurę.

1

Podłącz przewód zasilający
i włącz wszystkie zestawy.

2 Wyreguluj poziom głośności na
poszczególnych zestawach.

3 Uruchom funkcję Party Chain

z poziomu zestawu, który
będzie służył jako Gospodarz
imprezy.

Wybór nowego Gospodarza
imprezy
W przypadku konfiguracji połączeń
, można wybrać inny zestaw jako
Gospodarza imprezy.

Wyłączanie funkcji Party Chain
Naciśnij PARTY CHAIN na
zestawie Gospodarzu imprezy lub
przytrzymaj wciśnięty przycisk
PARTY CHAIN na zestawie
Gospodarzu imprezy.
Uwagi
ˎˎW przypadku dużej liczby zestawów

połączonych w łańcuch, rozpoczęcie
odtwarzania muzyki na zestawach
będących Gośćmi imprezy może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
ˎˎZmiana poziomu głośności na zestawie
Gospodarza imprezy nie ma wpływu na
poziom głośności zestawów będących
Gośćmi imprezy.
ˎˎZestawy będące Gośćmi imprezy
kontynuują odtwarzanie ze źródła
muzyki zestawu Gospodarza
imprezy nawet po zmianie funkcji
na jakimkolwiek zestawie będącym
Gościem imprezy. Można jednak
regulować głośność i zmieniać efekty
dźwiękowe na dowolnym zestawie
będącym Gościem imprezy.
ˎˎW przypadku korzystania z mikrofonu
na zestawie będącym Gospodarzem
imprezy, dźwięku tego nie będzie
słychać z zestawów będących Gośćmi
imprezy.
ˎˎZestaw, który nie jest wyposażony
w funkcję Party Chain, nie może być
Gospodarzem imprezy.
ˎˎSzczegóły dotyczące obsługi
pozostałych zestawów można znaleźć
w instrukcji obsługi tych zestawów.

Inne funkcje

Naciskając kilkakrotnie FUNCTION
na zestawie będącym
Gospodarzem imprezy, wybierz
właściwą funkcję (za wyjątkiem
funkcji wejścia audio), po czym
uruchom odtwarzanie.
Naciśnij PARTY CHAIN na zestawie
Gospodarzu imprezy lub
przytrzymaj wciśnięty przycisk
PARTY CHAIN na zestawie
Gospodarzu imprezy.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„PARTY” i „CHAIN”. Gospodarz
imprezy uruchamia funkcję Party
Chain, a pozostałe zestawy
automatycznie stają się Gośćmi
imprezy. Wszystkie zestawy
odtwarzają tę samą muzykę
odtwarzaną przez zestaw będący
Gospodarzem imprezy.

Powtórz czynności opisane w
punkcie 3 rozdziału „Korzystanie
z funkcji Party Chain” z poziomu
zestawu, który ma być używany
jako nowy Gospodarz imprezy.
Dotychczasowy Gospodarz imprezy
staje się automatycznie Gościem
imprezy. Wszystkie zestawy
odtwarzają tę samą muzykę
odtwarzaną przez zestaw będący
nowym Gospodarzem imprezy.
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Przeglądanie informacji
na wyświetlaczu

Zmiana rodzaju
podświetlenia głośnika

Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY przy
włączonym zestawie.

Naciskając kilkakrotnie przycisk
SPEAKER ILLUMINATION, wybierz
rodzaj podświetlenia.

Informacje można przeglądać
w następujący sposób:
ˋˋ Czas odtwarzania, jaki upłynął,
nazwa pliku i nazwa folderu.
ˋˋ Tytuł, wykonawca i informacje
o albumie (dane ID3).
Uwaga
W przypadku pliku audio zakodowanego
z użyciem funkcji VBR (ze zmienną
szybkością transmisji), czas odtwarzania,
jaki upłynął, nie jest wyświetlany
prawidłowo.
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W celu wyłączenia podświetlenia
naciśnij kilkakrotnie
SPEAKER ILLUMINATION, aby wybrać
„OFF”.
Uwaga
Jeżeli podświetlenie razi, można włączyć
oświetlenie pomieszczenia lub wyłączyć
podświetlenie.

Używanie
programatorów
System posiada dwie funkcje
programatora. Jeżeli użyjesz obu
programatorów, Programator Nocny
będzie miał pierwszeństwo.

Programator Nocny
Istnieje możliwość zasypiania przy
muzyce. Zestaw automatycznie
wyłączy się po upływie zadanego
czasu.
Naciskając kilkakrotnie SLEEP,
wybierz właściwy czas.
Aby anulować programator nocny,
naciśnij kilkakrotnie SLEEP w celu
wybrania „OFF”.

Istnieje możliwość budzenia radiem
lub nagraniem z urządzenia USB
o zaprogramowanej godzinie.
Pamiętaj, aby zegar był nastawiony.

1

Przygotuj źródło dźwięku, po
czym naciśnij VOL +/−, aby
wyregulować głośność.

2 Naciśnij TIMER MENU.
3 Naciśnij kilkakrotnie /, aby
wybrać „PLAY SET”, po czym
naciśnij .

4 Nastaw czas aby rozpocząć
odtwarzanie.

Naciskając kilkakrotnie /, ustaw
godzinę/minuty, po czym naciśnij
.

5 Wykonaj tę samą procedurę, jak
w punkcie 4, aby ustawić czas
zatrzymania odtwarzania.

6 Naciśnij kilkakrotnie /, aby
wybrać właściwe źródło
dźwięku, po czym naciśnij

Inne funkcje

Wskazówka
Aby sprawdzić czas pozostały do
wyłączenia zestawu, naciśnij SLEEP.

Programator Odtwarzania

.

7 Naciśnij , aby wyłączyć
zestaw.

Uwaga
Jeżeli zestaw pozostanie włączony,
programatory nie zadziałają.
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Sprawdzanie ustawienia lub
ponowne uruchamianie
programatora

1

Naciśnij TIMER MENU.
Na wyświetlaczu zacznie migać
„TIMER SEL”.

2
3

Naciśnij

.

Naciśnij kilkakrotnie /, aby
wybrać „PLAY SEL”, po czym
naciśnij .

Aby skasować programator
Powtórz tę samą procedurę
opisaną w rozdziale „Sprawdzanie
ustawienia lub ponowne
uruchamianie programatora”
i wybierz w punkcie 3 „OFF”, po czym
naciśnij .
Uwagi
ˎˎZestaw włączy się przed

zaprogramowaną godziną. Jeżeli
o zaprogramowanej godzinie
system będzie już włączony lub na
wyświetlaczu miga napis „STANDBY”,
programator odtwarzania nie zostanie
uruchomiony.
ˎˎNie używaj systemu w czasie
pomiędzy włączeniem się systemu a
rozpoczęciem odtwarzania.
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Korzystanie
z opcjonalnego sprzętu
1

Naciśnij kilkakrotnie VOL −, aż
na wyświetlaczu pojawi się
napis „VOL MIN”.

2 Podłącz opcjonalny sprzęt do
gniazd AUDIO IN L/R.

3 Naciskając kilkakrotnie

FUNCTION +/–, wybierz funkcję
wejścia audio.

4 Rozpocznij odtwarzanie

z poziomu podłączonego
sprzętu.

5 Naciskając kilkakrotnie VOL +,
wyreguluj głośność.

Uwaga
Zestaw może automatycznie przełączyć
się w tryb gotowości, jeżeli poziom
głośności podłączonego sprzętu jest
zbyt niski. Wyreguluj poziom głośności
wspomnianego sprzętu. W przypadku
wyłączania funkcji automatycznego
przełączania w tryb gotowości należy
zapoznać się z rozdziałem „Ustawianie
funkcji automatycznego przełączania
w tryb gotowości” (str. 37).

Blokowanie przycisków
na subwooferze
(blokada rodzicielska)
Istnieje możliwość zablokowania
przycisków na subwooferze (za
wyjątkiem ), aby zapobiec
przypadkowej obsłudze, na przykład
podczas dziecięcych figli.
Przez co najmniej 3 sekundy
przytrzymaj wciśnięty przycisk 
na subwooferze.

Uwaga
Blokada rodzicielska zostanie
automatycznie wyłączona w momencie
odłączenia przewodu zasilającego.

System posiada automatyczną
funkcję stanu gotowości. Dzięki
tej funkcji, zestaw przełączany jest
automatycznie w tryb gotowości po
upływie około 15 minut, jeżeli w tym
czasie nie zostanie wykonana żadna
operacja i nie zostanie wykryty
żaden sygnał audio.
Domyślnie funkcja automatycznego
stanu gotowości jest włączona.

1 Naciśnij OPTIONS.
2 Naciśnij kilkakrotnie /, aby
wybrać „AutoSTBY”, po czym
naciśnij .

3 Naciskając kilkakrotnie /,
wybierz „ON” lub „OFF”.

Uwagi

Inne funkcje

Na wyświetlaczu pojawi się napis
„CHILD” i „LOCK ON”.
Zestaw można obsługiwać tylko za
pomocą przycisków na pilocie.
Aby wyłączyć blokadę rodzicielską,
przez co najmniej 3 sekundy
przytrzymaj wciśnięty przycisk  na
subwooferze do momentu pojawienia
się na wyświetlaczu napisu „CHILD”
i „LOCK OFF”.

Ustawianie funkcji
automatycznego
przełączania w tryb
gotowości

ˎˎNa mniej więcej 2 minuty przed

przełączeniem w tryb oczekiwania na
wyświetlaczu zacznie migać komunikat
„AutoSTBY”.
ˎˎFunkcja automatycznego przełączania
w tryb gotowości nie działa
w przypadku funkcji tunera.
ˎˎUrządzenie może nie przejść
automatycznie w stan czuwania w
następujących przypadkach:
ˋˋ gdy zostanie wykryty sygnał audio.
ˋˋ podczas odtwarzania plików audio.
ˋˋ gdy działa programator odtwarzania
lub programator nocny.
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Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące
zgodnych urządzeń
Informacje na temat
obsługiwanych urządzeń USB
ˎˎ Opisywany zestaw obsługuje tylko

klasę pamięci masowych USB.

ˎˎ Opisywany zestaw obsługuje tylko

urządzenia USB sformatowane
w formacie FAT (za wyjątkiem
exFAT).
ˎˎ Niektóre urządzenia USB mogą
nie współpracować z opisywanym
zestawem.

Informacje na temat łączności
BLUETOOTH w przypadku
urządzeń iPhone i iPod touch
Przeznaczone dla modeli iPhone/
iPod touch
ˋˋiPhone 5s
ˋˋiPhone 5c
ˋˋiPhone 5
ˋˋiPhone 4s
ˋˋiPhone 4
ˋˋiPhone 3GS
ˋˋiPod touch (5. generacja)
ˋˋiPod touch (4. generacja)
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W razie trudności
W razie napotkania problemu
dotyczącego posiadanego zestawu
należy odnaleźć dany problem
na poniższej liście kontrolnej
rozwiązywania problemów i podjąć
stosowne działania zaradcze.
Jeśli problem powtarza się,
skonsultuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Należy pamiętać, że części
wymienione podczas naprawy przez
pracowników serwisu nie podlegają
zwrotowi.

Jeżeli zestaw nie reaguje i na
wyświetlaczu brak jest
jakichkolwiek informacji
Natychmiast odłącz przewód
zasilający i odczekaj kilka minut.
Następnie sprawdź co następuje:
ˎˎ Czy przypadkiem coś
nie blokuje otworów
wentylacyjnych subwoofera?
ˎˎ Czy nie doszło do zwarcia
gniazda USB?
Po sprawdzeniu powyższych
pozycji odczekaj około godziny
zanim ponownie podłączysz
przewód zasilający. Następnie
powtórnie podłącz przewód
zasilający i ponownie włącz
zestaw. Jeżeli problem nie znika,
skontaktuj się z najbliższym
dealerem Sony.

Ogólne
Zestaw przełączył się w tryb
gotowości.
ˎˎ To nie jest usterka. Zestaw
przełączany jest automatycznie
w tryb gotowości po upływie
około 15 minut, jeżeli w tym czasie
nie zostanie wykonana żadna
operacja, ani nie zostanie wykryty
żaden sygnał audio.
Informacje w rozdziale
„Ustawianie funkcji
automatycznego przełączania
w tryb gotowości” (str. 37).
Ustawienie zegara lub
programatora zostało anulowane.
ˎˎ Przewód zasilający został
odłączony od gniazda lub
nastąpiła awaria zasilania.
Ponownie ustaw zegar (str. 18)
i programator (str. 35).

Z zestawu nie słychać dźwięku
telewizora.
ˎˎ Opisywany zestaw obsługuje tylko
formaty 2-kanałowego liniowego
PCM. Sprawdź ustawienie
wyjścia audio na telewizorze
i w przypadku wybranego trybu
automatycznego, zmień go na
tryb wyjścia PCM.
ˎˎ Sprawdź, czy wyjście głośnikowe
na telewizorze ustawiono na
głośniki zewnętrzne.

hałasu.

ˎˎ Podłącz przewód zasilania do

innego gniazda sieciowego.

ˎˎ Na przewodzie

zasilającym zainstaluj filtr
przeciwzakłóceniowy (dostępny
w handlu).
ˎˎ Wyłącz znajdujący się
w sąsiedztwie sprzęt elektryczny.
Programator nie działa.
ˎˎ Sprawdź ustawienie programatora
i ustaw prawidłową godzinę
(str. 35).
ˎˎ Anuluj funkcję programatora
nocnego (str. 35).
Zdalne sterowanie nie działa.
ˎˎ Usuń przeszkody znajdujące się
pomiędzy pilotem i subwooferem.
ˎˎ Zbliż pilota do subwoofera.
ˎˎ Skieruj pilota na czujnik zdalnego
sterowania subwoofera.
ˎˎ Wymień baterie (R03/rozmiar
AAA).
ˎˎ Odsuń subwoofer od oświetlenia
jarzeniowego.
Występuje akustyczne sprzężenie
zwrotne.
ˎˎ Zmniejsz poziom głośności.
Po naciśnięciu dowolnego
przycisku na subwooferze pojawia
się napis „CHILD” i „LOCK”.
ˎˎ Wyłącz blokadę rodzicielską
(str. 37).

Informacje dodatkowe

Brak jest dźwięku.
ˎˎ Ustaw głośność.
ˎˎ Sprawdź podłączenie
opcjonalnego sprzętu, o ile jest
podłączony (str. 14).
ˎˎ Włącz podłączony sprzęt.

Występuje przydźwięk lub szum.
ˎˎ Odsuń urządzenie od źródła

W trakcie włączania zasilania
słychać klikanie.
ˎˎ Jest to odgłos roboczy,
który występuje na przykład
w momencie włączania lub
wyłączania zasilania. To nie jest
usterka.
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Urządzenie USB
Brak jest dźwięku.
ˎˎ Urządzenie USB nie jest

prawidłowo podłączone. Wyłącz
urządzenie i podłącz urządzenie
USB, a następnie włącz ponownie
urządzenie.

Występują szumy, dźwięk
przeskakuje lub jest
zniekształcony.
ˎˎ Użyto nieobsługiwanego
urządzenia USB. Informacje
w rozdziale „Informacje dotyczące
zgodnych urządzeń” (str. 38).
ˎˎ Wyłącz urządzenie i podłącz
urządzenie USB, a następnie włącz
ponownie urządzenie.
ˎˎ Same pliki muzyczne zawierają
szumy lub dźwięk jest
zniekształcony. Podczas tworzenia
plików muzycznych mogło dojść
do nałożenia szumów w wyniku
złego stanu technicznego
komputera. Utwórz ponownie
dane muzyczne.
ˎˎ W procesie kodowania pliku
audio użyto niskiej przepływności
danych. Wyślij plik audio do
urządzenia USB przy większej
przepływności.
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Napis „READING” jest wyświetlany
przez długi czas lub mija sporo
czasu zanim rozpocznie się
odtwarzanie.
ˎˎ Odczyt może zająć dużo czasu w
następujących przypadkach.
ˋW
ˋ urządzeniu USB jest zbyt
wiele folderów lub plików
(str. 21).
ˋStruktura
ˋ
plików jest wyjątkowo
złożona.
ˋPojemność
ˋ
urządzenia jest
bardzo duża.
ˋDuża
ˋ
fragmentacja pamięci
wewnętrznej.

Pojawia się napis
„OVER CURRENT”.
ˎˎ Wykryto problem z poziomem
natężenia prądu z gniazda .
Wyłącz zestaw i odłącz urządzenie
USB od wspomnianego gniazda.
Upewnij się, że urządzenie USB
działa prawidłowo. Jeśli komunikat
powtórzy się, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Błędne wyświetlanie.
ˎˎ Prześlij ponownie dane muzyczne
do urządzenia USB, gdyż dane
zapisane w urządzeniu USB mogły
ulec uszkodzeniu.
ˎˎ Opisywany zestaw może
wyświetlać tylko liczby i litery
alfabetu. Pozostałe znaki, których
nie można wyświetlić, są widoczne
w postaci „_”.
Urządzenie USB nie jest
rozpoznane.
ˎˎ Wyłącz urządzenie i podłącz
urządzenie USB, a następnie włącz
ponownie urządzenie.
ˎˎ Informacje w rozdziale „Informacje
dotyczące zgodnych urządzeń”
(str. 38).
ˎˎ Urządzenie USB nie działa
prawidłowo. Zapoznaj się z
instrukcją obsługi urządzenia USB,
aby dowiedzieć się, jak rozwiązać
ten problem.
Nie można uruchomić
odtwarzania.
ˎˎ Wyłącz urządzenie i podłącz
urządzenie USB, a następnie włącz
ponownie urządzenie.
ˎˎ Informacje w rozdziale „Informacje
dotyczące zgodnych urządzeń”
(str. 38).
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
od pierwszego pliku.
ˎˎ Ustaw normalny tryb odtwarzania
(str. 21).

Nie można odtworzyć pliku audio.
ˎˎ Nie można odtwarzać plików MP3

* Opisywany zestaw obsługuje systemy
FAT16 i FAT32, ale nie każde urządzenie
USB obsługuje wszystkie systemy FAT.
Szczegółowe informacje w instrukcji
obsługi poszczególnych urządzeń USB
lub u producenta.

Tuner
Występuje mocny przydźwięk lub
szum, albo brak jest możliwości
odbioru stacji. (Na wyświetlaczu
miga napis „TUNED” lub „ST”.)
ˎˎ Podłącz właściwie antenę.
ˎˎ Zmień miejsce ustawienia anteny
i jej orientację, aby uzyskać lepszy
odbiór.

antenę zewnętrzną.

ˎˎ Wyłącz znajdujące się w pobliżu

urządzenia elektryczne.

Urządzenie BLUETOOTH
Nie można przeprowadzić
parowania.
ˎˎ Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
zestawu.
ˎˎ Parowanie może się nie udać,
jeżeli w sąsiedztwie zestawu
znajdują się inne urządzenia
BLUETOOTH. W takim przypadku
wyłącz pozostałe urządzenia
BLUETOOTH.
ˎˎ Przy wybieraniu numeru
modelu (opisywanego
zestawu) należy koniecznie
wprowadzić prawidłowy klucz
dostępu z poziomu urządzenia
BLUETOOTH.
Urządzenie BLUETOOTH nie może
wykryć zestawu lub na
wyświetlaczu widoczny jest napis
„BT OFF”.
ˎˎ Ustaw sygnał BLUETOOTH na
„BT ON” (str. 29).
Nie można nawiązać połączenia.
ˎˎ Podłączane urządzenie
BLUETOOTH nie obsługuje profilu
A2DP i nie można go podłączyć do
zestawu.
ˎˎ Włącz funkcję BLUETOOTH
urządzenia BLUETOOTH.
ˎˎ Nawiąż połączenie z poziomu
urządzenia BLUETOOTH.
ˎˎ Usunięto informacje o parowaniu.
Przeprowadź ponownie operację
parowania.
ˎˎ Usuń informację o sparowaniu
urządzenia BLUETOOTH (str. 27)
i ponownie przeprowadź operację
parowania (str. 24).

Informacje dodatkowe

w formacie MP3 PRO.
ˎˎ Mogą występować problemy
z prawidłowym odtwarzaniem
niektórych plików AAC.
ˎˎ Nie można odtwarzać plików AAC
zawierających strumień wideo.
ˎˎ Nie można odtwarzać plików WMA
w formacie Windows Media Audio
Lossless (bezstratny) i Professional
(profesjonalny).
ˎˎ Nie są obsługiwane urządzenia
USB sformatowane w innym
systemie plików niż FAT16 lub
FAT32.*
ˎˎ Jeżeli używane urządzenie USB
jest podzielone na partycje,
można odtworzyć tylko pliki
z pierwszej partycji.
ˎˎ Zestaw może odtwarzać pliki
tylko do 8 poziomu zagnieżdżenia
folderów.
ˎˎ Nie można odtwarzać plików
zakodowanych lub chronionych
hasłem.
ˎˎ Z poziomu opisywanego zestawu
nie można odtwarzać plików
z ochroną praw autorskich DRM
(Digital Rights Management).

ˎˎ Podłącz dostępną w handlu
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Dźwięk przeskakuje lub faluje,
albo dochodzi do zrywania
połączenia.
ˎˎ Zestaw i urządzenie BLUETOOTH
znajdują się zbyt daleko od siebie.
ˎˎ Usuń lub spróbuj ominąć
przeszkody znajdujące się
między zestawem a urządzeniem
BLUETOOTH.
ˎˎ Jeżeli w pobliżu znajduje się sprzęt
wytwarzający promieniowanie
elektromagnetyczne, na przykład
bezprzewodowa sieć LAN, inne
urządzenie BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, odsuń je.
Nie słychać dźwięku z urządzenia
BLUETOOTH za pośrednictwem
opisywanego zestawu.
ˎˎ Zwiększ najpierw głośność
w przypadku urządzenia
BLUETOOTH, po czym wyreguluj
głośność przy użyciu VOL +/−.
Występują mocny przydźwięk,
szum lub zniekształcenia dźwięku.
ˎˎ Usuń lub spróbuj ominąć
przeszkody znajdujące się
między zestawem a urządzeniem
BLUETOOTH.
ˎˎ Jeżeli w pobliżu znajduje się sprzęt
wytwarzający promieniowanie
elektromagnetyczne, na przykład
bezprzewodowa sieć LAN, inne
urządzenie BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, odsuń je.
ˎˎ Zmniejsz poziom głośności
podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.

Funkcja Party Chain
Nie można uruchomić funkcji Party
Chain.
ˎˎ Sprawdź połączenia (str. 31).
ˎˎ Upewnij się, że przewody audio
zostały prawidłowo podłączone.
ˎˎ Ustaw głośność.
Nie słychać dźwięku po wybraniu
funkcji wejścia audio.
ˎˎ Wyreguluj głośność na
podłączonym sprzęcie.
ˎˎ Spróbuj wyłączyć zestaw, po czym
włączyć go ponownie.
Na wyświetlaczu miga „PARTY”
i „CHAIN”.
ˎˎ Wybrano funkcję wejścia audio
w ramach funkcji Party Chain.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/–,
aby wybrać inną funkcję.
ˎˎ Spróbuj wyłączyć zestaw, po czym
włączyć go ponownie.

Resetowanie zestawu
Jeżeli zestaw nadal nie działa
poprawnie, można przywrócić jego
domyślne ustawienia fabryczne.
Użyj przycisków na subwooferze,
aby wykonać tę operację.

1

Odłącz przewód zasilający, po
czym ponownie go podłącz.

2
3

Naciśnij , aby włączyć zestaw.
Przytrzymaj jednocześnie
wciśnięte przyciski FUNCTION
i  do momentu pojawienia się
napisu „RESET” na wyświetlaczu.
Zostaną przywrócone ustawienia
fabryczne w przypadku wszystkich
ustawień skonfigurowanych przez
użytkownika, np. zaprogramowanych
stacji radiowych, ustawień
programatora oraz zegara.
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Komunikaty
Podczas tej operacji na
wyświetlaczu może pojawić się
jeden z poniższych komunikatów.
CHILD LOCK
Została włączona funkcja blokady
rodzicielskiej.
CODE 01
Z podłączonego telewizora, na
wejście gniazda OPT IN podawany
jest nieobsługiwany sygnał audio.
Informacje w rozdziale „Gdy
nie słychać dźwięku telewizora
z zestawu” (str. 17).

PAIRING
Zestaw znajduje się w trybie
parowania.
READING
Zestaw odczytuje informacje
zapisane w urządzeniu USB.
Niektóre operacje nie są dostępne.
TIME NG
Godzina włączenia i wyłączenia
programatora odtwarzania są takie
same.

ERROR
Nie można rozpoznać urządzenia
USB lub podłączono nieznane
urządzenie.

HOST
Po uruchomieniu funkcji Party Chain
zestaw staje się Gospodarzem
imprezy.
NoDEVICE
Nie podłączono urządzenia USB.
NO TRACK
Do zestawu nie przesłano
żadnego pliku, który nadaje się do
odtworzenia.

Informacje dodatkowe

GUEST
Po uruchomieniu funkcji Party Chain
zestaw staje się Gościem imprezy.

NOT SUPPORT
Podłączono nieobsługiwane
urządzenie USB lub urządzenie
USB podłączono za pośrednictwem
koncentratora USB.
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Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
ˎˎCałkowicie odłączyć przewód sieciowy

od gniazda sieciowego, jeśli urządzenie
nie będzie użytkowane przez dłuższy
okres czasu. Odłączając opisywane
urządzenie należy zawsze chwytać za
wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.
ˎˎJeśli do obudowy dostanie się ciało
obce lub ciecz, należy przed dalszym
użytkowaniem odłączyć urządzenie
od zasilania sieciowego i przekazać do
sprawdzenia przez wykwalifikowany
personel.
ˎˎ(Dotyczy klientów w USA)
Ze względów bezpieczeństwa jedna
końcówka wtyczki jest szersza
niż pozostałe, co uniemożliwia
nieprawidłowe włożenie wtyczki
do gniazda. W razie problemów
z włożeniem wtyczki do oporu do
gniazda, należy skontaktować się
z punktem sprzedaży.
ˎˎWymianę przewodu zasilającego należy
zlecać wyłącznie specjalistycznemu
punktowi serwisowemu.

O wyborze miejsca
ˎˎNie ustawiać urządzenia w pozycji

przechylonej lub w miejscu, gdzie
jest bardzo gorąco, zimno, występuje
kurz, brud lub wilgoć albo gdzie brak
właściwej wentylacji, występuje
duże nasłonecznienie, drgania lub
intensywne światło.
ˎˎUstawiając zestaw na powierzchniach
pokrytych specjalnym preparatem
(na przykład woskiem, olejem, pastą),
należy zachować ostrożność, aby
uniknąć plam lub przebarwień.
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O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
ˎˎNagrzewanie się subwoofera podczas

pracy jest normalnym zjawiskiem i nie
powinno budzić niepokoju.
ˎˎNie dotykać obudowy, jeśli urządzenie
było używane przez dłuższy czas z dużą
głośnością, gdyż może ona być gorąca.
ˎˎNie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

O zestawie głośnikowym
Opisywany zestaw głośnikowy nie
jest magnetycznie ekranowany
i może powodować zniekształcenia
magnetyczne obrazu na ekranie
znajdującego się w pobliżu telewizora.
W takim przypadku należy wyłączyć
telewizor, odczekać 15 do 30 minut, po
czym włączyć go ponownie. W razie braku
poprawy odsuń zestaw od telewizora.

Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką
lekko zwilżoną łagodnym roztworem
detergentu.
Nie używaj ostrych myjek, proszku do
szorowania ani rozpuszczalników takich
jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol.

Informacje na temat łączności
BLUETOOTH
ˎˎUrządzenia BLUETOOTH powinny

znajdować się w odległości
maksymalnie 10 metrów od siebie
(bez przeszkód). Efektywny zasięg
łączności może ulec zmniejszeniu
w następujących sytuacjach.
ˋˋ Gdy pomiędzy urządzeniami
z nawiązanym połączeniem
BLUETOOTH znajduje się jakaś osoba,
metalowy przedmiot, ściana lub inny
rodzaj przeszkody
ˋˋ W miejscach z zainstalowaną
bezprzewodową siecią LAN
ˋˋ Wokół użytkowanych kuchenek
mikrofalowych
ˋˋ W miejscach występowania innych
fal elektromagnetycznych

ˎˎOpisywane urządzenie obsługuje

i bezprzewodowa sieć LAN
(IEEE 802.11b/g) wykorzystują to
samo pasmo częstotliwości (2,4
GHz). Korzystając z urządzenia
BLUETOOTH w sąsiedztwie urządzenia
z funkcją bezprzewodowej sieci
LAN, mogą występować zakłócenia
elektromagnetyczne. Wynikiem
tego mogą być niższe szybkości
transmisji danych, szum lub problemy
z nawiązaniem połączenia. W takim
przypadku można spróbować
skorzystać z poniższych środków
zaradczych:
ˋˋ Połączenie między opisywanym
zestawem a urządzeniem
BLUETOOTH należy nawiązywać
w odległości co najmniej
10 metrów od sprzętu z funkcją
bezprzewodowej sieci LAN.
ˋˋ Gdy urządzenie BLUETOOTH
jest wykorzystywane w zasięgu
do 10 metrów, wówczas należy
wyłączyć zasilanie sprzętu z funkcją
bezprzewodowej sieci LAN.
ˎˎFale radiowe emitowane przez
opisywane urządzenie mogą zakłócać
pracę elektronicznej aparatury
medycznej. Z uwagi na fakt, że
zakłócenia te mogą powodować
nieprawidłowe działanie pewnych
urządzeń, należy pamiętać o wyłączeniu
zasilania opisywanego zestawu
i urządzenia BLUETOOTH w poniższych
miejscach:
ˋˋ W szpitalach, pociągach, samolotach,
na stacjach benzynowych
i w miejscach, gdzie mogą
występować łatwopalne gazy
ˋˋ W pobliżu drzwi automatycznych lub
przycisków przeciwpożarowych

funkcje bezpieczeństwa zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH, zapewniające
odpowiedni poziom bezpieczeństwa
w trakcie łączności realizowanej
z użyciem technologii BLUETOOTH.
Taki poziom zabezpieczenia może być
jednak niewystarczający przy pewnych
ustawieniach lub innych czynnikach,
należy więc zawsze zachować
ostrożność w trakcie nawiązywania
łączności z wykorzystaniem technologii
BLUETOOTH.
ˎˎFirma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody lub straty
wynikłe z wycieków informacji w trakcie
nawiązanej łączności z użyciem
technologii BLUETOOTH.
ˎˎNie można zagwarantować
prawidłowego działania łączności
BLUETOOTH w przypadku każdego
urządzenia BLUETOOTH o tym samym
profilu co opisywany zestaw.
ˎˎUrządzenia BLUETOOTH podłączone
do opisywanego zestawu muszą być
zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH
określoną przez Bluetooth SIG, Inc.
i muszą posiadać atest zgodności.
Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie
jest zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH, mogą zdarzyć się
przypadki, kiedy parametry lub
dane techniczne danego urządzenia
BLUETOOTH uniemożliwiają nawiązanie
połączenia, albo mogą powodować
rozbieżności w metodzie sterowania,
wyświetlaniu lub obsłudze.
ˎˎW przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH podłączonych do
opisywanego urządzenia i przy
pewnych warunkach nawiązanej
łączności i warunkach otoczenia, mogą
występować szumy lub zaniki dźwięku.

Informacje dodatkowe

ˎˎUrządzenia BLUETOOTH
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Dane techniczne
Aktywny subwoofer
(SA-WGT1)
Sekcja wzmacniacza
Model w Stanach Zjednoczonych:
MOC WYJŚCIOWA I CAŁKOWITE
ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE
(moc wyjściowa wg komisji FTC):
Przedni L/Przedni P:
Przy obciążeniach 3-omowych
i wysterowanych obu kanałach,
w zakresie od 400 do 10 000 Hz;
znamionowa minimalna moc
skuteczna 32 W na kanał, przy
całkowitych zniekształceniach
harmonicznych nie większych niż
1,0% w zakresie od 250 mW do
znamionowej mocy wyjściowej.
Moc wyjściowa (referencyjna):
Przedni L/Przedni P:
40 W + 40 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
180 W (przy 4 omach, 100 Hz)
Model brazylijski:
Całkowita skuteczna moc wyjściowa:
200 W
Przedni L/Przedni P:
Skuteczna moc wyjściowa:
80 W (2 × 40 W na kanał przy
3 omach, 1 kHz, 10% THD*)
Subwoofer:
Skuteczna moc wyjściowa:
120 W (przy 4 omach, 100 Hz, 10%
THD*)
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Inne modele:
Moc wyjściowa (znamionowa):
Przedni L/Przedni P:
32 W + 32 W (przy 3 omach, 1 kHz,
1% THD*)
Moc wyjściowa (referencyjna):
Przedni L/Przedni P:
40 W + 40 W (na kanał przy
3 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
180 W (przy 4 omach, 100 Hz)
* Całkowite zniekształcenia harmoniczne

Sekcja głośników
Zestaw głośnikowy:
Subwoofer, bass reflex
Typ głośnika:
180 mm, stożkowy
Impedancja znamionowa:
4 omy

Wejścia
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
Napięcie 0,8 V, impedancja
47 kiloomów
OPT IN:
Obsługiwany sygnał audio:
2-kanałowy liniowy PCM

Wyjścia
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napięcie 2 V, impedancja 1 kiloom

Sekcja USB

Tuner stereofoniczny FM,
superheterodynowy FM
Antena:
Antena przewodowa FM
Zakres strojenia:
Modele amerykańskie
i brazylijskie:
87,5 MHz - 108,0 MHz (krok
100 kHz)
Inne modele:
87,5 MHz - 108,0 MHz (krok
50 kHz)

Obsługiwany format:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
16-bitowy PCM
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV:
8 kHz – 48 kHz
Obsługiwane urządzenie USB:
Klasa pamięci masowych
Prąd maksymalny:
1A
Gniazdo (USB):
Typ A

Sekcja BLUETOOTH
System łączności:
Standard BLUETOOTH wersja 3.0
Wyjście:
Klasa mocy standardu
BLUETOOTH 2
Maksymalny zasięg łączności:
Około 10 m w zasięgu wzroku1)
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Metoda modulacji:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Zgodne profile BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Obsługiwane kodeki:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)

Informacje dodatkowe

Sekcja tunera

1)

Faktyczny zasięg zależy od takich
czynników, jak przeszkody między
urządzeniami, pola magnetyczne wokół
kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, czułość odbioru,
parametry anteny, system operacyjny,
oprogramowanie użytkowe itp.
2) Profile standardu BLUETOOTH
określają cele nawiązywanej łączności
BLUETOOTH między urządzeniami.
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Zestaw głośnikowy
(SS-GT1)

Zestaw głośnikowy:
2-drożny zestaw głośnikowy
Typ głośnika:
Kanał L:
Niskotonowy: 2 × 80 mm,
stożkowy
Wysokotonowy: 40 mm, stożkowy
Kanał P:
Niskotonowy: 2 × 80 mm,
stożkowy
Wysokotonowy: 40 mm, stożkowy
Impedancja znamionowa:
3 omy

Ogólne

Zasilanie:
Modele amerykańskie
i meksykańskie:
120 V prądu zmiennego, 60 Hz
Model latynoamerykański (za
wyjątkiem modeli boliwijskich,
chilijskich, argentyńskich
i meksykańskich):
110 V – 240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Modele przeznaczone na rynek
Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, Kenii
i Nigerii:
120 V – 240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Inne modele:
220 V – 240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
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Pobór mocy:
70 W
Pobór mocy (w trybie oszczędzania
energii):
Model w Europie:
0,5 W (przy wyłączonym trybie
gotowości BLUETOOTH)
6 W (przy włączonym trybie
gotowości BLUETOOTH)
Inne modele:
0,5 W
Wymiary (SZER./WYS./GŁĘB.)
(orientacyjne):
Aktywny subwoofer:
290 mm × 420 mm × 275 mm
Zestaw głośnikowy:
800 mm × 110 mm × 102 mm
Masa (orientacyjna):
Aktywny subwoofer:
7,1 kg
Zestaw głośnikowy:
2,8 kg
Ilość:
Aktywny subwoofer:
1 szt.
Zestaw głośnikowy:
1 szt.

Dostarczane akcesoria
Optyczny kabel cyfrowy (1)
Pilot zdalnego sterowania (1)
Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)
Antena przewodowa FM (1)

Konstrukcja i dane techniczne mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia.

Informacje dodatkowe
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Informacje dodatkowe
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