Микро Hi-Fi
Аудио
Система

Инструкции за експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационните отвори
на устройството с вестници, покривки,
завеси и др. Не поставяйте запалени свещи
върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов
удар, не излагайте устройството на влага
и източници пръскащи течности и не
поставяйте предмети, пълни с течности
(например вази), върху устройството.
Не инсталирайте устройството в
затворени пространства като лавици и
вградени шкафове.
Тъй като устройството се изключва
от електрическата мрежа посредством
щепсела на кабела, свържете устройството към удобен за достъп електрически
контакт.
Не излагайте батерии или устройства
на високи температури, като например
на влиянието на пряка слънчева светлина,
въздействието на огън или подобни.
Прекалено силният звук при слушане със
слушалки може да предизвика загуба на
слуха.
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Внимание
Използването на оптични инструменти
с това устройство може да представлява
риск за зрението Ви.

Това устройство е класифицирaно като
CLASS 1 LASER продукт. Маркировката
е разположена от задната страна.

Забележка за потребители
в страни, попадащи под изискванията на директивите
на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Оторизираният представител на EMC и безопасност на продукта
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на
устройството, се обръщайте към адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.

Изхвърляне на стари
електрически и електронни уреди (Приложимо за страни от Европейския съюз и други
европейски страни,
използващи система за
разделително събиране
на отпадъци)

Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай могат да
се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили
продукта.

Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо
за страните от Европейския съюз и други
европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на
отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен
отпадък. Изхвърлянето на батериите
на правилното място ще предотврати
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат в противен
случай, при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси. В случай, че поради мерки за
безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде
свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батерията ще бъде правилно изхвърлена,
предайте устройството, когато животът му изтече, в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Относно всички
други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне
на батериите от продукта. Предайте
продукта в правилния събирателен пункт
за рециклиране на батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
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Относно това ръководство
• Инструкциите в това ръководство се
отнасят за моделите CMT-DH70SWR и
CMT-DH50R.
Всеки модел се състои от следните
компоненти.
CMT-DH70SWR:
Основно тяло:
HCD-DH70SWR
Система високоговорители
SS-CDH70SWR (Предни високоговорители)
SA-WDH70SWR (Събуфер)
CMT-DH50R:
Основно тяло
HCD-DH50R
Система високоговорители
Европейски и руски модели:
SS-CDH50R2 (Предни високоговорители)
Азиатски модели:
SS-CDH50R (Предни високоговорители)
В това ръководство, за илюстрация на
основните положения е използван моделът
CMT-DH70SWR освен ако изрично не е
упоменато друго.
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, упоменати отго• Иконки като
ре на обяснение, поясняват какъв тип
медия може да се използва за обяснената
функция.
• Контролното меню може да е различно
в зависимост от диска.
• Опциите в контролното меню може да
се различават в зависимост от зоната.
• Менюто с настройки може да е различно
в зависимост от областта.
• Редът на извеждане на опциите може да
е различен;
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Дискове, които системата може да възпроизвежда
Вид
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Лого на диска

Характеристики

DVD VIDEO

• DVD-R/DVD-RW в DVD
VIDEO формат или
видео формат
• DVD+R/DVD+RW в
DVD VIDEO формат

VR режим
(видео запис)

• DVD-R/-RW във VR
режим (видео запис)

VIDEO CD

• VIDEO CD (Ver. 1.1 и 2.0
дискове)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM
във видео CD формат
или Super

CD

• AUDIO CD*
• CD-R/CD-RW в аудио
CD формат

Икони

Вид

Лого на диска

Характеристики

Икони

DATA CD

• CD-R/CD-RW/CD-ROM в
DATA CD формат, съдържащ МР3 файлове, JPEG
файлове с изображения и
DivX видео файлове 3, и
съответстващ с ISO 9660
Level 1/Level 2, или Joliet
(разширен формат)

DATA DVD

• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW в DATA
DVD, съдържащ MP3 файлове,
JPEG файлове с изображения
и DivX видео файлове във
формат, който съответства
на UDF (Универсален формат
за дискове)

• МР3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандартен формат за компресиране на аудио данни, дефиниран от ISO/MPEG. MP3 файловете трябва да бъдат в MPEG1 Audio Layer 3 формат.
• JPEG файловете с изображения трябва да съответстват на DCF формата за файлове.
(DCF “Design rule for Camera File System”: Стандарт за изображения от цифрови фотоапарати, наложен от Японската асоциация по електроника и информационни технологии
(JEITA).)
• DivX видео файлове: DivX видео файловете трябва да се записват в DivX видео формат с
продължение “.avi” или “.divx”.
• MPEG4 видео файлове: MPEG4 видео файловете трябва да се записват в МР4 формат на
файла с продължение “.mp4” или “.m4v”.
• ISO 9660: Формат от файлове и папки на CD-ROM, определен от ISO (Международна
организация по стандартизация).
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Дискове, които системата не може
да възпроизвежда
• CD-ROM, записан във формат PHOTO
CD
• DATA CD, записани в MP3 PRO формат
• Частите с данни на CD-Extra 1)
• Частите с данни на Mixed CDs 2)
• Super Audio CD
• DVD аудио дискове
• DVD-RAM
• CPRM съвместими с DVD-R/RWзаписани в Copy-once програми 3)
• Диск с нестандартна форма (например
карта, сърце)
• Диск с хартия, тиксо или стикери по
него
• Дискове със залепени етикети, от
които се подава лепило;
• Дискове с отпечатани заглавия с мастило, което е лепкаво на допир;
1)

CD-Extra: Този формат записва аудио (AUDIO
CD данни) от записи в сесия 1 и данни от
записи в сесия 2.
2)
Mixed CD: Този формат записва данни за
първия запис и аудио (AUDIO CD данни) от
втория и последващи записи в сесията.
3)
CPRM: “Content Protection for Recordable Media”
е кодираща технология, която защитава
авторските права за Copy-once програми.

Вижте „Регионални кодове за DVD VIDEO,
които можете да възпроизвеждате
посредством тази система” и „Забележки за дисковете” (стр. 117), които се
отнасят за регионалния код и забележки за
дисковете.
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Ръководство за частите и бутоните
Основен корпус

1
Бутон ?/1 ( захранване) (стр. 23,
71, 113)

2
Индикатор STANDBY (стр. 100)

Натиснете, за да включите или изключите системата.

3
Вход за диск

Ръководство за частите и бутоните

Това ръководство обяснява основно операциите, когато използвате устройството за
дистанционно управление, но същите операции могат да бъдат извършени като използвате бутоните на устройството, които имат същите или подобни имена.

Светва когато изключите системата.
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4
./> (бързо превъртане
напред/назад) бутон (стр. 34, 36,
40, 52, 80)

+/– бутон (стр. 36, 74, 113)
Натиснете, за да изберете папка.

Натиснете, за да намерите точка в записа, файла, главата или видео файла.

0
Бутон VOLUME +/– (стр. 17, 35)

PRESET +/– бутони (стр. 68, 84)

Завъртете, за да регулирате нивото на
звука.

Натиснете, за да изберете зададена
станция.

5
Бутон N(възпроизвеждане) (стр.
25, 35, 36, 71, 76, 79)
Натиснете, за да започнете възпроизвеждане.

6
Бутон X (пауза) (стр. 36)
Натиснете, за да направите пауза във
възпроизвеждането.

7
Бутон x (стоп) (стр. 24, 36, 37,
38, 40, 67, 70, 71)
Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.

8
Бутон FUNCTION +/– (стр. 25, 67,
74, 75, 85, 113)
Натиснете, за да изберете функция.
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9

qa
Бутон REC TO USB (стр. 71, 76, 77)
Натиснете, за а прехвърлите музика от
диск или да запишете звук от аналогов
аудио източник към свързаното USB
устройство. Натиснете, за да маркирате
номерата по време на запис.

qs
Бутон Z (отстраняване) (стр.
24, 35)
Натиснете, за да отстраните диска.

qd
Дисплей (стр. 21)

qf
(USB) порт (стр. 70, 75, 77)

Ръководство за частите и бутоните

Свържете допълнително USB устройство.

qg
(освен за европейските модели)
Жак MIC (стр. 85)
Свържете микрофон.

MIC LEVEL +/– контрол (стр. 85)
Завъртете, за да регулирате нивото на
звук на микрофона.

ECHO LEVEL +/– контрол (стр. 85)
Завъртете, за да регулирате нивото на
отзвук.

qh
Жак AUDIO IN (стр. 75, 98)
Свържете допълнителен компонент като
например портативен аудио плейър.

qj
Жак PHONES
Свържете слушалки.

qk
Сензор за дистанционно управление

Продължава l
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Устройство за дистанционно управление
(само за европейски модели)

(освен за европейските модели)
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Натиснете, за да включите или изключите системата.

6
Бутон PICTURE NAVI (стр. 51, 79)
Натиснете, за да изведете миниатюрни
изображения.

2
Бутон TMER MENU (стр. 32, 90, 91)

7
(само за европейски модели)
Бутон REPEAT (стр. 51, 83)

Натиснете, за да настроите таймерите
и часа.

Натиснете, за да слушате диск, USB
устройство или запис многократно.

3
Бутон FUNCTION (стр. 25, 67, 74,
75, 85, 113)

(освен за европейски модели)
Бутон REPEAT/FM MODE (стр. 50,
68, 83,112)

Натиснете, за да изберете функцията.

Натиснете, за да слушате диск, USB
устройство или запис многократно.
Натиснете, за да изберете прием на FM
(моно или стерео)

Бутон FUNCTION +/– (стр. 25, 67,
74, 75, 85, 113)
Натиснете, за да изберете функцията.

4
Бутон DISPLAY (стр. 25, 93, 113)
Натиснете, за да преминете в дисплей
часовник.

5
Бутон DIMMER (стр. 92)
Натиснете, з ада изберете нивото на
яркост на дисплея.

8
Бутон AUDIO (стр. 38, 85, 96, 98)
Натиснете, за да изберете желания аудио
сигнал на телевизионния екран.

Ръководство за частите и бутоните

1
Бутон ?/1 (захранване) (стр. 23,
71)

9
Бутон SUBTITLE (стр. 37)
Натиснете, за да промените езика на субтитрите (само за DVD VIDEO дискове).

Продължава l
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0
Бутон ANGLE (стр. 37)
Натиснете, за да промените ракурса
(само за DVD VIDEO дискове и дискове с
различен
ракурс).

Бутон MEMORY SELECT (стр. 71)
Свържете Sony Ericsson мобилен телефон
към устройството.
Натиснете, за да изберете вградена памет
или Memory Stick на Sony Ericsson мобилен
телефон като източник на възпроизвеждане или дестинация за прехвърляне на
файлове.

qa
Бутони

+/– (стр. 36, 74)

Натиснете, за да изберете папка.

qs
(само за европейски модели)
Бутон DVD/USB MENU (стр. 38, 51,
54, 78, 99)
Натиснете, за да включите опции на
меню на телевизионния екран.

(освен за европейски модели)
Бутон DVD/USB/TUNER MENU (стр. 38,
51, 54, 67, 78, 99)
Натиснете, за да включите опции на
меню на телевизионния екран.
Натиснете, за да изберете прием на
радиостанция.

qd
(само за европейски модели)
Бутон EQ (стр. 84)
Натиснете, за да изберете “BASS” или
“TREBLE” за регулиране.

(освен за европейски модели)
Бутон EQ/DSGX (стр. 84)
Натиснете, за да изберете “BASS” или
“TREBLE” за регулиране или включване или
изключване на “DSGX”.
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qf
Бутони VOLUME +/– (стр. 35)

Бутони TV VOL +/– (стр. 32)

Натиснете, за да започнете възпроизвеждане.

Натиснете, за да регулирате силата на
звука на телевизора.

Бутон X (пауза) (стр. 12, 36)

qg
Бутон DISPLAY (стр. 27, 34, 47,
72, 97, 124)

Бутон x (стоп) (стр. 36, 37, 38,
40, 67, 70, 71)

Натиснете, за да включите или изключите контролното меню от телевизионния
екран.
Контролното меню се извежда само когато изберете функция “DVD” или “USB”.

qh
Бутон PRESET +/– (стр. 68, 84)
Натиснете, за да изберете предварително
настроена станция.

./> (преминаване напред/назад) бутони (стр. 34, 46, 40, 52, 80)

Натиснете, за да направите пауза във
възпроизвеждането.

Натиснете, за да спрете възпроизвеждането.

m/M (бързо превъртане напред/назад) бутон (стр. 36)
Натиснете, за да намерите точка в записа, файла, главата или видео файла.

Бутон

SLOW/SLOW

(стр. 36)

Натиснете, за да преглеждате при забавен
каданс.

Бутон TUNING +/– (стр. 67)

Натиснете, за да изберете запис, файл или
видео файл.

Натиснете, за да настроите на желаната
станция.

TV CH+/–1) бутон (стр. 32)

qk
Бутон TV1) (стр. 32)

Натиснете, за да промените телевизионните канали.

Ръководство за частите и бутоните

Натиснете, за да регулирате силата на
звука.

qj
Бутон H2) (възпроизвеждане)
(стр. 35, 36, 71, 76, 79)

Натиснете, за да работите с функциите
на телевизора.
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ql
Бутон c STEP C(стр. 36)

wd
Бутон DVD TOP MENU (стр. 36)

Натиснете, за да възпроизвеждате кадър
по кадър, когато има пауза във възпроизвеждането.

Натиснете, за да изведете DVD заглавие
на телевизионния екран.

w;
Бутон

wf
Бутон CLEAR (стр. 33, 42, 47, 48,
52, 74, 80, 82)

ADVANCE (стр. 36)

Натиснете, за да преминете към следваща
сцена по време на възпроизвеждане.

Бутон REPLAY (стр. 36)
Натиснете, за да възпроизведете отново
предишна сцена по времена възпроизвеждане.

w;
Бутон O RETURN (стр. 40, 52,
74, 80)
Натиснете, за да върнете към предишно
меню на телевизионния екран.

wa
Бутон ENTER (стр. 27, 32, 67, 72,
82, 87, 90, 114)
Натиснете, за да въведете настройки.

ws
Бутони V/v/B/b (стр. 27, 31, 32,
36, 57, 67, , 72, 73, 82, 84, 87, 90,
114)
Натиснете, за да изберете опции от
менюто.
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Натиснете, за да изтриете предварително програмиран запис или файл.
Натиснете, за да изтриете файлове или
папки от свързано USB устройство.

Бутон -/--1) (стр. 32)
Натиснете, за да въведете едноцифрено
или двуцифрено число.

wh
Бутони с цифри2) (стр. 32, 36, 42,
57, 68)
Натиснете, за да изберете запис, файл или
видео файл.
Натиснете, за да въведете парола.

Бутон 10/01)
Натиснете, за да въведете двуцифрено
число.

Натиснете, за да промените ключ, който
да отговаря на гласовия диапазон.

Бутон SCORE (стр. 89)
Натиснете, за да започнете или да спрете
калкулацията на гласовите ви данни.

Бутон KARAOKE PON (стр. 86)
Натиснете, за да активирате функция
“Karaoke Pon”.

wj
Бутон SLEEP (стр. 90)

wl
Бутон THEATRE (стр. 44)
Натиснете, за да работите с функция
“Theatre Mode” (една от удобните BRAVIA
Sync опции).

e;
Бутон ONE TOUCH PLAY (стр. 44)
Натиснете, за да работите с функция
„One-Tоuch Play” (една от удобните
BRAVIA Sync опции).

ea
Бутон TV ?/11)

Натиснете, за да настроите таймера за
изключване.

1) (захранване) (стр. 32)
Натиснете, за да включите или изключите телевизора.

Бутон TV/VIDEO1) (стр. 32)

es
Бутон DSGX (стр. 84)

Натиснете, за да промените входния
източник н телевизора между телевизора
и други източници.

Натиснете, за да включите режим DSGX
(Dynamic Sound Generator X-tra).

Ръководство за частите и бутоните

wh
Бутон KEY CONTROL  (стр.
86)

wk
Бутон TIME/TEXT (стр. 93, 95)
Натиснете, за да промените информацията, която се появява на предния дисплей
или на телевизионния екран.

19BG

ed
(само за европейски модели)
Бутон FM MODE (стр. 68, 112)
Натиснете, за да изберете FM режим на
прием (моно или стерео).

ef
(само за европейски модели)
Бутон TUNER MEMORY (стр. 67)
Натиснете, за да настроите радиостанция.
1)

Този бутон се използва за работа с телевизор
с марка Sony. За повече подробности вижте
„Работа с телевизор с марка Sony” (стр. 32).
2)
Бутон с цифра 5, TV VOL +, VOLUME + и H
бутони на устройството за дистанционно
управление имат чувствителна на допир
точка. Използвайте чувствителната на допир
точка за отправна точка, когато работите
със системата.
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Дисплей

мация за записа или файла.
B Светва, когато ехото от микрофона
е включено (освен за европейски модели ) (стр. 85).
C Показва настоящия форматна
съраунда.
D Светва, когато режим Karaoke е
включен (освен за европейски модели)
(стр. 85).
E Извежда информация за текста.
F Светва, когато таймерът е настроен
(стр. 90).
G Светва, докато режим DSGX
(Dynamic Sound Generator X-tra) е
включен (стр. 84).
H Показва статуса на възпроизвеждане
на диска или USB устройството.
I Светва по време на трансфер или
запис (стр. 75).
J Показва избрания режим на възпроизвеждане (стр. 36, 46, 48, 49, 74, 82, 83).
K Светва, когато сте избрали моно звук
за стерео програма (стр. 67).

L Светва, когато сте настроили FM
стерео програма (стр. 68).

M Показва формата на файла.
N Светва, когато се избрали функция
“USB” (стр. 74).

O Показва типа на диска, койот възпроизвеждате.

P Светва, когато бъде изведен номер на

Ръководство за частите и бутоните

A Светва, когато бъде изведена инфор-

главата или файла.

Q Светва, когато възпроизвеждате
VIDEO CD с функция PBC (стр. 40).

R Светва, когато е настроена радиостанция. (стр. 67)

S Светва, когато извеждате видео
сигнал в режим NTSC.

T Светва, когато сте свързали правилно
USB устройство. (стр. 70)

U Светва, когато HDMI OUT жака е
правилно свързан към телевизора (стр.
25, 26).
V Светва когато “PRGRESSIVE
(COMPONENT OUT)” е в положение
“ON” (стр. 30).
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Подготовка за експлоатация

Свързване на системата здраво

или

A към десния високоговорител
B към левия високоговорител
C към събуфера (само за модел CMT-DH70SWR)
D FM антена (изтеглете я хоризонтално)
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E Свържете към кафявата страна
F АМ кръгова антена
G към стенния контакт

A FM/AM Антени

Открийте място и нагласете антената
за добро приемане, след това я настройте.
Дръжте антената далеч от кабелите на
високоговорителите, захранващия кабел и
USB кабела, за да избегнете смущения.

Прикачете приложените крачета към
всеки от ръбовете на предните високоговорители, за да не се плъзгат.
Предни високоговорители (ляво
(4)/дясно (4)/ Събуфер* (4)

Свържете приложения събуфер към устройството като използвате приложения кабел за високоговорители.
Събуферът се включва, когато включите
устройството. Нивото на звука на
събуфера се регулира автоматично според
нивото на звука на устройството.
Ако искате да регулирате нивотона
басите, включете SUBWOOFER LEVEL
от задната страна на събуфера.

Подготовка за експлоатация

B Високоговорители
C Събуфер (само за модел CMTDH70SWR)

Прикачане на крачета на високоговорителите

* само за модел CMT-DH70SWR

D Захранване

Свържете кабела за захранване към стенния контакт.
Натиснете ?/1, за да включите системата.
Ако приложеният адаптер за захранване не съвпада с формата на контакта,
откачете го от щекера(само за модели
оборудвани с адаптер).

Продължава l
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Поставяне на батериите
Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите и заредете две
приложени батерии размер R6 (размер АА),
първо страната E, като се съобразявате
с поляритета по-долу.

Забележка
Ако не използвате устройството за дистанционно управление за дълъг период от време,
извадете батериите, за да избегнете протичане
или корозия.

Съвет
При нормална работа, батериите трябва да
издържат до около 6 месеца.
Когато батериите вече не функционират,
подменете с нови.
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Когато пренасяте системата
Извършете следната процедура, за да
предпазите DVD механизма.
Използвате бутоните на устройството,
за да работите с него

1

Натиснете бутон ?/1, за да
включите системата.

2

Натиснете FUNCTION +/– неколкократно, за да изберете
“DVD”.

3

Уверете се, че в системата
няма заредени дискове и че се
появява индикация “NO DISC”.

4

Изключете кабела.

Свързване на телевизор

Когато свързвате към видео дек
Свържете видео дека към телевизор
посредством видео кабел (не е приложен).
Въпреки това не свързвайте видео дек
посредством това устройство към
телевизор. В противен случай може да
получите изтичане на видео информация,
когато гледате видео изображения от
тази система. Свържете това устройство директно към телевизор както е
показано по-долу.

(освен за европейски и руски модели)
Настройте цветовата система на PAL
или NTSC в зависимост от цветовата
система на вашия телевизор.
Настройките по подразбиране за цвят са
различни в зависимост от зоната. Всеки
път, когато извършите долуописаната
процедура цветовата система се променя
както следва:
NTSC y PAL

1 Натиснете бутон ?/1, за да
включите системата.

2 Натиснете FUNCTION (или
FUNCTION +/–) неколкократно, за
да изберете “DVD”.

3 Натиснете бутон ?/1, за да
изключите системата.

Подготовка за експлоатация

Ако телевизорът ви е оборудван с HDMI
входен жак, свържете HDMI OUT жака
лъм HDMI входния жак на телевизора.
Ако вашият телевизор с марка Sony има
функции BRAVIA Sync, можете да използвате различни BRAVIA Sync опции (стр. 44)
като извършите HDMI свързване.
Методите на свързване с подреждане по
реда с най-добро качество на изображението са както следва:
HDMI OUT жак (стр. 26) t
COMPONENT VIDEO OUT жакове (стр.
29) t VIDEO OUT жак (стр. 31)

Промяна на цветовата система

4 Натиснете DISPLAY неколкократно, докато на дисплея се появи часовник. (Пропуснете тази
стъпка ако “CONTROL FOR HDMI”
е в положение “ON” (стр. 29).)

5 Натиснете ?/1 на устройството като задържате натиснат
бутон N на устройството
(стр. 12).

Телевизор

Видео дек

Устройство
Не свързвайте
директно

Системата се включва автоматично
и цветовата система се сменя.
“COLOR NTSC” или “COLOR PAL” се
появява на дисплея.

Продължава l

25BG

Избор на HDMI OUT свързване

1

Свържете HDMI OUT жака към
HDMI входния жак на телевизора като използвате допълнителния HDMI кабел.

2

Свържете TV/VIDEO AUDIO
жака към TV audio входния жак
на телевизора като използвате
допълнителните аудио кабели.

Съвет
Трябва да свържете TV/VIDEO AUDIO IN жаковете аудио извеждащите жакове на телевизора ,
за да използвате опции “Theater Mode” и ”System
Audio Control” измежду възможните BRAVIA
Sync опции за системата.

Избор на вид извеждане на видео
сигнал от HDMI OUT жака.
Когато сте свързали устройството към
телевизора посредством HDMI кабел, изберете вида на сигнала, който да се извежда от HDMI OUT жака според телевизора
Ви ако се налага. За информация относно
телевизора, обърнете се към инструкциите за употреба на телевизора.

1 Включете телевизора и натиснете бутон ?/1, за да включите системата.

2 Включете телевизора към входа
свързан към HDMI OUT жака на
системата.
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3 Натиснете FUNCTION +/– (само

4 Натиснете

DISPLAY, когато
възпроизвеждането е спряло.
На телевизионния екран се появява
контролното меню.

5 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(SETUP), след това натиснете
ENTER.
Появяват се опциите за “SETUP”.

6 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “CUSTOM”,
след това натиснете ENTER.

9 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната
настройка, след това натиснете ENTER.
• AUTO (1920 х 1080р): Системата
извежда оптимален видео сигнал за
съответния телевизор
• 1920 х 1080i: Системата извежда
видео сигнал 1920 х 1080i
• 1280 х 720р: Системата извежда
видео сигнал 1280 х 720р
• 720 х 480/576р: Системата извежда
видео сигнал 720 х 480/576р
1) i: interlace
2) p: прогресивен

Подготовка за експлоатация

за европейски модели)/FUNCTION
(освен за европейски модели) или
FUNCTION +/– на устройството
неколкократно, за да изберете
“DVD”.

Появява се менюто с опции.

7 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “HDMI SETUP”,
след това натиснете ENTER.
Появяват се опциите за “HDMI
SETUP”.

8 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “HDMI
RESOLUTION”, след това натиснете ENTER.

27BG

Подготовка за използване на опции за
“BRAVIA Sync”
Като осъществите HDMI свързване
между системата и вашия телевизор оборудван с функция “BRAVIA Sync”, можете
да използвате следните “BRAVIA Sync”
опции (стр. 44).
• Theater Mode;
• One-Touch Play;
• System Power Off;
• Language Follow;
• System Audio Control.
Активиране на функция “BRAVIA Sync”
Трябва да активирате функция Control for
HDMI за телевизора и системата, за да
можете да използвате функция “BRAVIA
Sync”.
Ако извършите настройка “QUICK” (стр.
33), можете да промените настройките
за функция Control for HDMI по време на
самата процедура, както и езиковите
настройки и настройките за типа на
телевизора. В този случай активирайте
функция Control for HDMI за телевизора
по-късно (обърнете се към инструкциите
за употреба на телевизора).
Ако телевизорът ви е съвместим
с функция “Control for HDMI – Easy
Setting”,можете да използвате тази функция, за да активирате Control for HDMI
за телевизора и системата едновременно
като работите с телевизора. За подробности обърнете се към инструкциите за
употреба на телевизора.

Ако се налага да извършите процедурата
Control for HDMI отделно за системата,
извършете следното.

1 Включете телевизора и натиснете ?/1, за да включите
системата.

2 Настройте входния източник на
телевизора към HDMI вход.

3 Настройте Control for HDMI
функция за телевизора като
прегледате инструкциите за
употреба на телевизора.
Продължете със следващата стъпка,
за да настроите Control for HDMI
функция за системата.

4 Натиснете FUNCTION +/– (само
за европейски модели)/ FUNCTION
(освен за европейски модели) или
FUNCTION +/– на устройството
неколкократно, за да изберете
“DVD”.

5 Натиснете

DISPLAY, докато
системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се появява
контролното меню.

6 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(SETUP), след това натиснете
ENTER.
На телевизионния екран се появява
“SETUP”.
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7 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “CUSTOM”,
след това натиснете ENTER.

Когато свързвате към COMPONENT
VIDEO OUT жакове

Появява се менюто с опции.

Подготовка за експлоатация

8 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “HDMI SETUP”,
след това натиснете ENTER.
Появяват се опциите за “HDMI
SETUP”.

9 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “CONTROL
FOR HDMI”, след това натиснете
ENTER.
Появяват се опциите за “CONTROL
FOR HDMI”.

10 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “ON”, след
това натиснете ENTER.
• ON: Функция Control for HDMI
(стр. 63) от страната на системата е активирана.
• OFF: Функция Control for HDMI не
е възможна.

1

Свържете COMPONENT VIDEO
OUT жаковете към видео входните жакове на телевизора ви
като използвате допълнителните компонентни видео кабели.

2

Превключете телевизора към
вход свързан към COMPONENT
VIDEO OUT жаковете на системата.

3

Извършете „Промяна на
формата на извеждането на
видеосигнала от COMPONENT
VIDEO OUT жаковете” (стр. 30).

Забележки
• Ако се появи надпис „Please verify the HDMI
connection” (Моля проверете HDMI свързването), проверете дали HDMI връзката е
осъществена правилно.
• Изведените опции се различават в зависимост
от модела и страната.

Продължава l
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Промяна на формата на извеждането
на видеосигнала от COMPONENT VIDEO
OUT жаковете
Прогресивният сигнал е метод за извеждане на изображения на телевизора ви като
треперенето е сведено до минимум и изображението е изострено. За да използвате
този методтрябва да свържете телевизор, който приема прогресивни сигнали.
Можете да извеждате видео сигнали от
COMPONENT VIDEO OUT жаковете в
Interlace и Progressive формати.

1 Натиснете FUNCTION +/– (само
за европейски модели)/ FUNCTION
(освен за европейски модели) или
FUNCTION +/– на устройството
неколкократно, за да изберете
“DVD”.

2 Натиснете

DISPLAY, когато
възпроизвеждането е спряно.
На телевизионния екран се появява
контролното меню.

3 Натиснете V или v неколкократ(Нано, за да изберете
стройки) и след това натиснете
ENTER.
Появяват се опции за “SETUP”
(Настройки).

4 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “CUSTOM” и
след това натиснете ENTER.
Появява се меню с настройки.
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5 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “VIDEO SETUP”
и след това натиснете ENTER.
Появяват се опциите за “VIDEO
SETUP”.

6 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
“PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT)” и след това натиснете
ENTER.
Появяват се опциите за
“PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT)”.

7 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната
настройка, след това натиснете ENTER.
Настройката по подразбиране е
подчертана.
• OFF: Извежда interlace сигнали.
Изберете тази настройка когато:
– Телевизорът Ви не приема прогресивни сигнали.
– Телевизорът Ви е свързан към жакове различни от COMPONENT
VIDEO OUT жаковете.
• ON: Извежда прогресивни сигнали.
Изберете тази настройка когато:
– Телевизорът Ви приема прогресивни сигнали.
– Телевизорът Ви е свързан към
COMPONENT VIDEO OUT
жакове.
Когато изберете “ON” се появява
дисплей за потвърждение. Следвайте
долуизброените стъпки.

8 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “START” и след
това натиснете ENTER.

9 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “YES”.
Системата извежда прогресивни
сигнали. Когато изберете “NO”,
системата неизвежда прогресивни
сигнали.
Забележка
На телевизорът Ви няма да има изображение или
изображението няма да е ясно ако настройката
Ви не съвпада с телевизора или връзката.

Използвайте приложения видео кабел, свържете VIDEO OUT жака към видео входния
жак на вашия телевизор.

Подготовка за експлоатация

Системата извежда прогресивни
сигнали за около 5 секунди. Проверете
дали екранът е изведен правилно.

Избор на VIDEO OUT свързване
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Когато използвате телевизор
Включете телевизора и изберете видео
вход, така че да преглеждате картини от
системата.

Работа с телевизор с марка Sony
Можете да използвате следните бутони
при работа с телевизор с марка Sony. Тези
бутони са оцветени в жълто.
За “BRAVIA Sync” функции вижте „Използване на опции за “BRAVIA Sync”” (стр. 44).

За тази операция използвайте бутоните
на устройството за дистанционно
управление.
Когато сте свързали устройството към
стенен контакт за първи път, започнете
долната процедура от стъпка 2.

1

Натиснете ?/1, за да включите
системата.

2

Натиснете TIMER MENU.
Индикацията за часа примигва на
дисплея.
Ако на дисплея мига “PLAY SET”,
натиснете V или v неколкократно, за
да изберете „CLOCK SET” и след това
натиснете ENTER.

За да

Натиснете

Включите или
изключите телевизора

TV ?/1.

Превключите
входния източник
на тeлевизора и
други входящи
източници.

TV/VIDEO
докато задържате
бутон TV натиснат.

Изберете TV
канали

TV CH +/– или
бутоните с
цифри*, докато
задържате бутон
TV натиснат.

Забележка

TV VOL +/–
докато задържате
бутон TV натиснат.

За да спестите захранване в режим
на готовност

Регулирате нивото на звука на
телевизионните
високоговорители.

* За двуцифрени числа, задръжте бутон TV
натиснат и натиснете -/- - , след това натиснете числото. (Например, задръжте бутон
TV натиснат и натиснете -/- -, след това 2
и 5 за 25.)
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Настройка на часовника

3

Натиснете V или v неколкократно, за да настроите часа и
след това натиснете ENTER.

4

Изпълнете същата процедура,
за да настроите минутите.

Настройките на часовника се изгубват, когато
изключите захранването от стенния контакт
или когато токът спре внезапно.

Можете а изключите дисплея на часовника, докато системата е в режимна готовност, за да спестите захранване (стр.
93). За да въведете режим на спестяване
на захранване, “CONTROL FOR HDMI”
трябва да е в позиция “OFF” (стр.29).

Извършване на бърза
настройка

4

Натиснете ENTER без да зареждате диск.
На телевизионния екран се появява
надпис “LANGUAGE SETUP”.

Преди да използвате системата можете
да направите минимални основни
настройки в “QUICK” настройки. Ако
не искате да извършите настройки в
“QUICK” настройки, натиснете CLEAR
в стъпка 3. Съобщението с напътствия
изчезва от екрана на телевизора.

1

Включете телевизора и изберете видео вход.

2

Натиснете ?/1, за да включите
системата.
Забележки
• Уверете се, че в устройството няма диск.
В противен случай съобщението с напътствия изчезва от екрана на телевизора.
• Уверете се, че няма свързани слушалки или
микрофони. В противен случай не можете
да извършите “SPEAKER SETUP”.

3

Натиснете FUNCTION +/–
(само за европейски модели)/
FUNCTION (освен за европейски
модели) или FUNCTION +/– на
устройството неколкократно,
за да изберете “DVD”.

5

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете език,
след това натиснете ENTER.
Настройката е избрана и на екрана на
телевизора се появява надпис “VIDEO
SETUP”.
Съвети
• Избраният език е за опции “OSD”,
“”MENU” и “SUBTITLE”.
• Възможният за избор език е различен
за различните области.

В дъното на телевизионния екран се
появява съобщение с напътствия.
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6

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете настройка, която съвпада с вида
на вашия телевизор.
Ако имате стандартен телевизор със
съотношение на екрана 4:3
Изберете “4:3 LETTER BOX” или “4:3
PAN SCAN” (стр. 61)
Ако имате широкоекранен или стандартен телевизор със съотношение на
екрана 4:3, но с широкоекранен режим:
Изберете “16:9” (стр. 61).

7

8

Натиснете

DISPLAY.

За да откажете настройки “QUICK”

1 Натиснете

DIPSPLAY, когато
възпроизвеждането е спряло.

На телевизионния екран се появява
контролното меню.

2 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(SETUP) и след това натиснете
ENTER.

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
настройка:

3 Натиснете V или v неколкократ-

• ON: Функция Control for HDMI (стр.
63) от страната на системата е
активирана.
• OFF: Функция Control for HDMI не е
възможна.

4 Забележка

Натиснете ENTER.
Настройката е избрана и на екрана
се появява надпис “QUICK SETUP is
complete” (Настройката е завършена).
Системата е готова за възпроизвеждане. Ако искате да промените всяка
настройка поотделно, вижте „Използване на меню с настройки” (стр. 59)
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За да изключите настройка “QUICK”

но, за да изберете “QUICK” и след
това натиснете ENTER.
Когато включите системата за пръв
път след като сте извършили “RESET”,
в долния край на екрана на телевизора се
появява съобщението с напътствия (стр.
114).

Диск

2

Ако възпроизвеждането не започне
автоматично, натиснете H (или
N на устройството).

Възпроизвеждане на
дискове

В зависимост от това дали дискът е
DVD VIDEO или VIDEO CD, възможно
е някои операции да бъдат различни или
ограничени. Обърнете се към инструкциите, приложени към съответния диск.
Забележка относно максималния брой записи, файлове и папки на DATA CD/DVD.
Тази система не може да възпроизвежда
DATA CD/DVD в следните случаи.
• Когато броят на записите и файловете
в папка надвишава 150.
• Когато броят на папките в диска
надвишава 200.
Тези числа може да се различават в зависимост структурата на записа, на файла и
на папката.

1

Натиснете FUNCTION +/–
(само за европейски модели)/
FUNCTION (освен за европейски
модели) или FUNCTION +/– на
устройството неколкократно,
за да изберете “DVD”.

Заредете диск с обозначенията
нагоре в шейната на диска.

3

Натиснете VOLUME +/– (или
завъртете копчето MASTER
VOLUME на устройството), за
да регулирате силата на звука.

Забележки
• В зависимост от статуса на системата,
нивото на звука може да не се появи на екрана
на телевизора.
• Когато включите системата, дискът не се
поема автоматично от системата, докато
на дисплея не се появи надпис “No Disc”. Не
правете опити да поставите диска в отвора
със сила преди да се е появил надпис “No Disc”.
• Не въвеждайте диск с размер 8 см с адаптер.
Това може да причини неизправност в
системата.

За да отстраните диск

1 Натиснете Z.
2 Задръжте краищата на диска и
издърпайте директно от отвора
(Не докосвайте повърхността
на диска.

35BG

Други операции
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За да

Направете следното

Спрете
възпроизвеждането

Натиснете x. За да
продължите възпроизвеждането от мястото, в което сте спрели
диска, натиснете H
(или N на устройството). За да възпроизвеждате от началото
на диска, натиснете
x два пъти, след това
натиснете H (или N
на устройството).

Направите
пауза във
възпроизвеждането.

Натиснете X1). Натиснете X отново или
натиснете H (или N
на устройството) за да
продължите възпроизвеждането.

Изберете
запис, аудио
файл, глава
или видео
файл 2)

Натиснете . или
> неколкократно (или завъртете
OPERATION DIAL на
устройството по посока на часовниковата
стрелка или по посока
обратна на часовниковата стрелка) по време
на възпроизвеждане. Или
натиснете бутоните с
цифри когато контролното меню е изключено,
след това натиснете
ENTER 3).

Изберете
заглавие 4)

Натиснете DVD TOP
MENU, след това натиснете V/v/B/b или
бутоните с цифри.

Изберете
папка 5)

Натиснете
+/–
неколкократно по време
на възпроизвеждане или
когато има пауза при
възпроизвеждането.

Бързо откриване на
точка чрез
превъртане
на диска
назад или
напред (Сканиране)6)

Натиснете m или
M докато възпроизвеждате даден диск.
Всеки път, когато
натиснете m или
M скоростта на
възпроизвеждане се
променя циклично7).
За да се върнете към
нормална скорост,
натиснете H (или N
на устройството).

Гледане
кадър по
кадър (Бавно
възпроизвеждане)8)

Натиснете
SLOW
или SLOW , докато
системата е в режим на
пауза. Всеки път, когато
натиснете
SLOW
или SLOW по време
на Бавно възпроизвеждане, скоростта на
възпроизвеждане се променя.9) За да се върнете
към нормална скорост,
натиснете H (или N
на устройството).

Възпроизвеждане на
един кадър
(Неподвижен
кадър) 3)5)6)

Натиснете STEP c
или STEP C, когато
системата е в режим на
пауза, за да отидете на
следващия кадър. Всеки
път, когато натискате
STEP c или STEP C,
рамката се променя. За
да се върнете към нормално възпроизвеждане,
натиснете H (или N
на устройството).

Повторите
предишна сцена
(Незабавно
възпроизвеждане) 10)

Натиснете
REPLAY по време на
възпроизвеждане.

Превъртите
леко напред
настоящата сцена
(Незабавно
преминаване
напред) 10)

Натиснете
ADVANCE по време на
възпроизвеждане.

Направете следното

Промените
ракурса 11)

Натиснете ANGLE
неколкократно по
време на възпроизвеждане. Всеки път, когато
натиснете ANGLE
ракурсът се променя.

Изведете
субтитри

Натиснете SUBTITLE
неколкократно по
време на възпроизвеждане. Всеки път, когато
натиснете SUBTITLE,
езикът на субтитрите
се променя 12) или се
изключва 13).

Да се
прехвърлите
във функция
DVD от друг
източник

Натиснете FUNCTION
+/– (само за европейски
модели)/ FUNCTION
(освен за европейски
модели) или FUNCTION
+/– на устройството
неколкократно, за да
изберете “DVD”.

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

Може да има смущения във видео изображението.
Освен за JPEG файлове с изображения. Не
можете да изберете аудио запис или файл по
време на Lock Search работа с MP3 файлове.
DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим видеозапис, VIDEO CD, AUDIO CD и само видео
файлове.
само за DVD VIDEO.
Само за МР3 файлове, JPEG файлове с изображения, DivX видео файлове и MPEG4 видео
файлове.
Освен за JPEG файлове с изображения.
В зависимост от диска, скоростта може да
се различава.
Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим
видеозапис, видео файлове и VIDEO CD.
Освен за VIDEO CD и видео файлове.
Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим
видеозапис.
Само за DVD VIDEO с различни ъгли.
Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим
видеозапис или DivX видео файлове с мултиезични субтитри.
Само за DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим
видеозапис или DivX видео файлове със
субтитри.

Забележки
• Не можете да извършите продължение на
възпроизвеждането по време на разбъркано
възпроизвеждане или програмирано възпроизвеждане.
• Продължителното възпроизвеждане може да
не функционира правилно с някои дискове.
• Продължителното възпроизвеждане се
отменя когато:
– натиснете x когато възпроизвеждането
е спряно;
– отворите шейната на диска;
– смените функцията;
– смените настройките в меню настройки;
– промените нивото на “PARENTAL
CONTROL”.
• Не можете да търсите неподвижно изображение на DVD-R/-RW в режим видеозапис.
• Може да не е възможно да използвате функции
Instant Replay или Instant Advance в режим
Repeat Play или при някои сцени.
• В зависимост от DVD VIDEO диска може да
не успеете да смените ъгъла, дори и на DVD
VIDEO диска да са записани различни ракурси.
• В зависимост от DVD VIDEO диска може да
не успеете да смените субтитрите дори и на
DVD VIDEO диска да са записани мултиезични
субтитри. Може и да не успеете да изключите
субтитрите.
• Не можете да промените субтитрите ако
DivX видео файла има “.avi” или “.divx” продължение и съдържа информация за субтитрите
в себе си.
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Относно Multi-disc Resume
(само за DVD VIDEO VIDEO CD)
Системата запазва точка, в която сте
спрели диска, и възстановява възпроизвеждането от същата точка следващия път,
когато заредите същия диск за максимум
10 диска. Ако запазите точка на продължение за 11-ти диск, точката за първия диск
се изчиства.
Настройката по подразбиране е “ON”.
За да изключите тази функция, задайте
[MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM
SETUP] в положение [OFF]. (стр. 66).
Забележки
• Ако [MULTI-DISC RESUME] в [SYSTEM
SETUP] е зададен в положение [ON] и възпроизведете записан диск като например DVD-R,
системата може да възпроизведе други записани дискове от същата точка на продължаване
на възпроизвеждането. За да започнете възпроизвеждане от началото на диска, натиснете
x два пъти и след това натиснете H (или
N на устройството).
• Точката на продължение на възпроизвеждането се изтрива, когато бъде изключен кабелът
на захранването.
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Промяна на език/звук
Натиснете AUDIO неколкократно
по време на възпроизвеждане, за
да изберете желания аудио формат или режим.
Настройките по подразбиране са подчертани.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
В зависимост от DVD VIDEO диска възможно е изборът на език да се различава.
Когато са изведени 4 цифри, те представляват кода на езика. Обърнете се
към “Списък на езиковите кодове” (стр.
129), за да разберете кода на отделния
език. Когато един и същи език се извежда
2 или повече пъти, DVD VIDEO дискът
е записан в различни аудио формати.
Обърнете внимание, че звукът се променя
автоматично в зависимост от диска.
Някои DVD VIDEO дискове ви позволяват да избирате опции като например
език за субтитри и език за звук като
използвате DVD/USB (само за европейски
модели) или DVD/USB/TUNER MENU
(освен за европейските модели..
Когато възпроизвеждате DivX видео
файл:
Опциите за аудио формат се различават в
зависимост от DivX видео файловете.

Когато възпроизвеждате Super VCD
• 1: STEREO: стерео звук от аудио запис 1.
• 1: 1/L: звук от левия канал (моно) на
аудио запис 1.
• 1: 2/R: звук от десния канал (моно) на
аудио запис 1.
• 2: STEREO: стерео звук от аудио запис 2.
• 2: 1/L: звук от левия канал (моно) на
аудио запис 2.
• 2: 2/R: звук от десния канал (моно) на
аудио запис 2.
Забележка
• Докато системата възпроизвежда Super VCD,
на което няма записан аудио запис 2, няма да
бъде възпроизведен звук, когато изберете “2:
STEREO”, “2: 1/L” или “2: 2/R”.

Диск

Когато възпроизвеждате DVD-R/-RW
в режим видеозапис
Извежда се броят на записаните на диска
аудио записи.
Пример:
• 1: MAIN: Основният звук на аудио запис
1.
• 1: SUB: Допълнителен звук на аудио
запис 1.
• 1: MAIN+SUB: Основен плюс допълнителен звук от аудио запис 1.
• 2: MAIN*: Основният звук на аудио
запис 2.
• 2: SUB*: Допълнителен звук на аудио
запис 2.
• 2: MAIN+SUB*: Основен плюс допълнителен звук от аудио запис 1.
* Тези опции не се появяват ако е записан само
един аудио поток на диска, който се възпроизвежда.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD,
AUDIO CD или MP3 файл
Можете да изберете звука от левия или
десен канал и да слушате звука от избрания
канал през левия и десен канал заедно.
Например когато възпроизвеждате запис
с вокали от десния и инструментал от
левия канал, можете да слушате инструментал и от двата високоговорителя
като изберете левия канал.
• STEREO: стандартен стерео звук.
• 1/L: звук от левия канал (моно)
• 2/R: звук от десния канал (моно)

Продължава l
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Възпроизвеждане на VIDEO CD с функция РВС (Версия 2.0)
(РВС Playback)

За да се върнете към предишно меню
Натиснете O RETURN.
Забележка
РВС възпроизвеждане се отменя, когато
активирате разбъркано възпроизвеждане,
програмирано възпроизвеждане или повторно
възпроизвеждане.

Използвайки функциите РВС (Контрол
на възпроизвеждането), вие можете да
извършвате прости интерактивни операции, като например да търсите функции и
други подобни операции.
РВС възпроизвеждането ви позволява да
възпроизвеждате интерактивно VIDEO
CD, като следвате менюто на телевизионния екран. Форматът и структурата
на менюто може да се различават в зависимост от диска.

1

Натиснете H (или N на устройството), за да започнете
възпроизвеждане на VIDEO CD.
PBC менюто се появява на екрана на
телевизора. В зависимост от вашето
VIDEO CD, менюто може да не се
появи.

2

Изберете номера на желания
елемент, като натискате
бутоните с цифри.

3

Натиснете ENTER.
В зависимост от VIDEO CD, в
инструкциите приложени към диска
може да се появи “Press ENTER” или
“Press SELECT”. В този случай натиснете H (или N на устройството).

4

Продължете възпроизвеждането като следвате инструкциите от менютата.
За подробности се обърнете към
инструкциите за експлоатация,
приложени към VIDEO CD, тъй като
работата може да се различава в зависимост от вашето VIDEO CD.
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За да отмените възпроизвеждане с
РВС функции

1 Натиснете V или v неколкократно или натиснете бутоните
с цифри, за да изберете запис,
когато възпроизвеждането е
спряло.
Натиснете H (или N на устройството) или ENTER.
Възпроизвеждането започва от избрания запис. Неподвижни изображения
като екранни менюта няма да бъдат
показани.
За да се върнете към РВС възпроизвеждане, натиснете x два пъти, след
това натиснете H.

Възпроизвеждане на DVD VIDEO, като
използвате менюто

Избор на “ORIGINAL” или “PLAY LIST”
Тази функция е възможна само за DVD-R/RW в режим видеозапис и със създадена
плейлиста.

1

Натиснете DISPLAY, когато
възпроизвеждането е спряно.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(ORIGINAL/PLAY LIST) и след
това натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват
опциите за ORIGINAL/PLAY LIST.

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната настройка.

Можете да търсите според различна информация записана на диска като например
заглавие, запис, сцена, файл или папка. Тъй
като заглавията и песните са обозначени
с уникални номера на дисковете, можете
да изберете желаното заглавие или запис,
като въведете неговия номер. Или, можете да търсите определена сцена, като
използвате времевия код (Time Search)
(само за DVD VIDEO или DVD-R/-RW в
режим видеозапис).

1

Диск

На телевизионния екран се появява
контролното меню.

Търсене на опции за диска според
поставени номера

Натиснете DISPLAY. (Ако
[MEDIA] е в настройка [MUSIC/
PHOTO], натиснете [DISPLAY]
два пъти.)
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

• PLAY LIST: възпроизвеждане според
плейлистата създадена на диска.
• ORIGINAL: възпроизвеждане според
първоначално създадения ред.

4

Натиснете ENTER.
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2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете метода
на търсене.
Пример:
[CHAPTER]|
Избрано е [**(**)] (** се отнася за
номер).
Номерът в скоби обозначава общия
брой на заглавията, главите, песните,
индексите, сцените, папките или
файловете.

Съвет
Когато дисплеят с контролното меню се изключи, можете да търсите глава (DVD VIDEO/
DVD-R/ -RW в режим видеозапис), запис (VIDEO
CD и Audio CD) или файл (видео файлове в DATA
CD/ DVD), като натиснете бутоните с цифри
и ENTER.

Търсене на сцена, като използвате
времевия код (Time Search)
(DVD VIDEO и DVD-R/-RW само в режим
видеозапис)

1 Натиснете

DISPLAY.

2 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете

[TIME].

Избира се [Т **:**:**] (възпроизведено
време от текущото заглавие).
Избран ред

3 Натиснете ENTER.
[Т **:**:**] се променя на [Т --:--:--].

3

Натиснете ENTER.
[**(**)] се променя на [-- (**)].

4

Натиснете V или v неколкократно или бутоните с номера,
за да изберете номера на
заглавието, главата, песента,
индекса или сцената, която
търсите.
Ако допуснете грешка, откажете номера, като натиснете CLEAR.

5

Натиснете ENTER.
Системата започва възпроизвеждане
от избрания номер, запис, папка или
файл.
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4 Въведете времевия код, като
използвате бутоните с цифри,
след това натиснете ENTER.
Например, ако искате да откриете
сцена, която е на 2 часа, 10 минути и
20 секунди след началото. Натиснете „21020”. Ако допуснете грешка,
натиснете CLEAR, за да отмените
номера.
Забележка
В зависимост от диска може да не успеете да
извършите търсене във времето.

Извеждане на DVD меню
(само когато е осъществена HDMI
връзка)

1

Натиснете

DISPLAY.

Извеждане на DVD меню
(само когато е осъществена HDMI
връзка)

Натиснете DISPLAY.На телевизионния екран се появява контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(DISC MENU) и след това натиснете ENTER.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(BROWSING) и след това натиснете ENTER.

На телевизионния екран се появяват
опциите за “DISC MENU”.

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “MENU”
или “TOP MENU”.

4

Натиснете ENTER.

На телевизионния екран се появяват
опциите за “BROWSING”.

3

Диск

1

На телевизионния екран се появява
контролното меню.

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната настройка.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
• FOLDER LIST: Появява се списък с
папки. Следвайте стъпка 5 от „Избор на папка/файл като използвате
екранен дисплей” (стр. 50).
• PICTURE LIST (само за JPEG файлове
с изображения): Предварителни прегледи на JPEG файлове с изображения
от папка се появяват в 16 подекрана.
Следвайте стъпка 5 от „Избор на
папка/файл като използвате екранен
дисплей” (стр. 50).

4

Натиснете ENTER.
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Използване на функциите
за “BRAVIA Sync”
При HDMI свързване между системата
и вашия телевизор, който е оборудван
с функция BRAVIA Sync (стр. 25, 26),
можете да използвате различни BRAVIA
Sync опции като например “Theater Mode”,
“One-Touch Play”, “System Power Off” и
“Language Follow”.

Theater Mode
Можете да използвате тази опция, докато преглеждате телевизионни програми
(особено филми).
Когато натиснете бутон THEATRE на
устройството за дистанционно управление ,можете да получите оптимален за
филми образ.
В същото време системата се включва
и звукът на телевизора от TV/VIDEO
AUDIO IN жаковете се извежда от
високоговорителите на системата
(функциите на системата се превключват
в позиция “TV/VIDEO”.)
Високоговорителите на телевизора са
оставени без звук.

One-Touch Play
Когато натиснете бутон ONE-TOUCH
PLAY на устройството за дистанционно
управление ,можете да включите системата и едновременно да превключите
входния източник на телевизора в позиция
“HDMI”.
В същото време системата започва DVD
възпроизвеждане и звукът се възпроизвежда от високоговорителите на системата.
Високоговорителите на телевизора са
оставени без звук.

44BG

Забележки
• Началото на възпроизвеждането може да не се
появи в зависимост от телевизора.
• В зависимост от диска може да отнеме
известно време за да започне възпроизвеждането.

System Power Off
Ако изключите телевизора, системата се
изключва автоматично ако е в позиция
“DVD” или “USB”и възпроизвежда клипове
или снимки като видео файлове и JPEG
файлове с изображения.
Забележка
Трябва да синхронизирате захранването на
телевизора преди да използвате тази функция .
обърнете се към инструкциите за употреба.

Language Follow
Когато смените екранния език на телевизора, екранният език на системата също
се променя.
Забележка
Тази функция не работи докато се появи екранният дисплей на системата.

Аудио контрол на системата

Забележка
Докато телевизорът е в режим PAP (картина
и картина), функция System Audio Control няма
да работи. Ако изключите режим РАР на вашия
телевизор, методът на извеждане на телевизора
ще се върне към режима отпреди РАР.

Съвет
Можете да работите с функция аудио контрол
на системата и посредством менютата на
телевизора. За повече подробности обърнете се
към инструкциите за употреба на телевизора.

Диск

Тази функция контролира аудио извеждането на телевизора и системата. Опции
“Theater Mode” и “One-Touch Play”, които
бяха обяснени на страница 44 са включени
в тази функция.
Тази функция контролира и следните.
• Ако промените функцията на системата на “TV/VIDEO”, докато гледате
телевизия, аудио звукът на телевизора
автоматично се извежда през високоговорителите на системата.
Високоговорителите на телевизора са
оставени без звук.
• Ако промените функцията на системата на “DVD”, “USB” или “AUDIO IN”,
докато телевизорът е включен, аудио
звукът от източника започва да се
извежда през високоговорителите на
системата.
Високоговорителите на телевизора са
оставени без звук.
• Ако включите системата докато
телевизорът е включен, функцията на
системата автоматично ще се превключи в “DVD”, “USB” или “AUDIO IN”
и аудио звукът от източника започва да
се извежда през високоговорителите на
системата.
Високоговорителите на телевизора са
оставени без звук.
• Ако високоговорителите на телевизора са оставени без звук, функцията за
изключване на звука автоматично се деактивира когато изключите системата.
• Можете да контролирате силата на звука на системата посредством устройството за дистанционно управление на
телевизора.
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Използване на режим
възпроизвеждане

4

Натиснете b.

Курсорът се премества към редицата
със записи [T] (в този случай [01]).

Създаване на ваша собствена програма
(Program Play)

Можете да възпроизвеждате съдържанието на диска в реда, в който желаете, като
подредите записите на диска, създавайки
ваша собствена програма. Можете да
програмирате до 99 записа.

1

5

Натиснете DISPLAY, когато
възпроизвеждането е спряно.

Например, изберете запис [02].
Натиснете V или v неколкократно,
за да изберете [02] в [T], след това
натиснете ENTER.

На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

2

Изберете записа, който желаете да програмирате.

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
[PROGRAM], след това натиснете ENTER.

Избран запис

Извеждат се опциите за [PROGRAM].

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете "SET
t", след това натиснете
ENTER.
Общо времетраене на програмираните записи

6

Записи на диска
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За да програмирате други записи, повторете Стъпки 4 и 5.

7

Натиснете H (или N на
устройството), за да стартирате Програмираното възпроизвеждане.

Съвет
Програмираното възпроизвеждане се отменя и
програмния лист се изтрива когато:
– отворите шейната на диска;
– промените диска;
– изключите системата;
– промените функцията.

Диск

Програмираното възпроизвеждане
започва.
Когато програмата приключи, можете
отново да стартирате същата програма, като натиснете H (или N на
устройството).
За да промените програмирана
стъпка
Натиснете V или v неколкократно, за да
изберете номера на програмираната стъпка, който желаете да промените. След
това натиснете b и изберете желания
номер на запис.
За да изтриете програмирана
стъпка:
Натиснете V или v неколкократно, за
да изберете номера на програмираната
стъпка, който желаете да изтриете. След
това натиснете CLEAR.
За да изтриете всички програмирани
стъпки в програмния списък.
Натиснете V, за да изберете “ALL CLEAR”
и след това натиснете ENTER.

Забележки
• Когато активирате програмирано възпроизвеждане, настройка “REPEAT” автоматично
се променя в положение “ON” ако настоящата настройка е “ALL DISCS”, “DISC” или
“TRACK”.
• Не можете да извършите програмирано
възпроизвеждане с VIDEO CD по време на РВС
възпроизвеждане.

За да се върнете към режим на
нормално възпроизвеждане
Натиснете CLEAR или в Стъпка 3 изберете [OFF]. За да възпроизведете същата
програма отново, на Стъпка 3 изберете
[ON] и натиснете ENTER.

Продължава l
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Възпроизвеждане в случаен ред
(Shuffle Play)

Можете да възпроизведете съдържанието
на диска в случаен ред. Всяко следващо
“разбъркване” подрежда записите в
различен ред.

1

Натиснете

DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
[SHUFFLE], след това натиснете ENTER.
Извежда се опцията за [SHUFFLE].

3

3 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната опция.
Когато възпроизвеждате VIDEO
CD или AUDIO CD:
• [TRACK]: Разбърква записите на
диска.
Когато е активирано програмирано възпроизвеждане:
• [ON]: Разбърква записи, избрани в
програмата.
Когато възпроизвеждате DATA
CD/DVD (освен за видео файлове):
• [ON (MUSIC)]: Разбърква МР3
файлове в папката на настоящия
диск. Когато не сте избрали папка,
първата папка ще се възпроизведе в
произволен ред.
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4
5

Натиснете ENTER.
Натиснете H (или N на
устройството).

Разбърканото възпроизвеждане започва.
За да отмените разбърканото възпроизвеждане натиснете CLEAR или в
Стъпка 3 изберете [OFF].
Забележки
• Не можете да използвате тази функция с
VIDEO CD с PBC възпроизвеждане.
• Една и съща песен може да бъде възпроизведена
неколкократно при МР3 диск.

Съвет
Разбърканото възпроизвеждане се отменя и
програмния лист се изтрива когато:
– отворите шейната на диска;
– промените диска;
– изключите системата;
– промените функцията.
– извършите Track/Index Search;
– настроите “MEDIA” в позиция “PHOTO”,
когато възпроизвеждането е спряло.
– извършите синхронизиран запис на CD.
– прехвърлите музика от диск на USB устройство.

Повторно възпроизвеждане
(Repeat Play)

Можете повторно да възпроизведете
съдържанието на диска. Можете да използвате комбинация от режимите за Разбъркано и Програмирано възпроизвеждане.

1

Натиснете

DISPLAY.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
[REPEAT], след това натиснете
ENTER.
Извежда се опцията за [REPEAT].

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете опция,
която ще бъде повторена.

Когато възпроизвеждате DVD
VIDEO или DVD-R/DVD-RW в режим
видеозапис.
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички заглавия на
диска.
• [TITLE]: Повтаря настоящото
заглавие на диска.
• [CHAPTER]: Повтаря настоящата
глава.

1)
2)

Диск

На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

Когато възпроизвеждате VIDEO CD
или Audio CD
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички заглавия на
диска.
• [TRACK]: Повтаря настоящия запис.
Когато възпроизвеждате DATA CD
или DATA DVD
• [OFF]: Изключено.
• [DISC]: Повтаря всички заглавия на
диска.
• [FOLDER]: Повтаря настоящата
папка.
• [TRACK]: Повтаря настоящия файл.
• [FILE]: Можете да повтаряте настоящия файл.
само за МР3 файлове
само за видео файлове

Когато са активирано програмирано
или разбъркано възпроизвеждане.
• [OFF]: Не възпроизвежда неколкократно.
• [ON]: Повтаря програмирано или
разбъркано възпроизвеждане.

4
5

Натиснете ENTER.
Натиснете H (или N на
устройството).
Повторното възпроизвеждане
започва.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане натиснете CLEAR
или в Стъпка 3 изберете [OFF].
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Забележки
• Можете да промените настройките за
повторно възпроизвеждане като натиснете
неколкократно REPEAT/FM MODE.
• На дисплеят светва “REP”, когато повторно възпроизвеждане е в позиция “DISC”,
“FOLDER” или “ON”.
• На дисплеят светва “REP1”, когато повторно възпроизвеждане е в позиция “TITLE”,
“CHAPTER”, “TRACK” или “FILE”.
• В зависимост от DVD VIDEO диска може да
не успеете да извършите повторно възпроизвеждане.
• Не можете да използвате тази функция с
VIDEO CD с PBC възпроизвеждане.
• Когато възпроизвеждате DATA CD/DATA
DVD, който съдържа МР3 файлове и JPEG файлове с изображения, и когато тяхното време
за възпроизвеждане не е едно и също, звукът и
картината ще се разминават.
• Повторното възпроизвеждане се отменя
когато:
– отворите шейната на диска;
– когато промените диска;
– изключите системата;
– промените функцията;
– извършите синхронизиран запис на CD.
– прехвърлите музика от диск на USB устройство.
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Избор на папка/файл чрез екранните
дисплеи

1

Заредете диск.
На екрана се появява надпис “FOLDER
LIST”.

2

Натиснете DISPLAY (когато
възпроизвеждането е спряло).
На екрана се появява контролното
меню.

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(MEDIA) и след това натиснете
ENTER.
На екрана се появяват опциите за
“MEDIA”.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
• MUSIC/PHOTO: за възпроизвеждане
на МР3 файлове и JPEG файлове с
изображения от една и съща папка
като слайдшоу (стр. 128).
• MUSIC: за възпроизвеждане на МР3
файлове.
• VIDEO: за възпроизвеждане на видео
файлове.
• PHOTO: за възпроизвеждане на JPEG
файлове с изображения.

4

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
желаната опция и след това
натиснете ENTER. Когато
желаната опция е вече избрана,
натиснете DVD/UB MENU (само
за европейски модели) или DVD/
USB/TUNER MENU (освен за
европейски модели).

Възпроизвеждане на МР3 файл

1 Натиснете ENTER.
Появява се “TRACK LIST”.

5

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете папка.
Възпроизвеждане на папка:
Натиснете H (или N на устройството).
Системата започва възпроизвеждане
от първия файл на избраната папка.
За да спрете възпроизвеждането
натиснете x.

2 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желания
МР3 файл, след това натиснете
ENTER.

Диск

На екрана се появява се списък с папки,
които съдържат файловете от избрания тип.

Системата започва да възпроизвежда
избрания МР3 файл.
За да спрете възпроизвеждането,
натиснете x.
Възпроизвеждане на файл с изображения

1 Натиснете PIСTURE NAVI
Появяват се миниатюрни изображения за първите 16 JPEG файлове с
изображения в избраната папка.

Ако има повече от 16 файлове с
изображения в избраната папка, от
дясната страна се появява лента за
придвижване.

51BG

2 Натиснете V/v/B/b, за да
изберете изображението, което
желаете да прегледате, след
това натиснете H (или N

на устройството)
Изреждането на кадри започва от
избрания кадър.
За да спрете възпроизвеждането
натиснете x.

Възпроизвеждане на видео файл.

1 Натиснете ENTER.
Появява се “FILE LIST”.

2 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желания
видео файл, след това натиснете ENTER.
Системата започва възпроизвеждане
от избрания видео файл.
За да спрете възпроизвеждането,
натиснете x.
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За да

Направете следното

Изведете
следваща или
предишна
страница
от “TRACK
LIST”,
“FOLDER
LIST” или
“FILE LIST”
Възпроизведете
следващата
папка с МР3
или видео
файлове.

Натиснете
или
неколкократно.

Върнете се
към “FOLDER
LIST”, когато
са изведени
“TRACK
LIST” или
“FILE LIST”
Възпроизведете следващата папка от
JPEG файлове
с изображения

Натиснете O
RETURN.

Завъртите
изображение
на 90 градуса

Натиснете > неколкократно до последния
файл от настоящата
папка, след това натиснете . веднъж. За
да изберете предишна
папка, изберете папка
от “FOLDER LIST”.

Натиснете b неколкократно до последния
файл от настоящата
папка, след това
натиснете b веднъж. За
да изберете предишна
папка, изберете папка
от “FOLDER LIST”.
Натиснете V или v
неколкократно докато
преглеждате изображение. За да се върнете към
оригиналния му изглед,
натиснете CLEAR.

* Не можете да завъртите JPEG файл с
изображение когато сте настроили “JPEG
RESOLUTION” от “HDMI SETUP” в положение “(1920 x 1080i)HD “ или “(1920 x 1080i)
HD” (стр. 64).

Забележки

• Изреждането на кадри спира когато натиснете V или v.
• Системата може да не възпроизведе видео
файл, в който са били комбинирани два или
повече отделни видео файла.
• Системата не може да възпроизведе видео
файл с размер от повече от 720 (широчина) х
576 (височина)/2GB.
• В зависимост от видео файла картината
може да е неясна или звукът да прескача.
• Системата не може да възпроизвежда някои
видео файлове, които са с дължина повече от
3 часа.
• В зависимост от видео файла, в изображението може да има пауза или да е неясно. В такъв
случай се препоръчва да създадете файла с
по-нисък битрейт. Ако все още има смущения
в звука, МР3 е препоръчителният аудио формат. Обърнете внимание, че системата не е
съвместима с формати WMA (Windows Media
Auto)/AAC (Advanced Audio Coding).
• Поради технологията за компресия използвана
за видео файлове може да отнеме известно
време след като сте натиснали H да се
появи изображение.
• В зависимост от видео файла, звукът може да
не съвпадне с картината на екрана.

Диск

• Системата може да възпроизвежда МР3
файлове, JPEG файлове с изображения и видео
файлове (DivX/MPEG4). Системата ще възпроизведе всички файлове с продължение “.mp3”,
“.jpg”, “.jpeg”, “.mp4”, “.avi” или “.divx” дори и
да са във формат, който не се поддържа. Възпроизвеждането на тези данни може да доведе
до възпроизвеждане на силен шум, който може
да повреди високоговорителите Ви.
• В зависимост от кодиращия/записващия
софтуер, записващото устройство или медия
използвани за запис на МР3 файл, можете да
срещнете проблеми като прекъсване на звука,
невъзможност за възпроизвеждане или силен
шум.
• Следните дискове/ситуации могат да
увеличат времето нужно за започване на
възпроизвеждане:
– диск записан с усложнена структура;
– диск записан с Multi Session;
– диск, в който могат да се добавят данни
(отворен диск);
– когато записи или файлове в друга папка
току-що са били възпроизвеждани.
• Някои CD-R/-RW или DVD-R/-RW/+R/+RW
не се възпроизвеждат от системата в зависимост от формата на файла.
• Системата може да възпроизвежда само до
дълбочина на диска 8 папки.
• Системата може да не възпроизвежда определен тип JPEG файлове с изображения (например JPEG файлове с изображения, които имат
резолюция по-ниска от 8 линии (широчина) х 8
линии (височина).
• Когато натиснете B или b, за да изберете
предишно или следващо изображение, изображението ще се върне към оригиналния си изглед
дори и преди това да сте го завъртели.

Съвет
• Броят на времената за преглед е предварително зададен, можете да възпроизведете DivX
видео файлове колкото пъти е предварително
зададения номер. Следните се броят:
– Когато системата е изключена;
– Когато дискът е отстранен;
– Когато възпроизвеждате друг видео файл.
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MPEG4 видео файлове, които системата може да възпроизвежда

3

Системата може да възпроизвежда
файлове, записани в MP4 формат и които
имат продължение “.mp4” или “.m4v”.
системата няма да възпроизвежда файлове
с продължение “.mp4” или “.m4v” ако е не
съдържат MPEG4 видео филм.
Забележка
Съвместимостта на всички MPEG4 видео
кодиращи/записващи софтуери, устройства и
носители не може да бъде гарантирана.

За да възпроизвеждате МР3 файлове
и JPEG файлове с изображения като
слайдшоу със звук
(само за DATA CD и DATA DVD)
Можете да възпроизвеждате слайдшоу със
звук като първо поставите МР3 файловете и JPEG файловете с изображения в една
и съща папка на DATA CD/DVD.

1

Натиснете DISPLAY, когато
възпроизвеждането е спряно.
Появява се контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(MEDIA) и след това натиснете
ENTER.
На екрана се появяват опциите за
“MEDIA”.
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Натиснете V или v неколкократно, за да изберете „MUSIC/
PHOTO” и след това натиснете
ENTER. Когато вече сте избрали „MUSIC/PHOTO”, натиснете
DVD/UB MENU (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER
MENU (освен за европейски
модели).
На екрана се появява “FOLDER LIST”.

4

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
желаната папка и след това
натиснете H (или N на
устройството).
Изреждането на кадри със звук започва
от избраната папка.
За да спрете възпроизвеждането
натиснете x.
Изреждането на кадри със звук може
да се отмени когато натиснете
“MUSIC” или “PHOTO” в стъпка 3.

Забележка
Ако възпроизвеждате голям като обем данни
МР3 файл или JPEG файл с изображение едновременно, звукът може да прескача.

Задаване на скорост на изреждането
на кадри

За да изберете ефекти на прехвърлянето

(само за JPEG файлове с изображения)

(само за JPEG файлове с изображения)

1 Натиснете

1 Натиснете

2 Натиснете V или v неколко-

2 Натиснете V или v неколко-

DISPLAY неколкократно, докато контролното
меню за JPEG файлове с изображения се появи на екрана.

DISPLAY неколкократно, докато контролното
меню за JPEG файлове с изображения се появи на екрана.

кратно, за да изберете
(EFFECT) и след това натиснете
ENTER.

На екрана се появяват опциите за
“INTERVAL”.

На екрана се появяват опциите за
“EFFECT”.

3 Натиснете V или v неколко-

3 Натиснете V или v неколко-

кратно, за да изберете желания
интервал.

кратно, за да изберете желания
интервал.

Настройките по подразбиране са
подчертани.
• NORMAL: Настройва стандартно
продължение.
• FAST: Настройва интервал по-кратък от “NORMAL”.
• SLOW 1: Настройва интервал подълъг от “NORMAL”.
• SLOW 2: Настройва интервал подълъг от “SLOW 1”.

Настройките по подразбиране са
подчертани.
• MODE 1: Изображението заема
екрана отгоре до долу.
• MODE 2: Изображението заема
екрана отляво надясно.
• MODE 3: Изображението се разполага на екрана от центъра навън.
• MODE 4: Изображението преминава
напосоки през ефектите.
• MODE 5: Следващото изображение
се плъзва над сегашното.
• OFF: Изключва тази функция.

4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка влиза в експлоатация.
Забележка
Някои JPEG файлове (особено прогресивните
JPEG файлове или JPEG файловете с изображения
с повече от 3,000,000 пиксела) може да отнемат
повече време за извеждане от останалите,
което може да накара прехвърлянето между
кадри да изглежда по-дълго от скоростта, която
сте избрали.

Диск

кратно, за да изберете
(INTERVAL) и след това натиснете ENTER.

4 Натиснете ENTER.
Избраната настройка влиза в експлоатация.
Забележка
Настройка “EFFECT” не е активирана, когато
сте настроили “JPEG RESOLUTION” от “HDMI
SETUP” в положение “(1920 x 1080i)HD “ или
“(1920 x 1080i)HD” (стр. 64).
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За да изберете приоритет на възпроизвеждане на файловия тип
Можете да изберете приоритет на възпроизвеждане, когато на диска има смесен
тип файлове (МР3 файлове, JPEG файлове с
изображения или видео файлове).

1 Натиснете

DISPLAY.

На екрана се появява контролното
меню.

2 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(MEDIA) и след това натиснете
ENTER.
На екрана се появяват опциите за
“MEDIA”.

Настройка на разминаването между
картина и звук
[A/V SYNC]
Когато звукът и картината се разминават, можете да регулирате закъснението
между картината и звука.
“A/V SYNC” не функционира за МР3
файлове и JPEG файлове с изображения от
DATA CD/DVD.

1

• MUSIC/PHOTO: Вижте стр. 128.
• MUSIC: МР3 възпроизвеждането на
файла има приоритет.
• VIDEO: Видео възпроизвеждането на
файла има приоритет.
• PHOTO: JPEG възпроизвеждането на
файла има приоритет.

4 Натиснете ENTER.
За подробности относно приоритет на възпроизвеждане на файлове
тип в настройки “MEDIA” вижте
„Приоритет на възпроизвеждане на
типове файлове” (стр. 128)
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DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократ[A/V
но, за да изберете
SYNC], след това натиснете
ENTER.

3 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаните
настройки.

Натиснете

Извеждат се опциите за [A/V SYNC].

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете настройката.
Настройката по подразбиране е
подчертана.
• [OFF]: Не се настройва.
• [ON]: Регулира разминаването между
картина и звук.

4

Натиснете ENTER.

Забележка
В зависимост от входния поток, възможно е
тази функция да се окаже неефективна.

Забрана на възпроизвеждане за диск [PARENTAL
CONTROL]

5

Натиснете V или v, за да
изберете “PARENTAL CONTROL”,
след което натиснете ENTER.
Ако не сте въвели парола
Извежда се екранът за регистриране на
нова парола.

1

Диск

Възпроизвеждането на някои DVD VIDEO
дискове може да бъде ограничено съобразно
предварително зададено ниво, като
например, възрастта на потребителите.
Някои сцени могат да бъдат блокирани
или сменени с други.

Натиснете DISPLAY, докато
системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

2

Натиснете V или v, за да избе[SETUP], след това
рете
натиснете ENTER.
Извежда се опцията [SETUP].

3

Натиснете V или v, за да
изберете [CUSTOM], след това
натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят с настройки.

4

Натиснете V или v, за да
изберете [SYSTEM SETUP], след
това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за [SYSTEM
SETUP].

Въведете нова 4-цифрена парола,
като използвате бутоните с цифри;
след това натиснете ENTER.
Извежда се екранът за потвърждение
на паролата.
Когато вече сте регистрирали
парола
Извежда се екранът за въвеждане на
паролата.
Ако сте направили грешка при
въвеждането на паролата
Натиснете B неколкократно, за да
изтриете въведената парола и след
това въведете правилната парола.
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6

Въведете вашата 4-цифрена парола, като натискате
бутоните с цифри; след това
натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят за настройка на
нивото на ограничение за възпроизвеждане.

9

Натиснете V или v, за да
изберете [LEVEL], след това
натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за избор за
[LEVEL].

10 Натиснете V или v, за да
изберете желаното ниво, след
това натиснете ENTER.
Настройката [PARENTAL CONTROL]
приключва.
Колкото по-ниска е стойността, толкова по-голямо е ограничението.

7

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
[STANDARD], след това натиснете ENTER.
Извеждат се опциите за избор за
[STANDARD].

8

Натиснете V или v, за да
изберете географска област
като ниво на ограничение на
възпроизвеждането, след това
натиснете ENTER.
Избира се областта.
Когато изберете [OTHERS t],
изберете и въведете стандартния код
в таблицата в “Списък с областните
кодове за родителски контрол” (стр.
130), като използвате бутоните с
цифри.
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За да изключите функцията
[PARENTAL CONTROL] (Родителски
контрол)
Задайте [LEVEL] в положение [OFF] на
Стъпка 10.

Смяна на паролата

1 Неколкократно натиснете
“CHANGE PASSWORD”, след това
натиснете ENTER в стъпка 7
от „Ограничение на възпроизвеждането на диск” [PARENTAL
CONTROL] (стр. 57).

2 Въведете нова 4-цифрената парола, като използвате бутоните
с цифри, след това натиснете
ENTER.

3 За да потвърдите паролата, въведете я отново, като използвате бутоните с цифри; след това
натиснете ENTER.

Ако забравите паролата си

За да възпроизведете диск, за който
е зададена функцията [PARENTAL
CONTROL] (Родителски контрол).

Използване на меню с
настройки
Чрез екрана с настройки можете да извършвате различни настройки, например,
да регулирате картината и звука.
Изведените опции се различават в зависимост от държавата и модела.
Забележка
Настройките за възпроизвеждане запазени
в диска имат приоритет над менюто с
настройки. Следователно, някои настройки за менюто с настройки може да не
бъдат извършени.

1

1 Заредете диска и натиснете H

2

2 Въведете 4-цифрената парола,
като използвате бутоните с
цифри, след което натиснете
ENTER.
Системата е готова за възпроизвеждане.
Забележки
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO, което
яма ограничение “PARENTAL CONTROL”,
възпроизвеждането му не може да бъде ограничено за тази система.
• В зависимост от DVD VIDEO диска, може
да се наложи да промените нивото на
“PARENTAL CONTROL”, докато възпроизвеждате диска. В този случай, въведете паролата
и след това променете нивото. Ако продължението на възпроизвеждането бъде променено,
нивото се връща към първоначално ниво.

Натиснете DISPLAY докато
системата е в режим стоп.
На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

(или N на устройството).
Извежда се екранът за въвеждане на
парола.

Диск

Отстранете диска и повторете
стъпки от 1 до 5 от „Ограничение на
възпроизвеждането на диск” (PARENTAL
CONTROL) (стр. 57). Когато се наложи да
въвеждате паролата си, въведете “199703”
като използвате бутоните с цифри и след
това натиснете ENTER. Дисплеят ще
поиска а въведете нова 4-цифрена парола.
След като сте въвели нова 4-цифрена
парола, презаредете диска и натиснете
H (или N на устройството). Когато
се появи дисплеят за въвеждане на парола,
въведете новата си парола.

Натиснете V или неколкократно, за да изберете
[SETUP], след това натиснете
ENTER.
Извеждат се опциите за [SETUP].

3

Натиснете V или, за да изберете [CUSTOM], след това
натиснете ENTER.
Извежда се дисплеят с настройки.
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4

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете опция,
след това натиснете ENTER.
Опции за настройка:
[LANGUAGE SETUP]
[VIDEO SETUP]
[HDMI SETUP]
[AUDIO SETUP]
[SYSTEM SETUP]
Пример: [VIDEO SETUP]

6

Изберете настройка като натиснете Опции неколкократно,
след което натиснете ENTER.
Настройката е избрана и извършена.

Избрана настройка
Избрана опция

Настройка на езика на екрана
или на звука
— [LANGUAGE SETUP]
Позволява ви да задавате различни езици за
индикацията на екрана или за звука.
Опция за настройка

OSD

5

Изберете опция, като натиснете V или v неколкократно, след
което натиснете ENTER.
Възможните опции за настройки се
извеждат.
Пример: [TV TYPE]

AUTO

Опции
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(On-Screen Display)
Превключва езика за индикацията на
телевизионния екран.

MENU*
(само за DVD VIDEO)
Избира желания език за менюто на диска.

AUDIO *
(само за DVD VIDEO)
Превключва езика за звука.
Когато изберете [ORIGINAL], езикът на
диска е с приоритет и дискът се избира.

SUBTITLE *

* Когато изберете език в [MENU], [AUDIO]
или [SUBTITLE], който не е записан на DVD
VIDEO диска, един от записаните езици ще
бъде автоматично избран. Въпреки това, в
зависимост от диска, езикът може да не се
избере автоматично.
Ако изберете [OTHERS t] в [MENU],
[AUDIO] и [SUBTITLE], изберете и въведете
кода на езика от “Списък на езиковите кодове”
(стр. 129), като използвате бутоните с цифри.

Изберете настройки в зависимост от
телевизора, който ще свържете.
Настройката по подразбиране е подчертана.

TV TYPE
(само за DVD VIDEO)
Избира съотношението на екрана на
свързания телевизор.
16:9: Изберете тази позиция, когато
свързвате широкоекранен телевизор или
телевизор с функция широк екран.

Диск

(само за DVD VIDEO)
Превключва езика за субтитрите, записани на DVD VIDEO.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW],
езикът за субтитрите се променя в
зависимост от езика, който сте избрали
за звуковата пътечка.

Настройки на дисплея
— [VIDEO SETUP]

4:3 LETTER BOX: Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3 телевизор. Извежда
широка картина с черни ленти в горната
и долната част на екрана.

4:3 PAN SCAN*: Изберете тази позиция,
когато свързвате 4:3 телевизор. Автоматично извежда широка картина на целия
екран, като частта, която не пасва, се
отрязва автоматично.

Продължава l

61BG

PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT)
Включва или изключва извеждането на
прогресивен сигнал от COMPONENT
VIDEO OUT жаковете.
OFF: Извежда interlace сигнали.
ON: Извежда прогресивни сигнали.
За подробности вижте „Промяна на
формата на извеждане на видео сигнала от
COMPONENT VIDEO OUT жаковете”
(стр. 30).

(освен за европейски и руски модели)
Избира извеждането на видео сигнал когато възпроизвеждате VIDEO CD.
AUTO: Извежда видео сигнал според
системата за цвят на телевизора, PAL или
NTSC.
PAL: Променя извеждането от видео
сигнал от NTSC диск в PAL извеждане.
NTSC: Променя извеждането от видео
сигнал от PAL диск в NTSC извеждане.

4:3 OUTPUT

PAUSE MODE

Когато изпозлвате телевизор със съотношение 16:9 (широкоекранен), можете да
настроите така, че да получавате сигнали
със съотношение 4:3.
Променете съотношението на телевизора Ви ако е възможно; ако не, променете
настройките на системата.
FULL: Изберете тази опция, когато
можете да променяте съотношението на
телевизора ви.
NORMAL: Изберете тази опция, когато
неможете да променяте съотношението
на телевизора ви. Появява се 16:9 сигнал с
черни ленти от двете страни на изображението.
Забележка
“4:3 OUTPUT” e ефективна само когато
настроите “TV TYPE” във “VIDEO SETUP” в
положение „16:9”.
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COLOR SYSTEM (VIDEO CD)

(само за DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW в
режим видеозапис)
AUTO: Изображение, включващо динамично движещи се обекти, се извежда на екран
без трептене. Обикновено се избира това
положение.
FRAME: Изображение, включващо
неподвижни обекти, се извежда на екран с
висока резолюция.
* В зависимост от DVD диска, опцията [4:3
LETTER BOX] може автоматично да бъде избрана вместо [4:3 PAN SCAN], или обратното.

Настройка за HDMI
— “HDMI SETUP”
Ако установите HDMI връзка между
телевизора си и системата, извършете
следните настройки според нуждите си.
Настройките по подразбиране са подчертани.

HDMI RESOLUTION

CONTROL FOR HDMI
Ако телевизорът ви с марка Sony има
функция BRAVIA Sync, поставете я в положение “ON”, за да използвате опциите на
BRAVIA Sync (Настройките CONTROL
FOR HDMI
За телевизора също трябва да са в положение “ON”). За повече подробности вижте
„Подготовка за използване на опциите за
BRAVIA Sync” (стр. 28).

Можете да изведете типа на HDMI
сигнала, който да се извежда от HDMI
OUT жака.
YCBCR: Системата извежда YCbCr
сигнали.
RGB: Системата извежда RGB сигнали.
Забележки
• Ако възпроизвеждането на изображение се
изкриви, настройте „YCbCr” в положение
„RGB”.
• Ако HDMI OUT жака е свързан към DVI жака
на компонента, автоматично ще се извеждат
RGB сигнали дори и да сте избрали “YCbCr”.

AUDIO (HDMI)

Диск

Можете да изберете типа на аудио сигнала, който се извежда от HDMI OUT жака.
За повече подробности вижте „Избор
на типа сигнал извеждан от HDMI OUT
жака” (стр. 26).

YCBCR/RGB (HDMI)

Можете да изберете статуса на извеждане
на аудио звук от HDMI OUT жака.
OFF: Системата не извежда звук от
HDMI OUT жака.
ON: Системата извежда аудио сигнали
чрез трансформиране на Dolby Digital,
DTS или 96 kHz/24-bit PCM сигнали в 48
kHz/16-bit PCM сигнали.
Забележки
• Когато свържете устройството към телевизора посредством HDMI кабел и изберете
“ON”, опции “DSGX” и “EQ” не се прилагат
към извеждания от телевизора звук.
• Ако изберете функция различна от “DVD” или
“USB”, системата не извежда звук от HDMI
OUT жака дори и да сте настроили “AUDIO
(HDMI)” в позиция “ON”.
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JPEG RESOLUTION:
Можете да изберете резолюцията на JPEG
файловете с изображения извеждани от
HDMI OUT жака.
SD :Системата извежда изображения
със стандартна резолюция и с черна рамка.
HD : Системата извежда изображения с
висока резолюция и с черна рамка.
HD: Системата извежда изображения с
висока резолюция без черна рамка.
(1920 x 1080i)HD : Системата извежда
изображения с висока разделителна способност и с черна рамка.
(1920 x 1080i)HD: Системата извежда
изображения с висока разделителна способност без черна рамка.
Забележки
• “JPEG RESOLUTION” е ефективна само когато
настроите “TV TYPE” от “VIDEO SETUP” в
положение „16:9” и “HDMI RESOLUTION” от
“HDMI SETUP” в резолюция различна от “720
x 480p” или “720 x 480/576p”.
• Можете да изберете “(1920 x 1080i)HD
“ или “(1920 x 1080i)HD “ само когато сте
настроили “HDMI RESOLUTION” от “HDMI
SETUP” в положение “1920 x 1080i”.
• HDMI сигналът ще спре временно когато:
– Системата зарежда или подменя DATA CD
или DATA DVD.
– Свързвате или отстранявате USB
устройство.
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Настройки на звука
— “AUDIO SETUP”
Конфигурира настройките за аудио.
Настройките по подразбиране са подчертани.

AUDIO DRC1) (Контрол на динамичния обхват)
(само за DVD VIDEO)
OFF: Динамичният обхват не се компресира
STANDARD: Възпроизвежда звука с динамичния обхват, зададен от тон-инженера.
Използвайте при преглед на филми с пониско ниво на звука нощем.
MAX: Компресира максимално динамичния
обхват.

TRACK SELECTION
(само за DVD VIDEO)
Дава предимство на звуковия формат
с най-много записани канали, когато се
възпроизвежда DVD VIDEO диск със записани няколко аудио формата2) (PCM, DTS,
MPEG audio или Dolby Digital формат).
OFF: Не се дава приоритет.
AUTO3): Има приоритет.

1)

[AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.
Ако форматите PCM, DTS, MPEG audio и
Dolby Digital имат един и същи брой канали,
системата избира формата в следния ред PCM, DTS, Dolby Digital, MPEG audio.
3)
Когато зададете опция [AUTO], езикът
може да се промени. Настройката [TRACK
SELECTION] има по-висок приоритет от
[AUDIO] опциите в [LANGUAGE SETUP]
(стр. 61). В зависимост от диска, възможно е
функцията да не работи.
2)

Настройки на системата
— “SYSTEM SETUP”

SCREEN SAVER

Диск

Намалява риска от евентуална повреда на
дисплея (замъгляване). Натиснете който
е да е бутон (например бутона H), за да
отмените функцията.
ON: Включва скрийн сейвъра, за да се
появи образът му, когато оставите
системата в режим на пауза или в режим
стоп за 15 минути.
OFF: Изключва скрийн сейвъра.

BACKGROUND
Избира цвета на фона или изображението
на телевизионния екран. Цветът се извежда когато възпроизвеждането е спряно или
когато възпроизвеждате МР3 или AUDIO
CD диск.
JACKET PICTURE: Изображението-обложка (неподвижна картина) се извежда,
но само ако вече е записано на диска
(CD-EXTRA и др.). Ако дискът не съдържа
такова изображение, се извежда изображението [GRAPHICS].
GRAPHICS: Извежда се предварително зададено изображение, съхранено в паметта
на системата.
BLUE: Цветът на фона е син.
BLACK: Цветът на фона е черен.

PARENTAL CONTROL
Можете да зададете забрана за възпроизвеждане. За подробности вижте “Забрана
за възпроизвеждане на диск” (стр. 57).
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DivX
Извежда регистрационния код на системата.
За повече информация вижте
http://www.divx.com

[MULTI-DISC RESUME]
(само за DVD VIDEO/VIDEO CD)
ON: Запаметява възстановеното възпроизвеждане за 10 диска.
OFF: Не запаметява настройките. Възпроизвеждането започва отново в точката
на възстановяване само за заредения в
системата диск.

RESET*
Можете да зададете настройките
[SETUP], различни от [PARENTAL
CONTROL] в настройки по подразбиране. За подробности вижте “Връщане на
[SETUP] настройките в настройки по
подразбиране” (стр. 114).
* Освен за настройки “PARENTAL CONTROL”.
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Тунер

Слушане на радио

Настройка на радио станция

1
2

Можете а слушате радио станции или
като ги настроите предварително, или
като ги търсите всеки път ръчно.

1

Натиснете TUNER MEMORY
(само за европейски модели) или
DVD/USB/TUNER MENU (освен
за европейски модели).
На екрана примигва “Memory?”.

3

Натиснете ENTER или b (освен
за европейски модели).
На дисплея на предния панел се извежда
номер за запаметяване на станцията.
Станциите се запазват от номер 1.

Тунер

2

Неколкократно натиснете
бутона FUNCTION+/– (само са
европейски модели)/FUNCTION
(освен за европейски модели)
или FUNCTION +/– на устройството неколкократно, за
да изберете „TUNER FM” или
“TUNER AM”.

Настройте желаната станция.

Извършете настройка.
За автоматично сканиране
Натиснете и задръжте TUNING +/–,
докато индикацията за честота се
промени и след това освободете.
На екрана се появява надпис “AUTO”.
Сканирането спира автоматично, когато е запаметена станция и на екрана
се появява надпис “TUUNED”. Когато
е запаметена FM стерео програма, на
екрана се появява надпис “STEREO”.

Ако не се появи надпис “TUNED” и
сканирането не спре, натиснете – и
извършете ръчно сканиране.
За ръчна настройка
Неколкократно натиснете TUNING
+/–.

Зададен номер

4

Натиснете V или v неколкократно (или натиснете бутоните с цифри), за да изберете
желания от вас номер.

5

Натиснете ENTER.
На дисплея се появява надпис
“Complete!”
Станцията е запаметена.
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6

Повторете Стъпки от 1 до
5, за да запаметите и други
станции.
Можете да запаметявате 20 FM и 10
AM радио станции. Преди да започнете настройката, намалете звука до
минимум.
За да отмените запаметяването,
натиснете TUNER MEMORY (само
за европейски модели) или DVD/USB/
TUNER MENU (освен за европейски
модели).

7

За да изберете желания номер,
натиснете PRESET +/– неколкократно, за да изберете желания
предварителен номер.

Съвети
• За да повишите приема на излъчване, регулирайте приложените антени или свържете
външна антена.
• Когато във FM стерео програма има статичен шум, натиснете FM MODE (само за
европейски модели) или REPEAT/FM MODE
(освен за европейски модели) неколкократно,
докато на дисплея се появи надпис “MONO”.
Няма да има стерео ефект, но приемът ще се
подобри.
• Можете също така да настроите честотата
като прегледате информацията на тунера на
екрана на телевизора ви.

текущ номер

текущa станция

Можете също така да натиснете
бутоните с цифри и след това да
натиснете ENTER, за да изберете
предварително станция.

• За да промените АМ интервала на настройка,
вижте „Промяна на АМ интервала на
настройка” (стр. 113).
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USB устройство

Преди да използвате
USB устройство с тази
система
Вижте уебстраниците изредени по-долу за
информация относно съвместими с тази
система USB устройства (включително
Sony Ericsson мобилни телефони).
За клиенти в Европа и Русия:
<http://support.sony-europe.com/>
За клиенти в Азия:
<http://www.sony-asia.com/support>

Забележка относно максималният
брой файлове и папки, които могат
да се запишат на USB устройство
Тази система не може да прехвърля, записва
или възпроизвежда файлове и папки на USB
устройство в следните случаи:
• когато броят на файловете в папка
надхвърля 150.
• когато броят на папките на USB
устройството надхвърля 200.
Тези числа могат да варират в зависимост
от структурата на файловете и папките.
Не запаметявайте други видове файлове
или ненужни папки на USB устройство,
което има аудио, видео файлове и JPEG
файлове с изображения.

USB устройство

Забележки
• Когато е нужно свързване посредством USB
кабел, свържете посредством USB кабелът,
приложен към USB устройството, което ще
свързвате. Вижте инструкциите за употреба
приложени към USB устройството, което ще
свързвате за подробности относно метода
на работа.
• Може да отнеме около 10 секунди преди на дисплея да се появи надпис “Reading” в зависимост
от типа на свързаното USB устройство.
• Не отстранявайте USB устройството по
време на прехвърляне, запис или изтриване. Това може да повреди данни на USB
устройството или да повреди самото USB
устройство.

• Не свързвайте устройството и системата
посредством USB хъб.
• Когато е поставено USB устройство
системата разчита всички файлове на USB
устройството. Ако на него има много папки
или файлове, разчитането може да отнеме
повече време.
• Винаги изключвайте системата преди да
отстраните USB устройството. Отстраняването на USB устройството докато
системата е все още включена може да доведе
до повреда в данните на устройството.
• Съвместимостта с всички кодиращи/записващи видове софтуер, устройства и носители
не може да бъде гарантирана. Несъвместимите USB устройства могат да произведат
шум, прекъснат аудио звук или изобщо да не
произведат аудио звук.
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Прехвърляне на музика
от диск на USB
устройство
Можете да свържете допълнително USB
устройство (включително Sony Ericsson
мобилен телефон)* към
(USB) входа на
устройството и да прехвърляте музика
от диск на USB устройство.

Можете лесно да прехвърлите всичката
музика от диск на USB устройство (CD
SYNCHRO). Можете също така да прехвърлите единичен запис или файл по време
на възпроизвеждане (REC1).

1

Свържете USB устройството
към (USB) порт.

* Проверете информацията на уебстраниците
относно съвместими USB устройства (стр.
69).

Можете да прехвърляте музика само от
AUDIO CD или DATA CD/DVD дискове
(само MP3 файлове).
Аудио форматът на файловете прехвърлени с тази система е МР3. Когато
прехвърляте музика от AUDIO CD, записите се прехвърлят като 128kbps MP3
файлове. Когато прехвърляте музика от
DATA CD/DVD дискове, МР3 файловете
се прехвърлят със същата честота като
оригиналните МР3 записи. Количеството
свободно място, което се изисква на USB
устройството е около 1 МВ на минута,
когато прехвърляте от AUDIO CD.
Свободното място, което се изисква
може да е повече когато прехвърляте музика от DATA CD/DVD (само MP3 файлове).

USB устройство

Забележка
Работа с неупоменати модели не е гарантирана. Работата не винаги е гарантирана, дори
когато използвате съвместими модели.

2

Натиснете FUNCTION +/– неколкократно (само за европейските модели)/FUNCTION (освен
за европейските модели) или
FUNCTION +/– на устройството
неколкократно, за да изберете
“DVD”, след това заредете
диска, който желаете да прехвърлите.
Когато системата автоматично започне възпроизвеждане, натиснете x два
пъти, за да отмените продължаване на
възпроизвеждането.

70BG

3

Ако сте свързали Sony Ericsson
мобилен телефон, натиснете
MEMORY SELECT неколкократно, за да изберете дестинация
за прехвърляне.
Можете да изберете вградената
памет или Memory Stick (ако е въведен)
на Sony Ericsson мобилен телефон.

4

Настройте USB устройството
в режим готовност за прехвърляне.

Започнете прехвърлянето.
Натиснете H (или N на устройството)
Прехвърлянето започва.
Когато прехвърлянето е завършено,
достъпът до USB устройството
и плейърът на диска спира автоматично.
Когато използвате REC 1
Когато прехвърлянето е завършено,
достъпът до USB устройството и
диска спира автоматично.

За да спрете прехвърлянето
Натиснете x.

За да отстраните USB устройството

1 Натиснете x, за да спрете
възпроизвеждането.

2 Натиснете ?/1, за да изключите
системата.

3 Отстранете USB устройството.
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Синхронизиран трансфер (CD
SYNCHRO):
Натиснете REC TO USB на устройството.
REC1:
Започнете възпроизвеждане на записа
или МР3 файла, който искате да прехвърлите , след това натиснете REC
TO USB на устройството.
USB устройството е в готовност за
прехвърляне.

5
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Използване на екранен дисплей
Можете да прехвърляте музика и като
използвате екранния дисплей

1

Натиснете DISPLAY, когато
възпроизвеждането е спряло.
На телевизионния екран се появява
контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(USB TRANSFER), след това
натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват
опциите за “USB TRANSFER”.

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната опция, след това натиснете
ENTER.
За AUDIO CD:
• TRACK (запис): Появявaт се
записите на AUDIO CD. Можете да
прехвърлите желания запис.
За DATA CD/DVD:
• TRACK (запис): Появяват се папките
на DATA CD/DVD. Можете да прехвърлите желания МР3 файл.
• FOLDER (папка): Появяват се папките на DATA CD/DVD. Можете да
прехвърлите всичките МР3 файлове
в дадена папка.
• Появява се надпис “Reading.” и
записите и папките се появяват на
телевизионния екран.

Забележка
Може да отнеме време, за да изведете записи или
папки в зависимост от броя на записите или
папките.

72BG

4

За DATA CD/DVD:
Натиснете V или v неколкократно,
за да изберете MP3 файлове или папки,
след това натиснете ENTER.
МР3 файловете и папките се маркират в реда, в който ги отбелязвате.
За да отмените избора си натиснете
ENTER отново.

Изберете записите, които
искате да прехвърлите.
За AUDIO CD:
Натиснете V или v неколкократно,
за да изберете желан запис, след това
натиснете ENTER.
Записите се маркират в реда, в който
ги отбелязвате. За да отмените избора си натиснете ENTER отново.

Оставащо място на
USB устройството

Оставащо място на
USB устройството

Записи, които трябва да се прехвърлят

За да изберете всички записи на
AUDIO CD
Натиснете V/v/B/bнеколкократно,
за да изберете “xALL”, след това
натиснете ENTER.
За да отмените избора си натиснете “s ALL“ и натиснете ENTER
отново.

За да изберете всички записи на
DATA CD/DVD:
Натиснете V/v/B/bнеколкократно,
за да изберете “s ALL”, след това
натиснете ENTER.
За да отмените избора си натиснете “
ALL“ и натиснете ENTER отново.

5

USB устройство

МР3 файловете и папките, които трябва да
се прехвърлят

Натиснете V/v/B/bнеколкократно, за да изберете “START”,
след това натиснете ENTER.
Системата започва да прехвърля и се
появява статус на трансфера. По време на трансфер не се извежда звук. За да
спрете трансфера натиснете x.

Продължава l
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Правила за управление на папка или
файл

За да се върнете към предишен
дисплей

Когато за първи път прехвърляте музика
на USB устройство, “ROOT” автоматично се създава папка”MUSIC”. Папките и
файловете се генерират в папка “MUSIC”
както следва според метода на трансфера
и източника.

Натиснете O (RETURN).

CD SYNCHRO 1)
Източник

Име на
папка

Име на файл

MP3
(DATA
CD)

“FLDR001” 2)

“TRACK001”2)

AUDIO
CD

Същите като източника на
трансфер 3)

За да изтриете аудио файлове или
папки от USB устройството.
Можете да изтриете аудио файлове или
папки от USB устройството. Обърнете
внимание, че не можете да триете файлове в режим на Разбъркано възпроизвеждане
и Програмирано възпроизвеждане.

1 Натиснете FUNCTION +/– неколкократно (само за европейските
модели)/FUNCTION
(освен за европейските модели) или
FUNCTION +/– на устройството
неколкократно, за да изберете “USB”.

2 Натиснете

+/– неколкократно, за да изберете папка.

REC1
Източник

Име на
папка

Име на файл

AUDIO CD

“REC1CD”4)

“TRACK001”2)

МР3 (DATA
CD/DVD)

“REC1MP3”4)

Същия като
източника на
трансфер 3)

1) Освен когато продължавате възпроизвеждането.
2) Папките и файловете се организират по ред
на номерата.
3) В името може да има до 64 символа (включително продължението).
4) В папки “REC1-MP3” или “REC1-CD”, всеки
път,когато се извършва трансфер на REC1.
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За да изтриете всички аудио файлове
в папка, натиснете CLEAR.
За да изтриете аудио файл, натиснете ENTER.
Появява се “FILE LIST”
Натиснете V или v неколкократно,
за да изберете желания аудио файл,
след това натиснете CLEAR.

3 Натиснете B или b неколкократно, за да изберете „YES”.
За да отмените тази операция, натиснете “NO”.

4 Натиснете ENTER.
Избраният аудио файл или папка са
изтрити.

Забележки

Запис на аналогов аудио
звук на USB устройство
Можете да запишете звук от аналогов
аудио източник. Звукът се записва като
128kbps МР3 файл.

1

Свържете USB устройството
към (USB) вход.

2

Натиснете Натиснете
FUNCTION +/– неколкократно
(само за европейските модели)/
FUNCTION (освен за европейските модели) или FUNCTION
+/– на устройството неколкократно, за да изберете желания
източник.
• TUNER FM/AM: За да запишете от
тунера на системата.
• AUDIO IN: За да запишете от допълнителен компонент свързан през
AUDIO IN жака.
• TV/VIDEO AUDIO IN: За да запишете от телевизор или видео оборудване свързани посредством TV/VIDEO
AUDIO IN жака.
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• Когато прехвърляте музика от CD, записите
се прехвърлят като 128kbps MP3 файлове.
Когато прехвърляте музика от МР3 дискове,
МР3 файловете се прехвърлят със същата
честота като оригиналните МР3 записи.
• Ако започнете да прехвърляте в режим
разбъркано или повторно възпроизвеждане, избраният режим на възпроизвеждане се отменя
автоматично и режимът на възпроизвеждане
се променя в режим нормално възпроизвеждане.
• Текстовата информация от диска не се прехвърля в създадените МР3 файлове.
• Ако отмените музиката, която се прехвърля
по средата, непълният МР3 файл, който е
създаден на USB устройството се изтрива.
Прехвърлянето спира автоматично ако:
– промените функцията;
– изключите системата;
– свободното пространство на USB
устройството свърши по време на процеса
на трансфер.
– броят на папки или файлове на USB устройството достига лимита за брой, който
системата може да разпознае.
• Ако папката, която ще изтривате съдържа
не MP3/WMA (Windows Media Audio)/AAC
(Advanced Audio Coding) аудио файлове или
подпапки, те няма да бъдат изтрити.
• Ако папката или аудио файлът,който се
опитвате да прехвърлите вече съществува на
USB устройството със същото заглавие, към
него се добавя последователен номер без да се
презаписва върху оригиналното заглавие.
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3

Ако сте свързали Sony Ericsson
мобилен телефон, натиснете
MEMORY SELECT неколкократно, за да изберете дестинация
за запис.
Можете да изберете вградената
памет или Memory Stick (ако е въведен)
на Sony Ericsson мобилен телефон.
Номер на паметта (варира в зависимост
от модела на телефона)

Забележка
Записът спира автоматично когато:
– промените функцията;
– промените честотата;
– изключите системата;
– свободното пространство на USB
устройството свърши по време на процеса
на трансфер.
– броят на папки или файлове на USB устройството достига лимита за брой, който
системата може да разпознае.

Правила за управление на папка или
файл
Когато за първи път прехвърляте музика
на USB устройство, “ROOT” автоматично се създава папка”MUSIC”. Папките и
файловете се генерират в папка “MUSIC”
както следва.

4

Натиснете REC TO USB на
устройството.
На дисплея се появява надпис “Please
Wait” и дисплеят се сменя между “Free
xx.x МB” (свободно място на USB
устройството) и “Push PLAY”.
USB устройството е в готовност
за запис.

5

Започнете възпроизвеждане от
желания за запис източник и
след това натиснете H (или
N на устройството).
Индикаторите „USB” и „REC” светват и записът започва.
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Източник

Име на
папка

Име на
файл

Тунер

“FM001”* или
“AM001”*

“TRACK001”*

AUDIO IN

“AUDIO001”*

“TRACK001”*

TV/
VIDEO
AUDIO IN

“VIDEO001”*
или “SAT001”*

“TRACK001”*

* Номерата на папките и файловете се записват
в серия.

За да спрете записа
Натиснете x.

За да изтриете аудио файлове или
папки от USB устройство
Вижте стр. 74.

За да маркирате номерата на
записите
Можете да маркирате номерата на записите по време на запис от всеки източник.
Натиснете REC TO USB на устройството в точката, в която желаете да
добавите маркировка за запис. Системата
прави пауза в записа за няколко секунди и
добавя маркировка като показва съобщение “New Track”. По време на пауза не се
записва звук.

Аудио форматите, които можете да възпроизвеждате с тази система са следните
MP3*/WMA*/AAC*
Можете да преглеждате файлове с изображения и видео файлове съхранени на USB
устройство.
Форматите на видео файлове и файлове с
изображения, които тази система може да
възпроизвежда са следните: JPEG/DivX/
MP4.
* Файлове, защитени с авторски права, не могат
да бъдат възпроизвеждани от системата.

1

Натиснете FUNCTION +/– неколкократно (само за европейските модели)/FUNCTION
(освен за европейските модели)
или FUNCTION +/– на устройството неколкократно, за да
изберете “USB”.

2

Свържете USB устройството
към (USB) вход.

За да отстраните USB устройството

1 Натиснете x, за да спрете
записа.

2 Натиснете ?/1, за да изключите
системата.

3 Отстранете USB устройството.
Възпроизвеждане на файл от USB
устройство

USB устройство

Забележка
Номерата на записите автоматично се
маркират след като се записвали повече
от 60 минути.

Можете да слушате
музика съхранена в USB
устройството.

Когато USB устройството е свързано
се появява надпис “Reading.” и “USB
MEMORY” светва на дисплея.

Продължава l
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3

Ако сте свързали Sony Ericsson
мобилен телефон, натиснете
MEMORY SELECT неколкократно, за да изберете вградената
памет или Memory Stick (ако е
въведен).

5

На телевизионния екран се появяват
опциите за “MEDIA”.
• MUSIC: за възпроизвеждане на аудио
файлове.
• VIDEO: за възпроизвеждане на DivX
видео файлове или MPEG4 видео
файлове.
• PHOTO: за възпроизвеждане на JPEG
файлове с изображения.

Номер на паметта
(варира в зависимост от модела на
мобилния телефон)

6

4

Натиснете DISPLAY, когато
възпроизвеждането е спряло.
На телевизионния екран се появява
контролното меню.
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Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(MEDIA), след това натиснете
ENTER.

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната опция, след това натиснете
ENTER.
Когато желаната опция е вече
избрана, натиснете DVD/USB
MENU (само за европейски модели) или DVD/USB/TUNER MENU
(освен за европейски модели).
На телевизионния екран се появява
списък с папки, които съдържат файлове от избрания файлове тип.

7

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете папка.

Възпроизвеждане на файл с изображение:

Възпроизвеждане на папка:
Натиснете H (или N на устройството). Системата започва възпроизвеждане от първия файл в избраната
папка.
За да спрете възпроизвеждането
натиснете x.

1 Натиснете PICTURE NAVI.
В избраната папка се извеждат
миниатюрни изображения за
първите 16 JPEG изображения.

Възпроизвеждане на аудио файл:

1 Натиснете ENTER.
Появява се “TRACK LIST”.

2 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желания аудио файл, след това
натиснете ENTER.
Системата започва възпроизвеждане от избрания файл.
За да спрете възпроизвеждането
натиснете x.

Натиснете V/v/B/b , за да
изберете изображението,
което искате да прегледате , след това натиснете
H (или N на устройството).

USB устройство

Ако има повече от 16 файла с изображения в избраната папка, отдясно
се появява лента за изтегляне на
останалите.

Изреждането на изображения
започва от избрания файл с
изображение.
За да спрете възпроизвеждането натиснете x.
Изреждането на изображения
спира, когато натиснете V
или v

Продължава l
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Възпроизвеждане на видео файл

1 Натиснете ENTER.
Появява се “FILE LIST”.

2 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желания видео
файл, след това натиснете
ENTER.
Системата започва възпроизвеждане
от първия файл в избраната папка.
За да спрете възпроизвеждането
натиснете x.
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Други операции
За да

Направете следното

Изведете
следваща или
предишна
страница от
“TRACK LIST”,
“FOLDER LIST”
или “FILE LIST”

Натиснете
или
неколкократно.

Възпроизведете
предишната
или следваща
папка с аудио и
видео файлове

Натиснете >
неколкократно, до
последния файл от
настоящата папка,
след това натиснете . веднъж.
За да изберете
предишната папка,
изберете папката
от “FOLDER LIST”.

Върнете се към
“FOLDER LIST”,
когато са изведени “TRACK
LIST” или “FILE
LIST”.

Натиснете O
RETURN.

Възпроизведете
следващата
папка с JPEG
файлове с
изображения

Натиснете b
неколкократно, до
последния файл от
настоящата папка,
след това натиснете B веднъж. За да
изберете предишната папка, изберете папката от
“FOLDER LIST”.

Завъртите
изображение на
90 градуса

Натиснете V или
v неколкократно,

докато преглеждате
изображението. За да
се върнете към първоначалния изгледна
изображението,
натиснете CLEAR.

За да отстраните USB устройството

1

Натиснете x, за да спрете
записа.

2

Натиснете ?/1, за да изключите
системата.

3

Отстранете USB устройството.

Определяне на скоростта за изреждане на кадри
(само за JPEG файлове с изображения)

1 Натиснете

DISPLAY неколкократно докато на телевизионния
екран се появи контролното
меню за JPEG файлове с изображения.

Забележки
• Файловите формати, които можете да
възпроизведете са следните:
– МР3: продължение на файла “.mp3”.
– WMA: продължение на файла “.wma”.
– AAC: продължение на файла “.m4a”.
– JPEG: продължение на файла “.jpg” или “.jpeg”.
– MP4: продължение на файла “.3gp” или
“.mp4”.
– DivX: продължение на файла “.avi” или “.divx”.

• Следните USB устройства и ситуации могат
да увеличат времето, което отнема, за да
започне възпроизвеждане:
– USB устройства със сложна дървовидна
структура.
– Когато се възпроизвеждат файлове от друга
папка;
• Системата може да възпроизвежда папки до
8 ниво.
• Продължителното възпроизвеждане се отменя когато изключите системата или смените
функцията.
• Тази система не винаги поддържа всички функции на свързаното USB устройство.
• Редът на възпроизвеждане за системата може
да се различава от реда на възпроизвеждане за
USB устройството.
• Папките, в които няма аудио файлове или
JPEG файлове с изображения, се пропускат.

кратно, за да изберете
(INTERVAL), след това натиснете ENTER.
На телевизионния екран се появяват
опциите за “INTERVAL”.

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желания
интервал на прехвърляне.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
• NORMAL: Настройва стандартна
продължителност.
• FAST: Настройва по-кратка продължителност от “NORMAL”.
• SLOW 1: Настройва по-дълга продължителност от “NORMAL”.
• SLOW 2: Настройва по-кратка продължителност от “SLOW 1”.

4

USB устройство

Обърнете внимание,че дори и имената
на файловете да съдържат следните
продължения , ако самите файлове се
различават , възпроизвеждането на тези
файлове може да генерира силен шум ,
който да повреди вашите високоговорители и могат да причинят повреда в
системата.

2 Натиснете V или v неколко-

Натиснете ENTER.
Избраната настройка става ефективна.

Забележка
Някои JPEG файлове с изображения (особено
прогресивните JPEG файлове с изображения с
3,000,000 пиксела или повече) може да отнемат
повече време, за да бъдат изведени отколкото
други, което може да накара прехвърлянията
да изглеждат по-дълги отколкото скоростта,
която сте избрали.

Продължава l

81BG

За да изберете ефект на прехвърляне
за файлове с изображения в слайдшоу

Възпроизвеждане в случаен ред
(Shuffle Play)

(само за JPEG файлове с изображения)

1

Натиснете DISPLAY неколкократно докато на телевизионния екран се появи контролното меню за JPEG файлове с
изображения.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(EFFECT), след това натиснете
ENTER.
На телевизионния екран се появяват
опциите за “EFFECT”.

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желания
интервал на прехвърляне.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
• MODE 1: Изображението заема
екрана отгоре до долу.
• MODE 2: Изображението заема
екрана отляво надясно.
• MODE 3: Изображението се разполага на екрана от центъра навън.
• MODE 4: Изображението преминава
напосоки през ефектите.
• MODE 5: Следващото изображение
се плъзва над сегашното.
• OFF: Изключва тази функция.

4

Натиснете ENTER.
Избраната настройка става ефективна.
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Можете да възпроизведете съдържанието
на диска в случаен ред. Всяко следващо
“разбъркване” подрежда записите в
различен ред.
Разбърканото възпроизвеждане е възможно
само за диска, който се възпроизвежда в
момента.

1

Натиснете

DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
[SHUFFLE], след това натиснете ENTER.
Извежда се опцията за [SHUFFLE].

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната опция.
• [ON (MUSIC)]: Разбърква всички аудио файлове в папката на настоящия
диск или USB устройство. Когато
не сте избрали папка, първата папка
ще се възпроизведе в произволен ред.

4

Натиснете ENTER.
Разбърканото възпроизвеждане започва.
За да отмените разбърканото възпроизвеждане натиснете CLEAR или в
Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки
• Разбърканото възпроизвеждане се отменя и
програмния лист се изтрива когато:
– отворите шейната на диска;
– промените диска;
– изключите системата;
– промените функцията.
– извършите Track/Index Search;
– настроите “MEDIA” в позиция “PHOTO”,
когато възпроизвеждането е спряло.
– извършите синхронизиран запис на CD или
USB TRANSFER.
– прехвърлите музика от диск на USB
устройство.
• Една и съща песен може да бъде възпроизведена
неколкократно при аудио диск.

Повторно възпроизвеждане
(Repeat Play)

1

Натиснете

DISPLAY.

На телевизионния екран се извежда
Контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
[REPEAT], след това натиснете
ENTER.
Извежда се опцията за [REPEAT].

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желаната настройка.
• MEMORY: повтаря всички папки от
USB устройството.
• FOLDER: повтаря настоящата
папка.
• TRACK: повтаря настоящия файл.
Когато е активирано разбъркано
възпроизвеждане.
• [ON]: Повтаря разбърканото възпроизвеждане.

4
5

Натиснете ENTER.
Натиснете H (или N на
устройството).
Повторното възпроизвеждане
започва.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане натиснете CLEAR
или в Стъпка 3 изберете [OFF].

Забележки
• На дисплеят светва “REP”, когато
повторно възпроизвеждане е в позиция
“ALL DISCS”, “ONE DISC”, “FOLDER”
или “ON”.
• На дисплеят светва “REP1”, когато
повторно възпроизвеждане е в позиция
“TITLE”, “CHAPTER”, “TRACK” или
“FILE”.
• Повторното възпроизвеждане се отменя когато:

USB устройство

Можете повторно да възпроизведете аудио файлове и JPEG файлове с изображения
на USB устройство. Можете да използвате комбинация от режим за Разбъркано
възпроизвеждане.

3

– отстраните USB устройството;
– изключите системата;
– промените функцията;

Съвет
Можете да промените настройката за повторно възпроизвеждане като натиснете REPEAT
(само за европейски модели) или REPEAT//FM
MODE (освен за европейски модели) неколкократно.

83BG

Настройка на звука

Генериране на по-динамичен звук (DSGX – Dynamic
Sound Generator X-tra)
Можете да засилите басите и да създадете
по-мощен звук. Режим DSGX е идеален за
музикални източници.
Когато режим DSGX е в положение On, на
дисплея е изведен индикатор „DSGX”.
(само за европейски модели)

1

Натиснете DSGX неколкократно, за да включите индикатор
„DSGX”.

(освен за европейски модели)
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1

Натиснете EQ/DSGX неколкократно, докато се появи индикатор „DSGX”.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да включите/изключите индикатор „DSGX”.

Регулиране нивото на
басите и дисканта
1

Натиснете EQ (само за европейски модели) или EQ/DSGX
(освен за европейски модели)
неколкократно, за да изберете
“BASS” или “TREBLE”.

2

Натиснете неколкократно
PRESET +/–, за да регулирате
нивото.

Пеене заедно: Караоке
(освен за европейски
модели)

4

DVD VIDEO, DVD-R/-RW в режим
видеозапис, видео файлове:
Системата извежда аудио формата,
който сте избрали.
AUDIO CD, VIDEO CD, MP3 файлове:
Аудио настройките автоматично
се променят в положение “1/L” и
системата извежда аудио звук от
левия канал.
Ако искате да чуете вокали:
Натиснете AUDIO неколкократно. За
да изберете друг аудио канал.

Можете да се насладите на Караоке като
включите режим Караоке.

1

Натиснете FUNCTION неколкократно (или FUNCTION +/– на
устрйството), за да изберете
“DVD” или “USB”.

2

Завъртете MIC LEVEL – на
устройството неколкократно,
докато на дисплея се появи
индикация “MIN”, за да намалите
нивото на звука на микрофона.
Свържете микрофон към MIC
жака на устройството.
Режим Караоке е включен.
“KARAOKE MODE: ON” се появява на
телевизионния екран, а индикация m
се появява на дисплея.

5

Започнете да пеете заедно с
музиката и регулирайте нивото
на звука на микрофона като
завъртите MIC LEVEL.

За да изключите Караоке режима
Изключете микрофона. На екрана на
телевизора се появява надпис “KARAOKE
MODE: OFF”.

За да регулирате нивото на отзвук в
микрофона
Завъртете ECHO LEVEL +/– на устройството.
За да отмените нивото на отзвук ,
поставете ECHO LEVEL -- в положение
“MIN”.
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3

Започнете възпроизвеждане на
музика и регулирайте силата
на звука.
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Забележки
• Звукът, който се въвежда в микрофона не се
извежда от жак DVD DIGITAL OUT.
• Режим Караоке се изключва автоматично
когато:
– изключите системата;
– промените функцията;
– свържете слушалки;
• Ако се получи виещ звук:
– преместете микрофона по-далече от високоговорителите;
– променете посоката на микрофона;
– намалете MIC LEVEL или ECHO LEVEL.
– натиснете VOLUME – неколкократно

Смяна на клавишите (Key Control)
Можете да промените клавишите, за да
отговарят на вокалния Ви диапазон, освен
когато системата е в режим стоп.
Натиснете KEY CONTROL 2/#, за да
обозначите вокалния Ви диапазон.
Можете а регулирате нагоре и надолу в 13
стъпки (26 – #6).
Забележки
• В зависимост от диска, може да не успеете да
промените клавишите.
• Клавишът автоматично се връща към първоначална позиция, когато:
– изключите системата;
– промените функцията;
– смените диска;
– спрете възпроизвеждането;
– промените заглавието, записа или файла;
– промените папката;
– опцията за възпроизвеждане се променя по
време на PBC възпроизвеждане;
– извършите Lock Search;
– изключите режим Караоке;
– DVD слоят се смени;
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Възпроизвеждане на Караоке с всеки
стерео диск (“Karaoke Pon”)
Можете да се насладите на Караоке при
всеки стерео диск, дори и той да не е Караоке диск като намалите звука на вокалите.

Натиснете KARAOKE PON в режим
Караоке.
За да отмените “Karaoke Pon”, натиснете
KARAOKE PON отново.

Забележки
• Тази функция може да не работи добре когато:
– се възпроизвеждат само няколко инструмента;
– възпроизвежда се дует;
– вокалите на диска се изкривяват извън
центъра;
– възпроизвеждат се моно-записи (акомпаниментът също е намален);
– възпроизвеждате се мултиплексови дискове;
• По време на режим “Karaoke Pon”, стерео
ефектът е намален.
• Режим “Karaoke Pon” се отменя автоматично,
когато:
– изключите системата;
– промените функцията;
– смените диска;
– натиснете AUDIO;
– настроите “VOCAL SELECT” в положение
различно от “OFF”
– изключите режим Караоке;

Избор на вокали
(Vocal Select)

Когато възпроизвеждате DVD диск с
формат “Dolby Digital Karaoke” в режим
Караоке, можете да включвате и изключвате вокалът с напътствия записан в
Караоке записа.
Когато възпроизвеждате VIDEO CD или
AUDIO CD в режим Караоке, можете да
слушате вокалите.
Можете да смените и канала на вокала.
Можете да изберете различни видове
вокали.

1

Натиснете
Караоке.

DISPLAY в режим

На екрана на телевизора се появява
контролното меню.

2

На екрана на телевизора се появяват
опциите за “VOCAL SELECT”.

Продължава l

Настройка на звука

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(VOCAL SELECT), след това
натиснете ENTER
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3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете желания
вокален канал.
Каналът за извеждане се променя
както следва.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
Когато възпроизвеждате DVD
VIDEO
OFF: Изключва напътстващия вокал.
1+2: Напътстващ вокал 1+2.
1: Напътстващ вокал 1.
2: Напътстващ вокал 2.
Когато възпроизвеждате AUDIO
CD или VIDEO CD.
• OFF: Изключва напътстващия вокал.
• L+R: От двата високоговорителя се
извежда еднакъв звук.
• STEREO: Стандартен стерео звук.
Когато възпроизвеждате Super
VCD
• OFF: Изключва напътстващия вокал.
• 1: L+R: От двата високоговорителя
се извежда еднакъв звук от запис 1.
• 1: STEREO: Стандартен стерео звук
от запис 1.
• 2: L+R: От двата високоговорителя
се извежда еднакъв звук от запис 2.
• 2: STEREO: Стандартен стерео звук
от запис 2.

4
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Натиснете ENTER.

Забележки
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO, функцията работи само с “Dolby Digital Karaoke”
формат.
• В зависимост от диска, може да не успеете да
промените канала на напътстващия вокал.
• Каналът се връща към настройка по подразбиране когато:
– изключите системата;
– промените функцията;
– смените диска;
– отворите шейната на диска;
– натиснете AUDIO;
– изключите режим Караоке;
– включите режим “Karaoke Pon”.
• Когато възпроизвеждате DVD VIDEO диск
записан само с един вид вокал, изберете “1”.

Избор на вокали
(Vocal Select)
Избор на режим за оценка (Score Mode)
Когато е включен режим Караоке можете
да използвате метод за оценка.
Оценката ви се изчислява на база сравнение
на вашия с гласа на вокала от музикалния
източник.

1

Натиснете
Караоке.

DISPLAY в режим

На екрана на телевизора се появява
контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(SCORE MODE), след това
натиснете ENTER
На екрана на телевизора се появяват
опциите за “SCORE MODE”.

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
настройка.
Настройките по подразбиране са
подчертани.
• BEGINNER 1: Стартово ниво.
Оценката се обновява на всеки 3
секунди.
• BEGINNER 2: Стартово ниво.
• EXPERT 1: Ниво за напреднали. Оценката се обновява на всеки 3 секунди.
• EXPERT 2: Ниво за напреднали.
• DEMO: Режимна демонстрация.
Оценката се извежда независимо от
пеенето.

Натиснете ENTER.

6

Натиснете SCORE, преди да
изпеете песен в режим Kараоке

Започнете възпроизвеждане на
музика.

Предишната най-висока оценка се
появява на екрана на телевизора и дисплеят се променя както следва според
нивото избрано в “SCORE MODE”.
: Когато изберете “BEGINNER 1”
или “EXPERT 1”.
: Когато изберете “BEGINNER 2”
или “EXPERT 2”.
: Когато изберете “DEMO”.

След пеене повече от минута,
натиснете отново SCORE , за
да прегледате резултата си.
Резултатът ви се пресмята в скала
от 0 до 99.
Оценката ви се извежда за 5 сеунди
през което време системата преминава в режим пауза.
След вашият резултат, изреждането
се извежда както следва:
• Оценките се извеждат със списък с
най-добрите 3 постижения;
• Вашият резултат и оценка за последната песен примигват;
• Ако сте в топ 10 вашият резултат
се извежда. Ако не, се извежда „10+”.
• Ако оценката ви е „0”, вашият резултат не се извежда в списъка.

Забележки
• Най-високият резултат се нулира когато
изключите системата.
• Функция “SCORE MODE” може да се отмени
когато са натиснати определени бутони на
устройството за дистанционно управление.
• В някои случаи може д не успеете да използвате режим на оценка.

Съвет
Настройка “SCORE MODE”автоматично се
променя на “BEGINNER 1”, когато системата е
изключена., когато системата е изключена.

Продължава l

Настройка на звука
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Други операции

1

За таймера за възпроизвеждане:
Подгответе източник на звук и след
това натиснете VOLUME +/–, за да
регулирате силата на звука.
За таймер за запис:
Регулирайте избраната радио
станция или направо изберете радио
станция.

Използване на таймери
Системата предлага три функции с
таймер. Не можете да активирате
едновременно таймер за възпроизвеждане
и запис. Ако използвате който и да е от
тях с таймера за автоматично изключване, таймерът за автоматично изключване
е с приоритет.
Използвайте бутоните на устройството
за дистанционно управление, за да включите функциите на таймерите.
Таймер за автоматично изключване:
Вие можете да заспивате на музика. Тази
функцията работи, дори когато не сте
сверили часовника.

2
3

4

Всеки път, когато натискате бутона
настройвате таймера както следва:
SLEEP 90m t SLEEP 80m t …. t SLEEP
10 m t SLEEP OFF t SLEEP 90m t …

Можете да записвате от предварително
избрана радио станция в предварително
зададено време.
Уверете се, че сте настроили часовника.
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Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “PLAY
SET?” или “REC SET?”, след това
натиснете ENTER.
Задайте времето за започване на възпроизвеждането или
записа.
Натиснете V или v , за да зададете
часа и след това натиснете ENTER.
Индикацията за минутата мига.
Използвайте процедурата по-горе, за да
зададете минутите.
На дисплея се появява индикация „OFF
TIME” и индикацията за час започва
да мига.

Таймер за възпроизвеждане:

Таймер за запис:

Натиснете TIMER MENU.

На дисплея се появява надпис “ON
TIME”, а индикацията за час примигва.

Натиснете SLEEP неколкократно

Вие можете да се събуждате от CD, тунера или допълнително USB устройство в
настроено от вас време.
Уверете се, че сте настроили часовника.
Ако сте свързали устройството към
телевизор посредством HDMI кабел,
изключете телевизора преди да използвате
таймер за възпроизвеждане.

Подгответе източника на звук.

5

Използвайте същата процедурата като в стъпка 4, за да
зададете времето, в което да
спре възпроизвеждането или
записа.

6

Изберете източника на звук,
когато използвате таймер за
възпроизвеждане или подгответе USB устройството, когато
използвате таймер за запис.
За таймер за възпроизвеждане:
Натиснете V или v неколкократно,
докато се появи желания източник на
звук и след това натиснете ENTER.
Дисплеят показва настройките на
таймера.
За таймер за запис
Когато записвате на USB устройство,
извършете стъпки 1 и 3 от „Възпроизвеждане на файл от USB устройство”
(стр. 77).

7

Натиснете ?/1, за да изключите системата.

За да проверите настройките

1

Натиснете TIMER MENU.

Започнете от стъпка 1.

За да отмените таймера

1 Натиснете TIMER MENU.
“TIMER SELECT” примигва на екрана.

2 Натиснете ENTER.
3 Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “TIMER OFF”.

4 Натиснете ENTER.
Забележки
• Таймерите може да не функционират правилно
когато сте включили Sony Ericsson мобилен
телефон.
• Таймерите за запис и възпроизвеждане няма
да се включат ако системата е включена или
ако на дисплея примигва надпис “STANDBY”.
Уверете се, че сте изключили системата поне
120 секунди преди насроченото време.
• Силата на звука се намалява до минимум по
време на таймер за запис.
• Номерата на записа автоматично се маркират когато записвате повече от 60 минути.

Съвети
• Настройката на таймера за възпроизвеждане
се запазва докато не бъде отменена ръчно.
• Таймерът за запис се отменя автоматично
след като бъде активиран таймер за възпроизвеждане.

Други операции

Когато настроите таймера за запис,
системата се включва 90 секунди преди предварително зададеното време.
Когато настроите таймера за възпроизвеждане, системата се включва 30
сек преди зададеното време.
Ако системата е включена в предварително зададеното време,таймерите
за запис и възпроизвеждане няма да се
включат.
Не работете със системата от
времето на включване до времето за
стартиране на възпроизвеждането.

За да промените настройката

“TIMER SELECT” примигва на екрана.

2
3
4

Натиснете ENTER.
Натиснете V или v неколкократно, докато се появи „PLAY
SELECT?” или “REC SELECT?”.
Натиснете ENTER.
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Изключване на звуковия
сигнал
Можете да изключите звуковия сигнал на
системата
Използвайте бутоните на системата за
работа.

1

Натиснете ?/1, за да включите
системата.

2

Натиснете ?/1 и VOLUME – едновременно и задръжте, докато
на дисплея се появи индикация
“BEEP OFF”.

За да включите звуковия сигнал
Повторете гореописаната процедура
докато на дисплея се появи “BEEP ON”.
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Промяна на дисплея
Промяна на яркостта на дисплея
Можете да изберете опция за яркост на
дисплея от следните (настройките по
подразбиране са подчертани):
• DIMMER OFF: Дисплеят е винаги ярък.
• DIMMER ON: Дисплеят е винаги
затъмнен.
• AUTO: Дисплеят свети само когато
натиснете някой бутон.

Натиснете DIMMER неколкократно
докато се появи желаната опция
за осветяване.

Изключване на дисплея – Power Saving
Mode
Дисплеят за демонстрация и дисплеят на
часовника могат да се изключват, за да се
намали количеството енергия консумирано по време на режим на готовност (Power
Saving Mode).

Натиснете DISPLAY неколкократно, докато системата се изключи.
Без дисплей (Power Saving Mode) t
Часовник*
* Дисплеят на часовника автоматично преминава към режим на готовност след 8 секунди.

Забележки
Не можете да извършите следните операции по
време на режим на готовност:
– Настройка на часовника (стр. 32);
– Промяна на АМ интервал на настройка (освен
за европейските и руски модели) (стр. 113).
– Промяна на цветовата система (освен за
европейските и руски модели) (стр. 25).

Преглед на информация за диска на
дисплея на предния панел

Натиснете DISPLAY.
Всеки път, когато натиснете DISPLAY,
дисплеят се променя от 1 t 2 t 3
t 1 t ...
1 Информация за диска
2 Дисплей на часовника (за 8 секунди)
3 Име на ефекта (за 4 секунди)

Проверка на изминалото време за
възпроизвеждане, оставащото време
и заглавията
Натиснете TIME/TEXT по време на
възпроизвеждане. Всеки път, когато натиснете TIME/TEXT по време на възпроизвеждане, дисплеят се променя от 1 t
2 t ... t 1 t ...

Други операции
Продължава l
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Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
дискове или DVD-R/-RW дискове в
режим видеозапис:
• Когато възпроизвеждате меню или
заглавие без запис:
1 Изминало време на възпроизвеждане
на текущото заглавие;
2 Заглавие на диска 1)
• Когато възпроизвеждате запис извън
гореизброените:
1 Времетраене и текущото заглавие
2 Оставащо време от текущото
заглавие
3 Времетраене на текущата глава
4 Име на диска 1)
5 Заглавие и глава 2)
Когато възпроизвеждате AUDIO CD
или VIDEO CD (без функция PBC)
1 Времетраене на текущия трак
3 Оставащо време на текущия трак
3 Изминало време на възпроизвеждане за
диска 3)
4 Оставащо време на диска 3)
5 Име на трака 1)
6 Трак и индекс 4) 5)
Когато възпроизвеждате VIDEO CD с
функция PBC
1 Изминало време на настоящата сцена;
2 Заглавие на диска 1)
3 Номер на сцената 6)
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Когато възпроизвеждате MP3
файлове или видео файлове на DATA
CD/DVD:
1 Изминало време на възпроизвеждане за
настоящия файл;
2 Име на файла 7) 8)

Проверка а общото оставащо време
и заглавия
Натиснете TIME/TEXTнеколкократно,
когато възпроизвеждането е спряло.
Всеки път, когато натиснете TIME/
TEXT, дисплеят се променя от 1 t 2
t1t…
DVD VIDEO диск или DVD-R/-RW в
режим видеозапис
1 Общ брой на заглавията на диска
2 Заглавие на диска 1)
AUDIO CD или VIDEO CD без РВС възпроизвеждане
1 Общ брой на записите на диска и общо
време на възпроизвеждане на диска
2 Заглавие на диска 1)
VIDEO CD с PBC възпроизвеждане
1 Общ брой на сцените на диска
2 Заглавие на диска 1)
1)

Ако DVD VIDEO диска не е DVD-TEXT диск,
AUDIO CD диска не е CD-TEXT диск, а за
VIDEO CD диска няма информация, на дисплея
се появява надпис “NO TEXT”.
2)
Заглавието и главата се извеждат за 2 секунди
преди дисплеят да се върне към изминало
времена възпроизвеждане.

3)

Когато програмирано или разбъркано възпроизвеждане са включени, изминалото време на
възпроизвеждане, както и оставащото време
ще бъдат пропуснати;
4)
само за VIDEO CD.
5)
Настоящият номер на записа и настоящият
индекс номер (за диск без РВС) или настоящият
номер на сцената (за диск с РВС) се извеждат
за 2 секунди преди дисплеят да се върне към
информация за изминалото време.
6)
Настоящият номер на сцената се извежда
за 2 секунди преди дисплеят да се върне към
изминало време на възпроизвеждане.
7)
Когато възпроизвеждате видео файлове, номерът на настоящата папка и файл извеждат
за 2 секунди преди дисплеят да се върне към
изминало време на възпроизвеждане, когато
натиснете TIME/TEXT по време на извеждане
на загавие или файл.
8)
Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще
изведе името на папката/записа (файла) от ID3
tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver
1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с
приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3
tag се използват за единични МР3 файлове.

Преглед на информация относно
диска на дисплей
Натиснете TIME/TEXT.
Всеки път, когато натиснете TIME/
TEXT, дисплеят се променя от 1 t 2
t1t…
Извеждането на час, което можете да прегледате на екрана зависи от диска, който
възпроизвеждате.

Т: заглавие или запис
C: глава
Битрейт
D: диск

Информация за време

Забележки

Заглавие на албума

Диск/запис/
заглавие на файла

Забележка
Дисплеят на контролното меню ще покаже
различни опции в зависимост от вида на диска.

Продължава l

Други операции

• Ако възпроизвеждате диск, който съдържа
само JPEG файлове с изображения, на дисплея се
появява надпис “JPEG” или “NO AUDIO”.
• Не можете да използвате TIME/TEXT, за да
промените извеждането на информацията на
диска, когато:
– възпроизвеждате JPEG файлове с изображения;
– възпроизвеждането на DATA CD/DVD с
МР3 файлове и/или JPEG файлове с изображения е спряно;
– възпроизвеждането е спряно за DATA CD/
DVD с видео файлове;
• Символи, които не могат да бъдат възпроизведени се извеждат като „--”.
• Изминалото време за възпроизвеждане на
МР3 файлове и видео файлове мое да не бъде
изведено правилно.
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Когато възпроизвеждате DVD VIDEO
дискове или DVD-R/-RW дискове в
режим видеозапис:
1 Времетраене и текущото заглавие
2 Оставащо време от текущото
заглавие
3 Изминало време на възпроизвеждане за
текущата глава
4 Оставащо време от текущата глава
5 Изминало време на възпроизвеждане на
текущия запис и заглавие на диска.
Когато възпроизвеждате VIDEO CD с
функция PBC
1 Изминало време на настоящата сцена;
2 Заглавие на диска
Когато възпроизвеждате AUDIO CD
или VIDEO CD без функция PBC
1 Времетраене на текущия трак
2 Оставащо време на текущия трак
3 Изминало време на възпроизвеждане
за диска
4 Оставащо време на диска
5 Изминало време на възпроизвеждане на
текущия запис и заглавие на диска.
Когато възпроизвеждате MP3
файлове или видео файлове на DATA
CD/DVD:
Изминало време на възпроизвеждане за
настоящия файл/папка*;
* Ако МР3 файлът има ID3 tag, системата ще
изведе името на папката/записа (файла) от ID3
tag информацията.
Системата може да поддържа ID3 ver
1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 tag дисплеят с информация е с
приоритет, когато ID3 ver. 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3
tag се използват за единични МР3 файлове.
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Забележки
• Само букви, числа и някои символи могат да
бъдат изведени;
• В зависимост от диска, системата може да
изведе само ограничен брой символи.
• За МР3 файлове с формат различен от ISO
9660 Level 1 и Level 2, името на папката и
файла може да не бъдат изведени.

Извеждане на аудио информация за
диска
(само за DVD VIDEO и видео файлове)
Когато натиснете AUDIO многократно
по време на възпроизвеждане, форматът
на настоящия аудио сигнал се извежда на
телевизионния екран.
Когато възпроизвеждате DVD VIDEO:
Например, в Dolby Digital формат, различни сигнали обхващащи моно и 5.1-канални
сигнали могат да бъдат записани на DVD
VIDEO.
Пример:
За Dolby Digital 5.1-канала:
2 съраунд компонента

2 предни компонента +
1 централен компонент

1 LFE (нискочестотен
ефект) компонент

Проверка на информацията за дати
на JPEG файлове с изображения
Когато сте записали “Exif”* етикет за
JPEG файлове с изображения, можете
да проверите информацията за дати в
контролното меню като натиснете
DISPLAY по времена възпроизвеждане.

Прикачане на допълнителни
компоненти
За да подобрите системата можете да
свържете допълнителни компоненти.
Обърнете се към инструкциите за употреба приложени към всеки от компонентите.
Преден панел

Информация за дата

• * ”Exchangeable Image File Format” е формат за
цифров фотоапарат дефиниран от “Japan
Electronics & Information Technology Industries
Association” (JEITA).

Забележка
Форматът на данните за дата се различава в
зависимост от зоната.

Други операции

Заден панел

Продължава l
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1 Жак AUDIO IN
Свържете аудио изходния жак на
допълнителния компонент (преносим
аудио плейър и др.).

2 COMPONENT VIDEO OUT

жакове
Свържете компонентните видео
входни жакове на телевизор или
прожектор. За повече подробности
обърнете се към „Свързване на телевизора” (стр. 25, 29).

3 HDMI OUT жак
Свържете HDMI входния жак на
телевизор или прожектор. За повече
подробности обърнете се към „Свързване на телевизора” (стр. 25, 29).

4 VIDEO OUT жак
Свържете видео входните жакове на
телевизор или прожектор. За повече
подробности обърнете се към „Свързване на телевизора” (стр. 25, 29).

5 TV/VIDEO AUDIO IN жакове
Свържете аудио изходящите жакове
на телевизор, прожектор или видео.
(Ако искате да използвате “Theater
Mode” или “System Audio Control”
опциите на функция BRAVIA Sync,
свържете към телевизора).
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6 DIGITAL OUT OPTICAL жак
Свържете цифров оптичен входен
жак на допълнителен цифров компонент (като например усилвател).
Можете да се насладите на 5.1 канален
звук ако свързания усилвател има
Dolby Digital или DTS декодер.
Забележки
• Звук се извежда само когато системата е
в положение “DVD” или “USB”.
• Ако натиснете AUDIO или бутони
свързани с режим Karaoke, или ако
свържете или изключите микрофони или
слушалки,звукът прекъсва за момент.

7 SUBWOOFER OUT жак (само

за модел CMT-DH70SWR)
Свържете аудио входен жак към допълнителния събуфер.
Забележка
Ефектът може да е ограничен или може
да има допълнителен шум в зависимост
от свързания събуфер или типът музика,
който възпроизвеждате.

Промяна на входното ниво на звука
от свързани компоненти
Можете да намалите аудио входното
ниво ако звукът от TV/VIDEO AUDIO IN
жаковете е изкривен.

1

Натиснете ?/1, за да включите
системата.

2

Натиснете DVD/USB MENU
(само за европейски модели) или
DVD/USB/TUNER MENU (освен
за европейските модели).
Появяват се настоящите настройки
(Настройките по подразбиране са
подчертани).
• ATT OFF: Нормално входно ниво
на аудио звука (смекчаването е
изключено).
• ATT ON: Нивото на входния звук е
по-ниско (смекчаването е включено).

3

1

Свържете цифровия оптичен
кабел.
Вижте „Свързване на допълнителни
компоненти” (стр. 97).

2

Свържете високоговорителите
(не са приложени) към допълнителен усилвател оборудван с
декодер.
За разполагане на високоговорителите,
обърнете се към инструкциите за
употреба приложени със свързания
усилвател.

3

Започнете възпроизвеждане от
мултиканален източник като
например DVD VIDEO диск.

4

Изберете желания аудио формат.
Вижте „Промяна на език/звук” (стр.
38).

Други операции

За да промените настройките,
натиснете DVD/USB MENU
(само за европейски модели) или
DVD/USB/TUNER MENU (освен
за европейските модели) отново, докато е изведена опция
“ATT OFF” или “ATT ON”.

Насладете се на мултиканален звук с
допълнителен усилвател

99BG

Допълнителна
информация

Видове проблеми тяхното
отстраняване
Ако имате проблем с вашата система,
извършете едно от следните:

1

Уверете се, че захранващият
кабел и кабелите на високоговорителите са правилно и здраво
свързани.

2

Открийте проблема в листата
с проблеми по-долу и предприемете съответните мерки за
отстраняването му.

Ако проблемът продължава, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.

Когато индикаторът STANDBY
мига
Незабавно изключете захранващия
кабел и проверете следните опции.
Приложените високоговорители ли
използвате?
Дали нещо не блокира вентилационните отвори от горната или
задната страна на системата?
След като сте STANDBY индикаторът престане да мига, свържете
отново захранващия кабел и
включете системата. Ако индикаторът все още мига, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.
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Общи характеристики
На дисплея се появява индикация
“--:--”

• Има токов удар. Настройте часовника
(стр. 32) и извършете отново настройки на таймерите (стр. 90).
Системата не се включва

• Включен ли е кабелът?
Настройката на таймерите се
отменя

• Кабелът за захранване е изключен или се е
получил токов удар. Извършете отново
„Настройка на часовника” (стр. 32). Ако
сте настроили таймера, извършете отново „Използване на таймера” (стр. 90).
Няма звук

• Натиснете VOLUME +/– неколкократно (или завъртете MASTER VOLUME на
устройството по посока на часовниковата стрелка).
• Слушалките са свързани към жак
PHONES.
• Проверете връзките на високоговорителите (стр. 22).
• Няма аудио извеждане по време на употреба на таймер за запис.
• Системата е в режим пауза, забавено
възпроизвеждане или Lock Search. Натиснете H (или N на устройството),
за да започнете възпроизвеждане.
• Когато прехвърляте музика на USB
устройство не се извежда звук.

Няма звук от микрофона (освен за
европейските модели)
• Натиснете VOLUME +/– неколкократно или натиснете MIC LEVEL + на
устройството неколкократно, за да регулирате силата на звука на микрофона.
• Уверете се, че микрофонът е свързан към
MIC жак правилно.
• Уверете се, че микрофонът е включен.
Има жужене или шум.

• До системата има разположен видеорекордер или телевизор. Преместете
устройството на малко разстояние.
• Преместете системата далеч от
източника на шум.
• Свържете системата към различен
контакт.
• Поставете противошумов филтър
(продава се отделно) към линията на
захранването.
Таймерът не работи.

• Проверете настройките на таймера и
задайте правилно време (стр. 90).
• Отменете таймера за изключване.

Устройството за дистанционно
управление не работи.

• Отстранете препятствието между
устройството за дистанционно
управление и сензора на устройството
и поставете системата по-далеч от
флуоресцентното осветление.
• Преместете устройството за
дистанционно управление по-близо до
системата.
• Насочете устройството за дистанционно управление към датчика на
системата.
• Подменете батериите (R6/размер АА);
• Преместете устройството далече от
флуоресцентна светлина.
Има акустичен отзвук (освен за
европейските модели)

• Намалете силата на звука;
• Преместете микрофона по-далече от
високоговорителите и променете
посоката му.
На екрана на телевизора цветовете не е появяват с правилните
отсенки

• Изключете телевизора веднъж, след
това го включете след около 15 до 30
минути. Ако цветовете все още не са
със задоволително качество, отдалечете
високоговорителите от телевизора.

Допълнителна информация
Продължава l
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Високоговорители
Звукът идва от един канал или има
дисбаланс между левия и десния
канал

• Поставете високоговорителите
симетрично.
• Проверете дали високоговорителите са
свързани стабилно и правилно.
• Звукът, който се възпроизвежда е моно.
Няма звук от събуфера (само за
модел CMT-DH70SWR)

• Настройте нивото на събуфера на
подходящото ниво (стр. 23).
• Проверете дали събуферът е свързан
правилно и стабилно.
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Диск плейър
Дискът не излиза.

• Когато извършвате CD синхронизиран
запис не можете да извадите диска.
Натиснете x, за да отмените операцията, след това натиснете Z на устройството, за да отстраните диска.
• Консултирайте се с най-близкия до вас
сервиз на Sony.
Възпроизвеждането не започва

• Проверете дали има зареден диск;
• Почистете диска (стр. 117, 118).
• Презаредете диска;
• Заредете диск, който системата може
да възпроизвежда (стр. 8);
• Заредете диска в шейната със страната
със стикери нагоре.
• Отстранете диска и избършете влагата
от него, след това оставете системата
включена за няколко часа докато влагата
се изпари.
• Натиснете H (или N на устройството), за да започнете възпроизвеждане.
• Регионалният код за DVD VIDEO не
съвпада със системата.

Звукът прескача.

• Почистете диска (стр. 117, 118).
• Презаредете диска;
• Преместете системата на място, не
подложено на вибрации (напр. на стабилна поставка).
• Преместете високоговорителите далеч
от системата или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи
с голяма сила на звука, вибрациите от
високоговорителите може да причинят
прескачане на звука.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис.

• Избран е режим Разбъркано възпроизвеждане, Програмирано възпроизвеждане или
Повторно възпроизвеждане.
• Продължителното възпроизвеждане
е избрано. Натиснете x два пъти.
След това натиснете H (или N на
устройството), за да започнете възпроизвеждане (стр. 36).
• Заглавието за DVD VIDEO или РВС
меню се появява автоматично на телевизионния екран.
Възпроизвеждането започва автоматично

• DVD VIDEO диска има функция автоматично възпроизвеждане;

Възпроизвеждането спира автоматично

• Някои дискове може да съдържат сигнал
за автоматична пауза. Докато възпроизвеждате такъв диск, възпроизвеждането
спира в сигнал автоматично поставяне
на пауза.
Не можете да извършите някои
функции като например Stop, Lock
Search, Slow-motion Play, Repeat
Play, Shuffle Play или Program Play.

• В зависимост от диска може да не
успеете да извършите някои от гореизброените операции. Обърнете се към
инструкциите за употреба приложени
към диска.
DATA CD/DVD дискът (МР3 файл/
JPEG файл с изображение/DivX
видео фай/MPEG4 видео файл) не
се възпроизвежда.

• DATA CD не е записан в МР3 формат,
който отговаря на ISO 9660 Ниво 1/
Ниво 2 или Joliet (експанзивен формат).
• DATA DVD не е записан в МР3 формат,
който отговаря на UDF (универсален
дисков формат).
• МР3 файлът няма разширение “.mp3”.
• Данните не са съхранени в желания
формат.

Допълнителна информация
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• Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
• Системата може да възпроизвежда само
до ниво 8 папки.
• Дискът съдържа повече от 200 папки.
• Дискът съдържа повече от 150 файла.
• JPEG файлът с изображение няма разширение “.JPG” или “.JPEG”.
• Размерът е по-голям от 3,072 (широчина) х 2,048 (дължина) в нормален режим
или повече от 2,000,000 точки в Прогресивен JPEG, който се използва главно за
интернет страници.
• JPEG файлът с изображение с високо
съотношение широчина към височина не
може да бъде възпроизвеждан.
• За МР3 файлове и JPEG файлове с изображения, DATA CD/DVDX дискът съдържа
видео файл.
• МPEG4 видео файлът няма разширение
“.mp4” или “.m4v”.
• DivX видео файлът няма разширение
“.avi” или “.divx”.
• Размерът е по-голям от 720 (широчина)
х 576 (дължина)
• Ако не можете да промените настройка
“MEDIA”, презаредете диска или изключете и включете отново системата.
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МР3 файловете отнемат повече
време, за да бъдат възпроизведени отколкото други файлове

• След като системата е разчела всички
МР3 файлове на диска, възпроизвеждането може да отнеме повече време ако:
– броят на папките и МР3 файловете на
диска е много голям;
– подреждането на файловете в папките е усложнено.
По време на възпроизвеждане на
DATA CD или DATA DVD на телевизионния екран се извежда индикацията [Data error].

• МР3 записът/JPEG файлът с изображение/видео файлът, който искате да
възпроизведете, е развален.
• Данните не са MPEG 1 Audio Layer 3.
• JPEG файлът с изображение не съответства с DCF.
• JPEG файлът с изображение притежава
разширението “.jpg” или “.jpeg”, но не е в
JPEG формат.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.avi” или
“.divx”, но не е в DivX формат.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, не се поддържа от DivX
Certified профили.
• Файлът, който се опитвате да възпроизведете, има разширение “.mp4” или
“.m4v”, но не е в MP4 формат.

Заглавието на диска, CD-TEXT и
DVD-TEXT символите не се извеждат правилно

• Дискът е записан във формат, който
не отговаря на ISO 9660 Ниво 1/Ниво 2
или Joliet (експанзивен формат).
• Кодът на символите, които могат да се
извеждат от системата е следният:
– Главни букви (A-Z)
– Цифри (0 do 9)
– Символи (< > * + , ? / [ ] \ _)
• Останалите символи се извеждат като
“*”.
Съраунд ефектът се чува много
слабо, когато възпроизвеждате
Dolby Digital или MPEG4 аудио запис

• Проверете свързването на високоговорителите (стр. 22);
• В зависимост от DVD VIDEO диска,
сигналът наизвеждане може да не е изцяло 5.1-канален. Той може да е моно или
стерео, дори и записът да е бил направен
във формат Dolby Digital или MPEG4.

Звукът губи стерео ефект, когато възпроизвеждате DVD VIDEO,
VIDEO CD, AUDIO CD, MP3 файл или
видео файл.

• Изключете микрофона или натиснете
KARAOKE MODE неколкократно,
докато на дисплея се появи “KARAOKE
MODE: OFF”.
• Уверете се, че системата е свързана
правилно;
• Проверете свързването на високоговорителите (стр. 22);

USB устройство
Не можете да започнете запис/копиране на USB устройството.

• Получили са се следните проблеми.
– USB устройството е пълно.
– Броят на MP3 файловете и папките
на USB устройството е достигнал
лимита си.
– USB устройството е защитено от
запис.

Допълнителна информация
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Прехвърлянето или записът са
спрени преди да са приключили.

Записът на USB устройството
води до грешка.

• Използвате несъвместимо USB устройство. Проверете информацията на
уебстраници за списък с поддържаните
устройства (стр. 69).
• USB устройството не е форматирано
правилно. Обърнете се към инструкциите за употреба на USB устройството
за повече подробности относно форматирането му.
• Изключете системата и отстранете USB устройството. Ако USB
устройството има ключ за изключване,
изключете го и след това го включете
след като сте отстранили от системата. След това извършете отначало
прехвърлянето и записа.
• Ако операциите по запис, копиране или
изтриване бъдат повторени няколко
пъти, структурата на файловете в
USB устройството става сложна. Следвайте процедурата в ръководството
за експлоатация на USB устройството,
за да го форматирате. Ако проблемът
продължи, свържете се с най-близкия
сервиз на Sony.

• Използвате несъвместимо USB устройство. Проверете информацията на
уебстраници за списък с поддържаните
устройства (стр. 69).
• Изключете системата и отстранете USB устройството. Ако USB
устройството има ключ за изключване,
изключете го и след това го включете
след като сте отстранили от системата. След това извършете отначало
прехвърлянето и записа.
• USB устройството е изключено или
захранването е изключено по време на
запис/копиране. Изтрийте наполовина
записания файл и отново опитайте
запис/копиране. Ако това не оправи
проблема, вероятно USB устройството е повредено. Следвайте процедурата
в ръководството за експлоатация на
USB устройството, за да форматирате
носителя. Ако проблемът продължи,
свържете с най-близкия сервиз на Sony.
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МР3 файловете или папките на
USB устройството не могат да
бъдат изтрити.

• Проверете дали USB устройството не
е защитено от запис.
• USB устройството е изключено или
захранването е изключено по време
на изтриване. Изтрийте наполовина
изтрития файл. Ако това не оправи
проблема, USB устройството може би
е повредено. Следвайте процедурата
в ръководството за експлоатация на
USB устройството, за да форматирате
носителя. Ако проблема продължи, свържете с най-близкия сервиз на Sony.
Използвате ли USB устройство,
което се поддържа?

• Ако свържете USB устройство, което
не се поддържа, могат да се появят
следните проблеми. Вижте информация
на уебстраници за поддържаните видове
USB устройства (стр. 69).
– USB устройството не се разпознава.
– Имената на папките и файловете не се
извеждат на тази система.
– Възпроизвеждането не е възможно.
– Звукът прескача.
– Има смущения.
– Извежда се звук със смущения
– Прехвърлянето или записът спират
преди да са приключили.

Появява се индикация „OVER” и
„CURRENT”.

• Появил се е проблем с нивото на напрежението на електрическата мрежа от
(USB порта). Изключете системата
и USB устройството от
(USB порта). Уверете се, че с USB устройството няма проблем. Ако този дисплей
продължава да се появява, свържете с
най-близкия доставчик на Sony.
Няма звук.

• USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата след това
свържете отново USB устройството
и проверете дали индикатора „USB
MEMORY” светва.
Звукът съдържа смущения или
прескача.

• Изключете системата и след това включете USB устройството отново.
• Музикалните данни съдържат смущения.
Шумът може да се е генерирал по време
на записа. Изтрийте записа и опитайте
отново.
• Битрейта използван при кодирането на
файловете е недостатъчен. Запишете
файлове с достатъчно кодиране на USB
устройството.

Допълнителна информация
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USB устройството не може да
(USB порт).
бъде свързано към

USB устройството не се
разпознава.

• USB устройството е свързано наобратно. Свържете USB устройството в
правилната посока.

• Изключете системата, включете USB
устройството отново и след това
включете системата.
• Вижте информация на уебстраници за
поддържаните видове USB устройства
(стр. 69).
• USB устройството не работи
правилно. Вижте ръководството за
експлоатация на USB устройството за
начина на справяне с този проблем. Ако
проблемът продължава, свържете се с
най-близкия сервиз на Sony.

Индикация „READING” е изведена
твърде дълго или възпроизвеждането отнема повече време.

• Процесът по разчитането може да отнеме известно време в следните случаи:
– Ако на USB устройството се съдържат много папки или файлове.
– Структурата на файла е крайно
сложна
– Капацитетът на паметта е надвишен.
– Размерът на файла е твърде голям.
– Вградената памет е фрагментирана.
Ето защо пре3поръчваме да следвате
тези насоки.
– общ брой папки на USB устройството: 200 или по-малко
– общ брой файлове в папка: 150 или
по-малко
Неправилен дисплей

• Прехвърлете музикалните данни към
USB устройството отново, защото
данните, запазени в USB устройството
може да са повредени.
• Кодът на символите, които могат да се
извеждат от системата е следният:
• Главни букви (A-Z)
• Цифри (0 do 9)
• Символи (< > * + , ? / [ ] \ _)
• Останалите символи се извеждат като
“*”.
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На дисплея се появява надпис “Data
error” при възпроизвеждане на USB
устройство.

• МР3 файлът/JPEG файлът с изображение, който желаете да възпроизведете
е повреден.
• Форматът на JPEG файлът с изображение не съвпада със стандартите на DCF.
• JPEG файлът с изображение има разширение “.jpg” или “.jpeg”, но не е в JPEG
формат.
Възпроизвеждането не започва.

• Изключете системата, включете USB
устройството отново и след това
включете системата.
• Изключете системата, свържете USB
устройството отново и включете
системата пак.
• Вижте информация на уебстраници за
поддържаните видове USB устройства
(стр. 69).
• Натиснете H (или N на устройството), за да започнете възпроизвеждане.

Възпроизвеждането не започва от
първия запис

• -Настройте режима на възпроизвеждане
в режим Нормално възпроизвеждане.
Файловете не могат да се възпроизвеждат.

* Тази система поддържа FAT 16 и FAT 32. но
някои USB носители за съхранение на данни
може да не поддържа някои от FAT форматите. За подробности вижте ръководството
за експлоатация на всеки USB носител или се
свържете с производителя.

Допълнителна информация

• МР3 файловете, които не притежават
разширение „.mp3”
• WMA файловете, които не притежават разширение “.wma”
• AAC файловете, които не притежават
разширение “.m4a”.
• DivX файловете, които не притежават
разширение “.avi” или “.divx”.
• МР4 файловете, които не притежават
разширение ”.mp4”
• Аудио файлове, които не са запазени във
формати MP3/WMA/AAC/MP4.
• Видео файлове, които не са запазени в
МР4/DivX формати.
• JPEG файлът с изображението няма
разширение “.jpg” или “.jpeg”.
• JPEG файлът с изображение е по-голям
от 3,072 (ширина) х 2,048 (височина) в
нормален режим или повече от 2,000,000
пиксела в прогресивен JPEG режим,
който се използва най-вече в интернет
страници.
• JPEG файлове с изображения със съотношение в полза на ширината не могат да
бъдат възпроизвеждани.
• Проверете “MEDIA” настройките
(стр. 128).

• USB носителят за съхранение на данни,
форматиран с файлова система, различна
от FAT 16 или FAT 32 не се поддържа.*
• МР3 файлът не е запазен в МР3 (MPEG1
Audio Layer 3) формат.
• WMA файл, който е в WMA DRM,
WMA lossless или WMA PRO формат, не
може да бъде възпроизведен.
• ААС файл, който е в ААС DRM или
AAC lossless формат, не може да бъде
възпроизведен.
• ААС файл, който е кодиран със семплираща честота от 96kHzнеможе да се
възпроизвежда.
• Ако използвате USB носител за съхранение на данни, разделен на части можете
да възпроизвеждате само файловете в
първата част.
• Възпроизвеждането е възможно до 8
ниво.
• Броят на папките надвишава 200.
• Броят на файловете е надвишил 150.
• Защитени файлове от пароли и други не
могат да се възпроизвеждат.

Продължава l
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Картина
Няма картина.

• Проверете дали системата е стабилно
свързана.
• Видео кабелът е повреден. Подменете го.
• Уверете се, че сте свързали системата
към видео входния жак на вашия телевизор (стр. 25, 26, 29, 31).
• Уверете се, че сте включили телевизора
и той функционира правилно.
• Уверете се, че сте избрали входящият
селектор на телевизора така, че картина
от системата да се появи на телевизионния екран.
• Уверете се, че цветовата ви система е
настроена според цветовата система
на телевизора (само за австралийския
модел).
• Уверете се, че сте свързали системата
и телевизора посредством приложения
видео кабел.
• Настройте “PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT)” в положение
“OFF” ако свързвате телевизора си към
COMPONENT VIDEO OUT жаковете
на системата и телевизора ви не може
да приеме прогресивен сигнал.
• Можете да настроите в прогресивен
формат, но телевизорът може да не
приеме сигнал в прогресивен формат. В
този случай, свържете VIDEO OUT жака
на телевизора и прехвърлете към Interlace
формат (стр. 29, 30, 31).
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• Дори и когато телевизорът ви е съвместим с прогресивен формат (525р/625р)
сигнали, изображението може да бъде
повлияно, когато настроите в прогресивен формат. В този случай, настройте
в Interlace формат (стр. 30).
Появяват се смущения в
картината.

• Почистете диска (стр. 117, 118).
• Ако видео сигналът от системата
трябва да премине през видеорекордер
до телевизора, защитата от копиране,
която се прилага в някои DVD VIDEO
програми може да повлияе на качеството на картината.
• Когато възпроизвеждате VIDEO CD
диск записан в различна цветова система
от тази на телевизора ви, изображението може да е изкривено (освен за
европейски и руски модел) (стр. 62).
• Когато свържете телевизора си към
COMPONENT VIDEO OUT жаковете и
възпроизведете видео-базиран софтуер
в прогресивен формат на сигнала,някои
секции на изображението може да се
покажат неестествени поради процеса
на трансформиране.
• Настройте цветовата система, за да
съвпадне с телевизора Ви (освен за европейски и руски модел) (стр. 25).

Съотношението на телевизионния екран не може да бъде
променено въпреки че можете да
настроите “TV TYPE” от “VIDEO
SETUP” в менюто с настройки,
когато възпроизвеждате широкоекранно изображение.

• Съотношението е фиксирано за DVD
VIDEO диск;
• В зависимост от телевизора може да не
успеете да промените съотношението
на екрана.
Съобщенията не се появяват на
екрана в желания език

• Изберете език за екранния дисплей в
“OSD” от “LANGUAGE SETUP” в
менюто с настройки (стр. 60).
Езикът за саундтрака не може да
се променя

Езикът на субтитрите не може да
бъде променен

• На DVD VIDEO диска, който възпроизвеждате не могат да се записват
многоезични субтитри;
• DVD VIDEO дискът забранява промяна
на субтитрите.
Субтитрите не могат да бъдат
изключени

• DVD VIDEO дискът забранява изключването на субтитрите.
Ракурсите не могат да се
променят

• На DVD VIDEO диска, който възпроизвеждате не могат да се записват разнопосочни ракурси;
• DVD VIDEO дискът забранява промяна
на ракурсите.

• На DVD VIDEO диска, който възпроизвеждате не могат да се записват
многоезични програми;
• DVD VIDEO дискът забранява промяна
на езика на саундтрака.

Допълнителна информация
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Тунер
Получава се жужене или шум/станциите не могат да се получават.
(на дисплея мигат “TUNED” или
“STEREO”)

• Настройте правилната честота (стр.
67)
• Свържете антената правилно.(стр. 22)
• Открийте място и ориентация, които
осигуряват добро приемане, след това
отново настройте антената. Ако не
получите добро приемане, препоръчваме
ви да закупите допълнителна антена от
търговската мрежа.
• Приложената FM антена получава
сигнали в целия диапазон на излъчване,
така че уверете се, че сте я изтеглили
максимално.
• Дръжте антените далеч от кабелите
на високоговорителите, захранващия
кабел и USB кабела, за да не се получат
смущения.
• Изключете заобикалящите електрически уреди.
Стерео FM програма не може да
бъде получена като стерео

• Натиснете FM MODE (за европейски
модел) или REPEAT/FM MODE (освен за
европейскимодел) неколкократно, докато “MONO” изчезне от дисплея.
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Допълнителни компоненти
Няма звук

• Обърнете се към „Няма звук” (стр. 100)
и проверете състоянието на системата;
• Свържете компонента правилно, докато проверявате (стр. 22, 26, 97):
– дали кабелите са свързани правилно;
– дали щекерите на кабелите са въведени
докрай;
• Включете свързаните компоненти;
• Обърнете се към приложените с компонентите инструкции за употреба и
започнете възпроизвеждане.

За да промените интервала на АМ
настройка
(освен за европейски и руски модели)
Интервалът на АМ настройка е зададен
по подразбиране на 9 kHz или 10 kHz (за
някои области).

1 Натиснете FUNCTION +/– неколкократно (само за европейските
модели)/FUNCTION
(освен за европейските модели)
или FUNCTION +/– на устройството неколкократно, за да
изберете “TUNER AM”.

2 Натиснете ?/1, за да изключите
системата

Ако системата все още не функционира правилно след като сте предприели гореизброените мерки, нулирайте
настройките на системата както
следва:
Използвайте бутоните на устройството, з ада върнете системата към фабричните настройки.

1 Изключете кабела на захранването.

2 Включете обратно кабела на
захранването.

3 Натиснете ?/1, за да включите
системата.

3 Натиснете DISPLAY неколко-

4 Натиснете ?/1 на устройство-

кратно, докато на дисплея се
появи часовник.

то едновеременно с бутон
+ на устройството повече от 3
секунди.

4 Натиснете ?/1 на устройството, докато задържате натиснат
– на устройството.
бутон
На дисплея се появяват надписи “AM
9K STEP” или “AM 10K STEP”.
Когато промените интервала, всички
предварително зададени АМ станции
се изтриват.

На дисплея се появява надпис
“RESET”. Системата е нулирана към
фабрични настройки освен настройките от меню “SETUP”. Трябва да
настроите сами опциите за часовник,
таймери и радиостанции.

Допълнителна информация
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За да нулирате настройките от
“SETUP” към фабрични настройки*,
нулирайте както следва:

1

Натиснете DISPLAY, когато
възпроизвеждането е спряло.
На телевизионния екран се появява
контролното меню.

2

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
(SETUP) и след това натиснете
ENTER.

3

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
“CUSTOM” и след това натиснете ENTER.

4

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете
“SYSTEM SETUP” и след това
натиснете ENTER.

5

(Когато на дисплея се появяват букви/
цифри)
Когато функцията за автодиагностика се
включва, за да предотврати неизправно
функциониране на системата, на екрана и
на дисплея на предния панел мига сервизен
номер от 5 символа (например С 13 50)
с комбинация от буква и четири цифри.
В този случай проверете в следващата
таблица.
Първите три
символа на
сервизния
номер

Повреда и/или
начин на
отстраняване

С 13

Дискът е замърсен.
• Почистете диска
с парче мек плат
(стр. 117, 118).

С 31

Дискът не е зареден
правилно.
• Рестартирайте
системата и
заредете диска
правилно.

Е ХХ (хх е произволно число)

За да предотврати
неизправно функциониране, системата
е извършила функция
за автодиагностика.
• Свържете се с найблизкия доставчик
на Sony и съобщете 5-символния
номер
Например: Е 61 10

Натиснете V или v неколкократно, за да изберете “RESET”
и след това натиснете ENTER.

Натиснете B или b неколкократно, за да изберете “YES” и
след това натиснете ENTER.
Отнема няколко секунди , за да завърши окончателно. Не натискайте ?/1,
докато нулирате системата.
* Освен за настройки “PARENTAL CONTROL”
(Родителски контрол).
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Функция за автодиагностика

Когато на екрана се изведе номер за
версия
Когато включите системата, номерът на
модела [VER.X.XX] (X е номер) може да се
изведе на екрана. Въпреки че това не е неизправност и системата може да се използва
единствено в сервиз на Sony, нормалната операция не е възможна. Изключете
системата и след това отново включете
системата, за да работите.

Съобщения
Едно от следните съобщения може да се
появи или да примигва на панела на предния дисплей по време на възпроизвеждане.
CANNOT PLAY

• Дискът не може да се възпроизвежда
както е поставен;
• Въвели сте DVD VIDEO диск с несъвместим регионален код.
DATA ERROR

Допълнителна информация

• Опитали сте се да възпроизведете на
USB устройство несъвместим файл.
• DATA ERROR (за DATA CD/DVD
дискове)
• МР3, JPEG, DivX, MPEG4 файловете,
които желаете да възпроизведете са
повредени.
• МР3 файлът не съвпада с MPEG1 Audio
Layer 3 формата.
• JPEG файлът с изображение не съвпада с
DCF формата;
• МР3 файлът има разширение “.mp3”,но
не е в МР3 формат.
• JPEG файлът има разширение “.jpg” или
“.jpeg”, но не e в JPEG формат.
• DivX видео файлът не съвпада с DivX
Certified профилите.
• DivX файлът има разширение “.avi” или
“.divx”, но не e в DivX формат.
• MPEG4 файлът има разширение “.mp4”
или “.m4v”, но не съвпада с MPEG4 Simple
Profile.
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DEVICE ERROR
USB устройството не може да бъде
разпознато или е свързано непознато
устройство.
DEVICE FULL
USB устройството е пълно.
DELETE ERROR
Изтриването на аудио файлове или папки
от USB устройството е неуспешно.

NO DISC
Няма въведен диск.
NO IMAGE
Свързаното USB устройство или DATA
CD/DVD не съдържат изображения.
NOT IN USE
Извършили сте операция при условия, в
които тя не е позволена

FATAL ERROR
USB устройството е изключено, докато
сте извършвали прехвърляне на данни на
него.

NOT SUPPORTED
• Свързали сте несъвместимо USB
устройство.
• Свързали сте USB устройство посредством хъб.

FOLDER FULL
Броят на папките в USB устройството
е достигнал максимум.

OVER CURRENT
Засечено е твърде високо ел. напрежение
(USB) порта.
от

INVALID
Натиснали сте неправилен бутон.

PLEASE WAIT
• Системата нулира настройките.
• Системата подготвя за използване USB
устройство.

JPEG
Режимът на възпроизвеждане е “PHOTO” и
възпроизвеждате JPEG файл с изображение.
NO AUDIO
Свързаното USB устройство или DATA
CD/DVD не съдържат аудио файл.
NO DEVICE
Не сте свързали USB устройство.
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PROTECTED
USB устройството е защитено от
презапис.
PUSH STOP
Спрете възпроизвеждането, след това
изберете режим на възпроизвеждане.

READING
• Системата чете информация от диска.
Някои бутони не работят.
• Системата разпознава USB устройството.
REC ERROR
Прехвърлянето не е започнало, спряло е
по средата или изобщо не е могло да се
извърши.
TIME NG!
Часът на старт или приключване на
таймерите за запис и възпроизвеждане е
еднакъв.
TRACK FULL
Броят на аудио записите на USB устройството е достигнал максимум.

Предпазни мерки
Забележки за дисковете
• Преди да възпроизвеждате, почистете диска с
чиста кърпа от центъра към ръба.
• Не почиствайте дисковете с разтворители
като бензин, разредител или налични в търговската мрежа почистващи препарати или с
антистатичен спрей предвиден за винилови
плочи.
• Не излагайте дисковете на директна слънчева
светлина или източници на топлина като
например тръби с горещ въздух и не ги оставяйте в автомобил паркиран на слънце.

Регионален код за DVD VIDEO дискове, които можете да възпроизвеждате с тази система
Вашата система има регионален код, отбелязан
на гърба на устройството, и работи само с
DVD дискове, които имат идентични регионални кодове.
DVD VIDEO дискове, обозначени със символа
, също могат да се възпроизвеждат с тази
система.
Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO
диск, на телевизионния екран се извежда съобщението [Playback prohibited by area limitations.]
(Възпроизвеждането е забранено от областните
закони.). В зависимост от DVD VIDEO диска,
възможно е регионалният код да не бъде указан,
въпреки че използването на DVD VIDEO е
забранено от областните закони.
DualDisc диск e двустранен диск, който
съвместява DVD записан материал от едната
си страна с цифров аудио материал от другата
си страна.
Тъй като DualDisc диск не съответства на
Compact Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането му не е гарантирано.

Продължава l
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Забележка за DualDisc
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Забележки за CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW

Забележки относно мултисесиен
диск

• Някои CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW не могат да бъдат възпроизвеждани с тази система поради качеството
на записа, физическото състояние на диска или
характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.
• Освен това, дискът няма да се възпроизвежда и ако не е правилно финализиран. За
повече информация вижте ръководството
за експлоатация, приложено към записващото
устройство.
• Обърнете внимание, че е възможно някои
функции за възпроизвеждане да не работят с
някои DVD+RW/DVD+R, дори ако дисковете
са правилно финализирани. В този случай
прегледайте диска в режим на нормално
възпроизвеждане. Също така, DATA CD/DATA
DVD, записани във формат Packet Write, не
могат да бъдат възпроизвеждани.

• Тази система може да възпроизвежда мултисесийни дискове, когато първата сесия на
диска съдържа MP3 файл. Всички останали MP3
файлове, записани в следващите сесии, също
могат да бъдат възпроизвеждани.
• Тази система може да възпроизвежда мултисесийни дискове, когато първата сесия съдържа
JPEG файл с изображение. Всички останали
JPEG файлове с изображения, записани в
следващите сесии, също могат да бъдат
възпроизвеждани.
• Ако в първата сесия са записани МР3 файлове
и JPEG файлове с изображения във формат на
музикално CD или видео CD, то ще можете да
възпроизвеждате само първата сесия.

Забележка относно възпроизвеждането на DVD или VIDEO CD
Някои операции по възпроизвеждането
на DVD и VIDEO CD могат да бъдат нарочно фиксирани от производителите на
софтуер. Тъй като тази система работи
с DVD или VIDEO CD, възможно е някои
функции на възпроизвеждане да бъдат
невалидни в зависимост от съдържанието
на диска, програмирано от софтуерните
производители. Уверете се, че сте се
запознали с инструкциите, приложени към
DVD и VIDEO CD.
Музикални дискове кодирани със
защита от копиране
Този продукт е създаден да възпроизвежда
дискове, които съвпадат с Compact Disc
(CD) стандарта. Отскоро, различни компании произвеждат дискове със защита
от копиране. Моля обърнете внимание, че
между тези дискове не рядко има дискове,
които не съвпадат с Compact Disc (CD)
стандарта и немогат да бъдат възпроизведени то това устройство.
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Забележка относно съдържание
със защита от копиране
Прехвърлената музика е ограничена само за
лична употреба. Използването на музика
извън това ограничение изисква разрешение от собствениците на авторските
права.
Относно почистването на дискове/оптика
Не използвайте наличните в търговската
мрежа почистващи препарати (сухи или
спрейове). Те могат да причинят повреда
в устройството.
Работен волтаж
Преди да включите системата проверете
дали работният волтаж е същият като
този осигурен от електричеството в района, в който ще използвате системата.
Относно безопасността
• Изключете системата от мрежата от 220 V,
ако няма да бъде използвана за известен период
от време. За да изключите захранващия кабел,
издърпайте го, като го държите за щекера.
Никога не дърпайте самия кабел.
• Ако в системата попадне твърд предмет или
течност, изключете я и я проверете в сервиз,
преди по-нататъшна употреба.

Относно поставянето
• Не поставяйте системата на наклонени
повърхности или на места, които са
райно горещи или студени, прашни
или замърсени, влажни, без вентилация,
подложени на вибрации или изложени на
директна слънчева или ярка светлина.
• Бъдете внимателни, когато поставяте
системата или високоговорителите
върху обработен с препарати под, тъй
като повърхността му може да стане
на петна или да се обезцвети.
• Ако системата е внесена директно от
студено на топло място или е поставена в много влажна стая, по лещите на
CD плейъра може да се кондензира влага.
Ако това се случи, системата не може
да работи правилно. Извадете диска и
оставете системата включена за около
час, докато влагата се изпари.
Относно прегряването
• Въпреки че системата се нагрява по време на работа, това не е неизправност.
• Ако продължително използвате системата с увеличена сила на звука, температурата на повърхността на корпуса се
покачва. За да предотвратите изгаряне,
не докосвайте корпуса на системата.

В случай на цветова неизправност на
телевизора
С магнетично защитения вид високоговорители, системата може да бъде
инсталирана в близост до телевизор. Въпреки това на телевизионния екран може
да се наблюдава цветова неизправност
в зависимост от вида на телевизора. В
тази ситуация изключете телевизора,
изчакайте 15 до 30 минути и го включете
отново. Ако все още няма подобрение,
преместете високоговорителите по-далече от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Ако оставите неподвижно
видео изображение или екранно изображение на телевизора си за дълъг период
от време, рискувате да причините
перманентна повреда на телевизионния
екран. Телевизорите съсъ задна прожекция са особено податливи.
Почистване на корпуса
Използвайте сухо парче мек плат или парче, навлажнено с вода или мек почистващ
разтвор, за да почистите корпуса, бутоните и панела. В никакъв случай не ползвайте алкохол, бензин или разтворител.

Допълнителна информация
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Спецификации
Основно устройство
Усилвател
CMT-DH70SWR
DIN Изходна сила на звука (справка):
45 + 45 вата (5.5 ома при 1 KHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
60 + 60 вата (5.5 ома при 1 KHz, 10%
THD)
Изходна сила на звука (справка):
60 + 60 вата (5.5 ома при 1 KHz, 10%
THD)

CMT-DH50R
DIN Изходна сила на звука (справка):
60 + 60 вата (4 ома при 1 KHz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
80 + 80 вата (на канал 4 ома при 1 KHz,
10% THD)
Изходна сила на звука (справка):
80 + 80 вата (4 ома при 1 KHz, 10%
THD)
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Входове
TV/VIDEO AUDIO IN (фоно жак):
Волтаж 250 mV /450 mV, импенданс
47 килоома
AUDIO IN (стерео мини жак):
Волтаж 700 mV, импенданс 47 килоома
MIC (мини жак):
Чувствителност 0.8 mV, импенданс
10 килоома
Изходи
VIDEO OUT (фоно жак):
Максимално ниво на извеждане 1Vp-p,
небалансиран, Sync отрицателен,
импенданс на натоварване 75 ома.
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 ома
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ома
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ома
HDMI OUT: Тип А (19 игли)
DVD DIGITAL OUT (жак с квадратен
оптичен конектор, заден панел):
Дължина на вълната 660 nm
PHONES (стерео минижак):
Приема слушалки с 8 и повече ома
FRONT SPEAKER:
CMT-DH70SWR:
Използвайте само приложените високоговорители.
SS-CDH70SWR.
CMT-DH50R:
Използвайте само приложените високоговорители.
SS-CDH50R2 (само за европейски и
руски модели)/SS-CDH50R (само за
азиатски модели).
SUBWOOFER (само за модел CMTDH70SWR):
Използвайте само с приложения събуфер модел SA-WDH70SWR.

USB устройство

Тунер

Поддържан битрейт
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32-320 kbps
WMA: 48 – 192 kbps
AAC: 48 – 320 kbps
Семплираща честота
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
(USB) порт:
Максимален поток:
500 mA

FM стерео, FM/AM суперхетеродинов
тунер

Плейър за дискове:

АМ тунер

Обхват на тунера:
87.5 – 108.0 MHz (с интервал на настройката зададен в положение
50 kHz)
Антена:
FM водеща антена
Терминали на антената
75 ома небалансиран
Средна честота:
10.7 MHz
Обхват на тунера
Европейскии руски модели:
531 – 1,602 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)
Други модели:
531 – 1,602 kHz (с интервал на настройката зададен в положение 9 kHz)
530 – 1,610 kHz (с интервал на настройката зададен в положение
10 kHz)
Антена:
АМ кръгова антена
Терминали на антената
Външен терминална на антената.
Средна честота
450 kHz
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Система
Компакт-дискова аудио и видео система с цифров звук
Възможности на лазер диода:
Продължителност на емисията:
непрекъснато
Извеждане на лазера*: По-малко от --* Това извеждане е измерено при разстояние от 200 мм от повърхността на лещата в Optical Pick-up Block
при 7 мм диафрагма.
Честотен отговор:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz – 22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±0.5 dB)
Формат на цвета на картината
Европейски и руски модели: PAL
Други модели: PAL и NTSC

FM секция на тунера
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Високоговорител
Преден високоговорител (SSCDH70SWR) за модел CMT-DH70SWR
Система високоговорители
2-посочна, бас-рефлекс, магнитно
защитена
Високоговорители:
Ууфър: 80 мм, коничен тип
Туитър 40 мм, тръбовиден тип
Измерен импеданс
5.5 ома
Размери
Прибл. .114 × 171 × 213
Тегло
Прибл. 1.6 кг
Преден високоговорител (SSCDH50R2 (само за европейски и руски
модели)/SS-CDH50R (само за азиатски
модели) за модел CMT-DH50R
Система високоговорители
2-посочна, бас-рефлекс, магнитно
защитена
Високоговорители:
Европейски и руски модели (SSCDH50R2):
Ууфър: 100 мм х 2, коничен тип
Туитър 40 мм, тръбовиден тип
Азиатски модели (SS-CDH50R):
Ууфър: 120 мм, коничен тип
Туитър 40 мм, тръбовиден тип
Измерен импеданс: 4 ома
Размери
Прибл.:146 × 295 × 213 mm
(SS-CDH50R2)/150 × 250 × 213 mm
(SS-CDH50R)
Тегло
Прибл. 3.2 кг (SS-CDH50R2)/ 2.4 кг
(SS-CDH50R)
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Събуфер (SA-WDH70SWR) за модел
CMT-DH70SWR
DIN Изходна сила на звука (справка):
75 вата (6 ома при 70 Hz, DIN)
Продължително RMS изходно напрежение
(справка):
100 вата (6 ома при 70 Hz, 10% THD)
Изходна сила на звука (справка):
180 вата (6 ома при 70 Hz, 10% THD)
Система високоговорители:
Система на събуфера, бас рефлекс,
магнитно защитена
Устройство:
Събуфер: 130 мм, коничен тип
Измерен импеданс
6 ома
Размери
Прибл. 171 × 300× 315.6 mm
Тегло
Прибл. 7.0 кг

Общи характеристики

Поддържан файлов формат

Изисквания към захранването
Основен корпус
Тайвански модел:
AC 120 V, 50/60 Hz
Други модели:
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Събуфер: (SA-WDH70SWR) за
CMT-DH70SWR: AC 230 V, 50/60 Hz
Консумация на енергия
Основен корпус: 50 вата (0.5 вата в
режим на готовност)
Събуфер: 70 вата (0.5 вата в режим на
готовност)
CMT-DH50R: 55 вата (0.5 вата в
режим на готовност)
Размери (ш/в/д) (без високоговорителите)
CMT-DH70SWR: Прибл. 200 × 171.2 ×
210.6 mm
Тегло (без високоговорителите):
CMT-DH50R: Прибл. 200 × 171.2 ×
210.6 mm
Приложени аксесоари:
Устройство за дистанционно управление (1)
АМ антена (1)
FM водеща антена (1)
Видео кабел (1)
Подложки за високоговорителите
(крачета)
(12) (CMT-DH70SWR)/
(8) (CMT-DH50R)
R6 (размер АА) батерии (2)
Кабел за високоговорители (1) (CMTSH70SWR)

MP3 (MPEG 1 Audio Layer – 3)
Разширение на файла: .mp3
Битрейт: 32 – 320 kbps, VBR
Семплираща честота: 32/44.1/48 kHz
DivX
Разширение на файла: .divx/.avi
Видео кодек: DivX видео
Битрейт: 8 Мbps (МАХ)
Рамкова честота: 30 fps
Резолюция: 720 х 576
Аудио кодек: МР3
MPEG4
Формат на файла: МР4 формат на файла
Разширение на файла: .mp4/.m4v
Видео кодек: MPEG4 Simple Profile (AVC
не е съвместим.)
Битрейт: 4 Мbps
Рамкова честота: 30 fps
Резолюция: 720 х 576
Аудио кодек:
AAC-LC (HE-AAC не е съвместим)
DRM:не е съвместим
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
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• Консумация на енергия в режим
готовност: 0.5 W
• В определени печатни платки не са
използвани халогенирани пожарообезопасителни елементи.
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Упътване за екрана на Контролното меню
Използвайте контролното меню, за да изберете желаната от вас функция и да видите
информацията за нея. Неколкократно натиснете бутона DISPLAY, за да включите,
изключите или промените дисплея на Контролното меню се, както следва:
Екран на Контролното меню 1 t Екран на Контролното меню 2* t Екран на Контролното меню изключен tЕкран на Контролното меню 1
* Екран на Контролното меню 2 се извежда, когато е възможно.

Екран на Контролното меню (меню Control)
В зависимост от вида на диска екранът на Контролното меню 1 или 2 ще показва различни индикации.
Пример: Екран на Контролното меню 1 когато възпроизвеждате DVD VIDEO.

Номер на текущо възпроизвежданото заглавие
Номер на текущо възпроизвежданата глава
Общ брой на заглавията

Опции в
Контролното
меню (меню
Control)

Общ брой на главите
Състояние на възпроизвеждане
(N Възпроизвеждане, X Пауза,
x Стоп и т.н.)
Вид на
възпроизвеждания диск

Избрана опция

Възпроизведено време
Текуща настройка

Име на функцията от
избраната индикация
в Контролното меню
(меню Control)
Работно съобщение

Опции

За да изключите дисплея на Контролното меню
Натиснете DISPLAY неколкократно, докато Контролното меню изчезне от телевизионния екран.
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Списък на индикациите в Контролното меню:

Индикация

Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид диск
[TITLE] /[SCENE] /[TRACK] (стр. 36)
Избира заглавието, сцената или трака, който ще се възпроизвежда.

[CHAPTER] /[INDEX] (стр. 36)
Избира главата или индекса, който ще се възпроизвежда.

[TRACK]1) (стр. 36)
Избира песента, която ще се възпроизвежда.

[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 41)
Избира вида на заглавията за възпроизвеждане, оригиналните или редактираните, създадени на диска.

[TIME]1) (стр. 42)
Проверява изминалото и оставащото възпроизведено време.
Въвеждане на времеви код за търсене на картина и музика (само за DVDVIDEO/DVD-VR).

[SHUFFLE]1) (стр. 48, 82)
Възпроизвежда песните в произволен ред.

[REPEAT]1) (стр. 49, 83)
Възпроизвежда целия диск (всички заглавия/песни/албуми) повторно или
едно заглавие/глава/песен/албум повторно.

Допълнителна информация

[PROGRAM] (стр. 46)
Избира възпроизвеждане на песните в реда, който желаете.
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Индикация

Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид диск
[A/V SYNC] (стр. 56)
Регулира разминаването между звук и картина.

[DISC MENU] (стр. 43)
Можете да възпроизвеждате DVD меню.
[BROWSING]1) (стр. 43)
Можете да изведете списък с папки/JPEG файлове с изображения.

SETUP]1) (стр. 27, 28, 30, 34, 57, 59, 114)
[QUICK] (Бърза настройка)
Използвайте бързата настройка, за да изберете езика на екрана, съотношението на телевизионния екран и изберете дали да стартирате автоматичната настройка.
[CUSTOM] (Индивидуална настройка)
Като допълнение към бързата настройка, с тази функция можете да
регулирате и други различни настройки.
[FOLDER]1) (стр. 49, 72)
Избира папката за възпроизвеждане.

[FILE]1) (стр. 49)
Избира JPEG файла с изображение или видео файл, който ще се възпроизвежда.
[DATE]1) (стр. 97)
Извежда датата на записа на изображението с цифровия фотоапарат.

[INTERVAL]1) (стр. 55, 81)
Определя продължителността на извеждането на кадри на екрана на
телевизионния екран.

126BG

Индикация

Име на индикацията, Функция, Съответстващ вид диск
[EFFECT]1) (стр. 55, 82)
Избира ефекта, който ще се използва при възпроизвеждане на изображение
при изреждане на кадри.

[MEDIA]1) (стр. 41, 50, 54, 56, 78, 128)
Избира вида на данните (MP3 файл, JPEG файл с изображение, видео файл
или и МР3 файл и JPEG файл с изображение), които да се възпроизвеждат.

[USB TRANSFER]1) (стр. 72)
Прехвърля музика от AUDIO CD или DATA CD/DVD на USB устройството.

[KARAOKE MODE]1) (стр. 85)
Включва или изключва режим Караоке.

[SCORE MODE]1) 2) (стр. 89)
Изчислява резултата ви като сравнява гласа ви с музикалния източник.

1)

2)

Тези функции са еднакви, когато използвате USB устройство. Въпреки това някои опции в менюто
може да не са налични.
Тази функция е налична само по време на режим Караоке.

Допълнителна информация

[VOCAL SELECT]2) (стр. 87)
Избира водещ вокал записан на диск с формат “Dolby Digital Karaoke”(само
за DVD VIDEO дискове).
Избира вокалния тип записан на диска (само за VIDEO CD и AUDIO CD).
Изключва вокала.
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Приоритет на възпроизвеждане за различни видове
файлове
Следната таблица описва приоритета за възпроизвеждане на различните видове файлове
при настройки [MEDIA].
Вид на файла
на диска или на
USB устройство

настройки [MEDIA]
[VIDEO]

[MUSIC/
PHOTO]

[PHOTO]

[MUSIC]

Диск

USB
устройство

Диск

Диск/USB
устройство

Диск/USB
устройство

Само за видео
файлове

Видео
файлове

Видео
файлове

Видео
файлове

Видео
файлове

Видео
файлове

Само за JPEG
файлове с изображения

JPEG
файлове с
изображения

JPEG
файлове с
изображения

JPEG
файлове с
изображения

JPEG
файлове с
изображения

JPEG
файлове с
изображения

Само за аудио
файлове

Аудио
файлове

Аудио
файлове

Аудио
файлове

Аудио
файлове

Аудио
файлове

Видео файлове и
JPEG файлове с
изображения

Видео
файлове

Видео
файлове

JPEG
файлове с
изображения

JPEG
файлове с
изображения

Видео
файлове

Видео файлове и
аудио файлове

Видео
файлове

Видео
файлове

Аудио
файлове

Аудио
файлове

Аудио
файлове

Аудио файлове и
JPEG файлове с
изображения

Аудио фай- Аудио
лове и JPEG файлове
файлове с
изреждане
на изображения

Аудио файлове и JPEG
файлове с
изреждане
на изображения

JPEG
файлове с
изображения

Аудио
файлове

Видео файлове,
аудио файлове и
JPEG файлове с
изображения

Видео
файлове

Аудио файлове и JPEG
файлове с
изреждане
на изображения

JPEG
файлове с
изображения

Аудио
файлове

Видео
файлове

* Когато използвате диск, можете да възпроизвеждате само МР3 записи.
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Списък на езиковите кодове
Езиците са съвместими с ISO 639: 1988 (E/F) стандарта
Език

Код

Език

Код

1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183

Афар
Абхазки
Африкаанс
Амхарски
Арабски
Асамски
Аймарски
Азербайджански
Башкирски
Белоруски
Български
Бихарски
Бисламски
Бенгалски
Тибетски
Бретонски
Каталан
Корсикански
Чешки
Уелски
Датски
Немски
Бутански
Гръцки
Английски
Есперанто
Испански
Естонски
Баски
Персийски
Фински
Фиджи
Фарьорски
Френски
Фризийски
Ирландски

1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1236
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349

Шотландски
Галицийски
Гуарани
Гуджарати
Хауза
Хинди
Хърватски
Унгарски
Арменски
Интерлингва
Интерлингве
Инупиак
Индонезийски
Исландски
Италиански
Иврит
Японски
Идиш
Явайски
Грузински
Казахски
Гренландски
Камбоджански
Канадски
Корейски
Кашмирски
Кюрдски
Киргизки
Латински
Лингалски
Лаоски
Литовски
Латвийски
Мадагаскарски
Маори
Македонски

1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512

Език
Малаялам
Монголски
Молдовски
Маратхи
Малайски
Малтийски
Бирмански
Науру
Непалски
Холандски
Норвежки
Окситански
Оромо
Ория
Пенджабски
Полски
Пащо
Португалски
Кечуански
Реторомански
Кирунди
Румънски
Руски
Киняруанда
Санскрит
Синдхи
Сангхо
Сърбо-хърватски
Сингалски
Словашки
Словенски
Самоански
Шона
Сомалийски
Албански
Сръбски

Код
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1567
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1687
1697
1703

Език
Сисвати
Сесото
Судански
Шведски
Суахили
Тамилски
Телугу
Таджикски
Тайлански
Тигрински
Туркменски
Тагалог
Бантуански
Тонга
Турски
Тсонга
Татарски
Туи
Украински
Урду
Узбекски
Виетнамски
Волапюк
Волоф
Ксоса
Йоруба
Китайски
Зулуски
Не е определен

Допълнителна информация

Код
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Код на страната за родителски контрол
Код

Държава

Код

Държава

Код

Държава

Код

Държава

044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115

Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Дания

2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363

Финландия
Франция
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Япония
Корея
Малайзия

2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501

Мексико
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Португалия
Русия
Сингапур

2149
2499
2086
2528
2184

Испания
Швеция
Швейцария
Тайланд
Великобритания
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Речник
Auto Pause
Автоматична пауза според сигнала
кодиран в диска докато възпроизвеждате
VIDEO CD. Ако CD/DVD плейърът не
продължи с възпроизвеждането дълго време, продължете с възпроизвеждане ръчно.

Глава
Под-раздел на DVD заглавие. Едно заглавие
се състои от няколко глави.

DivX
Цифрова видео технология, създадена от
DivX, Inc. Видео файловете, кодирани с
DivX технологията, са с високо качество
и сравнително малък размер.

Dolby Digital
Този формат за озвучаване на кинозали е
по-напреднал от Dolby Surround Pro Logic.
В този формат съраунд високоговорителите извеждат стерео звук с разширен
честотен обхват, а независимо от тях
е включен и субуфер канал за по-обемен
бас. Този формат се нарича и “5.1”, като
субуфер каналът се определя като канал
0.1 (защото функционира само когато е необходим обемен басов ефект). Данните за
всички 6 канала в този формат са записани
отделно за по-качествено разделяне на
каналите. Освен това, тъй като всички
сигнали са обработени по цифров път, има
по-малко влошаване на сигнала.

Формат “Dolby Digital Karaoke”
(само за DVD VIDEO дискове)
Dolby Digital форматът, който възпроизвежда съраунд звук използвайки 5 канала
може да съдържа и “Dolby Digital Karaoke”
формат, който е специално за караоке. Във
формат “Dolby Digital Karaoke”, напътстващите мелодия и вокал се записват в
допълнение към акомпанимента.можете
да изберете напътстващ вокал, когато
режим Караоке е включен.

Допълнителна информация
Продължава l
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DTS

DVD VIDEO

Технология за цифрова аудио компресия,
разработена от DTS, Inc. Тази технология
отговаря на 5.1-канален съраунд. Задният
канал е стерео и има отделен нискочестотен канал в този формат. DTS извежда
същите 5.1 отделни канали с висококачествен цифров звук. Доброто разделяне
на каналите се осъществява благодарение
на факта, че данните за всеки канал са
записани отделно и се обработват по
цифров път.

Диск, който съдържа до 8 часа движещи се
изображения, въпреки че диаметърът му е
същият като на CD.
Капацитетът на данните на един DVD
- едностранен и еднослоен - е 4.7 GB (гига
байт) и е 7 пъти по-голям от този на
един CD. Освен това капацитетът на данните на един двуслоен, едностранен DVD
е 8.5 GB, на един еднослоен, двустранен
DVD - 9.4 GB, а на един двуслоен, двустранен DVD - 17 GB.
Данните за картината са в MPEG 2
формат, един от световните стандарти за цифрова компресия. Данните за
картината се компресират до около 1/40
от тяхната истинска големина. DVD
използва също технологията за кодиране с различна скорост, която променя
данните в зависимост от състоянието
на картината.
Аудио данните са записани във формат
Dolby Digital както и в многоканален
PCM формат, което ви позволява да се
наслаждавате на по-реалистично звуково
присъствие. Освен това DVD е снабден с
допълнителни, усъвършенствани функции
като различни ракурси, различни езици и
родителски контрол.
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DVD-RW

Folder

Това е записващ и презаписващ диск със същия размер като DVD VIDEO. Той има два
режима: режим VR и режим видео. DVDRW, който е записан във видео режим, има
същия формат като DVD VIDEO, докато
този, записан в режим VR (видео запис),
позволява редакция или програмиране на
съдържанието.

Част от музикално парче или картина на
DATA CD, DATA DVD или USB устройство съдържащо МР3 файлове или JPEG
файлове с изображение, DivX и MPEG4
видео файлове.

DVD+RW
Това е записващ и презаписващ диск.
DVD+RW използва записващ формат, който е сравним с формата на DVD VIDEO.

Файл
Аудио файл(MP3/WMA/AAC), JPEG файл с
изображение, DivX видео файл или МPEG4
видео файл, записани на DATA CD/DATA
DVD или на USB устройство. (“File” е
изключително определение само за тази
система).

HDMI (high-definition multimedia
interface)
HDMI е интерфейс, който поддържа
както видео, така и аудио чрез една
единствена цифрова връзка, която ви
позволява да се наслаждавате на висококачествени цифрови картина и звук. HDMI
спецификациите поддържат HDCP (high
bandwidth digital contents protection), технология за защита на копирането, която
включва кодираща технология за цифрови
видео сигнали.

Film based software, Video based
software

Допълнителна информация

DVD дисковете могат да бъдат класифицирани като софтуер на кино или
видео основа. DVD дисковете на кино
основа съдържат същите изображения (със
скорост 24 кадъра в секунда), които се
прожектират в кинозалите. DVD дисковете на видео основа, като телевизионни
драми или сериали, извеждат изображенията със скорост 30 кадъра (или 60 полета)
в секунда.

Продължава l

133BG

Interlace формат (Interlaced сканиране)

Parental Control

Interlace формат е NTSC стандартен
метод за извеждане на телевизионни
изображения при скорост 30 изображения
в секунда. Всяко изображение се сканира два
пъти –алтернативно между линиите на
сканиране и четните номера на линиите
за сканиране и нечетните номера, при 60
изображения в секунда.

Функция на DVD диска за ограничаване
на възпроизвеждането въз основа на
възрастта на зрителите в съответствие
с възрастовите ограничения за всяка
страна. Ограничението е различно за различните дискове; когато ограничението се
активира, възпроизвеждането се забранява
изцяло, сцените на насилие се прескачат
или се заменят с други и т.н.

Menu Playback

Контрол на възпроизвеждане (PBC)

Възпроизвеждането с помощта на
екрани записани на VIDEO CD и функции
PBC. Можете да се насладите на лесен
интерактивен софтуер като използвате
функцията за възпроизвеждане на меню.

Multi-angle функция
Различни ракурси или точки на преглед
от видеокамера за сцена записана на DVD
VIDEO диск.

Функция различни езици
На някои DVD дискове се записват
различни езици за звука или субтитрите
на филма.

Multi Session
Това е метод на записване, който позволява добавяне на данни като използвате
метод Track-At-Once. Обикновените CD
дискове започват в зона CD control area
Lead in и завършват в зона Lead-out. Мултисесиен диск е диск, който има няколко
сесии, като всеки сегмент от Lead-in и
Lead-out се отнася като единична сесия.
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Сигнали, кодирани на VIDEO CD (версия
2.0) за контролиране на възпроизвеждането.
Чрез използването на екранни менюта,
записани на VIDEO CD с функция PBC
можете да възпроизвеждате прости
интерактивни програми, програми с
търсещи функции и т.н.

Прогресивен формат (последователно сканиране)
В сравнение със свързания формат,
прогресивният формат показва цялото
изображение наведнъж като един кадър,
като възпроизвежда до 50 - 60 кадъра в
секунда (525 линии за NTSC системата и
625 линии за PAL системата). Качеството
на изображението като цяло се подобрява
и неподвижните изображения, текстът
и хоризонталните линии са по-изострени.
Този формат е съвместим с 525 или 625
прогресивен формат.

Регионален код

VIDEO CD

Тази система се използва за защита на авторското право. На всяка DVD система
или DVD диск се задава регионален номер
в съответствие с региона на продажбите. Всеки регионален код е изписан на
системата, както и на опаковката на
диска. Системата може да възпроизвежда
дискове, съвпадащи с нейния регионален
код. Системата може да възпроизвежда и
дискове с обозначението “ ”. Дори когато регионалният код не е изписан върху
DVD диска, регионалното ограничение пак
може да се активира.

Компакт диск, съдържащ филми.
Данните за изображението използват
формат MPEG 1 – един от световните
стандарти за технологията на цифрово
компресиране. Данните за изображението
се компресират до 1/140 от оригиналния
им размер. Един 12-сантиметров VIDEO
CD диск може да съдържа до 74 минути
движещи се изображения.
VIDEO CD дисковете съдържат също и
компактни аудио данни. Звуците, които
са извън обхвата на човешкия слух, се
компресират, а звуците, които чуваме,
остават некомпресирани.
VIDEO CD дисковете могат да съдържат
до 6 пъти повече аудио информация от
обикновените CD дискове.
• Съществуват 2 версии на VIDEO CD.
• Версия 1.1: Можете да възпроизвеждате
само движещи се изображения и звуци.
• Версия 2.0: Можете да възпроизвеждате
неподвижни изображения с висока резолюция и да използвате функцията PBC.
Тази система работи и с двете версии.

Сцена
На VIDEO CD с РВС функции (контрол
на възпроизвеждането) екраните на
менютата, подвижните и неподвижните изображения са разделени на части,
наречени “сцени”.

Заглавие
Най-дългите части видео или музикален
материал на DVD, филм и др., ако е
видео софтуер, или цял албум, ако е аудио
софтуер.
Трак/Запис
Част от видео или аудио материал на
VIDEO CD, CD или MP3. Един албум се
състои от няколко трака (само за MP3).

Допълнителна информация
Продължава l

135BG

Азбучен указател
Цифри
16:9 61
4:3 LETTER BOX 61
4:3 PAN SCAN 61
5.1-канален съраунд 96, 98

А-Z
А/V SYNC 56, 126
AUDIO 61
AUDIO DRC 64
AUDIO SETUP 64
Auto Pause 131
BACKGROUND 65
BRAVIA Sync 44
CHAPTER 42, 49, 125
COLOR SYSTEM (VIDEO CD) 62
COMPONENT VIDEO OUT 25, 29, 62, 98
CUSTOM 27, 29, 30, 57, 59, 114, 126
DATE 126
DivX 9, 131
Dolby Digital 131
DTS 132
DVD 8, 9
DVD+RW 8, 9, 133
DVD-RW 8, 9, 133
DVD VIDEO 8
EFFECT 55, 81, 127
FILE 49, 126
Film based software 133
FOLDER 49, 72, 83, 126
HDMI 133
HDMI SETUP 27, 60, 63
INDEX 125
Instant Advance 36
Instant Replay 36
Interlace Format 62, 134
INTERVAL 55, 81, 126
JPEG 9, 50, 54, 64, 77
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Karaoke 85
KARAOKE MODE 85, 127
Karaoke Pon 86
Контрол на бутоните 86
SCORE MODE 89, 127
VOCAL SELECT 87, 127
LANGUAGE SETUP 33, 60
MEDIA 41, 50, 54, 56, 78, 128
MENU 60
MP3 77
Multi-angle 134
MULTI-DISC RESUME 38, 66
Multilingual 134
ORIGINAL 41, 125
OSD 60
PARENTAL CONTROL 57, 65
PBC възпроизвеждане 40
PLAY LIST 41, 125
PROGRAM 46, 125
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT) 30,
62
REC1 71
REPEAT 49, 83, 125
RESET 114
SCENE 125
SCREEN SAVER 65
SETUP 27, 126
SHUFFLE 48, 82, 125
SUBTITLE 61
SYSTEM SETUP 57, 60, 65
TIME 42, 125
TITLE 49, 125
TRACK 46, 83, 125
TRACK SELECTION 64
TV TYPE 61
USB 69
USB устройство 70
USB TRANSFER 72, 127
VIDEO CD 8, 40, 135
VIDEO SETUP 30, 33, 60, 61
WMA 77

A-Я

Допълнителна информация

Батерии 24
Бързо превъртане напред 36
Бързо превъртане назад 36
Възпроизвеждане в забавен каданс 36
Възпроизвеждане с едно докосване 44
Глава 36, 131
Демонстрация 89
Дисплей за бърза настройка 33
Заден панел 97
Запис 70, 75
Контрол на възпроизвеждането (РВС) 134
Меню с настройки 59
Микрофон 13, 85
Мултисесиен диск 118, 134
Основен корпус 11
Отстраняване на проблеми 100
Папка 133
Повторно възпроизвеждане 49, 83
Прехвърляне 70
Прогресивен формат 62, 134
Радио 67
Радио станции 67
Разбъркано възпроизвеждане 48, 82
Регионален код 117, 135
Режим театър 44
Родителски контрол 130, 134
Свързване на други компоненти 97
Свързване на телевизора 25
Списък с езиковите кодове 44
Стоп кадър 36
Сцена 135
Съвместими дискове 8
Таймер 90
Таймер за автоматично изключване 90
Устройство за дистанционно управление
14
Файл 133
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Информация за лицензи и
авторски права
• Този продукт включва технология за
защита на авторското право, защитена
с US патенти и други права на интелектуална собственост. Използването на
тази технология за защита на авторското право трябва да бъде разрешена
от Macrovision и е предназначена само
за домашно видео или друго ограничено
ползване, освен ако изрично не е разрешено друго от Macrovision. Повторното
сглобяване или разглобяване са забранени.
• Тази система включва в себе си Dolby 1)
Digital и DTS 2) Digital Surround System.
1)

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
2)
Произведена по лиценз и патент на територията на САЩ#:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 и други патенти в САЩ и по света
издадени и чакащи одобрение. “DTS” и “DTS
Digital Surround” са регистрирани търговски
марки, а логата на DTS и Symbol са търговски марки на DTS, Inc. 1996-2008 DTS, Inc.
Всички права запазени.

• “DVD-RW”, “DVD-R”, “DVD+RW”,
“DVD+R”, “DVD VIDEO” и “CD” са лога
и търговски марки.
• DivX® е технология за компресия на
видео файлове разработена от DivX, Inc.
• DivX®, DivX Certified и асоциирани с тях
лога са търговски марки на DivX, Inc и се
използват с лиценз.
• MPEG Layer-3 аудио кодираща технология и патентите лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thomson.
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• Тази система включва High-Definition
Multimedia Interface (HDMI ™) технологията.
HDMI, логото HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски марки
или запазени търговски марки на HDMI
Licensing, LLC.
• “BRAVIA” е търговска марка на Sony
Corporation.
• Control for HDMI е стандартна функция
за взаимен контрол използвана от СЕС
(Consumer Electronics Control) за HDMI
(High Definition Multimedia Interface).
• Windows Media e регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ
и/или други страни.
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ПО
ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА
И НЕСТОПАНСКА УПОТРЕБА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 ВИЗУАЛЕН
СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO“), КОЕТО
Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО
ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА
„MPEG-4 VIDEO“.
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ
ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ
ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ
ИЛИ СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ
MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ: http://mpegla.com

Допълнителна информация
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Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

http://www.sony.bg

