
Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Следва описание на начина на употреба на тази система. Изберете тема от навигационния екран.

Първи стъпки

Части и бутони за управление

Пренасяне/Разполагане на системата

Източник на електрозахранване

Свързване на системата към мрежов контакт

Включване на захранването

Изключване на захранването (Режим на готовност)

Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност

Автоматичен режим на готовност

Функция за осветление

Удоволствието от музика с илюминации (Lighting - Осветление)

Демонстрационен режим

Деактивиране на демонстрационния режим
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Свързване

USB устройство

Свързване с USB устройство

BLUETOOTH® устройство

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства

Свързване с NFC-съвместимо устройство с One-touch (едно докосване) (NFC)

Външно аудио устройство

Слушане на музика от външно аудио устройство и др.

Слушане на музика

USB устройство

Слушане на музика на USB устройство

BLUETOOTH устройство

Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка

Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток (кодек)

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала

Функцията Wired Party Chain (Последователно свързани с кабел парти устройства)

Свързване на няколко аудиосистеми с кабели (функция Wired Party Chain)

Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки (функция Wired Party Chain)

Функцията Wireless Party Chain (Последователно свързани без кабел парти устройства)

Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки (функция Wireless Party Chain)

Прекратяване на функцията Wireless Party Chain

Функцията Speaker Add (Добавяне на високоговорители)

Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (функция Speaker Add)

Превключване между дублиран и стерео режим (функция Speaker Add)

Прекратяване на функцията Speaker Add

Външно аудио устройство

Слушане на музика от външно аудио устройство и др.

Регулиране на звука
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Добавяне на звуков ефект на живо (LIVE Sound)

Усилване на звука на басите и създаване на по-мощен звук (EXTRA BASS)

Телефонни обаждания

Приемане на обаждане

Телефонно обаждане

Използване на специални приложения

Използване на “Sony | Music Center”

Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”

Използване на Fiestable

Какво можете да правите с приложението “Fiestable”

Инсталиране на приложението “Fiestable”

Използване на функцията за гласова помощ

Използване на функцията за гласова помощ (Google приложение)

Използване на функцията за гласова помощ (Siri)

Използване на външен микрофон

Други функции

Използване на функцията Voice Guidance (Гласово указание)

Слушане на вградената звукова демонстрация

Информация

Относно индикаторите

Относно безжичната технология BLUETOOTH

За авторските права

Уебсайтове за поддръжка на клиенти

Отстраняване на проблеми

Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Общи положения

Захранването не се включва.
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Системата премина в режим на готовност.

Няма звук.

Силно бръмчене или шум.

При включване на системата се чува щракване.

Възпроизвеждане на съдържание на USB устройство

Възпроизвеждането не започва.

Файловете не могат да се възпроизвеждат.

При USB възпроизвеждане няма звук.

Шум, прескачащ или изкривен звук по време на възпроизвеждане от USB устройство.

Възпроизвеждането започва с голямо закъснение.

USB устройството не е разпознато.

BLUETOOTH връзка

Сдвояването не може да се извърши.

BLUETOOTH устройството не може да открие системата.

Връзката не е възможна.

iPhone/iPod не могат да се свържат със системата.

Звукът прескача или се колебае, или връзката се губи.

Звукът на вашето BLUETOOTH устройство не може да се чува на тази система.

Силно бръмчене, шум или изкривен звук.

Възпроизвеждане с няколко системи

Функцията Wired Party Chain не може да се активира.

Функцията Wired Party Chain не работи правилно.

BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция Wireless Party Chain.

BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна функция Speaker Add.

Караоке

От микрофона няма звук.

Акустична обратна връзка.

Възстановяване

Системата не функционира правилно.

4



4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Части и бутони за управление

Предна част

Задна част

Осветление на високоговорителите1.
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Горна част

Жак AC IN1.

Бутон PARTY CHAIN с индикатор2.

Аудио изходни и входни жакове
Използвайте аудио кабел (не се доставя), за да направите свързването както следва:
Жакове AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

Свържете с аудио входните жакове на допълнително оборудване.

Свържете с друга аудиосистема, за да използвате функцията Party Chain.

Жакове AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

За връзка с жаковете за аудио изход на ТВ или аудио/видео оборудване. Звукът се извежда през тази
система.

Свържете с друга аудиосистема, за да използвате функцията Party Chain.

3.

Копче MIC ниво (MIN/MAX)4.

Жак MIC5.

Порт (USB)
За свързване на USB устройство.

6.
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Бутон (захранване) с индикатор1.

Индикатор (BLUETOOTH)2.

Индикатор USB3.

Индикатор AUDIO IN4.

Бутон FUNCTION/ PAIRING

Натиснете неколкократно, за да изберете функцията BLUETOOTH, USB или AUDIO IN.

Когато функцията BLUETOOTH е избрана, задръжте натиснат, за да активирате BLUETOOTH сдвояването.

Натиснете, за да спрете вградената демонстрация на звука.

5.

Бутони / (предишен/следващ)
Натиснете за избор на запис или файл.

6.

Вграден микрофон7.

Бутон (възпроизвеждане/пауза)/ (обаждане)*8.

 (N-маркировка)9.

Бутон ADD с индикатор10.

Бутон W.PARTY CHAIN/ LIGHT с индикатор11.

Бутон LIVE с индикатор12.

Бутон EXTRA BASS с индикатор13.

Бутони –/+ (сила на звука)*
Натискайте за регулиране на силата на звука.

14.
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Сродна тема
Относно индикаторите

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

(възпроизвеждане/пауза)/ (обаждане) и + (сила на звука) имат тактилна точка. Използвайте я като еталон при работа със
системата.

*
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Пренасяне/Разполагане на системата

Преди да пристъпите към пренасяне на системата, разкачете всички кабели, които са свързани към нея.

Забележка
За да избегнете нараняване или повреда на домакинско имущество, хванете системата правилно, както е показано по-
горе, и я пренесете.

Поставяне на системата странично

Можете да поставите системата странично, както е показано по-долу. (Непременно използвайте страната с
гумените пети надолу.)

Съвет
Когато променяте ориентацията на системата, високочестотните високоговорители, които подават звука за левия и десен
канал, се превключват автоматично към горните два блока.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Свързване на системата към мрежов контакт

Сродна тема
Включване на захранването
Деактивиране на демонстрационния режим

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Притиснете силно края на кабела за мрежово захранване (доставен) към AC IN жака в задната част на
системата и след това го включете в мрежов контакт ( ).

Системата се включва в демонстрационен режим и светлините на високоговорителите започват да мигат
автоматично.

1
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Включване на захранването

Сродна тема
Изключване на захранването (Режим на готовност)
Свързване на системата към мрежов контакт

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Натиснете бутона (захранване).

Индикаторът (захранване) светва в зелено.

1
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Изключване на захранването (Режим на готовност)

Сродна тема
Автоматичен режим на готовност
Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Натиснете бутона (захранване).

Индикаторът (захранване) се изключва.*

1

Индикаторът (захранване) светва в жълто, когато функцията за готовност на BLUETOOTH бива включена.*
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност

Режимът на готовност на BLUETOOTH дава възможност на системата да се включва автоматично, когато
установите BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройство. При закупуването тази настройка е изключена. Тя
може да се конфигурира само с помощта на “ Sony | Music Center”. За подробна информация относно “ Sony |
Music Center”, вж. Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”.

Натиснете (захранване), за да включите системата.

Индикаторът (захранване) светва в зелено.

1

Докоснете [Music Center] на вашия смартфон, iPhone и др., за да стартирате приложението.2

Докоснете [GTK-XB72].3

Докоснете [Settings].4
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Изключване на функцията за готовност на BLUETOOTH
Изпълнете отново стъпки до и изключете функцията за готовност на BLUETOOTH.
Когато функцията за готовност на BLUETOOTH се изключи, индикаторът AUDIO IN примигва еднократно.

Съвет
Когато функцията за готовност на BLUETOOTH е активирана, индикаторът (захранване) свети в жълто, докато
системата се изключи.

Сродна тема
Включване на захранването
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства
Относно индикаторите

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Докоснете [Power Option].5

Докоснете [BT Standby].6

Докоснете [ON], за да включите функцията за готовност на BLUETOOTH.

Когато функцията за готовност на BLUETOOTH се включи, индикаторът AUDIO IN примигва 3 пъти.

7
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Автоматичен режим на готовност

Ако системата с включена функция за автоматичен режим на готовност удовлетворява следните условия за
около 15 минути, тя се изключва автоматично. При закупуването тази функция е включена.

Забележка
Функцията за автоматичен режим на готовност не работи при следните случаи:

когато към MIC жака е свързано външно устройство.

Когато системата е в BLUETOOTH режим

Без операции по системата и BLUETOOTH устройството.

Функцията за свободни ръце е изключена и от мобилен телефон (смартфон) не се възпроизвежда музика
(звук). За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето устройство.

Не се възпроизвежда музика (звук) от BLUETOOTH устройство, като например WALKMAN®.

Забележка
Докато системата е свързана с iPhone/iPod touch чрез BLUETOOTH връзка, функцията за автоматичен режим на
готовност не е достъпна.

Когато системата е в AUDIO IN или USB режим

Без операции по системата.

Не се възпроизвежда музика (звук) от аудио устройство, свързано към AUDIO IN жака, или музиката (звукът)
на аудио устройство, свързано към AUDIO IN жака е твърде тиха.

Забележка
Няма BLUETOOTH устройство, свързано със системата през HFP/HSP.

Изключване/Включване на функцията за автоматичен режим на готовност

Съвет
Можете да изключвате/включвате функцията за автоматичен режим на готовност с помощта на “Sony | Music Center.”

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Задръжте натиснат бутона (захранване) за около 3 секунди.
Когато функцията за автоматичен режим на готовност се изключи, индикаторът (захранване) примигва
еднократно.
Когато функцията за автоматичен режим на готовност се включи, индикаторът (захранване) примигва 3
пъти.

1.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Удоволствието от музика с илюминации (Lighting - Осветление)

Системата светва с музиката, за да оживи средата. При закупуването тази настройка е включена.

Изключване или включване на функцията за осветление
Задръжте натиснат W.PARTY CHAIN/ LIGHT за повече от 3 секунди, докато функцията за осветление се
изключи/включи.
Ако отново задържите бутона за повече от 3 секунди, осветлението ще се включи/изключи отново.

Съвет
Използвайки функцията “Illumination” (Осветление) на “Sony | Music Center,” можете да включвате/изключвате функцията
за осветление или да избирате различните осветителни режими.

RAVE: подходящ за танцувална музика, с много мигане;
RAVE е зададен по подразбиране.

CHILL: подходящ за отпускаща музика;

RANDOM FLASH OFF: подходящ за всякаква музика, вкл. танцувална, без мигане;

HOT: топли цветове;

COOL: хладни цветове;

STROBE: мигащ бял цвят;

и др.

Забележка

Включете системата.

Индикаторът (захранване) светва в зелено.
Илюстрираните по-долу части на системата светят.

1
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Ако яркостта на осветлението създава отблясъци, включете осветлението на помещението или изключете осветлението
на устройството.

Сродна тема
Деактивиране на демонстрационния режим

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Деактивиране на демонстрационния режим

По време на закупуването демонстрационният режим е включен. Ако включите системата в променливотоков
контакт с помощта на кабела за мрежово захранване, осветлението на тонколоната се включва автоматично.

Активиране на демонстрационния режим
Задръжте натиснат W.PARTY CHAIN/ LIGHT, когато системата е в режим на готовност.

Изключете и включете в контакта кабела за мрежово захранване.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Задръжте натиснат W.PARTY CHAIN/ LIGHT за повече от 3 секунди, докато трае демонстрацията.

Демонстрацията приключва и осветлението на тонколоната се изключва.

1
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Свързване с USB устройство

Съвместими USB устройства
USB устройства, съответстващи на USB Mass Storage Class

USB устройства, форматирани с файловата система FAT (с изключение на exFAT)

Възможно е някои USB устройства да не работят със системата, дори ако отговарят на горните условия.
Използването на iPhone/iPod устройства чрез USB връзка не се поддържа.

Забележка
Ако е необходима връзка с USB кабел, използвайте USB кабела, който е доставен с USB устройството. За подробна
информация относно метода на работа вж. инструкциите за експлоатация, които придружават USB устройството.

Не свързвайте системата и USB устройството през USB концентратор.

При свързано USB устройство системата чете всички файлове в него. Ако на USB устройството има много папки или
файлове, времето, необходимо да завършите четенето на USB устройството, може да е дълго.

При някои свързани USB устройства може да има забавяне на изпълняваните от тази система операции.

Съвместимостта с всички програми за кодиране/писане не може да бъде гарантирана. Ако аудио файловете на USB
устройството първоначално са били кодирани с несъвместим софтуер, тези файлове може да покажат смущения, звукът
им да прекъсва или изобщо да не се възпроизвеждат.

Тази система не поддържа непременно всички функции, поддържани от свързаното USB устройство.

Сродна тема
Слушане на музика на USB устройство

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, докато USB индикаторът на системата светне.1

Свържете USB устройство към (USB) порта.2
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства

Когато сдвоявате с две или повече BLUETOOTH устройства, изпълнете следната процедура за сдвояване с всяко
устройство.
Преди да пристъпите към опериране със системата, непременно извършете следното:

Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 m от системата.

Спрете възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

Намалете силата на звука на BLUETOOTH устройството и на системата, за да избегнете внезапен силен звук
от системата. В зависимост от BLUETOOTH устройството, силата на звука му може да се синхронизира със
системата.

Пригответе инструкциите за експлоатация, доставени с BLUETOOTH устройството, за справка.

Изберете функцията BLUETOOTH.

Съвет
Когато няма информация за сдвояване в системата (например когато използвате функцията BLUETOOTH за пръв
път след покупката), индикаторът (BLUETOOTH) мига и системата влиза в режим на сдвояване. Преминете към
стъпка .

Когато включите системата, тя се опитва да осъществи BLUETOOTH връзка с последното свързано BLUETOOTH
устройство. Ако устройството е близо и функцията му BLUETOOTH е включена, BLUETOOTH връзката се
установява автоматично и индикаторът (BLUETOOTH) свети. В този случай изключете функцията BLUETOOTH
или захранването на свързаното в момента BLUETOOTH устройство.

1

Натиснете (захранване), за да включите системата.1.

Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, докато индикаторът (BLUETOOTH) се включи.2.

Задръжте натиснат FUNCTION/ PAIRING, докато чуете гласовото указание (“Bluetooth pairing”
(Bluetooth сдвояване)) и индикаторът (BLUETOOTH) започне да мига бързо.

2
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Съвет
За подробна информация относно работата с BLUETOOTH устройство вж. инструкциите за експлоатация, доставени с
BLUETOOTH устройството.

Извършете процедурата за сдвояване на BLUETOOTH устройството, за да откриете системата.

Когато на дисплея на BLUETOOTH устройството се появи списък на открити устройства, изберете [GTK-
XB72].
Ако дисплеят на BLUETOOTH устройството изиска ключ за достъп*, въведете [0000].

3

Възможно е ключът за достъп да се нарича “Код за достъп”, “PIN код”, “PIN номер” или “Парола”.*

Направете BLUETOOTH свързването от BLUETOOTH устройството.

Когато BLUETOOTH връзката се установи, ще чуете гласовото указание (“Bluetooth Connected” (Bluetooth
връзка установена)), индикаторът (BLUETOOTH) ще престане да мига и ще свети постоянно.

Ако BLUETOOTH връзката не се установи, повторете от стъпка .

4
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Забележка
За устройства с Apple iOS системата е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова.

Режимът на сдвояване на системата се изключва след около 5 минути и индикаторът (BLUETOOTH) мига бавно. Когато
обаче информацията за сдвояване не се съхранява в системата, например при фабричните настройки, режимът на
сдвояване не се изключва. Ако режимът за сдвояване се изключи преди приключването на процеса, повторете от стъпка

.

След като веднъж BLUETOOTH устройствата са били сдвоени, не е необходимо те да се сдвояват отново, с изключение
на следните случаи:

Информацията за сдвояване е била изтрита след ремонт и др.

Системата вече е сдвоена с 8 устройства и трябва да се сдвои с друго.
Системата може да се сдвои най-много с 8 устройства. Ако след сдвояването с 8 устройства се наложи сдвояване с
ново, то ще замени първото сдвоено устройство.

Информацията за сдвояване на системата е била изтрита от BLUETOOTH устройството.

Ако възстановите системата, възможно е тя да не може да се свърже с вашия iPhone/iPod. В този случай изтрийте
информацията за сдвояване на системата във вашия iPhone/iPod, след което отново изпълнете процедурата за
сдвояване.

Системата може да бъде сдвоена с няколко устройства, но може да изпълнява музика само от едно от тях.

Сродна тема
Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Свързване с NFC-съвместимо устройство с One-touch (едно докосване) (NFC)

Докосвайки системата с NFC-съвместимо устройство като смартфон, тя се включва автоматично, след което
пристъпва към сдвояване и BLUETOOTH свързване.

Съвместими смартфони
NFC-съвместими смартфони с Android™ 4.1 или по-нова версия

Забележка
Възможно е, в зависимост от вашето NFC-съвместимо BLUETOOTH устройство, да се наложи да включите функцията
NFC предварително. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

Прекратяване на BLUETOOTH връзката
Докоснете отново BLUETOOTH устройството към N-маркировката на системата.

Съвет
Ако сдвояването и BLUETOOTH свързването са неуспешни, извършете следното:

Ако за BLUETOOTH устройството използвате калъф от търговската мрежа, свалете го.

Докоснете отново BLUETOOTH устройството към маркировката N на системата.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Докоснете BLUETOOTH устройството към N-маркировката на системата, докато BLUETOOTH
устройството реагира на системата.

Довършете свързването като изпълните инструкциите, показани на BLUETOOTH устройството.

1

Стартирайте възпроизвеждането на аудио източник на BLUETOOTH устройството.

За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на вашето BLUETOOTH устройство.

2
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Слушане на музика от външно аудио устройство и др.

Можете да слушате музика от външно аудио устройство като го свържете със системата с аудио кабел (не се
доставя).

Свържете външно аудио устройство към жаковете AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R на системата чрез
аудио кабел.

1

Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, докато AUDIO IN индикаторът на системата светне.2

Включете свързаното устройство и стартирайте възпроизвеждането.3

Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука първо на системата. Ако нивото на силата на звука все още е твърде ниско,
регулирайте го на свързаното устройство.

4
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Съвет
Ако BLUETOOTH връзката между системата и мобилен телефон (смартфон/iPhone) е активна през HFP/HSP, можете да
използвате функцията за свободни ръце, докато слушате музика от свързаното външно аудио устройство.

Ако системата удовлетворява следните условия за около 15 минути, тя се изключва автоматично и BLUETOOTH връзката
се прекратява.

Без операции по системата.
На свързаното външно аудио устройство не се възпроизвежда музика (звук) или музиката (звукът) на свързаното
външно аудио устройство е твърде тиха.
Няма BLUETOOTH устройство, свързано с тонколоната през HFP/HSP.

Забележка
Когато възпроизвеждате музика на свързано външно аудио устройство, не можете да използвате бутоните 
(възпроизвеждане/пауза) и / (предишен/следващ) на системата за операции като пауза, прескачане до началото
на следващия запис и прескачане до началото на сегашния.

Сродна тема
Автоматичен режим на готовност

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Слушане на музика на USB устройство

Системата поддържа следните формати на аудио файлове.

MP3: разширение [.mp3]

WMA: разширение [.wma]

AAC: разширение [.m4a/.mp4/.3gp]

WAV: разширение [.wav]

Съвет
Щом системата и USB устройството се свържат, можете да управлявате възпроизвеждането чрез (възпроизвеждане/
пауза) и (предишен)/ (следващ).

Забележка
Системата не може да възпроизвежда аудио файлове на USB устройството в следните случаи:

когато общият брой аудио файлове на USB устройството превишава 999;

когато броят на папките на USB устройството превишава 75 (вкл. папката “ROOT” и празните папки).

Тези числа може да варират в зависимост от структурата на папките и файловете. Не съхранявайте други типове
файлове или ненужни папки на USB устройство, което съдържа аудио файлове.

Системата може да възпроизвежда само на дълбочина до 8 папки.

Папките, които не съдържат аудио файлове, се пропускат.

Имайте предвид, че дори когато името на файла е с правилно разширение, ако действителният файл се различава,
системата може да прояви шум или неизправност.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, докато USB индикаторът на системата светне.1

Свържете USB устройство към (USB) порта.2

Натиснете (възпроизвеждане/пауза), за да стартирате възпроизвеждането.3
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка

Можете да слушате музика от BLUETOOTH устройство и да го управлявате чрез системата през BLUETOOTH
връзка, ако то поддържа следните BLUETOOTH профили.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Разширен профил за аудио разпространение)
Дава възможност да слушате висококачествено аудио съдържание без кабелни връзки.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Профил за дистанционно управление на аудио и
видео устройства)
Дава възможност да регулирате силата на звука и да възпроизвеждате, спирате за пауза или прескачате към
началото на следващия/сегашния запис.
 
Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройството. Вж. и инструкциите за
експлоатация, които придружават BLUETOOTH устройството.

Забележка
Уверете се предварително, че силата на звука на BLUETOOTH устройството и на системата е зададена на умерено ниво,
за да избегнете внезапен силен звук от системата.
Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, регулирането на силата на звука на системата да е невъзможно
от BLUETOOTH устройството, когато възпроизвеждането на устройството е спряно/на пауза.

Свържете системата с BLUETOOTH устройството.

Индикаторът (BLUETOOTH) светва в синьо, когато BLUETOOTH връзката е установена.

1

Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.2

Регулирайте силата на звука като натиснете -/+ (сила на звука) на системата или чрез BLUETOOTH
устройството.

3
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Забележка
Възможно е, ако условията за комуникация са лоши, BLUETOOTH устройството да реагира неправилно на операциите по
системата.

Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройството, да се наложи да регулирате силата на звука или да зададете
настройката за аудио изход на свързаното устройство.

Възможно е, в зависимост от свързаното със системата BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата
на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.

Сродна тема
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства
Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток (кодек)

Тази система ви дава възможност да извършвате настройки не само за SBC, но и за AAC и LDAC, така че да
слушате висококачествен звук през BLUETOOTH връзка.

Съвет
LDAC е технология за аудио кодиране, разработена от Sony, която дава възможност за предаване на аудио съдържание с
висока разделителна способност (Hi-Res) дори при BLUETOOTH връзка. За разлика от други BLUETOOTH съвместими
технологии за кодиране, като например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на аудио съдържанието с висока
разделителна способност*1 и позволява около три пъти повече данни*2 в сравнение с тези други технологии да бъдат
предадени по BLUETOOTH безжична мрежа с безпрецедентно качество на звука, благодарение на ефективно кодиране и
оптимизирано пакетиране.

Забележка
Можете да се радвате на по-високо качество на звука, когато устройството източник е съвместимо с AAC/LDAC и тази
функция е зададена на [AUTO]. Звукът обаче може да прекъсва в зависимост от състоянието на BLUETOOTH
комуникацията. Ако това се случи, превключете на [SBC].

Сродна тема
Използване на функцията BLUETOOTH в режим на готовност

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Задръжте натиснати FUNCTION/ PAIRING и + (сила на звука) за повече от 5 секунди.

Когато кодекът се превключи на [SBC], индикаторът Audio IN примигва еднократно.
Когато кодекът се превключи на [Auto], индикаторът Audio IN примигва 3 пъти.

1

Стартирайте “Sony | Music Center” и изпълнете инструкциите от екрана.
Можете да изберете опция за аудио кодек от следните две настройки, като използвате системата или
“Sony | Music Center”. При закупуването тази настройка е [AUTO].

[AUTO]: системата разпознава използвания кодек на изходното устройство и автоматично избира
оптималния кодек сред “SBC,” “AAC”* или “LDAC.”*

[SBC]: “SBC” се прилага винаги, независимо от използвания кодек на изходното устройство.

2

Достъпен само ако кодекът се поддържа от вашето BLUETOOTH устройство.*

С изключение на съдържание в DSD формат.*1
В сравнение с SBC (Sub Band Codec), когато се избере скорост на предаване 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).*2
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)

Когато приключите със слушането на музика с BLUETOOTH устройството, извършете някоя от следните
операции, за да прекратите BLUETOOTH връзката.

Изключете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството. За подробна информация вж. инструкциите
за експлоатация, които придружават устройството.

Изключете BLUETOOTH устройството.

Изключете системата.

Докоснете отново NFC-съвместимото устройство до частта с N-маркировка на системата (ако вашето
устройство поддържа функцията NFC).

Когато използвате функциите Speaker Add или Wireless Party Chain, докоснете NFC-съвместимото
устройство на системата, при което индикаторът (BLUETOOTH) светва. Система, на която
(BLUETOOTH) индикаторът е изключен, не може да прекрати BLUETOOTH връзката.

Съвет
Когато използвате функцията Speaker Add, ако изключите едната система, другата се изключва автоматично.
BLUETOOTH връзката между тях се прекъсва.

Когато приключите с възпроизвеждането на музика, BLUETOOTH връзката може да се прекрати автоматично в
зависимост от BLUETOOTH устройството.

Сродна тема
Включване на захранването
Автоматичен режим на готовност

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства (многоточкова
връзка)

Към системата едновременно може да са свързани до 3 BLUETOOTH устройства. Когато едно от устройствата
започне да възпроизвежда, докато възпроизвеждате музика на друго устройство, системата превключва изхода и
започва да извежда звука от ново-свързаното устройство.

Изключване на BLUETOOTH устройство от многоточкова връзка
Прекратете BLUETOOTH връзката на BLUETOOTH устройството, което искате да изключите.

Изключване на всички BLUETOOTH устройства от многоточкова връзка
Натиснете (захранване), за да изключите системата.

Забележка
Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH устройствата. Възможно е, в зависимост от
комбинацията от устройства, някое BLUETOOTH устройство да не може да се свърже. За подробна информация вж.
инструкциите за експлоатация на устройствата.

Ако опитате да свържете 4-то BLUETOOTH устройство, връзката с най-старото ще бъде прекъсната.

Възможно е, в зависимост от BLUETOOTH устройствата, да не успеете да осъществите три BLUETOOTH връзки
едновременно.

Не можете да установите многоточкова връзка, когато използвате функциите Wireless Party Chain, Speaker Add или
обаждане със свободни ръце.

Сродна тема
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

За сдвояване с второ или трето устройство повторете стъпки до от Сдвояване и свързване с
BLUETOOTH устройства.

1
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала

Можете да се свържете към системата от сдвоено BLUETOOTH устройство, когато сигналът на системата
BLUETOOTH е включен. При закупуването тази настройка е включена.

Забележка
Когато сигналът BLUETOOTH е изключен, не можете да извършвате следните операции:

Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.

Използване на “Sony | Music Center”.

Смяна на BLUETOOTH аудио кодеците.

Използване на функцията за свободни ръце.

Ако докоснете N-маркировката на системата с NFC-съвместимо BLUETOOTH устройство или включите режима за
готовност на BLUETOOTH, сигналът BLUETOOTH ще се включи автоматично.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Задръжте натиснати W.PARTY CHAIN/ LIGHT и (захранване) за около 5 секунди.

Когато сигналът BLUETOOTH се изключи, индикаторът Audio IN примигва еднократно.
Когато сигналът BLUETOOTH се включи, индикаторът Audio IN примигва 3 пъти.

1
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Свързване на няколко аудиосистеми с кабели (функция Wired Party Chain)

Можете да свържете няколко аудиосистеми във верига, за да създадете по-вълнуваща парти среда и да изведете
по-силен звук.
Едната активирана система от веригата служи за “Парти домакин” и споделя музиката с останалите.
Другите системи стават “Парти гости” и възпроизвеждат музиката, която възпроизвежда “Парти домакинът”.

Настройка на Party Chain

Конфигурирайте Wired Party Chain като свържете всички системи с аудио кабели (не се доставят).
Преди да свържете кабелите, непременно изключете системите.

Ако всички системи поддържат функцията Wired Party Chain
Пример: когато свързвате със системата, която е определена за първа

A: първа система (Парти домакин)
B: втора система (Парти гост)
C: последна система (Парти гост)
D: продължете свързването до последната система.

Последната система трябва да се свърже с първата.

Всяка система може да стане Парти домакин. Можете да сменяте Парти домакина с всяка друга система от
веригата. За подробна информация вж. Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни
връзки (функция Wired Party Chain).

Уверете се, че функцията BLUETOOTH или USB е избрана. Когато е избрана функцията AUDIO IN, функцията
Party Chain не може да се активира.

Ако някоя от системите не поддържа функцията Wired Party Chain
Пример: когато свързвате със системата, която е определена за първа
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A: първа система (Парти домакин)
B: втора система (Парти гост)
C: последна система* (Парти гост)
D: продължете свързването до последната система.

Последната система не е свързана с първата.

Трябва да изберете първата система за Парти домакин, така че при активирана функция Wired Party Chain
всички системи да възпроизвеждат една и съща музика.

Сродна тема
Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки (функция Wired Party Chain)

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Свържете системата, която не поддържа Wired Party Chain като последна система, защото в противен случай веригата ще се ограничи
до нея. Непременно изберете функцията AUDIO IN на тази последна система.

*
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки (функция
Wired Party Chain)

Можете да слушате музика с няколко свързани с кабел аудиосистеми.

Избор на нов Парти домакин
Ако всички системи поддържат функцията Wired Party Chain, можете да изберете нов Парти домакин.

Деактивиране на функцията Wired Party Chain
Натиснете PARTY CHAIN на Парти домакина.
Ако функцията Wired Party Chain не се прекрати до няколко секунди, натиснете отново PARTY CHAIN на Парти
домакина.

Включете всички системи.1

Регулирайте силата на звука на всяка система.2

Активирайте функцията Wired Party Chain на системата, която ще се използва като Парти домакин.

Пример: ако използвате тази система като Парти домакин

3

Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, за да изберете желаната функция.
Ако всички системи поддържат функцията Wired Party Chain, не избирайте функцията AUDIO IN. Ако
изберете тази функция, няма да има звук.

1.

Стартирайте възпроизвеждането и натиснете PARTY CHAIN на гърба на системата.
Индикаторът PARTY CHAIN светва. Парти домакинът стартира Party Chain, а другите системи
автоматично стават Парти гости. Всички системи възпроизвеждат музиката, която възпроизвежда Парти
домакинът.
FUNCTION/ PAIRING на Парти гостите е деактивирана.

2.

Натиснете PARTY CHAIN на Парти домакина.1.

Повторете стъпка на системата, която ще стане нов Парти домакин.
Сегашният Парти домакин ще се превключи на Парти гост автоматично. Всички системи ще възпроизвеждат
музиката, която възпроизвежда новият Парти домакин.

2.
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Забележка
Възможно е, в зависимост от броя на свързаните системи, Парти гостите да забавят малко старта на възпроизвеждането
на музиката.

Промяната на нивото на силата на звука и звуковия ефект на Парти домакина няма да повлияе на изхода на Парти
гостите.

Можете да изберете друга система за Парти домакин само след като сте активирали функцията Wired Party Chain на
всички системи във веригата.

Ако избраната система не стане новия Парти домакин до няколко секунди, повторете стъпка .

За подробна информация относно операциите с другите системи вж. инструкциите им за експлоатация.

Сродна тема
Свързване на няколко аудиосистеми с кабели (функция Wired Party Chain)

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки (функция
Wireless Party Chain)

Чрез свързване на няколко устройства, които поддържат функцията Wireless Party Chain, можете да съживите
всяко парти със силен звук.

Съвместими устройства:
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-
V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90
 
Преди да оперирате със системата се уверете, че всички системи, които ще свързвате, се намират на разстояние
до 1 m от устройството.

Конфигурирайте първата система като Парти домакин.

Следващата операция представлява пример за конфигурирането на GTK-XB72 като първа система. Вж.
инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за конфигуриране на други
устройства, които поддържат функцията Wireless Party Chain.

1

Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, докато индикаторът (BLUETOOTH) светне.1.

Свържете BLUETOOTH устройството със системата чрез BLUETOOTH връзка.
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства
Когато индикаторът (BLUETOOTH) светне, това означава, че BLUETOOTH връзката е установена.

2.

Натиснете W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
Индикаторът W.PARTY CHAIN/ LIGHT ще започне да мига и системата ще влезе в режим за
конфигуриране на Wireless Party Chain.

3.

Свържете втора или още няколко системи като Парти гост.

Следващата операция представлява пример за свързването на GTK-XB72 като втора система. Вж.
инструкциите за експлоатация, придружаващи устройството, което използвате за свързване на други
устройства, които поддържат функцията Wireless Party Chain.

2

Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, докато индикаторът (BLUETOOTH) светне.1.
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Съвет
Можете да използвате функцията Wireless Party Chain и от “Sony | Music Center”.

Това, което можете да правите с функцията Wireless Party Chain, зависи от свързаните от вас системи.

Когато се използва функцията Wireless Party Chain, кодекът се превключва автоматично на SBC.

Забележка
Възможно е, когато гледате филми чрез функцията Wireless Party Chain, да има разминаване между видео и аудио.

Функцията Wireless Party Chain е достъпна само когато системата е с активна BLUETOOTH функция.

Възможно е, когато използвате функцията Wireless Party Chain при свързани няколко типа аудиосистеми, осветлението
да не работи, в зависимост от реда на свързване на системите. В този случай конфигурирайте системата, чието
осветление не работи, като първа.

Сродна тема
Прекратяване на функцията Wireless Party Chain

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Натиснете W.PARTY CHAIN/ LIGHT на втората система.
Индикаторът (BLUETOOTH) ще започне да мига, а индикаторът W.PARTY CHAIN/ LIGHT светва.

Съвет
Свържете втората система в рамките на 1 минута. След 1 или повече минути настройката на системата се
отменя.

2.

За свързване на допълнителни системи повтаряйте стъпките – 1 до 2.

Съвет
Свързването на всяка следваща след втората система трябва да става до 30 секунди след свързването на
предходната. След 30 или повече секунди системата не може да се свърже.

Ако искате да свържете друга система (след изтичането на 30 или повече секунди), задръжте натиснат
W.PARTY CHAIN/ LIGHT на първата система и изпълнете стъпките – 1 до 2.

3.

Стартирайте възпроизвеждането.

Стартирайте възпроизвеждане на свързаното BLUETOOTH устройство и регулирайте силата на звука.
Всички системи възпроизвеждат една и съща музика.
Когато регулирате силата на звука на BLUETOOTH устройството или на свързаната с устройството система
(конфигурираната като първа), силата на звука се регулира автоматично на всички системи.* За останалите
системи (втора и следващи) можете да регулирате силата на звука индивидуално на всяка.

3

Възможно е, в зависимост от свързаното устройство, силата на звука да не е синхронизирана с тази, която сте регулирали на
първата система.

*
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Прекратяване на функцията Wireless Party Chain

За прекратяване на всички връзки и излизане от функцията Wireless Party Chain

За прекратяване само на една система
Натиснете W.PARTY CHAIN на Парти госта, който искате да напусне.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Натиснете FUNCTION/ PAIRING или изключете захранването на Парти домакина.1
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (функция Speaker Add)

За да използвате тази функция, са необходими две GTK-XB72 системи.*
Чрез свързването на две системи през безжичната технология BLUETOOTH можете да слушате по-мощна
музика. Можете също за аудио изход да избирате между дублиран режим (в който двете системи изпълняват
един и същ звук) и стерео режим (стерео звук).
В следващите стъпки двете системи са описани като “система [A]” (или главна система) и “система [B]”.

За функцията Speaker Add може да се използват само системи с един и същ модел.*

Поставете две GTK-XB72 системи на разстояние до 1 m една от друга.1

Натиснете FUNCTION/ PAIRING на система [A] неколкократно, докато индикаторът (BLUETOOTH)
на системата започне да мига в синьо.

2

Натиснете бутона ADD на системата [А].

Индикаторът ADD мига в зелено и системата влиза в режима Speaker Add.

3

Натиснете FUNCTION/ PAIRING на система [В] неколкократно, докато индикаторът (BLUETOOTH)
на системата започне да мига в синьо.

4

Натиснете бутона ADD на системата [В].

Индикаторът ADD мига в зелено. Тогава индикаторите ADD и на двете системи променят статуса си от
мигащи* на светещи, докато индикаторът (BLUETOOTH) на системата [B] се изключи.

5

Възможно е, когато връзката с функцията Speaker Add се установи много бързо, индикаторът ADD на системата [B] да светне
директно с постоянна светлина, без да премине през мигащо състояние.

*
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Забележка
Възможно е, ако някакво друго BLUETOOTH устройство, като например BLUETOOTH мишка или BLUETOOTH
клавиатура, се свърже към BLUETOOTH устройството, което е свързано със системата, звукът да се влоши или да се

Активирайте режима за сдвояване на система [A] и направете BLUETOOTH връзката с BLUETOOTH
устройство.

За подробна информация относно сдвояването вж. следните теми.

Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства
Свързване с NFC-съвместимо устройство с One-touch (едно докосване) (NFC)

6

Стартирайте възпроизвеждане на BLUETOOTH устройството и регулирайте силата на звука.

За подробна информация вж. Слушане на музика от устройство през BLUETOOTH връзка.
Корекциите на силата на звука, направени на една от системите, се отразяват и на другата система.

7
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появят смущения. В този случай прекратете BLUETOOTH връзката между BLUETOOTH устройството и другото/ите
BLUETOOTH устройство/а.

Сродна тема
Превключване между дублиран и стерео режим (функция Speaker Add)
Прекратяване на функцията Speaker Add

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Превключване между дублиран и стерео режим (функция Speaker Add)

Използвайки две системи, можете да превключвате между дублиран режим, при който и двете системи
възпроизвеждат един и същ звук, и стерео режим, при който едната система извежда звука от левия канал, а
другата от десния за стерео ефект.

За да промените аудио възпроизвеждането, натиснете бутона ADD на една от системите.

Когато натиснете и задържите ADD, от системата се чува гласовото указание и режимът се променя.

1
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Сродна тема
Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (функция Speaker Add)

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

 Double mode (Дублиран режим):
Двете системи възпроизвеждат един и същ звук.

 Стерео режим (Left (Ляв)/Right (Десен)):
Звукът от левия канал се възпроизвежда от едната система, а звукът от десния канал се възпроизвежда от
другата система.

 Стерео режим (Right (Десен)/Left (Ляв)):
Превключва канала на двете системи (ляв канал/десен канал) и възпроизвежда.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Прекратяване на функцията Speaker Add

За да прекратите функцията Speaker Add, следвайте процедурата по-долу.

Съвет
Можете да прекратите функцията Speaker Add и като натиснете бутона FUNCTION на системата.

Освен ако не прекратите функцията, следващия път, когато включите системата, тя ще се опита да установи последната
направена връзка.

Сродна тема
Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (функция Speaker Add)
Превключване между дублиран и стерео режим (функция Speaker Add)

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Натиснете бутона ADD на системата.

Индикаторът ADD ще се изключи.

1
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Слушане на музика от външно аудио устройство и др.

Можете да слушате музика от външно аудио устройство като го свържете със системата с аудио кабел (не се
доставя).

Свържете външно аудио устройство към жаковете AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R на системата чрез
аудио кабел.

1

Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, докато AUDIO IN индикаторът на системата светне.2

Включете свързаното устройство и стартирайте възпроизвеждането.3

Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука първо на системата. Ако нивото на силата на звука все още е твърде ниско,
регулирайте го на свързаното устройство.

4
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Съвет
Ако BLUETOOTH връзката между системата и мобилен телефон (смартфон/iPhone) е активна през HFP/HSP, можете да
използвате функцията за свободни ръце, докато слушате музика от свързаното външно аудио устройство.

Ако системата удовлетворява следните условия за около 15 минути, тя се изключва автоматично и BLUETOOTH връзката
се прекратява.

Без операции по системата.
На свързаното външно аудио устройство не се възпроизвежда музика (звук) или музиката (звукът) на свързаното
външно аудио устройство е твърде тиха.
Няма BLUETOOTH устройство, свързано с тонколоната през HFP/HSP.

Забележка
Когато възпроизвеждате музика на свързано външно аудио устройство, не можете да използвате бутоните 
(възпроизвеждане/пауза) и / (предишен/следващ) на системата за операции като пауза, прескачане до началото
на следващия запис и прескачане до началото на сегашния.

Сродна тема
Автоматичен режим на готовност

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Добавяне на звуков ефект на живо (LIVE Sound)

Към музиката можете да добавяте звуков ефект на живо (LIVE Sound). При закупуването режимът LIVE Sound е
изключен.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Натискайте бутона LIVE за включване/изключване на режима LIVE Sound.

Индикаторът LIVE светва.

1
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Усилване на звука на басите и създаване на по-мощен звук (EXTRA BASS)

Можете да усилите басите и да слушате по-мощен звук (EXTRA BASS). При закупуването режимът EXTRA BASS
е включен.
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Натискайте бутона EXTRA BASS за включване/изключване на режима EXTRA BASS.

Индикаторът EXTRA BASS светва в червено.

1
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Домашна аудиосистема
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Приемане на обаждане

С BLUETOOTH мобилен телефон, който поддържа HFP (Hands-free Profile - Профил свободни ръце) или HSP
(Headset Profile - Профил слушалки) можете да водите телефонни разговори без да използвате ръцете си.
За да използвате тази функция, е необходимо да установите BLUETOOTH връзка.
Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH мобилния телефон. Вж. инструкциите за
експлоатация на мобилния телефон.

Забележка
За устройства с Apple iOS системата е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова.
BLUETOOTH връзка е невъзможна при телефони с iOS 9.x или по-стара версия.

В зависимост от модела на вашия мобилен телефон, операционната му система или инсталираните приложения,
възможно е някои функции за свободни ръце да не функционират правилно.

Ако към системата са свързани повече от едно BLUETOOTH устройство (многоточкова връзка), не можете да приемате
телефонни обаждания. Отменете многоточковата връзка. Прекратете BLUETOOTH връзката или изключете функцията
BLUETOOTH на другите BLUETOOTH устройства, освен на използвания BLUETOOTH мобилен телефон.

Силата на звука на възпроизвежданата музика и на обаждането се различава. Регулирайте силата на звука по време на
обаждане.

Ако отсрещната страна не чува или чува слабо вашия глас, говорете по-близо до вградения в системата микрофон.

Възможно е, ако системата и мобилният телефон с BLUETOOTH са твърде близо, да се получи шум. При наличие на
шум, отдалече мобилния телефон с BLUETOOTH.

При постъпване на обаждане натиснете (възпроизвеждане/пауза)/ (обаждане).

При входящо повикване, възпроизвеждането спира и от системата се чува звънене.

Забележка
Ако при входящо повикване задържите натиснат (възпроизвеждане/пауза)/ (обаждане), обаждането ще бъде
отказано.

1
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Сродна тема
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства
Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)
Телефонно обаждане
Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)
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Говорете към вградения в системата микрофон.2

За да приключите разговора, натиснете (възпроизвеждане/пауза)/ (обаждане).3
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Телефонно обаждане

С BLUETOOTH мобилен телефон, който поддържа HFP (Hands-free Profile - Профил свободни ръце) или HSP
(Headset Profile - Профил слушалки), можете да водите телефонни разговори без да използвате ръцете си.
За да използвате тази функция, е необходимо да установите BLUETOOTH връзка.
Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH мобилния телефон. Вж. инструкциите за
експлоатация на мобилния телефон.

Забележка
За устройства с Apple iOS системата е съвместима с версия iOS 10.0 или по-нова.
BLUETOOTH връзка е невъзможна при телефони с iOS 9.x или по-стара версия.

В зависимост от модела на вашия мобилен телефон, операционната му система или инсталираните приложения,
възможно е някои функции за свободни ръце да не функционират правилно.

Ако към тонколоната са свързани повече от едно BLUETOOTH устройство (многоточкова връзка), не можете да приемате
телефонни обаждания. Отменете многоточковата връзка. Прекратете BLUETOOTH връзката или изключете функцията
BLUETOOTH на другите BLUETOOTH устройства, освен на използвания BLUETOOTH мобилен телефон.

Силата на звука на възпроизвежданата музика и на обаждането се различава. Регулирайте силата на звука по време на
обаждане.

Ако отсрещната страна не чува или чува слабо вашия глас, говорете по-близо до вградения в системата микрофон.

Възможно е, ако системата и мобилният телефон с BLUETOOTH са твърде близо, да се получи шум. При наличие на
шум, отдалече мобилния телефон с BLUETOOTH.

Направете повикване от мобилния телефон с BLUETOOTH.

Когато осъществите повикване, възпроизвеждането ще спре на пауза и системата ще излъчи тон за
набиране.
Когато използвате функцията Speaker Add или Wireless Party Chain, свържете се със системата, на която
индикаторът (BLUETOOTH) свети в синьо. При следващите стъпки и операции по време на обаждане със
свободни ръце, използвайте системата, която е свързана с BLUETOOTH мобилния телефон.

1

Когато отсрещната страна отговори на вашето повикване, започнете да говорите към вградения в
системата микрофон.

2
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Превключване на изходящо повикване от системата към мобилния телефон и обратно
Натиснете и задръжте (възпроизвеждане/пауза)/ (обаждане) докато говорите.

Съвет
Ако вашият мобилен телефон с BLUETOOTH поддържа и HFP и HSP, задайте му HFP.

Ако преди обаждането сте слушали музика, възпроизвеждането ще се възобнови след приключването на разговора.

Възможно е операциите да варират в зависимост от BLUETOOTH мобилния телефон. Вж. инструкциите за експлоатация
на вашия мобилен телефон.

Сродна тема
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства
Прекратяване на BLUETOOTH връзката (след употреба)
Приемане на обаждане
Свързване на системата с няколко BLUETOOTH устройства (многоточкова връзка)

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

За да приключите разговора, натиснете (възпроизвеждане/пауза)/ (обаждане).3
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” е приложение за управление на аудио устройства Sony, които са съвместими със “Sony |
Music Center” чрез вашия смартфон/iPhone.
За подробна информация относно “Sony | Music Center” вж. следния URL-адрес:
https://www.sony.net/smcqa/

Операции, които може да се изпълняват на системата със “Sony | Music Center”

Възпроизвеждане на музикални файлове, които се намират на устройство като смартфон, iPhone, USB
устройство

Промяна на настройките на звука

Задаване на опциите за включване и изключване, като функцията за автоматичен режим на готовност и
режима на готовност на BLUETOOTH

Настройка на осветителния режим

Превключване на BLUETOOTH кодеците (качеството на възпроизвеждане на аудио поток с BLUETOOTH)

Включване/Изключване на функцията Voice Guidance (Гласово указание)

Групиране с други аудиосистеми (функциите Speaker Add / Wireless Party Chain)

и др.

Съвет
Това, което можете да управлявате със “Sony | Music Center”, варира в зависимост от свързаното устройство.
Спецификациите и дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.

Непременно използвайте най-новата версия на приложението.

Сродна тема
Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”

Инсталирайте “Sony | Music Center” на вашия смартфон, iPhone и др. от App Store или Google Play.

Съвет
Възможно е, в зависимост от вашия договор, изтеглянето на приложението да наложи комуникационни такси.

Сродна тема
Какво можете да правите с приложението “Sony | Music Center”

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Изтеглете приложението “Sony | Music Center” от Google Play или App Store и го инсталирайте.1

Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Sony | Music Center”.2
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Какво можете да правите с приложението “Fiestable”

“Fiestable” е приложение за работа със Sony аудио устройства, които са съвместими с “Fiestable” от смартфони,
iPhone и др.

Операции, които може да се изпълняват на системата с “Fiestable”

DJ Control
Може да се добавят DJ звукови ефекти.

Illumination
Можете да управлявате светлините на системата с повече настройки.

Motion Control
Можете да управлявате системата с поклащане на вашия смартфон, iPhone и др.

Party Light
Можете да настроите функцията за осветление.

Съвет
Това, което можете да управлявате с “Fiestable”, варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификацията и
дизайнът на приложението може да се променят без предизвестие.
Непременно използвайте най-новата версия на приложението.

Сродна тема
Инсталиране на приложението “Fiestable”

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Инсталиране на приложението “Fiestable”

Инсталирайте “Fiestable” на вашия смартфон, iPhone и др. от Google Play или App Store.

Сродна тема
Инсталиране на приложението “Sony | Music Center”
Какво можете да правите с приложението “Fiestable”

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Изтеглете приложението “Fiestable” от Google Play или App Store и го инсталирайте.1

Когато инсталирането приключи, стартирайте приложението “Fiestable” от екрана на “Sony | Music
Center”.

2
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Използване на функцията за гласова помощ (Google приложение)

С помощта на функцията на Google приложението, съпътстващо смартфона с Android, можете да говорите в
микрофона на системата, за да оперирате със смартфона с Android.
Следва описание на начина на употреба на Google приложението.

Забележка
Приложението Google не може да се активира, когато кажете “OK Google” през микрофона на системата дори когато
настройката [OK Google] на Android смартфона е включена.
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Изберете приложението Google за [Assist App] в [Assist & Voice input].

От Android смартфона изберете [Settings] - [Apps]. В горния десен ъгъл на дисплея се появява икона със
зъбно колело.
Изберете иконата със зъбно колело, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], след което настройте
[Assist App] на Google приложението.
Горната операция е примерна. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които
придружават Android смартфона.
За подробна информация относно приложението Google вж. инструкциите за експлоатация или уебсайта за
поддръжка на Android смартфон, или уебсайта на Google Play.

Забележка
Възможно е да се изисква най-новата версия на приложението.

Възможно е приложението Google да не може да се активира от системата в зависимост от спецификациите на
смартфона под Android.

1

Свържете системата с Android смартфона чрез BLUETOOTH връзка.2

Докато системата е свързана с Android смартфона чрез BLUETOOTH връзка и Android смартфонът е
в режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте натиснат (възпроизвеждане/пауза)
(обаждане) на системата за около 3 секунди.

Приложението Google се активира и ще чуете началния сигнал.

3

Заявете нещо на приложението Google през микрофона на системата.

За подробна информация относно приложението Google, като например кои приложения работят с
приложението Google, вижте инструкциите за експлоатация, които придружават Android смартфона.
Ако определено време след активирането на приложението Google не постъпят указания, ще прозвучи
сигнал и приложението Google ще се деактивира.

4
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Използване на функцията за гласова помощ (Siri)

С помощта на функцията на приложението Siri, съпътстващо iPhone/iPod touch, можете да говорите в микрофона
на системата, за да оперирате с iPhone/iPod touch.
Следва описание на начина на употреба на приложението Siri.

Забележка
Приложението Siri не може да се активира, когато кажете “Hey Siri” през микрофона на системата дори когато
настройките на iPhone/iPod touch [Allow “Hey Siri”] са включени.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Включете Siri.

От iPhone/iPod touch, изберете [Settings] - [Siri] и включете Siri.
Горната операция е примерна. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация, които
придружават iPhone/iPod touch.
За подробна информация относно приложението Siri вж. инструкциите за експлоатация или уебсайта за
поддръжка на iPhone/iPod touch.

1

Свържете системата с iPhone/iPod touch чрез BLUETOOTH връзка.2

Докато системата е свързана с iPhone/iPod touch чрез BLUETOOTH връзка и iPhone/iPod touch е в
режим на готовност или възпроизвежда музика, задръжте натиснат (възпроизвеждане/пауза)
(обаждане) на системата за около 3 секунди.

Приложението Siri се активира и ще чуете началния сигнал.

3

Заявете нещо на Siri през микрофона на системата.

За подробна информация относно Siri, като например кои приложения работят с приложението Siri, вж.
инструкциите за експлоатация, които придружават iPhone/iPod touch.

4

61
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Домашна аудиосистема
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Използване на външен микрофон

Можете да изведете гласа си от системата, като свържете динамичен микрофон с нормален куплунг (не се
доставя).

Забележка
Когато използвате функцията Wireless Party Chain или Speaker Add, звукът на микрофона се извежда само от системата,
към която той е свързан.
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Завъртете копчето MIC до MIN, за да намалите нивото на силата на звука на микрофона.1

Свържете външен микрофон към жак MIC на системата.2

Регулирайте силата на звука с копчето MIC.3

Говорете или пейте пред свързания микрофон.4
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
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Използване на функцията Voice Guidance (Гласово указание)

Можете да чувате гласови указания (Voice Guidance), когато системата влиза в BLUETOOTH режим на сдвояване,
или когато BLUETOOTH устройство се свързва или изключва от системата.

Изключване на режима за гласови указания Voice Guidance
За да изключите режима за гласови указания Voice Guidance, отново изпълнете стъпките до .

Съвет
При закупуването режимът Voice Guidance е включен.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Включете системата.1

Докоснете [Music Center] на вашия смартфон, iPhone и др., за да стартирате приложението.2

Докоснете [GTK-XB72].3

Докоснете [Settings].4

Докоснете [Power Option].5

Докоснете [VOICE GUIDANCE].6

Докоснете [OFF], за да изключите режима за гласови указания.7
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Слушане на вградената звукова демонстрация

Задръжте натиснат EXTRA BASS за повече от 3 секунди, докато системата се изключи.
Функцията USB се избира автоматично и индикаторът USB на системата светва. Вградената звукова
демонстрация се възпроизвежда.

Спиране на демонстрацията
Натиснете FUNCTION/ PAIRING неколкократно, за да изберете функция, различна от USB функцията.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
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Относно индикаторите

Индикатор (захранване)

Индикатор (BLUETOOTH)

Индикатор USB

Индикатор AUDIO IN

Индикатор ADD

Индикатор W.PARTY CHAIN (Wireless Party Chain)

Индикатор LIVE

Изключен Системата е изключена.

Свети (зелен) Системата е включена.

Свети (жълт) Системата е изключена, а е включен режимът за готовност на BLUETOOTH.

Свети BLUETOOTH връзката е установена.

Мига бързо Системата влиза в режим на сдвояване.

Мига бавно Системата чака BLUETOOTH устройство, с което да се свърже.

Мига При всяко натискане на -/+ (сила на звука) индикаторът примигва един или 3 пъти.

Свети Избрана е функцията USB.

Мига При всяко натискане на -/+ (сила на звука) индикаторът примигва един или 3 пъти.

Свети Избрана е функцията AUDIO IN.

Мига При всяко натискане на -/+ (сила на звука) индикаторът примигва един или 3 пъти.

Мига Системата влиза в режима Speaker Add.

Свети Системата използва функцията Speaker Add.

Мига Системата влиза в режима Wireless Party Chain.

Свети Системата използва функцията Wireless Party Chain.

Свети Режимът LIVE Sound е включен.
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Индикатор EXTRA BASS

Сродна тема
Части и бутони за управление
Свързване на няколко аудиосистеми с кабели (функция Wired Party Chain)
Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки (функция Wired Party Chain)
Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки (функция Wireless Party Chain)
Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (функция Speaker Add)
Превключване между дублиран и стерео режим (функция Speaker Add)

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Изключен Режимът LIVE Sound е изключен.

Свети Режимът EXTRA BASS е включен.

Изключен Режимът EXTRA BASS е изключен.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Относно безжичната технология BLUETOOTH

Безжичната технология BLUETOOTH оперира в обхват от около 10 m.

Максимален комуникационен обхват

Максималният обхват на комуникация може да се съкрати при следните условия.

Поява на препятствие като човек, метален предмет или стена между системата и BLUETOOTH устройството.
В близост до системата се използва безжично LAN устройство.
В близост до системата се използва микровълнова фурна.
В близост до системата се използва устройство, което генерира електромагнитни вълни.

Смущения от други устройства

Тъй като BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота, може да
възникнат микровълнови смущения и да доведат до влошаване на скоростта на комуникация, шум или
невалидна връзка, ако системата се използва в близост до безжично LAN устройство. В този случай извършете
следното.

Използвайте системата най-малко на 10 m от безжичното LAN устройство.

Ако системата се използва на разстояние до около 10 m от безжично LAN устройство, изключете LAN
устройството.

Смущения на други устройства

Възможно е излъчваните от BLUETOOTH устройство микровълни да влияят на работата на електронни
медицински изделия. С цел да се предотврати евентуален инцидент, изключвайте системата и други
BLUETOOTH устройства на следните места.

В присъствие на запалим газ в болница или бензиностанция
Близо до автоматични врати или автоматична сигнализация за пожар

Забележка
За да можете да използвате функцията BLUETOOTH, BLUETOOTH устройството, което трябва да се свърже, изисква
същия профил като на системата. Имайте предвид също така, че дори ако съществува същият профил, устройствата
може да функционират по различен начин в зависимост от спецификациите им.

Поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH, звукът, който се възпроизвежда в системата, е леко
забавен спрямо звука, който се възпроизвежда на BLUETOOTH устройството, когато се говори по телефона или се слуша
музика.

Системата поддържа способности за сигурност, които отговарят на стандарта BLUETOOTH, за да осигурят сигурна
връзка, когато се използва безжичната технология BLUETOOTH, но сигурността може да не е достатъчна в зависимост от
настройката. Бъдете внимателни, когато комуникирате чрез безжичната технология BLUETOOTH.

Не поемаме никаква отговорност за изтичане на информация по време на BLUETOOTH комуникация.

Устройство с функцията BLUETOOTH трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, който е определен от Bluetooth
SIG, Inc. и това трябва да е удостоверено. Дори ако свързаните устройства отговарят на споменатия по-горе стандарт
BLUETOOTH, някои от тях може да не се свързват или работят правилно, в зависимост от характеристиките или
спецификациите им.

Възможно е, в зависимост от свързаното със системата BLUETOOTH устройство, комуникационната среда или средата
на използване, да възникне шум или прекъсване на звука.
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Устройство с вградено радио или тунер не може да бъде свързано към системата чрез BLUETOOTH, тъй като в
радиопредаванията може да възникнат смущения.

Разположете системата далеч от телевизор, радио, тунер и др., тъй като в радиопредаванията може да възникнат
смущения.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

За авторските права

Android, Google Play и други свързани марки и лога са търговски марки на Google LLC.

Роботът на Android се възпроизвежда или променя от произведението, създадено и споделено от Google, и се
използва съгласно условията, описани в лиценза за признание „Криейтив комънс“ 3.0.

MPEG Layer-3 технология за аудио кодиране и патенти, лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.

Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други страни.

Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation.
Използването или разпространението на такива технологии извън този продукт е забранено без лиценз от
Microsoft или оторизирано от Microsoft дъщерно дружество.

Словната марка Bluetooth ® и логотипите са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.,
и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е по лиценз.

Маркировката N е търговска или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. В САЩ и в други страни.

Apple, логото Apple, iPhone, iPod, iPod touch и Siri са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и
други държави.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.

Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с
продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на
стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или
неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.

LDAC™ и логото LDAC са търговски марки на Sony Corporation.

Знаците ™ и ® са пропуснати в документите.

Другите търговски марки и имена са тези, на съответните им собственици.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Уебсайтове за поддръжка на клиенти

За информация относно поддръжката на вашата система можете да посетите следните уебсайтове за поддръжка
на клиенти.

За клиенти в Северна и Южна Америка:
https://www.sony.com/am/support

За клиенти в Европа:
https://www.sony.eu/support

За клиенти в други страни/региони:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Какво мога да направя, за да реша даден проблем?

Ако системата не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки за решаване на проблема.

Намерете симптомите на проблема в това Помощно ръководство и опитайте някои от изброените коригиращи
действия.

Възстановете системата. (Вж. Системата не функционира правилно..)

Разгледайте информацията за проблема на уебсайта за поддръжка на клиенти.

За информация относно поддръжката на вашата система можете да посетите уебсайтовете за поддръжка.

Сродна тема
Уебсайтове за поддръжка на клиенти
Системата не функционира правилно.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Захранването не се включва.

Проверете дали кабелът за мрежово захранване е включен в AC IN жака в задната част на системата.

Сродна тема
Свързване на системата към мрежов контакт
Включване на захранването

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

72



Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Системата премина в режим на готовност.

Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, ако не се
използва или няма изходен аудио сигнал.

Сродна тема
Автоматичен режим на готовност
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Няма звук.

Регулирайте силата на звука.

Проверете връзката на допълнителното оборудване, ако има такова.

Включете свързаното оборудване.

Сродна тема
Свързване на системата към мрежов контакт
Включване на захранването
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Силно бръмчене или шум.

Отдалечете системата от източници на шум.

Свържете системата с друг стенен контакт.

Монтирайте филтър против смущения (не се доставя) на кабела за мрежовото захранване.

Изключете околното електрическо оборудване.

Отдалечете системата от неонови реклами или флуоресцентно осветление.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

При включване на системата се чува щракване.

Това е работен звук и се чува например при включване или изключване на системата. Това не е неизправност.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Възпроизвеждането не започва.

Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.

Разгледайте информацията на уебсайта относно съвместимите USB устройства.

Сродна тема
Включване на захранването
Изключване на захранването (Режим на готовност)
Свързване с USB устройство
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Файловете не могат да се възпроизвеждат.

Съдържанието не е записано в поддържания формат.

USB устройства, форматирани с файлови системи, различни от FAT16 или FAT32, не се поддържат.
Тази система поддържа FAT16 и FAT32, но някои USB устройства може да не поддържат всички тези FAT
системи. За подробна информация вж. инструкциите за експлоатация на всяко USB устройство или се
свържете с производителя.

Ако използвате разделено на дялове USB устройство, могат да се възпроизвеждат само файлове от първия
дял.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

При USB възпроизвеждане няма звук.

USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата, отново свържете USB устройството и
включете системата.

Системата не поддържа формата на аудио файла.

Сродна тема
Включване на захранването
Изключване на захранването (Режим на готовност)
Свързване с USB устройство
Слушане на музика на USB устройство
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Шум, прескачащ или изкривен звук по време на възпроизвеждане от USB
устройство.

Използвате неподдържано USB устройство. Разгледайте информацията на уебсайта относно съвместимите
USB устройства.

Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.

Самите музикални данни съдържат шум или звукът е изкривен. Възможно е шумът да е бил въведен по
време на процеса на създаване на музиката с помощта на компютър. Създайте отново музикалните данни.

Скоростта на предаване при кодирането на аудио файла е била ниска. Подайте на USB устройството аудио
файл с по-висока скорост на предаване.

Сродна тема
Включване на захранването
Изключване на захранването (Режим на готовност)
Свързване с USB устройство
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Възпроизвеждането започва с голямо закъснение.

Процесът на четене може да отнеме много време в следните случаи.

На USB устройството има много папки или файлове.

Структурата на файловете е изключително сложна.

Обемът на паметта е прекомерен.

Вътрешната памет е фрагментирана.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

USB устройството не е разпознато.

Изключете системата, отново свържете USB устройството и включете системата.

USB устройството не работи правилно. За начина, по който да се справите с този проблем, вж. инструкциите
за експлоатация на USB устройството.

Сродна тема
Включване на захранването
Изключване на захранването (Режим на готовност)
Свързване с USB устройство
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Сдвояването не може да се извърши.

Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до системата.

Сдвояването може да не е възможно, ако около системата има други BLUETOOTH устройства. В този случай
изключете другите BLUETOOTH устройства.

Уверете се, че сте въвели правилния ключ за достъп, когато избирате името на системата (тази система) на
BLUETOOTH устройството.

Сродна тема
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

BLUETOOTH устройството не може да открие системата.

Проверете дали сигналът BLUETOOTH е включен.

Сродна тема
Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Връзката не е възможна.

BLUETOOTH устройството, което се опитвате да свържете, не поддържа профила A2DP и не може да бъде
свързано със системата.

Активирайте функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

Установете връзка от BLUETOOTH устройството.

Информацията за регистрация на сдвояването е била изтрита.
Извършете сдвояването отново.

Сродна тема
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройства
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

iPhone/iPod не могат да се свържат със системата.

Системата е съвместима с iOS 10.0 или по-нова версия.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Звукът прескача или се колебае, или връзката се губи.

Системата и BLUETOOTH устройството са твърде раздалечени.

Ако има препятствия между системата и вашето BLUETOOTH устройство, премахнете или избегнете
препятствията.

Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, като например безжична LAN
мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.

Изберете подходящата опция за аудио кодек.

Сродна тема
Избор на качеството на възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио поток (кодек)
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Звукът на вашето BLUETOOTH устройство не може да се чува на тази система.

Първо увеличете силата на звука на вашето BLUETOOTH устройство, след което регулирайте силата на
звука, като използвате бутоните –/+ (сила на звука).
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Силно бръмчене, шум или изкривен звук.

Ако има препятствия между системата и вашето BLUETOOTH устройство, премахнете или избегнете
препятствията.

Ако наблизо има оборудване, което генерира електромагнитно излъчване, като например безжична LAN
мрежа, друго BLUETOOTH устройство или микровълнова печка, отдалечете ги.

Намалете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.

4-748-030-91(1) Copyright 2019 Sony Corporation

89



Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Функцията Wired Party Chain не може да се активира.

Проверете връзките.

Уверете се, че аудио кабелите са свързани правилно.

Сродна тема
Свързване на няколко аудиосистеми с кабели (функция Wired Party Chain)
Възпроизвеждане на музика с няколко аудиосистеми с кабелни връзки (функция Wired Party Chain)
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Функцията Wired Party Chain не работи правилно.

Изключете системата. Включете я отново, за да активирате функцията Wired Party Chain.

Проверете дали сигналът BLUETOOTH е включен.

Сродна тема
Включване или изключване на BLUETOOTH сигнала
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна
функция Wireless Party Chain.

След като свържете всички системи, изпълнете операциите за сдвояване и свързване между BLUETOOTH
устройството и Парти домакина.

Сродна тема
Възпроизвеждане с няколко аудиосистеми без кабелни връзки (функция Wireless Party Chain)
Прекратяване на функцията Wireless Party Chain
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

BLUETOOTH устройството не може да се свърже със системата при активна
функция Speaker Add.

След като свържете две системи от един и същ модел, изпълнете операциите за сдвояване и свързване
между BLUETOOTH устройството и Парти домакина.

Сродна тема
Слушане на музика с две системи без кабелни връзки (функция Speaker Add)
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

От микрофона няма звук.

Въртете копчето MIC и регулирайте нивото на силата на звука на микрофона.

Проверете дали микрофонът е включен.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Акустична обратна връзка.

Намалете силата на звука.

Отдалечете микрофона от системата или променете посоката на микрофона.
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Помощно ръководство

Домашна аудиосистема
GTK-XB72

Системата не функционира правилно.

Възстановете системата до фабричните настройки по подразбиране.
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Изключете кабела за мрежово захранване от системата и го включете отново.1

Натиснете (захранване), за да включите системата.2

Задръжте натиснати FUNCTION/ PAIRING и – (сила на звука) на системата за повече от 5 секунди.

След като всички индикатори на системата мигат за повече от 3 секунди, всички настройки, конфигурирани
от потребителя, като например информацията за регистрация на сдвояване, са възстановени на
фабричните настройки по подразбиране.

3

96




