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Blu-ray Disc™/
DVD mājas
kinozāles sistēma
Uzziņu rokasgrāmata

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/
BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220

UZMANĪBU!

BRĪDINĀJUMS
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatplauktā vai iebūvēta
skapītī.
Lai samazinātu aizdegšanās risku,
nenosedziet ierīces ventilācijas atveri
ar avīzi, galdautu, aizkariem vai citiem
priekšmetiem.
Nepakļaujiet ierīci atklātas liesmas
avotu (piemēram, aizdegtas sveces)
iedarbībai.
Lai samazinātu aizdegšanās vai
elektrošoka risku, nepakļaujiet šo ierīci
pilienu vai šļakatu iedarbībai, kā arī
nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu
pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus
vai ierīces ar ievietotām baterijām/
akumulatoriem pārmērīgam
karstumam, piemēram, saules
staru vai uguns iedarbībai.
Lai izvairītos no savainojumiem, šis
aparāts ir cieši jāpiestiprina grīdai/
sienai saskaņā ar uzstādīšanas
instrukcijām.
Izmantojiet tikai iekštelpās.
Šī iekārta ir pārbaudīta un atbilst EMS
Direktīvas ierobežojumiem, izmantojot
savienojuma kabeli, kas ir īsāks par
3 metriem.

Optisko instrumentu izmantošana ar
šo produktu palielina bīstamību acīm.
Tā kā šajā ierīcē Blu-ray Disc/DVD mājas
kinozāles sistēma izmantotais lāzera
stars ir kaitīgs acīm, nemēģiniet izjaukt
korpusu.
Labošanu uzticiet tikai kvalificētam
personālam.

Šīs ierīces uztveršanas bloks ir klasificēts
kā 3R KLASES LĀZERA produkts. Atverot
lāzera aizsargapvalku, tiek izstarots
redzamais un neredzamais lāzera
starojums, tāpēc noteikti izvairieties
no tieša acu kontakta.
Šī atzīme atrodas uz galvenās ierīces
apakšējā paneļa.

5,15 GHz–5,35 GHz josla ir ierobežota
izmantošanai tikai iekštelpās.

Par barošanas avotiem
• Kamēr ierīce ir pievienota maiņstrāvas
rozetei, tā no elektroenerģijas tīkla
netiek atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
• Tā kā ierīces atvienošanai no
elektroenerģijas tīkla tiek izmantota
galvenā kontaktdakša, pievienojiet
ierīci viegli pieejamai maiņstrāvas
rozetei. Ja ierīces darbībā ievērojat
kaut ko neparastu, galveno
kontaktdakšu nekavējoties
atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.
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Šī ierīce ir klasificēta kā 1. KLASES
LĀZERA produkts. Šī atzīme atrodas
uz galvenās ierīces apakšējā paneļa.

Galvenajai ierīcei un ieskaujošās
skaņas pastiprinātājam
Šī nosaukuma plāksnīte atrodas uz
apakšējā paneļa.

Ieteicamie kabeļi
Savienojumam ar resursdatoriem
un/vai perifērijas ierīcēm ir jāizmanto
pareizi ekranēti un iezemēti kabeļi
un savienotāji.

Atbrīvošanās no
nolietotām baterijām/
akumulatoriem,
kā arī elektriskām un
elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas
Savienību un citām
Eiropas valstīm
ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz produkta,
baterijas/akumulatora vai iepakojuma
norāda, ka ar šo produktu un baterijām/
akumulatoriem nedrīkst rīkoties kā
ar mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem
šis apzīmējums, iespējams, tiek
izmantots kopā ar kādu ķīmisko
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb)
ķīmiskais simbols tiek pievienots, ja
baterijā/akumulatorā ir vairāk par
0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos
no šiem produktiem un baterijām/
akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi
un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt
neatbilstoša šādu atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt
dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu
integritātes iemeslu dēļ produktam
nepieciešams pastāvīgs savienojums
ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu
bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt
tikai kvalificēts servisa speciālists.
Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/
akumulatora, kā arī elektriskās vai
elektroniskās iekārtas apstrādi,
beidzoties produkta kalpošanas
laikam, nododiet šos produktus
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei.

Visu pārējo bateriju/akumulatoru
gadījumā, skatiet sadaļu par to, kā
no produkta droši izņemt bateriju/
akumulatoru. Bateriju/akumulatoru
nododiet atbilstošā savākšanas
vietā izlietoto bateriju/akumulatoru
pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju
par šī produkta vai baterijas/
akumulatora pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, mājsaimniecības
atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu,
kurā iegādājāties šo produktu
vai bateriju/akumulatoru.
Paziņojums klientiem: turpmākā
informācija attiecas tikai uz iekārtu,
kas pārdota valstī, uz kuru attiecas
ES direktīvas.
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japāna (vai arī ražots šī uzņēmuma
vārdā). Jautājumi saistībā ar produkta
atbilstību Eiropas Savienības
likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam
pārstāvim Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu
vai garantiju, skatiet atsevišķos servisa
vai garantijas dokumentos norādītās
adreses.
Ar šo Sony Corp. deklarē, ka ierīces
BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W/BDV-NF7220/
TA-SA700WR/TA-SA600WR/
TA-SA500WR atbilst Direktīvas
1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem saistītajiem noteikumiem.
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu,
izmantojiet šo vietrādi URL:
http://www.compliance.sony.de/
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Šis produkts ir paredzēts izmantošanai
tālāk norādītajās valstīs.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Šī Blu-ray Disc/DVD mājas kinozāles
sistēma ir paredzēta skaņas un video
atskaņošanai no diskiem vai USB ierīcē,
mūzikas straumēšanai no ar NFC
saderīga viedtālruņa vai BLUETOOTH
ierīces, kā arī FM uztvērēja. Šī sistēma
atbalsta arī tīkla straumēšanu un ekrāna
spoguļošanu.

Tikai BDV-N9200W/
BDV-N9200WL/BDV-N7200W/
BDV-N7200WL/BDV-N5200W

Par 3D video attēlu skatīšanos
Skatoties 3D video attēlus,
dažas personas var justies
neērti (piemēram, iespējams acu
sasprindzinājums, nogurums vai
nelabums). Sony visiem skatītājiem
iesaka ievērot regulārus 3D video
attēlu skatīšanās pārtraukumus.
Nepieciešamo pārtraukumu ilgums
un biežums katrai personai var
atšķirties. Par vislabāko rīcību izlemiet
pats. Ja sajūtat diskomfortu, pārtrauciet
skatīties 3D video attēlus, līdz šī sajūta
pāriet; ja uzskatāt par nepieciešamu,
konsultējieties ar ārstu. Lai iegūtu
jaunāko informāciju, pārskatiet arī
(i) pārējo šim produktam pievienoto
ierīču un tajā atskaņojamā Blu-ray
Disc satura lietošanas rokasgrāmatas
un/vai brīdinājuma ziņojumus,
kā arī (ii) mūsu tīmekļa vietni
(http://esupport.sony.com/).
Mazu bērnu (īpaši to, kuri ir jaunāki par
sešiem gadiem) redze joprojām attīstās.
Pirms maziem bērniem ļaujat skatīties
3D video attēlus, konsultējieties ar ārstu
(piemēram, pediatru vai acu ārstu).
Pieaugušajiem ir jāuzrauga mazi bērni,
lai nodrošinātu, ka tie ievēro iepriekš
minētos ieteikumus.

Aizsardzība pret kopēšanu
Šī atzīme ir domāta, lai lietotāju
brīdinātu par elektrošoka risku
personām, tāpēc noteikti neatveriet
šo ierīci. Šī atzīme atrodas uz
ieskaujošās skaņas pastiprinātāja
aizmugures paneļa.
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• Lūdzu, ievērojiet, ka Blu-ray Disc
un DVD datu nesējos tiek izmantotas
modernas satura aizsardzības
sistēmas. Šīs sistēmas, ko sauc
par AACS (Advanced Access Content
System — uzlabotā satura piekļuves
sistēma) un CSS (Content Scramble
System — satura skremblēšanas
sistēma), var saturēt dažus
atskaņošanas, analogās izvades
un citu līdzīgu iezīmju ierobežojumus.
Šī produkta darbība un noteiktie
ierobežojumi var mainīties atkarībā
no iegādes datuma, jo AACS valde vēl
pēc iegādes datuma var pieņemt vai
mainīt savus noteiktos ierobežojumus.

• Cinavia paziņojums
Šis produkts izmanto Cinavia
tehnoloģiju, lai ierobežotu dažu
komerciālo filmu un video, kā arī
to skaņas ierakstu nepilnvarotu
kopiju izmantošanu. Atklājot aizliegtas
nepilnvarotas kopijas izmantošanu,
tiks parādīts ziņojums un atskaņošana
vai kopēšana tiks pārtraukta.
Papildinformācija par Cinavia
tehnoloģiju ir pieejama Cinavia
tiešsaistes patērētāju informācijas
centrā: http://www.cinavia.com.
Lai pieprasītu papildinformāciju par
Cinavia pa pastu, uz šo adresi nosūtiet
pastkarti ar savu pasta adresi:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.

Autortiesības un preču zīmes
• (tikai BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W)
Šajā sistēmā ir iekļauts Dolby* Digital
un Dolby Pro Logic adaptīvais matricas
ieskaujošās skaņas dekodētājs, kā arī
DTS** Digital Surround sistēma.
* Ražots saskaņā ar
Dolby Laboratories licenci. Dolby,
Pro Logic un dubultā D apzīmējums
ir Dolby Laboratories preču zīmes.
** Informāciju par DTS patentiem
skatiet vietnē
http://patents.dts.com. Ražots
saskaņā ar DTS Licensing Limited
licenci. DTS, DTS HD, apzīmējums un
DTS kopā ar apzīmējumu ir DTS, Inc.
reģistrētas preču zīmes. © DTS, Inc.
Visas tiesības paturētas.
(tikai BDV-NF7220)
Šajā sistēmā ir iekļauta Dolby* Digital
un DTS** digitālās ieskaujošās skaņas
sistēma.
* Ražots saskaņā ar
Dolby Laboratories licenci.
Dolby un dubultā D apzīmējums
ir Dolby Laboratories preču zīmes.

** Informāciju par DTS patentiem
skatiet vietnē
http://patents.dts.com. Ražots
saskaņā ar DTS Licensing Limited
licenci. DTS, DTS HD, apzīmējums un
DTS kopā ar apzīmējumu ir DTS, Inc.
reģistrētas preču zīmes. © DTS, Inc.
Visas tiesības paturētas.
• Šajā sistēmā ir iekļauta augstas
izšķirtspējas multivides saskarnes
(High-Definition Multimedia
Interface — HDMI™) tehnoloģija.
Termini HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kā arī HDMI
logotips ir HDMI Licensing LLC ASV
un citās valstīs reģistrētas preču
zīmes vai preču zīmes.
• Java ir Oracle un/vai tā saistīto
uzņēmumu preču zīme.
• DVD Logo ir DVD Format/Logo
Licensing Corporation preču zīme.
• Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D,
BD-LIVE, BONUSVIEW un logotipi ir
Blu-ray Disc Association preču zīmes.
• Blu-ray Disc, DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD VIDEO un CD
logotipi ir preču zīmes.
• Super Audio CD ir preču zīme.
• App Store ir Apple Inc. pakalpojumu
zīme.
• BRAVIA ir Sony Corporation preču zīme.
• AVCHD 3D/Progressive un AVCHD 3D/
Progressive logotips ir Panasonic
Corporation un Sony Corporation
preču zīmes.
• , XMB un xross media bar ir
Sony Corporation un Sony Computer
Entertainment Inc. preču zīmes.
• PlayStation ir Sony Computer
Entertainment Inc. reģistrēta
preču zīme.
• Sony Entertainment Network logotips
un Sony Entertainment Network ir
Sony Corporation preču zīmes.
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• Mūzikas un video pazīšanas
tehnoloģiju un saistītos datus
nodrošina Gracenote®. Gracenote
ir mūzikas pazīšanas tehnoloģijas
un saistītā satura piegādes nozares
standarts. Papildinformāciju skatiet
tīmekļa vietnē www.gracenote.com.
Ar CD, DVD, Blu-ray Disc, kā arī
ar mūziku un video saistītie dati,
ko nodrošina Gracenote, Inc.;
autortiesības © 2000–tagadne
Gracenote. Gracenote programmatūra;
autortiesības © 2000–tagadne
Gracenote. Uz šo produktu un
pakalpojumu attiecas vismaz viens
Gracenote īpašumā esošs patents.
Nepilnu lietojamo Gracenote patentu
sarakstu skatiet Gracenote tīmekļa
vietnē. Gracenote, CDDB, MusicID,
Gracenote logotips un Powered by
Gracenote logotips ir Gracenote, Inc.
ASV un/vai citās valstīs reģistrētas
preču zīmes vai preču zīmes.

• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
un Wi-Fi Alliance® ir Wi-Fi Alliance
reģistrētās preču zīmes.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
un Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ ir Wi-Fi
Alliance preču zīmes.
• Atzīme N ir NFC Forum, Inc. preču
zīme vai ASV un citās valstīs reģistrēta
preču zīme.
• Android™ ir Google Inc. preču zīme.
• Google Play™ ir Google Inc. preču zīme.
• Xperia ir Sony Mobile Communications
AB preču zīme.
• Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir
Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču
zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes
izmanto saskaņā ar licenci. Pārējās
preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi
ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes
un tirdzniecības nosaukumi.
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• MPEG Layer-3 audio kodēšanas
tehnoloģiju un patentus licencēja
Fraunhofer IIS un Thomson.
• Šajā produktā atbilstoši Verance
Corporation licencei tiek izmantota
patentēta tehnoloģija, ko aizsargā ASV
patents nr. 7 369 677 un citi izsniegti un
iesniegti ASV un pasaules patenti,
kā arī noteiktu šīs tehnoloģijas
aspektu autortiesību un slepenu
tehnoloģiju aizsardzība. Cinavia
ir Verance Corporation preču zīme.
Autortiesības 2004-2010 Verance
Corporation. Visas tiesības paturēja
Verance. Dekonstruēšana un
demontāža ir aizliegta.
• Windows Media ir Microsoft
Corporation ASV un/vai citās valstīs
reģistrēta preču zīme vai preču zīme.
Šo produktu aizsargā noteiktas
Microsoft Corporation intelektuālā
īpašuma tiesības. Šādas tehnoloģijas
lietošana vai izplatīšana ārpus
šī produkta bez Microsoft vai
Microsoft filiāles licences ir aizliegta.
Satura īpašnieki izmanto satura
piekļuves tehnoloģiju Microsoft
PlayReady™, lai aizsargātu savu
intelektuālo īpašumu, tai skaitā ar
autortiesībām aizsargātu saturu.
Šī ierīce izmanto tehnoloģiju
PlayReady, lai piekļūtu ar PlayReady
aizsargātam saturam un/vai ar
WMDRM aizsargātam saturam.
Ja ierīce nespēj pareizi ierobežot
satura lietojumu, satura īpašnieki var
pieprasīt, lai Microsoft atsauc ierīces
spēju patērēt ar PlayReady aizsargātu
saturu. Atsaukšana nedrīkst ietekmēt
neaizsargāto saturu, kā arī saturu,
kas tiek aizsargāts ar citām satura
piekļuves tehnoloģijām. Satura
īpašnieki var pieprasīt, lai jūs
atjauninātu PlayReady, pirms varēsit
piekļūt to saturam. Ja noraidīsit
atjaunināšanu, nevarēsit piekļūt
saturam, kuram nepieciešama
šī atjaunināšana.

• DLNA™, DLNA logotips un DLNA
CERTIFIED™ ir Digital Living Network
Alliance preču, pakalpojumu vai
sertifikācijas zīmes.
• Opera® Devices SDK nodrošina Opera
Software ASA. Autortiesības 1995-2013
Opera Software ASA. Visas tiesības
paturētas.

• Visas pārējās preču zīmes ir to
atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
• Citi sistēmu un produktu nosaukumi
parasti ir to ražotāju preču zīmes
vai reģistrētas preču zīmes. Šajā
dokumentā zīmes ™ un ® nav
norādītas.

Lietotāja licences informācija
Gracenote® lietotāja licences līgums
Šī lietojumprogramma vai ierīce satur
Gracenote, Inc. no Emeryville, California
(“Gracenote”) programmatūru.
Gracenote programmatūra
(“Gracenote programmatūra”) šai
lietojumprogrammai ļauj noteikt disku
un/vai failus un no tiešsaistes serveriem
vai iegultām datu bāzēm (viss kopā tiek
saukts par “Gracenote serveriem”) iegūt
ar mūziku saistīto informāciju, ieskaitot
nosaukuma, izpildītāja, ieraksta un
virsraksta informāciju (“Gracenote
dati”), kā arī veikt citas funkcijas.
Gracenote datus varat izmantot tikai
ar šīs lietojumprogrammas vai ierīces
paredzēto lietotāja funkciju palīdzību.

Jūs piekrītat, ka Gracenote datus,
Gracenote programmatūru un
Gracenote serverus izmantosit
tikai saviem personiskajiem
nekomerciālajiem mērķiem. Jūs piekrītat
nevienai trešajai pusei nepiešķirt,
nekopēt, nepārsūtīt un nepārraidīt
Gracenote programmatūru, kā arī
jebkādus Gracenote datus. JŪS
PIEKRĪTAT NEIZMANTOT GRACENOTE
DATUS, GRACENOTE PROGRAMMATŪRU
UN GRACENOTE SERVERUS, IZŅEMOT
ŠEIT TIEŠI ATĻAUTAJOS VEIDOS.
Jūs piekrītat, ka jūsu neekskluzīvā
Gracenote datu, Gracenote
programmatūras un Gracenote
serveru izmantošanas licence
tiek pārtraukta, ja pārkāpjat šos
ierobežojumus. Ja jūsu licence tiek
pārtraukta, jūs piekrītat pārtraukt
jebkādu Gracenote datu, Gracenote
programmatūras un Gracenote
serveru izmantošanu. Gracenote
patur visas tiesības uz Gracenote
datiem, Gracenote programmatūru
un Gracenote serveriem, ieskaitot
visas īpašumtiesības. Gracenote
nekādā gadījumā neatbild par
nekādiem maksājumiem jums par
jebkādu jūsu sniegto informāciju.
Jūs piekrītat, ka Gracenote, Inc. savā
vārdā jums var uzspiest savas tiesības
saskaņā ar šo līgumu.
Gracenote pakalpojums izmanto
unikālu identifikatoru, lai statistikas
nolūkos sekotu vaicājumiem. Nejauši
izvēlētā piešķirtā skaitliskā identifikatora
nolūks ir Gracenote pakalpojumam ļaut
uzskaitīt vaicājumus, nezinot par jums
nekādu informāciju. Papildinformāciju
skatiet Gracenote pakalpojuma
Gracenote konfidencialitātes politikas
tīmekļa lapā.
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Gracenote programmatūra un visi
Gracenote datu elementi jums
tiek licencēti “KĀ IR”. Gracenote
neuzņemas nekādu atbildību un
garantijas, ne tiešas, ne piedomājamas,
par jebkādu Gracenote serveros
pieejamo Gracenote datu precizitāti.
Gracenote patur tiesības jebkāda
Gracenote ieskatos pietiekama iemesla
dēļ dzēst datus Gracenote serveros,
kā arī mainīt datu kategorijas. Netiek
sniegta nekāda garantija par to,
ka Gracenote programmatūrā vai
Gracenote serveros nav kļūdu vai
ka Gracenote programmatūras vai
Gracenote serveru darbība notiks
bez pārtraukumiem. Gracenote nav
pienākuma jums nodrošināt jaunus
uzlabotus vai papildu datu tipus
vai kategorijas, ko Gracenote varētu
piedāvāt nākotnē, kā arī Gracenote ir
tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savus
pakalpojumus.
GRACENOTE NOLIEDZ JEBKĀDAS
GARANTIJAS, GAN TIEŠAS, GAN
PIEDOMĀJAMAS, IESKAITOT, BET
NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM
GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU
PĀRDOŠANAI, NOTEIKTAM
NOLŪKAM, NOSAUKUMU UN
TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.
GRACENOTE NEGARANTĒ
REZULTĀTUS, KO IEGŪSIT,
IZMANTOJOT GRACENOTE
PROGRAMMATŪRU VAI KĀDU
GRACENOTE SERVERI. GRACENOTE
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR
NEKĀDIEM IZRIETOŠIEM VAI NEJAUŠIEM
ZAUDĒJUMIEM UN NEGŪTU PEĻŅU VAI
IEŅĒMUMIEM.
© Gracenote, Inc. 2009
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Papildinformācija

Piesardzības pasākumi
Par drošību
• Ja kāds ciets objekts vai šķidrums
nonāk korpusā, atvienojiet sistēmu
no rozetes un pirms turpmākas
darbināšanas lūdziet pārbaudīt
kvalificētam servisa darbiniekam.
• Neaiztieciet maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu)
ar mitrām rokām. To darot, var saņemt
strāvas triecienu.

Par barošanas avotiem
Ja sistēmu ilglaicīgi nelietosit, noteikti
atvienojiet to no sienas rozetes.
Lai atvienotu maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu),
satveriet kontaktdakšu; nekad nevelciet
aiz vada.

Par novietojumu
• Lai nepieļautu sistēmas sakaršanu,
novietojiet to vietā ar piemērotu
ventilāciju.
• Lai gan sistēma darbības laikā uzkarst,
tā nav nepareiza darbība. Sistēmu
ilglaicīgi un nepārtraukti izmantojot,
korpusa temperatūra augšpusē, sānos
un apakšpusē ievērojami palielinās.
Lai izvairītos no apdegumu gūšanas,
neaiztieciet korpusu.
• Sistēmu nenovietojiet uz mīkstas
virsmas (paklāja, galdauta utt.), kas
varētu aizsprostot ventilācijas atveres.
• Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram,
radiatora, ventilācijas kanāla, tuvumā
vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai
saules gaismas, pārmērīgu putekļu,
mehāniskas vibrācijas vai triecienu
iedarbībai.

• Neuzstādiet sistēmu slīpi. Tā ir
paredzēta darbībai tikai horizontālā
novietojumā.
• Neturiet sistēmu un diskus blakus
komponentiem ar spēcīgu magnētu,
piemēram, mikroviļņu krāsnīm vai
lieliem skaļruņiem.
• Nelieciet uz sistēmas smagus
priekšmetus.
• Nenovietojiet metāla objektus pie
priekšējā paneļa. Tie var ierobežot
radio viļņu uztveršanu.
• Nenovietojiet sistēmu tur, kur tik
izmantots medicīnas aprīkojums.
Tas var izraisīt medicīnas aprīkojuma
nepareizu darbību.
• Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru
vai citu medicīnas ierīci, konsultējieties
ar savu ārstu vai medicīnas ierīces
ražotāju, pirms izmantojat bezvadu
LAN funkciju.

Par darbību
Ja sistēma no aukstuma tiek ienesta
siltumā vai tiek novietota ļoti mitrā telpā,
iespējama mitruma kondensēšanās uz
objektīviem galvenās ierīces iekšpusē.
Šādā gadījumā sistēma var nedarboties
pareizi. Ja tā notiek, izņemiet disku un
atstājiet sistēmu ieslēgtu aptuveni uz
pusstundu, līdz iztvaiko mitrums.

Par skaļuma regulēšanu
Nepalieliniet skaļumu, kad klausāties
sadaļu ar ļoti zema skaņas līmeņa
ievadi vai bez audio signāla. To darot,
var sabojāt skaļruņus, ja pēkšņi tiks
atskaņota maksimāla skaņas līmeņa
sadaļa.

Par tīrīšanu

Par disku tīrīšanu, disku/
objektīvu tīrītājiem
Nelietojiet tīrīšanas diskus un disku/
objektīvu tīrītājus (ieskaitot mitros
un izsmidzināmos). Tie var sabojāt
aparātu.

Par daļu nomaiņu
Gadījumā, ja šī sistēma tiek remontēta,
nomainītās daļas, iespējams, tiks
paturētas atkārtotai izmantošanai
vai pārstrādei.

Par TV krāsām
Ja skaļruņi TV ekrānā izraisa krāsu
neregularitāti, izslēdziet televizoru un
ieslēdziet to atkal pēc 15–30 minūtēm.
Ja krāsu neregularitāte saglabājas,
pārvietojiet skaļruņus tālāk no
televizora.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS
Uzmanību! Šī sistēma jūsu TV ekrānā
spēj neierobežoti ilgu laiku rādīt
nekustīgu video attēlu vai ekrāna
displeja attēlu. Televizorā ilglaicīgi
atstājot nekustīgu video attēlu vai
ekrāna displeja attēlu, jūs riskējat
neatgriezeniski sabojāt TV ekrānu.
Īpaši uzņēmīgi pret to ir plazmas
displeja paneļa un projekcijas
televizori.

Par sistēmas pārvietošanu
Pirms pārvietojat sistēmu,
pārliecinieties, vai tajā nav ievietots
disks un atvienojiet maiņstrāvas
barošanas vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu) no sienas rozetes
(elektroenerģijas tīkla).

Tīriet korpusu, paneli un vadības
ierīces ar mīkstu drāniņu, kas mazliet
samitrināta ar maiga mazgāšanas
līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet nekādus
abrazīvus materiālus, ķīmiskās tīrīšanas
pulveri, kā arī šķīdinātājus, piemēram,
alkoholu vai benzīnu.
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Par BLUETOOTH sakariem
• BLUETOOTH ierīces ir jāizmanto
līdz aptuveni 10 metru attālumā citu
no citas (attālums bez šķēršļiem).
Efektīvais sakaru diapazons tālāk
norādītajos apstākļos var
samazināties.
– Ja starp ierīcēm ar BLUETOOTH
sakariem atrodas kāda persona,
metāla objekts, siena vai cits šķērslis
– Vietās, kur tiek izmantots bezvadu
lokālais tīkls
– Ieslēgtas mikroviļņu krāsns tuvumā
– Vietās, kur pastāv citi
elektromagnētiskie viļņi
• BLUETOOTH ierīces un bezvadu
lokālais tīkls (IEEE 802.11b/g) izmanto
vienu frekvenču joslu (2,4 GHz).
Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat tādas
ierīces tuvumā, kas spēj izmantot
bezvadu lokālo tīklu, var rasties
elektromagnētiskie traucējumi. Tas
var izraisīt mazāku datu pārsūtīšanas
ātrumu, troksni un nespēju izveidot
savienojumu. Ja tā notiek, izmēģiniet
šādus līdzekļus:
– Izmantojiet galveno ierīci vismaz
10 metru attālumā no bezvadu
lokālā tīkla ierīces.
– Ja BLUETOOTH ierīci izmantojat
10 metru rādiusā, izslēdziet
bezvadu lokālā tīkla iekārtu.
– Uzstādiet galveno ierīci un
BLUETOOTH ierīci pēc iespējas
tuvāk citu citai.
• Galvenās ierīces radioviļņu apraide
var traucēt dažu medicīnas ierīču
darbību. Tā kā šie traucējumi var
izraisīt nepareizu darbību, šādās
vietās vienmēr izslēdziet galveno
ierīci un BLUETOOTH ierīci:
– slimnīcās, vilcienos, lidmašīnās,
degvielas uzpildes stacijās un
visās vietās, kur iespējama viegli
uzliesmojošas gāzes klātbūtne;
– automātisko durvju un ugunsgrēka
signalizatoru tuvumā.
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• Galvenā ierīce atbalsta BLUETOOTH
specifikācijai atbilstošās drošības
funkcijas, lai nodrošinātu drošu
savienojumu, izmantojot BLUETOOTH
tehnoloģijas sakarus. Tomēr atkarībā
no iestatījumiem un citiem apstākļiem
šī drošība var nebūt pietiekama, tāpēc
vienmēr uzmanieties, izmantojot
BLUETOOTH tehnoloģijas sakarus.
• Sony neuzņemas nekādu atbildību par
bojājumiem vai citiem zaudējumiem,
ko izraisa informācijas noplūde
BLUETOOTH tehnoloģijas sakaru laikā.
• Netiek garantēti BLUETOOTH sakari
ar visām BLUETOOTH ierīcēm, kurām
ir galvenajai ierīcei atbilstošs profils.
• Ar galveno ierīci savienotajām
BLUETOOTH ierīcēm ir jāatbilst
BLUETOOTH specifikācijai, ko norādījis
uzņēmums Bluetooth SIG, Inc., un
atbilstībai ir jābūt sertificētai. Tomēr
pat tad, ja ierīce atbilst BLUETOOTH
specifikācijai, iespējami gadījumi,
kad BLUETOOTH ierīces raksturlielumi
vai specifikācijas neļauj izveidot
savienojumu vai rada atšķirīgus
vadības paņēmienus, attēlošanu
vai darbību.
• Atkarībā no galvenajai ierīcei
pievienotās BLUETOOTH ierīces,
sakaru vides un apkārtējiem
apstākļiem iespējams troksnis
vai audio nociršana.
Ja rodas jautājumi vai problēmas
saistībā ar jūsu sistēmu, sazinieties
ar tuvāko Sony izplatītāju.

Piezīmes par diskiem

Specifikācijas

Par rīkošanos ar diskiem

Pastiprinātāja sadaļa

• Lai disku uzturētu tīru, satveriet to aiz
malām. Neaiztieciet virsmu.
• Nelīmējiet uz diska papīru vai lenti.

BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/
BDV-N5200W

• Nepakļaujiet disku tiešai saules
gaismai vai siltuma avotiem,
piemēram, karstā gaisa kanāliem,
kā arī neatstājiet to automašīnā,
kas novietota tiešā saules gaismā,
jo temperatūra automašīnā var būtiski
palielināties.
• Pēc atskaņošanas glabājiet disku tā
kastītē.

Par tīrīšanu
• Pirms atskaņošanas notīriet disku
ar tīrīšanas drāniņu.
Noslaukiet disku virzienā no centra.

IZEJAS JAUDA (nominālā)
Priekšējais K/priekšējais L:
125 W + 125 W (pie 6 omiem, 1 kHz,
1% THD)
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Priekšējais K/priekšējais L:
200 W (uz kanālu pie 6 omiem, 1 kHz)
Centrālais:
200 W (pie 6 omiem, 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis:
200 W (pie 6 omiem, 80 Hz)
Ieejas (analogās)
AUDIO IN
Jutība: 2 V/700 mV
Ieejas (digitālās)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Atbalstītie formāti: LPCM 2CH
(līdz 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Atbalstītie formāti: LPCM 5.1CH
(līdz 48 kHz), LPCM 2CH (līdz 96 kHz),
Dolby Digital, DTS

BDV-NF7220

• Nelietojiet šķīdinātājus, piemēram,
benzīnu, atšķaidītāju, nopērkamus
tīrīšanas līdzekļus vai vinila platēm
domāto antistatisko aerosolu.
Šī sistēma spēj atskaņot tikai standarta
apaļos diskus. Izmantojot nestandarta
vai neapaļus diskus (piemēram, kartītes,
sirsniņas vai zvaigznes formas), var
izraisīt nepareizu darbību.
Nelietojiet disku, kuram ir piestiprināts
kāds nopērkams piederums, piemēram,
uzlīme vai gredzens.

IZEJAS JAUDA (nominālā)
Priekšējais K/priekšējais L:
125 W + 125 W (pie 6 omiem, 1 kHz,
1% THD)
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Priekšējais K/priekšējais L:
200 W (uz kanālu pie 6 omiem, 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis:
200 W (pie 6 omiem, 80 Hz)
Ieejas (analogās)
AUDIO IN
Jutība: 2 V/700 mV
Ieejas (digitālās)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Atbalstītie formāti: LPCM 2CH (līdz
48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Atbalstītie formāti: LPCM 5.1CH
(līdz 48 kHz), LPCM 2CH (līdz 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
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HDMI sadaļa
Savienotājs
A tips (19 kontakti)

BD/DVD/Super Audio CD/CD sistēma
Signāla formāta sistēma
NTSC/PAL

USB sadaļa
(USB) ports:
A tips (USB atmiņas, atmiņas karšu
lasītāja, digitālās fotokameras un
digitālās video kameras pievienošanai)

LAN sadaļa
Kontaktligzda LAN (100)
100BASE-TX kontaktligzda

Bezvadu lokālā tīkla sadaļa
Atbilstība standartiem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenču josla
2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH sadaļa
Sakaru sistēma
BLUETOOTH specifikācijas versija 3.0
Izvade
BLUETOOTH specifikācijas jaudas
klase 2
Maksimālais sakaru diapazons
Tiešā redzamībā aptuveni 10 m1)
Frekvenču josla
2,4 GHz
Modulācijas metode
FHSS (frekvences lēkāšana)
Saderīgie BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (uzlabotais audio izplatīšanas
profils)
AVRCP 1.3 (audio/video tālvadības
profils)
Atbalstītie kodeki3)
SBC4), AAC
Pārraides diapazons (A2DP)
20–20 000 Hz (iztveršanas frekvence
44,1 kHz, 48 kHz)
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1)

Faktiskais diapazons mainās atkarībā no
tādiem apstākļiem kā šķēršļi starp ierīcē,
mikroviļņu krāsns radītais magnētiskais
lauks, statiskā elektrība, bezvadu
tālrunis, uztveršanas jutīgums,
antenas veiktspēja, operētājsistēma,
lietojumprogramma u.c.
2) BLUETOOTH standarta profili norāda
BLUETOOTH sakaru starp ierīcēm mērķi.
3)
Kodeks: audio signāla saspiešana un
pārveidošanas formāts
4)
Apakšjoslas kodeks

FM uztvērēja sadaļa
Sistēma
PLL kvarca fiksēts digitālais sintezators
Skaņojuma diapazons
87,5–108,0 MHz (50 kHz solis)
Antena
FM vada antena
Antenas spailes
75 omi, nelīdzsvarota

Skaļruņi
Priekšējais(SS-TSB133)/ieskaujošās
skaņas (SS-TSB138) modelim
BDV-N9200W
Priekšējais(SS-TSB134)/ieskaujošās
skaņas (SS-TSB139) modelim
BDV-N9200WL
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
102×705×71 mm
(pie sienas piestiprināmā daļa)
270×1200×270 mm
(viss skaļrunis)
Masa (aptuveni)
SS-TSB133/SS-TSB138:
1,9 kg (pie sienas piestiprināmā
daļa)
4,2 kg (viss skaļrunis)
SS-TSB134/SS-TSB139:
2,0 kg (pie sienas piestiprināmā
daļa ar skaļruņa vadu)
4,4 kg (viss skaļrunis)

Priekšējais (SS-TSB135) modelim
BDV-N7200W/BDV-NF7220
Ieskaujošās skaņas (SS-TSB140)
modelim BDV-N7200W
Priekšējais(SS-TSB136)/ieskaujošās
skaņas (SS-TSB141) modelim
BDV-N7200WL
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
100×450×57 mm (bez statīva)
147×455×147 mm (ar statīvu)
Masa (aptuveni)
SS-TSB135/SS-TSB140:
1,1 kg (bez statīva)
1,2 kg (ar statīvu)
SS-TSB136/SS-TSB141:
1,2 kg (bez statīva, ar skaļruņa
vadu)
1,3 kg (ar statīvu)

Priekšējais (SS-TSB137) modelim
BDV-N5200W
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
91×275×96 mm
Masa (aptuveni)
0,71 kg (ar skaļruņa vadu)

Ieskaujošās skaņas (SS-TSB142)
modelim BDV-N5200W
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
90×205×91 mm
Masa (aptuveni)
0,58 kg (ar skaļruņa vadu)

Centrālais (SS-CTB125) modelim
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Centrālais (SS-CTB126) modelim
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
365×73×77 mm
Masa (aptuveni)
1,1 kg

Centrālais (SS-CTB127) modelim
BDV-N5200W
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
240×90×85 mm
Masa (aptuveni)
0,58 kg (ar skaļruņa vadu)

Zemfrekvenču skaļrunis (SS-WSB126)
modelim BDV-N9200W/
BDV-N7200W/BDV-NF7220
Zemfrekvenču skaļrunis (SS-WSB127)
modelim BDV-N9200WL/
BDV-N7200WL
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
SS-WSB126:
265×430×265 mm
SS-WSB127:
265×425×265 mm
Masa (aptuveni)
SS-WSB126: 6,3 kg
SS-WSB127: 6,2 kg

Zemfrekvenču skaļrunis (SS-WSB128)
modelim BDV-N5200W
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
225×365×345 mm
Masa (aptuveni)
5,8 kg (ar skaļruņa vadu)

Vispārīgi
Galvenā ierīce
Enerģijas prasības
220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš
Ieslēgts:
95 W (HBD-N9200W/
HBD-N7200W/HBD-5200W)
105 W (HBD-N9200WL/
HBD-N7200WL)
85 W (HBD-NF7220)
Gaidstāve:
0,3 W (enerģijas taupīšanas
režīmā. Detalizētu informāciju par
šo iestatījumu skatiet lietošanas
instrukcijās, kas pieejamas šādā
tīmekļa vietnē:
http://support.sony-europe.com/)
1,7 W (ja opcijai [Remote Start]
(Attālā ieslēgšana), [NFC]
un [Bluetooth Power Setting]
(Bluetooth barošanas iestatījums)
ir iestatīta vērtība [On] (Ieslēgts),
bet opcijai [Quick Start Mode]
(Ātrās startēšanas režīms) ir
iestatīta vērtība [Off] (Izslēgts).)
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
480×78×212,5 mm, ieskaitot izvirzītās
daļas
Masa (aptuveni)
3,1 kg
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Ieskaujošās skaņas pastiprinātājs
(TA-SA500WR) modelim
BDV-N9200W/BDV-N7200W
Ieskaujošās skaņas pastiprinātājs
(TA-SA600WR) modelim
BDV-N9200WL/BDV-N7200WL
Ieskaujošās skaņas pastiprinātājs
(TA-SA700WR) modelim BDV-N5200W
Pastiprinātāja sadaļa
TA-SA500WR/TA-SA600WR:
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Ieskaujošās skaņas K/ieskaujošās skaņas L:
200 W (uz kanālu pie 6 omiem, 1 kHz)
TA-SA700WR:
IZEJAS JAUDA (atsauces)
Ieskaujošās skaņas K/ieskaujošās skaņas L:
100 W (uz kanālu pie 6 omiem, 1 kHz)
Pilnā pretestība
6
Sakaru sistēma
Bezvadu skaņas specifikācija,
versija 3.0
Frekvenču josla
5,2 GHz, 5,8 GHz
Modulācijas metode
DSSS
Enerģijas prasības
220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš
Ieslēgts:
55 W (TA-SA500WR)
70 W (TA-SA600WR)
45 W (TA-SA700WR)
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
0,5 W (gaidstāves režīms)
0,3 W (izslēgts)
Izmēri (p/a/d; aptuveni)
200×64×211,5 mm
Masa (aptuveni)
1,3 kg
Dizains un specifikācijas var mainīties
bez brīdinājuma.
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