Blu-ray Disc™/DVD hjemmekinosystem
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Innholdet i esken / koble til høyttalerne
BDV-N9200W
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Koble til TV-en




BDV-N7200W
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Koble til annet utstyr
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Enkel innstilling på skjermen

5

Avspilling og bruk av andre funksjoner



Hovedenhet



Fronthøyttalere



Surroundhøyttalere



Senterhøyttaler



Basshøyttaler



Surroundforsterker



Innholdet i esken

Høyttalerledninger (5)

R03-batterier (størrelse AAA) (2)

Skruer (store)
(bare BDV-N9200W (4))

Skruer (små)
(BDV-N9200W(12))

FM-ledningsantenne

Kalibreringsmikrofon

Fjernkontroll
(BDV-N7200W(8))

eller

03

1

Start med å plassere høyttalerne
i henhold til etikettene på
bakpanelet .

Du kan også plassere
fronthøyttalerne i [Bare i front]posisjon . Du finner mer
informasjon på følgende nettsted:
http://support.sony-europe.com/




Hovedenhet

Surroundforsterker
Hovedenhet

Surroundforsterker
04

Deretter kobles høyttalerne
til hovedenheten og
surroundforsterkeren.
Se Monteringsveiledning for
høyttalere når du skal sette
sammen høyttalerne.
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Den beste måten du kan nyte
video og lyd av høy kvalitet
på er ved å koble til via en
høyhastighets HDMI-kabel 
(medfølger ikke) og en optisk
digital kabel  (medfølger ikke).
Hvis TV-en har en HDMI ARC
(Audio Return Channel)-kontakt,
trenger du ikke en digital optisk
kabel  (medfølger ikke).

Koble til TV-en uten HDMI ARC-kontakt
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Koble til TV-en med HDMI ARC-kontakt



3

Når du skal koble til digitalboksen,
spillkonsollen eller den digitale
satelittmottakeren, kobler du
ganske enkelt til med en
HDMI-kabel  (medfølger ikke).

For å få FM-radio kobler
du den medfølgende
FM-ledningsantennen til 
og drar den ut for å få best
mulig mottak.




eller
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Du kan koble til Internett og et
hjemmenettverk via et trådløst
nettverk eller en LAN-kabel 
(medfølger ikke).

Nettverksinnstillingene finnes
på startmenyen (side 13).
Du finner mer informasjon
på følgende nettsted:
http://support.sony-europe.com/

Koble strømledningene
på  hovedenheten og
surroundforsterkeren til
en stikkontakt.




Til en bredbåndsruter
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Koble til kalibreringsmikrofonen,
og plasser den der du vanligvis
sitter.
Denne brukes til å optimalisere
høyttalerne i det neste avsnittet
slik at du får best mulig
omgivelseslydopplevelse.
Mikrofonen kan fjernes helt
når prosessen er fullført.
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Trykk på / for å slå på systemet.
“SETUP” vises på toppanelskjermen.

Gå gjennom Enkel
førstegangsinnstilling på
skjermen ved hjelp av den
medfølgende fjernkontrollen
for å klargjøre systemet for bruk.
Dette tar bare noen få minutter.
Velg rett AV-inngang på TV-en
hvis oppsettskjermbildet
ikke vises.

/

///,
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Når [Enkle nettverksinnstillinger
er fullført.] vises på skjermen,
velger du [Avslutt]. Systemet
kan nå tas i bruk.

5

Hvis du vil spille en plate, trykker
du på  for å åpne plateskuffen,
klikker platen på plass i skuffen
(med etiketten vendt oppover) og
trykker på  for å lukke skuffen.
Hvis avspillingen ikke starter
automatisk, velger du
i kategorien
[Video], [Musikk]
eller
[Foto] og trykker på .
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 trykke på BLUETOOTH-knappen
eller
 holde enheten i nærheten av
N-merket på hovedenheten
(bare for NFC-kompatible
enheter).
I begge tilfeller kreves betjening
på enheten din i tillegg.
Du finner mer informasjon
på følgende nettsted:
http://support.sony-europe.com/

Du kan lytte til musikk på
smarttelefonen og lignende
via BLUETOOTH-kommunikasjon
fra systemet.
Du kan gruppere / koble til
en BLUETOOTH-enhet ved
å gjøre følgende:





BLUETOOTH
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Bare trykk på HOME hvis du vil ha tilgang til
flere funksjoner.
Eksempler:
 lytte til radio via systemhøyttalerne
 forhåndsinnstille radiostasjoner
 få tilgang til Internett-innhold
 spille av filer på den tilkoblede USB-enheten


















Du kan angi
nettverksinnstillinger
via denne menyen når
hovedenheten er koblet
til en bredbåndsruter.

HOME
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Forhåndsinnstille radiostasjoner

1

Trykk på FUNCTION flere
ganger til “FM” vises på
toppanelskjermen.

2

Hold nede TUNING +/– til
automatisk skanning starter.

3
4

Trykk på OPTIONS.

5

Trykk på / for å velge det
forhåndsinnstilte nummeret
du vil bruke, og trykk deretter
på .

6

Gjenta trinn 2 til 5 for å lagre
andre stasjoner.

Trykk på / for å velge
[Forhåndssatt minne],
og trykk deretter på .

/,

OPTIONS
HOME

Velge en forhåndsinnstilt stasjon

1

2
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Trykk på FUNCTION flere
ganger til “FM” vises på
toppanelskjermen.
Trykk på PRESET +/– flere
ganger for å velge den
forhåndsinnstilte stasjonen.

TUNING +/–
PRESET +/–



Feilsøking
Hvis du opplever følgende problemer når du bruker systemet,
kan du bruke denne feilsøkingsveiledningen til å løse problemet
før du ber om reparasjon.
Du kan også se bruksanvisningen på følgende nettsted:
http://support.sony-europe.com/
Strømmen skrus ikke på.
 Kontroller at strømledningen er satt inn riktig i stikkontakten.


Systemet fungerer ikke som normalt.
 Trekk ut strømledningen fra stikkontakten, og sett den inn
igjen etter noen minutter.
Lyden fra TV-programmer kommer ikke ut når systemet er
koblet til en digitalboks.
 Kontroller tilkoblingene.
 Velg riktig inngang i systemet som digitalboksen er koblet til.
Det er ingen lyd, eller trådløs overføring er ikke aktivert.
 Kontroller statusen til LINK/STANDBY-indikatoren på
surroundforsterkeren.
 Slås av.
 Kontroller at strømledningen på surroundforsterkeren
er koblet til på riktig måte.
 Slå på surroundforsterkeren ved å trykke / på
surroundforsterkeren.



Blinker rødt.
 Trykk på / for å slå av surroundforsterkeren,
og kontroller følgende elementer:
 Er +- og –-høyttalerledningene kortsluttet?
 Er det noe som blokkerer ventilasjonsåpningen
på surroundforsterkeren?
Når du har kontrollert det ovenstående og løst eventuelle
problemer, slår du på surroundforsterkeren igjen. Hvis
du ikke finner årsaken til problemet etter at du har
kontrollert det ovenstående, kan du ta kontakt med
din nærmeste Sony-forhandler.
Blinker grønt eller oransje i rolig tempo eller lyser rødt.
 Lydoverføringen er dårlig. Flytt surroundforsterkeren slik
at LINK/STANDBY-indikatoren lyser grønt eller oransje.
 Flytt systemet bort fra andre trådløse enheter.
 Unngå å bruke andre trådløse enheter.
Lyser grønt eller oransje.
 Kontroller høyttalertilkoblingene.

Redusere strømforbruket til mindre enn 0,3 W
i standbymodus
Trykk på HOME, og trykk deretter på /// for å velge
[Oppsett]. Kontroller at følgende innstillinger er valgt:
 Velg [Systeminnstillinger] > [HDMI-innstillinger] >
[Kontroll for HDMI], og sett deretter [Kontroll for HDMI] til [Av].
 Velg [Systeminnstillinger] > [Hurtigstartmodus], og sett
deretter [Hurtigstartmodus] til [Av].
 Velg [Systeminnstillinger] > [NFC], og sett deretter [NFC] til [Av].
 Velg [Nettverksinnstillinger] > [Fjernstart], og sett deretter
[Fjernstart] til [Av].

Det kommer ingen lyd fra surroundhøyttalerne.
 Trykk på OPTIONS, og kontroller at [Sound Field] er satt til
[ClearAudio+].
En plate blir ikke avspilt.
 Regionkoden på platen samsvarer ikke med systemet.
 Det har kommet fuktighet på linsene i hovedenheten.
Fjern disken og la hovedenheten være påslått i en halvtime.
 Platen er ikke fullført på riktig måte.
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En egen app for denne modellen er tilgjengelig i Google Play og App Store. Søk etter “SongPal”
og last ned gratisappen for å finne ut mer om de praktiske funksjonene.
Fjernkontroll-appen “SongPal” støtter trådløs betjening. Med den kan du:
 velge musikk-/lydinnhold fra integrerte funksjoner på forskjellige enheter og smarttelefoner
 kontrollere forskjellige innstillinger på en intuitiv måte
 forbedre musikken visuelt med smarttelefonskjermen
Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du utføre programvareoppdateringen.

Denne hurtigstartveiledningen sparer papir
For å spare miljøet har Sony redusert papirbruken drastisk ved ikke lenger å legge ved fullstendige
trykte bruksanvisninger. Du finner imidlertid fullstendige bruksanvisninger og mer på nettet:

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