
Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Det følgende forklarer hvordan du anvender dette system. Vælg et emne fra navigationsruden.

Kom i gang

Dele og kontrolknapper

Transport/placering af systemet

Strømkilde

Tilslutning af systemet til en stikkontakt

Tænding for strømmen

Slukning for strømmen (Standbytilstand)

Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen

Automatisk standbyfunktion

Lysfunktion

Nyd musik sammen med belysningen (lys)

Demonstrationstilstand

Deaktivering af demonstrationstilstanden
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Oprettelse af tilslutninger

USB-enhed

Tilslutning med en USB-enhed

BLUETOOTH®-enhed

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

Tilslutning med en NFC-kompatibel enhed vha. One-touch (NFC)

Ekstern lydenhed

Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.

Lytning til musik

USB-enhed

Lytning til musik fra en USB-enhed

BLUETOOTH-enhed

Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning

Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming (Codec)

Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)

Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet

Kablet Party Chain-funktion

Tilslutning af flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)

Musikafspilning med flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)

Trådløs Party Chain-funktion

Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)

Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion

Speaker Add-funktion

Trådløs lytning til musik med to systemer (Speaker Add-funktion)

Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand (Speaker Add-funktion)

Afslutning af Speaker Add-funktionen

Ekstern lydenhed

Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.

Justering af lyden
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Tilføjelse af en live-sound-effekt (LIVE Sound)

Forstærkning af baslyd og skabelse af mere kraftfuld lyd (EXTRA BASS)

Telefonopkald

Modtagelse af et opkald

Foretagelse af en opringning

Brug af dedikerede apps

Brug af "Sony | Music Center"

Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

Installering af "Sony | Music Center"

Brug af Fiestable

Dette kan du gøre med "Fiestable"

Installering af "Fiestable"

Brug af stemmeassistancefunktionen

Brug af stemmeassistancefunktionen (Google-app)

Brug af stemmeassistancefunktionen (Siri)

Brug af en ekstern mikrofon

Forskellige funktioner

Brug af stemmevejledningen

Lytning til indbygget lyddemonstration

Information

Om indikatorerne

Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Om ophavsret

Kundesupportwebsider

Fejlfinding

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Generelt

Strømmen tænder ikke.
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Systemet er gået ind i standbytilstand.

Der er ingen lyd.

Der er kraftig brummen eller støj.

Der høres en klikkende lyd, når systemet tændes.

USB-afspilning

Afspilning starter ikke.

Filer kan ikke afspilles.

Der er ingen lyd under USB-afspilning.

Der er støj, overspring af eller forvrænget lyd under USB-afspilning.

Det tager lang tid, før afspilning starter.

USB-enheden registreres ikke.

BLUETOOTH-tilslutning

Parring kan ikke udføres.

BLUETOOTH-enheden kan ikke detektere systemet.

Tilslutning er ikke mulig.

iPhone/iPod kan ikke tilsluttes til systemet.

Der er overspring i lyden eller den svinger, eller forbindelsen er mistet.

Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan ikke høres på dette system.

Der er kraftig brummen, støj eller forvrænget lyd.

Afspilning på flere systemer

Kablet Party Chain-funktion kan ikke aktiveres.

Kablet Party Chain-funktion fungerer ikke ordentligt.

BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under trådløs Party Chain-funktion.

BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under Speaker Add-funktion.

Karaoke

Der er ingen mikrofonlyd.

Der er akustisk feedback.

Nulstil

System fungerer ikke ordentligt.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Dele og kontrolknapper

Foran

Bagpå

Højttalerlys1.
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Top

AC IN-stik1.

PARTY CHAIN-knap med indikator2.

Lydudgang og indgangsstik
Brug en lydledning (medfølger ikke) til at oprette en tilslutning som følger:
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R-stik

Tilslut til lydindgangsstikkene på et valgfrit udstyr.

Tilslut til et andet lydsystem for at anvende Party Chain-funktionen.

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-stik

Tilslutter lydudgangsstikkene for et tv eller et lyd/videoapparat. Lyden udsendes gennem systemet.

Tilslut til et andet lydsystem for at anvende Party Chain-funktionen.

3.

MIC-niveau (MIN/MAX)-knap4.

MIC-stik5.

(USB)-port
Brug til at tilslutte en USB-enhed.

6.
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(strøm)-knap med indikator1.

(BLUETOOTH)-indikator2.

USB-indikator3.

AUDIO IN-indikator4.

FUNCTION/ PAIRING-knap

Tryk gentagne gange for at vælge BLUETOOTH-, USB- eller AUDIO IN-funktionen.

Når BLUETOOTH-funktionen er valgt, skal du holde ned for at aktivere BLUETOOTH-parring.

Tryk for at stoppe den indbyggede lyddemonstration.

5.

/ (forrige/næste)-knapper
Tryk for at vælge et spor eller en fil.

6.

Indbygget mikrofon7.

(afspil/pause)/ (opkald)-knap*8.

(N-mærke)9.

ADD-knap med indikator10.

W.PARTY CHAIN/ LIGHT-knap med indikator11.

LIVE-knap med indikator12.

EXTRA BASS-knap med indikator13.

–/+ (lydstyrke)-knapper*
Tryk for at justere lydstyrken.

14.
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Relateret emne
Om indikatorerne

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

(afspil/pause)/ (opkald) og + (lydstyrke) har et taktilt punkt. Brug det taktile punkt som en reference ved betjening af systemet.*
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Transport/placering af systemet

Inden transport af systemet skal alle kablerne frakobles systemet.

Bemærk!
For at undgå personskade eller skader på omgivende husholdningsartikler skal du holde systemet ordentligt som illustreret
ovenfor ved transport af systemet.

For at placere systemet på siden

Du kan placere systemet på dets side som illustreret nedenfor. (Sørg for at placere siden med gummifødderne nedad.)

Tip!
Når du ændrer retningen på systemet, skiftes diskanterne, som udsender lyd for den venstre og højre kanal, automatisk til de
øverste to enheder.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Tilslutning af systemet til en stikkontakt

Relateret emne
Tænding for strømmen
Deaktivering af demonstrationstilstanden

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sæt enden af netledningen (medfølger) ordentlig ind i AC IN-stikket bag på systemet, og tilslut derefter til
en stikkontakt ( ).

Systemet tænder i demonstrationstilstanden, og højttalerlysene begynder automatisk at blinke.

1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Tænding for strømmen

Relateret emne
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning af systemet til en stikkontakt

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryk på (strøm).

(strøm)-indikatoren lyser grønt.

1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Slukning for strømmen (Standbytilstand)

Relateret emne
Automatisk standbyfunktion
Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryk på (strøm).

(strøm)-indikatoren slukker.*

1

(strøm)-indikatoren lyser gult, når BLUETOOTH-standbyfunktionen er tændt.*
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen

BLUETOOTH-standbytilstanden gør det muligt for systemet at tænde automatisk, når du opretter en BLUETOOTH-
tilslutning fra en BLUETOOTH-enhed. På købstidspunktet er denne indstilling slået fra. Denne indstilling kan kun
konfigureres vha. "Sony | Music Center". For detaljer angående "Sony | Music Center" skal du se Dette kan du gøre med
"Sony | Music Center".

Tryk på  (strøm) for at tænde for systemet.

(strøm)-indikatoren lyser grønt.

1

Tap på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at starte appen.2

Tap på [GTK-XB72].3

Tap på [Settings].4
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For at slukke for BLUETOOTH-standbyfunktionen
Udfør trin to igen og indstil BLUETOOTH-standbyfunktionen til fra.
Når BLUETOOTH-standbyfunktionen slukker, blinker AUDIO IN-indikatoren én gang.

Tip!
Når BLUETOOTH-standbyfunktionen er aktiveret, lyser (strøm)-indikatoren gult, mens systemet er slukket.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
Om indikatorerne

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tap på [Power Option].5

Tap på [BT Standby].6

Tap på [ON] for at slå BLUETOOTH-standbyfunktionen til.

Når BLUETOOTH-standbyfunktionen tænder, blinker AUDIO IN-indikatoren 3 gange.

7
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Automatisk standbyfunktion

Hvis systemet med den automatiske standbyfunktion slået til opfylder de følgende forhold i ca. 15 minutter, slukker det
automatisk. På købstidspunktet er den automatiske standbyfunktion slået til.

Bemærk!
Den automatiske standbyfunktion fungerer ikke i de følgende tilfælde:

når en ekstern enhed er tilsluttet til MIC-stikket.

Når systemet er i BLUETOOTH-tilstand

Ingen betjening på systemet og BLUETOOTH-enheden.

Håndfri-funktionen er slået fra, og der afspilles ingen musik (lyd) på en mobiltelefon (smartphone). Se
betjeningsvejledningen til din enhed angående detaljer.

Der afspilles ingen musik (lyd) på en BLUETOOTH-enhed som fx en WALKMAN®.

Bemærk!
Den automatiske standbyfunktion er ikke til rådighed, mens systemet er tilsluttet med iPhone/iPod touch via en BLUETOOTH-
tilslutning.

Når systemet er i AUDIO IN-tilstand eller USB-tilstand

Ingen betjening på systemet.

Der afspilles ingen musik (lyd) på en lydenhed tilsluttet til AUDIO IN-stikket, eller musikken (lyden) fra en lydenhed
tilsluttet til AUDIO IN-stikket er for lille.

Bemærk!
Der er ingen BLUETOOTH-enhed tilsluttet til systemet via HFP/HSP.

For at slå den automatiske standbyfunktion fra/til

Tip!
Du kan slå den automatiske standbyfunktion fra/til vha. "Sony | Music Center".

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Hold ned på (strøm) i ca. 3 sekunder.
Når den automatiske standbyfunktion er slået fra, blinker (strøm)-indikatoren én gang.
Når den automatiske standbyfunktion er slået til, blinker (strøm)-indikatoren 3 gange.

1.
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Nyd musik sammen med belysningen (lys)

Systemet lyser sammen med musikken for at live atmosfæren op. På købstidspunktet er denne indstilling slået til.

For at slå lysfunktionen fra (lys fra) eller slå den til (lys til)
Hold ned på W.PARTY CHAIN/ LIGHT i mere end 3 sekunder, indtil lysfunktionen slås fra/til.
Ved at holde ned på knappen i mere end 3 sekunder igen slås lysfunktionen til/fra igen.

Tip!
Ved at anvende "Belysning"-funktionen på "Sony | Music Center" kan du slå lysfunktionen til/fra eller vælge de forskellige
lystilstande.

RAVE: Til dansemusik med kraftig brug af blink
RAVE er indstillet som standard.

CHILL: Til afslappende musik

RANDOM FLASH OFF: Til al musik, herunder dansemusik uden blink

HOT: Varme farver

COOL: Kølige farver

STROBE: Bruger hvide blink

osv.

Bemærk!
Hvis belysningslysstyrken er blændende, skal du slå rumbelysningen til eller slå belysningen fra.

Tænd for systemet.

(strøm)-indikatoren lyser grønt.
Delene af systemet illustreret nedenfor lyser.

1
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Relateret emne
Deaktivering af demonstrationstilstanden

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Deaktivering af demonstrationstilstanden

Demonstrationstilstanden er slået til på købstidspunktet. Når du tilslutter systemet til en stikkontakt vha. netledningen,
tændes højttalerlyset automatisk.

For at aktivere demonstrationstilstanden
Hold ned på W.PARTY CHAIN/ LIGHT i standbytilstanden.

Afbryd og gentilslut netledningen.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Hold ned på W.PARTY CHAIN/ LIGHT i mere end 3 sekunder mens demonstrationen udføres.

Demonstrationen afsluttes, og højttalerlyset slukker.

1
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Tilslutning med en USB-enhed

Kompatible USB-enheder
USB-enheder kompatible med USB-masselagringsklasse

USB-enheder formateret med filsystemet FAT (undtagen exFAT)

Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke sammen med systemet, selv hvis enhederne lever op til betingelserne
ovenfor.
Brug af iPhone/iPod-enheder via en USB-tilslutning understøttes ikke.

Bemærk!
Når det er nødvendigt med en USB-kabeltilslutning, skal du anvende det USB-kabel, som fulgte med USB-enheden. Se
betjeningsvejledningen som fulgte med USB-enheden for detaljer angående betjeningsmetoden.

Tilslut ikke systemet og USB-enheden gennem en USB-hub.

Når USB-enheden tilsluttes, læser systemet alle filerne på USB-enheden. Hvis der er mange mapper eller filer på USB-enheden,
kan det muligvis tage lang tid at gennemføre læsning af hele USB-enheden.

Med visse tilsluttede USB-enheder kan der muligvis være en forsinkelse, inden der udføres en betjening af dette system.

Kompatibilitet med al kodnings-/skrivesoftware kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheden oprindeligt var kodet med
uforenelig software, frembringer disse filer muligvis støj eller afbrudt lyd, eller afspilles muligvis slet ikke.

Dette system understøtter ikke nødvendigvis alle de funktioner, som findes på en tilsluttet USB-enhed.

Relateret emne
Lytning til musik fra en USB-enhed

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING indtil USB-indikatoren på systemet lyser.1

Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten.2
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder

Når parring med to eller flere BLUETOOTH-enheder skal den følgende parringprocedure udføres for hver enkelt enhed.
Inden betjening af systemet skal du sørge for at gøre følgende:

Placer BLUETOOTH-enheden inden for 1 m fra systemet.

Stop afspilning på BLUETOOTH-enheden.

Skru ned for lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og systemet for at undgå evt. pludselig lydudgang fra systemet.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan lydstyrken på enheden muligvis synkroniseres med systemet.

Hav betjeningsvejledningen, som fulgte med BLUETOOTH-enheden, klar som reference.

Vælg BLUETOOTH-funktionen.

Tip!
Når der ikke er nogen parringsinformation på systemet (for eksempel når du anvender BLUETOOTH-funktionen for første
gang efter anskaffelsen), blinker (BLUETOOTH)-indikatoren, og systemet går ind i parringstilstanden. Fortsæt til trin 
.

Når du tænder for systemet, prøver systemet at oprette en BLUETOOTH-tilslutning med den sidst tilsluttede BLUETOOTH-
enhed. Hvis enheden er i nærheden, og dens BLUETOOTH-funktion er slået til, oprettes BLUETOOTH-tilslutningen
automatisk, og (BLUETOOTH)-indikatoren forbliver tændt. I dette tilfælde skal du slukke for BLUETOOTH-funktionen
eller slukke for strømmen for den aktuelt tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

1

Tryk på  (strøm) for at tænde for systemet.1.

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING indtil (BLUETOOTH)-indikatoren tænder.2.

Hold ned på FUNCTION/ PAIRING indtil du hører stemmevejledningen ("Bluetooth pairing" (Bluetooth-
parring)), og (BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke hurtigt.

2
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Tip!
For detaljer om betjening af en BLUETOOTH-enhed skal du se den betjeningsvejledning, som fulgte med BLUETOOTH-
enheden.

Bemærk!
For Apple iOS-enheder er systemet kompatibelt med iOS 10.0 eller senere.

Parringstilstanden for systemet ophæves efter ca. 5 minutter, og (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men når der
ikke er gemt parringsinformation i systemet, som fx i fabriksindstillingerne, ophæves parringstilstanden ikke. Hvis
parringstilstanden ophæves inden afslutning af processen, skal du gentage fra trin .

Når først BLUETOOTH-enhederne er parret, er der intet behov for at parre dem igen, undtagen i de følgende tilfælde:

Parringsinformation er blevet slettet efter reparation osv.

Systemet er allerede parret med 8 enheder, og der skal parres en ny enhed.
Systemet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter 8 enheder allerede er blevet parret, udskiftes den
enhed, som blev parret først, med den nye.

Parringsinformationen for systemet er blevet slettet fra BLUETOOTH-enheden.

Efter du nulstiller systemet, er du muligvis ikke i stand til kunne at tilslutte med din iPhone/iPod. I dette tilfælde skal du slette
parringsinformationen for systemet på din iPhone/iPod og derefter udføre parringsbetjeningen igen.

Systemet kan parres med flere enheder, men det kan kun afspille musik fra én parret enhed ad gangen.

Udfør parringsproceduren på BLUETOOTH-enheden for at registrere systemet.

Når der vises en liste med registrerede enheder på BLUETOOTH-enheden, skal du vælge [GTK-XB72].
Hvis der kræves en adgangsnøgle* på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste [0000].

3

Adgangsnøglen bliver muligvis også kaldt en "adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord".*

Opret BLUETOOTH-tilslutningen fra BLUETOOTH-enheden.

Når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet, hører du stemmevejledningen ("Bluetooth Connected" (Bluetooth
tilsluttet)), og (BLUETOOTH)-indikatoren skifter fra en blinkende til en konstant lysende tilstand.

Hvis BLUETOOTH-tilslutningen ikke oprettes, skal du gentage fra trin .

4
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Relateret emne
Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Tilslutning med en NFC-kompatibel enhed vha. One-touch (NFC)

Ved at berøre systemet med en NFC-kompatibel enhed som fx en smartphone, tænder systemet automatisk og
fortsætter derefter til parring og BLUETOOTH-tilslutning.

Kompatible smartphones
NFC-kompatible smartphones med Android™ 4.1 eller senere installeret

Bemærk!
Afhængigt af din NFC-kompatible BLUETOOTH-enhed er du muligvis nødt til at slå NFC-funktionen til på forhånd. Se
betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden angående detaljer.

For at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen
Berør BLUETOOTH-enheden til N-mærket på systemet igen.

Tip!
Hvis parring og BLUETOOTH-tilslutning mislykkedes, skal du gøre følgende:

Fjern etuiet fra BLUETOOTH-enheden, hvis der anvendes et kommercielt etui.

Berør BLUETOOTH-enheden til N-mærket på systemet igen.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Berør BLUETOOTH-enheden til N-mærket på systemet indtil BLUETOOTH-enheden reagerer på systemet.

Fuldfør tilslutningen ved at følge instruktionerne vist på BLUETOOTH-enheden.

1

Start afspilning af en lydkilde på BLUETOOTH-enheden.

Se betjeningsvejledningen til din BLUETOOTH-enhed angående detaljer.

2
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.

Du kan lytte til musik fra en ekstern lydenhed ved at tilslutte enheden til systemet med et lydkabel (medfølger ikke).

Tilslut en ekstern lydenhed og AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-stikkene på systemet med et lydkabel.1

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING indtil AUDIO IN-indikatoren på systemet lyser.2

Tænd for den tilsluttede enhed og start afspilning.3

Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken på systemet. Hvis lydstyrkeniveauet stadig er for lavt, skal du justere lydstyrkeniveauet på
den tilsluttede enhed.

4

25



Tip!
Hvis BLUETOOTH-tilslutningen er aktiv mellem systemet og en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kan du anvende
håndfri-funktionen, mens du lytter til musik fra den tilsluttede eksterne lydenhed.

Hvis systemet opfylder de følgende forhold i ca. 15 minutter, slukker det automatisk, og BLUETOOTH-tilslutningen afbrydes.

Ingen betjening på systemet.
Der afspilles ingen musik (lyd) på den tilsluttede eksterne lydenhed, eller musikken (lyden) på den tilsluttede eksterne lydenhed
er for lille.
Der er ingen BLUETOOTH-enhed tilsluttet til højttaleren via HFP/HSP.

Bemærk!
Når der afspilles musik på den tilsluttede eksterne lydenhed, kan du ikke anvende (afspil/pause) og / (forrige/næste)
på systemet til at udføre betjeninger som fx pause, spring til begyndelsen af det næste spor, og spring til begyndelsen af det
aktuelle spor.

Relateret emne
Automatisk standbyfunktion

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Lytning til musik fra en USB-enhed

Systemet understøtter de følgende lydfilformater.

MP3: filendelse [.mp3]

WMA: filendelse [.wma]

AAC: filendelse [.m4a/.mp4/.3gp]

WAV: filendelse [.wav]

Tip!
Når først systemet og USB-enheden er tilsluttet, kan du kontrollere afspilning vha. tryk på (afspil/pause), og (forrige)/
(næste).

Bemærk!
Dette system kan ikke afspille lydfiler på USB-enheden i de følgende tilfælde;

når det samlede antal lydfiler på USB-enheden overstiger 999.

når antallet af mapper på USB-enheden overstiger 75 (inklusive "ROOT"-mappen og tomme mapper).

Disse antal kan muligvis variere afhængigt af fil- og mappestrukturen. Gem ikke andre filtyper eller unødvendige mapper på en
USB-enhed, som har lydfiler.

Systemet kan kun afspille filer til en dybde på 8 mapper.

Mapper, som ikke har nogen lydfiler, overspringes.

Bemærk, at selv når filnavnet har en korrekt filendelse, så kan systemet muligvis udsende støj eller få funktionsfejl, hvis den
egentlige fil afviger.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING indtil USB-indikatoren på systemet lyser.1

Tilslut en USB-enhed til (USB)-porten.2

Tryk på (afspil/pause) for at starte afspilning.3
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Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning

Du kan lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed og betjene den vha. systemet via BLUETOOTH-tilslutning, hvis den
understøtter de følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Gør dig i stand til trådløst at nyde lydindhold i høj kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Gør dig i stand til at justere lydstyrken og betjeningen for at afspille, sætte på pause eller springe til begyndelsen af det
næste/aktuelle spor.
 
Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enheden. Se også den betjeningsvejledning som fulgte med
BLUETOOTH-enheden.

Bemærk!
Sikr dig på forhånd for at lydstyrken på BLUETOOTH-enheden og systemet er indstillet til et moderat niveau for at undgå
pludselig lydudgang fra systemet.
Afhængigt af BLUETOOTH-enheden er det muligvis ikke muligt at justere lydstyrken på systemet på BLUETOOTH-enheden,
mens enheden er stoppet/sat på pause.

Tilslut systemet med BLUETOOTH-enheden.

(BLUETOOTH)-indikatoren lyser blåt, når BLUETOOTH-tilslutningen er oprettet.

1

Start afspilning på BLUETOOTH-enheden.2

Juster lydstyrken ved at trykke på -/+ (lydstyrke) på systemet eller ved at betjene BLUETOOTH-enheden.3
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Bemærk!
Hvis kommunikationsforholdet et dårligt, reagerer BLUETOOTH-enheden muligvis forkert på betjeningerne på systemet.

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på den
tilsluttede enhed.

Støj eller lydafbrydelse kan opstå afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med systemet, kommunikationsmiljøet
eller anvendelsesmiljøet.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming (Codec)

Dette system gør det muligt for dig at udføre afspilningsindstillinger for ikke bare SBC, men også AAC og LDAC, så du
kan nyde lyd i høj kvalitet via BLUETOOTH-tilslutningen.

Tip!
LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony, som muliggør transmission af lydindhold i høj opløsning (Hi-Res), selv over en
BLUETOOTH-tilslutning. I modsætning til andre BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, som fx SBC, fungerer den uden
nogen nedkonvertering af lydindhold i høj kvalitet*1 og muliggør ca. tre gange mere data*2 end de andre teknologier for
transmittering over et trådløst BLUETOOTH-netværk med enestående lydkvalitet vha. effektiv kodning og optimeret pakning.

Bemærk!
Du kan nyde højere lydkvalitet, når kildeenheden er kompatibel med AAC/LDAC, og denne funktion er indstillet til [AUTO]. Men
lyden kan muligvis blive afbrudt afhængigt af forholdene på BLUETOOTH-kommunikationen. Hvis dette sker, skal du indstille
funktionen til [SBC].

Relateret emne
Brug af BLUETOOTH-standbyfunktionen
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Hold ned på FUNCTION/ PAIRING og + (lydstyrke) i mere end 5 sekunder.

Når codec'en skiftes til [SBC], blinker Audio IN-indikatoren én gang.
Når codec'en skiftes til [Auto], blinker Audio IN-indikatoren 3 gange.

1

Start "Sony | Music Center" og følg skærmvejledningerne.
Du kan vælge en lydcodec-indstilling fra de følgende to indstillinger ved at vælge systemet eller "Sony |
Music Center". På købstidspunktet er denne indstilling indstillet til [AUTO].

[AUTO]: Systemet detekterer codec'en brugt på kildeenheden og vælger automatisk den optimale codec
fra "SBC", "AAC"* eller "LDAC".*

[SBC]: "SBC" anvendes altid uanset den codec, som anvendes på kildeenheden.

2

Kun til rådighed når codec'en understøttes af din BLUETOOTH-enhed.*

Med undtagelse af DSD-formatindhold.*1
I sammenligning med SBC (Sub-båndcodec) når bithastigheden på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.*2
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Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)

Når du afslutter afspilning af musik med BLUETOOTH-enheden, skal du udføre en af de følgende betjeninger for at
afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Sluk for BLUETOOTH-funktionen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed. Se betjeningsvejledningen som fulgte med
enheden angående detaljer.

Sluk for BLUETOOTH-enheden.

Sluk for systemet.

Berør den NFC-kompatible enhed på N-markerede del af systemet igen (hvis din enhed har NFC-funktionen).

Når du anvender Speaker Add-funktionen eller den trådløse Party Chain-funktion, skal du berøre den NFC-
kompatible enhed på det system, hvorpå (BLUETOOTH)-indikatoren lyser. Et system, hvor (BLUETOOTH)-
indikatoren slukker, er ikke i stand til at afbryde BLUETOOTH-tilslutningen.

Tip!
Når du anvender Speaker Add-funktionen, slukker det andet system automatisk, hvis du slukker for et system. BLUETOOTH-
tilslutningen mellem dem afbrydes.

Når du afslutter afspilning af musik, afbrydes BLUETOOTH-tilslutningen muligvis automatisk afhængigt af BLUETOOTH-
enheden.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Automatisk standbyfunktion

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)

Der kan tilsluttes op til 3 BLUETOOTH-enheder til systemet på samme tid. Når en af enhederne begynder at afspille
under afspilning af musik på en anden enhed, skifter systemet udgangen og begynder at udsende lyd fra den nyligt
tilsluttede enhed.

For at afbryde en BLUETOOTH-enhed fra en multienhedstilslutning
Afbryd BLUETOOTH-tilslutningen på den BLUETOOTH-enhed som du ønsker at afbryde.

For at afbryde alle BLUETOOTH-enheder fra en multienhedstilslutning
Tryk på  (strøm) for at slukke for systemet.

Bemærk!
Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-enhederne. En BLUETOOTH-enhed kan muligvis ikke tilsluttes afhængigt af
kombinationen af enheder. Se betjeningsvejledningen til enhederne angående detaljer.

Hvis du forsøger at tilslutte en 4. BLUETOOTH-enhed, afbrydes den ældste afspilningsenhed.

Afhængigt af BLUETOOTH-enhederne er du muligvis ikke i stand the at foretage tre BLUETOOTH-tilslutninger på samme tid.

Du kan oprette en multienhedstilslutning vha. den trådløse Party Chain-funktion, Speaker Add-funktionen eller håndfrit opkald-
funktionen.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
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For at parre med en anden eller tredje enhed skal du gentage trin til af Parring og tilslutning med
BLUETOOTH-enheder.

1
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Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet

Du kan tilslutte til systemet fra en parret BLUETOOTH-enhed, når systemets BLUETOOTH-signal er slået til. På
købstidspunktet er denne indstilling slået til.

Bemærk!
Du kan ikke udføre de følgende betjeninger, når BLUETOOTH-signalet er slået fra:

Par og/eller tilslut med en BLUETOOTH-enhed.

Brug "Sony | Music Center".

Ændr BLUETOOTH-lydcodecs'ne.

Brug håndfri-funktionen.

Hvis du berør N-mærket på systemet med en NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhed eller slår BLUETOOTH-standbytilstanden til,
vil BLUETOOTH-signalet automatisk blive slået til.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Hold ned på W.PARTY CHAIN/ LIGHT og (strøm) i ca. 5 sekunder.

Når BLUETOOTH-signalet er slået fra, blinker Audio IN-indikatoren én gang.
Når BLUETOOTH-signalet er slået til, blinker Audio IN-indikatoren 3 gange.

1
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Tilslutning af flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)

Du kan tilslutte flere lydsystemer i en kæde for at skabe en mere spændende feststemning og få en større lydudgang.
Et aktiveret system i kæden fungerer som "Festværten" og deler musik.
Andre systemer bliver "Festgæster" og afspiller den samme musik, som afspilles af "Festværten".

Opsætning af Party Chain

Opsæt en kablet Party Chain ved at tilslutte alle systemerne vha. lydledninger (medfølger ikke).
Inden tilslutning af ledningerne skal du sørge for at slukke for systemerne.

Hvis alle systemerne er udstyret med den kablede Party Chain-funktion
Eksempel: Når du tilslutter med dette system som det første system

A: Første system (Festvært)
B: Andet system (Festgæst)
C: Sidste system (Festgæst)
D: Fortsæt tilslutningen indtil det sidste system.

Det sidste system skal tilsluttes til det første system.

Et hvilket som helst system kan blive en festvært. Du kan ændre festværten til et andet system i kæden. For detaljer
skal du se Musikafspilning med flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion).

Sørg for at BLUETOOTH-funktionen eller USB-funktionen er valgt. Når AUDIO IN-funktionen er valgt, kan Party
Chain-funktionen ikke aktiveres.

Hvis et af systemerne ikke er udstyret med den kablede Party Chain-funktion
Eksempel: Når du tilslutter med dette system som det første system
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A: Første system (Festvært)
B: Andet system (Festgæst)
C: Sidste system* (Festgæst)
D: Fortsæt tilslutningen indtil det sidste system.

Det sidste system er ikke tilsluttet til det første system.

Du skal vælge det første system som festværten, så alle systemerne afspiller den samme musik, når den kablede
Party Chain-funktion aktiveres.

Relateret emne
Musikafspilning med flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)
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Tilslut det system, som ikke er udstyret med den kablede Party Chain-funktion, som det sidste system, ellers vil kæden stoppe ved det system.
Sørg for at vælge AUDIO IN-funktionen på dette sidste system.

*
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Musikafspilning med flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)

Du kan nyde musik vha. de flere kablede lydsystemer.

For at vælge en ny festvært
Hvis alle systemer er udstyret med den kablede Party Chain-funktion, kan du vælge en ny festvært.

For at deaktivere den kablede Party Chain-funktion
Tryk på PARTY CHAIN på festværten.
Hvis den kablede Party Chain-funktion ikke afsluttes efter nogle få sekunder, skal du trykke på PARTY CHAIN på
festværten igen.

Bemærk!

Tænd for alle systemerne.1

Juster lydstyrken på hvert enkelt system.2

Aktiver den kablede Party Chain-funktion på systemet som skal anvendes som festværten.

Eksempel: Når du anvender dette system som festværten

3

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING for at vælge den funktion, som du ønsker.
Hvis alle systemer er udstyret med den kablede Party Chain-funktion, skal du ikke vælge AUDIO IN-funktionen.
Hvis du vælger denne funktion, kan lyden ikke udsendes.

1.

Start afspilning og tryk derefter på PARTY CHAIN på bagsiden af systemet.
PARTY CHAIN-indikatoren lyser. Festværten starter Party Chain, og andre systemer bliver automatisk til
festgæster. Alle systemer afspiller den samme musik, som afspilles af festværten.
FUNCTION/ PAIRING på festgæsterne er deaktiveret.

2.

Tryk på PARTY CHAIN på festværten.1.

Gentag trin på systemet for at blive den nye festvært.
Den aktuelle festvært vil automatisk skifte til en festgæst. Alle systemer vil afspille den samme musik, som afspilles
af den nye festvært.

2.
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Afhængigt af det samlede antal systemer, som du har tilsluttet, kan det tage festgæster noget tid at starte med at afspille
musikken.

Ændring af lydstyrkeniveauet og lydeffekten på festværten vil ikke påvirke udgangen på festgæsterne.

Du kan kun vælge et andet system som den nye festgæst, efter den kablede Party Chain-funktion er blevet aktiveret på alle
systemerne i kæden.

Hvis det valgte system ikke bliver den nye festvært efter nogle få sekunder, skal du gentage trin .

For detaljer om betjeninger på andre systemer skal du se betjeningsvejledningen til de systemer.

Relateret emne
Tilslutning af flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)

Ved at tilslutte flere enheder, som er kompatible med den trådløse Party Chain-funktion, kan du live fester op med stor
lydstyrke.

Kompatible enheder:
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
 
Inden betjening af systemet skal du sørge for at alle systemer er tilsluttet inden for 1 m af enheden.

Opsæt det første system som festværten.

Den følgende betjening er et eksempel på indstilling af GTK-XB72 som det første system. Se
betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at opsætte andre enheder, der er
kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

1

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING indtil (BLUETOOTH)-indikatoren lyser.1.

Tilslut BLUETOOTH-enheden til systemet via BLUETOOTH-tilslutning.
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
Når (BLUETOOTH)-indikatoren lyser, er BLUETOOTH-tilslutningen oprettet.

2.

Tryk på W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
W.PARTY CHAIN-/ LIGHT-indikatoren begynder at blinke og systemet går ind i den trådløse Party Chain-
opsætningstilstand.

3.

Tilslut en andet eller flere systemer som en festgæst.

Den følgende betjening er et eksempel på tilslutning af GTK-XB72 som det andet system. Se
betjeningsvejledningen som fulgte med den enhed, som du anvender, for at tilslutte andre enheder, der er
kompatible med den trådløse Party Chain-funktion.

2

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING indtil (BLUETOOTH)-indikatoren lyser.1.

Tryk på W.PARTY CHAIN/ LIGHT på det andet system.
(BLUETOOTH)-indikatoren begynder at blinke, og W.PARTY CHAIN/ LIGHT-indikatoren lyser.

2.
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Tip!
Du kan også betjene den trådløse Party Chain-funktion på "Sony | Music Center".

Det, du kan gøre med den trådløse Party Chain-funktion, afhænger af de systemer, som du tilslutter.

Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion, skifter codec'en automatisk til SBC.

Bemærk!
Når du ser film vha. den trådløse Party Chain-funktion, er der muligvis en forsinkelse mellem video og lyd.

Den trådløse Party Chain-funktion er kun til rådighed, når systemet er i BLUETOOTH-funktion.

Når du anvender den trådløse Party Chain-funktion ved at tilslutte flere typer lydsystemer, fungerer belysningen muligvis ikke
afhængigt af rækkefølgen af de systemer, som du tilsluttede. I dette tilfælde skal du indstille det system, hvis belysning ikke
fungerer, som det første system.

Relateret emne
Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion
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Tip!
Tilslut det andet system inden for 1 minut. Efter 1 minut eller mere annulleres systemindstillingen.

For at tilslutte yderligere systemer skal du gentage trin – 1 til 2.

Tip!
Når du tilslutter et tredje eller flere systemer, skal du tilslutte hver enkelt inden for 30 sekunder af tilslutningen af det
forrige system. Efter 30 minut eller mere kan systemet ikke tilsluttes.

Hvis du ønsker at tilføje et andet system efter tilslutning (30 sekunder eller mere), skal du trykke og holde på W.PARTY
CHAIN/ LIGHT på det første system, og derefter udføre trin – 1 til 2.

3.

Start afspilning.

Start afspilning på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed og juster lydstyrken.
Den samme musik afspilles fra alle systemer.
Når du justerer lydstyrken på BLUETOOTH-enheden, eller systemet som er tilsluttet med enheden (systemet som
er opsat som det første), justeres lydstyrkerne for alle systemerne automatisk.* For andre systemet (det andet eller
senere systemer opsat), kan du også justere lydstyrken på hvert enkelt.

3

Afhængigt af den tilsluttede enhed synkroniseres lydstyrken muligvis ikke med den lydstyrke, som du justerede på det første system.*
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Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion

For at afslutte alle tilslutninger og forlade den trådløse Party Chain-funktion

For at afslutte kun ét system
Tryk på W.PARTY CHAIN på den festgæst, som du ønsker at forlade.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryk på FUNCTION/ PAIRING eller sluk for strømmen på festværten.1
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Trådløs lytning til musik med to systemer (Speaker Add-funktion)

For at kunne anvende denne funktion kræves der to GTK-XB72-systemer.*
Ved at tilslutte to systemer via trådløs BLUETOOTH-teknologi kan du nyde musik på en mere kraftfuld måde. Du kan
også vælge en lydudgang mellem dobbelttilstand (hvori de to systemer afspiller den samme lyd) og stereotilstand
(stereolyd).
I de følgende trin beskrives de to systemer som "system [A]" (eller hovedsystem) og "system [B]".

Der kan kun anvendes de samme modelsystemer i Speaker Add-funktionen.*

Anbring to GTK-XB72-systemer inden for 1 m af hinanden.1

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING på system [A] indtil (BLUETOOTH)-indikatoren på
systemet begynder at blinke blåt.

2

Tryk på ADD på systemet [A].

ADD-indikatoren blinker grønt og systemet går ind i Speaker Add-tilstanden.

3

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING på system [B] indtil (BLUETOOTH)-indikatoren på
systemet begynder at blinke blåt.

4

Tryk på ADD på system [B].

ADD-indikatoren blinker grønt. Derefter skifter ADD-indikatorerne på begge systemet deres status fra at blinke* til
en konstant lysende tilstand, mens (BLUETOOTH)-indikatoren på system [B] slukkes.

5

Når tilslutningen med Speaker Add-funktionen oprettes meget hurtigt, tændes ADD-indikatoren på system [B] muligvis uden af blinke.*
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Bemærk!
Hvis der tilsluttes nogen anden BLUETOOTH-enhed(er), som fx en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, til den
BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med systemet, kan der muligvis være forvrænget lyd eller støj i systemudgangen. I dette
tilfælde skal du afbryde BLUETOOTH-tilslutningen mellem BLUETOOTH-enheden og andre BLUETOOTH-enhed(er).

Aktiver parringstilstanden på system [A] og udfør derefter BLUETOOTH-tilslutningen med en BLUETOOTH-
enhed.

For detaljer om parringen skal du se de følgende emner.

Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
Tilslutning med en NFC-kompatibel enhed vha. One-touch (NFC)

6

Start afspilning på BLUETOOTH-enheden og juster lydstyrken.

For detaljer skal du se Lytning til musik fra en enhed via BLUETOOTH-tilslutning.
Lydjusteringer foretaget på et af systemerne reflekteres også på det andet system.

7
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Relateret emne
Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand (Speaker Add-funktion)
Afslutning af Speaker Add-funktionen
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Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand (Speaker Add-funktion)

Ved brug af to systemer kan du skifte mellem dobbelttilstand, hvor den samme lyd afspilles på begge systemer, og
stereotilstanden hvor det ene system udsender den venstre kanallyd, og det andet system udsender den højre kanallyd,
så der opnås stereoafspilning.

Tryk på ADD på et hvilket som helst af systemerne for at ændre lydgengivelsen.

Når du trykker og holder på ADD, udsendes stemmevejledningen fra systemet, hvorefter tilstanden ændres.

1
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Relateret emne
Trådløs lytning til musik med to systemer (Speaker Add-funktion)
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 Double mode (Dobbelttilstand):
Den samme lyd afspilles på begge systemer.

 Stereotilstand (Left (Venstre)/Right (Højre)):
Den venstre kanallyd afspilles på det ene system, og den højre kanallyd afspilles på det andet system.

 Stereotilstand (Right (Højre)/Left (Venstre)):
Skifter kanalen på de to systemer (venstre kanal/højre kanal) og afspiller.
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Afslutning af Speaker Add-funktionen

For at afslutte Speaker Add-funktionen skal du følge proceduren nedenfor.

Tip!
Du kan også afslutte Speaker Add-funktionen ved at trykke på FUNCTION på systemet.

Medmindre du afslutter funktionen, vil systemet forsøge at oprette den sidst oprettede tilslutning, næste gang du tænder for
systemet.

Relateret emne
Trådløs lytning til musik med to systemer (Speaker Add-funktion)
Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand (Speaker Add-funktion)
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Tryk på ADD på systemet.

ADD-indikatoren vil blive slukket.

1
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Lytning til musik fra en ekstern lydenhed osv.

Du kan lytte til musik fra en ekstern lydenhed ved at tilslutte enheden til systemet med et lydkabel (medfølger ikke).

Tilslut en ekstern lydenhed og AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-stikkene på systemet med et lydkabel.1

Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING indtil AUDIO IN-indikatoren på systemet lyser.2

Tænd for den tilsluttede enhed og start afspilning.3

Juster lydstyrken.

Juster først lydstyrken på systemet. Hvis lydstyrkeniveauet stadig er for lavt, skal du justere lydstyrkeniveauet på
den tilsluttede enhed.

4
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Tip!
Hvis BLUETOOTH-tilslutningen er aktiv mellem systemet og en mobiltelefon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP, kan du anvende
håndfri-funktionen, mens du lytter til musik fra den tilsluttede eksterne lydenhed.

Hvis systemet opfylder de følgende forhold i ca. 15 minutter, slukker det automatisk, og BLUETOOTH-tilslutningen afbrydes.

Ingen betjening på systemet.
Der afspilles ingen musik (lyd) på den tilsluttede eksterne lydenhed, eller musikken (lyden) på den tilsluttede eksterne lydenhed
er for lille.
Der er ingen BLUETOOTH-enhed tilsluttet til højttaleren via HFP/HSP.

Bemærk!
Når der afspilles musik på den tilsluttede eksterne lydenhed, kan du ikke anvende (afspil/pause) og / (forrige/næste)
på systemet til at udføre betjeninger som fx pause, spring til begyndelsen af det næste spor, og spring til begyndelsen af det
aktuelle spor.

Relateret emne
Automatisk standbyfunktion
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Tilføjelse af en live-sound-effekt (LIVE Sound)

Du kan tilføje en live-sound-effekt (LIVE Sound) til musik. På købstidspunktet er LIVE Sound-tilstanden slået fra.
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Tryk på LIVE for at slå LIVE Sound-tilstanden til/fra.

LIVE-indikatoren lyser.

1
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Forstærkning af baslyd og skabelse af mere kraftfuld lyd (EXTRA BASS)

Du kan forstærke baslyden og lytte til mere kraftfuld lyd (EXTRA BASS). På købstidspunktet er EXTRA BASS-tilstanden
slået til.
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Tryk på EXTRA BASS for at slå EXTRA BASS-tilstanden til/fra.

EXTRA BASS-indikatoren lyser rødt.

1
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Modtagelse af et opkald

Du kan foretage håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter HFP (Håndfriprofil) eller HSP
(Hovedtelefonprofil).
For at anvende denne funktion skal du sørge for, at der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning.
Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning som fulgte med
mobiltelefonen.

Bemærk!
For Apple iOS-enheder er systemet kompatibelt med iOS 10.0 eller senere.
En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på enheder med iOS 9.x eller tidligere.

Afhængigt af modellen af den mobiltelefon, det installerede operativsystem eller apps, fungerer visse håndfri opkaldsfunktioner
muligvis ikke korrekt.

Hvis der er tilsluttet mere end én BLUETOOTH-enhed til systemet (Multienhedstilslutning), kan du ikke modtage et telefonopkald.
Annuller multienhedstilslutningen. Afslut BLUETOOTH-tilslutningen eller slå BLUETOOTH-funktionen fra på andre BLUETOOTH-
enheder end den BLUETOOTH-mobiltelefon, som er i brug.

Lydstyrken for musikafspilning er anderledes. Juster lydstyrken under opkald.

Hvis opkalderen ikke kan høre eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du tale tættere på den indbyggede mikrofon i
systemet.

Støj kan opstå hvis systemet og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt. Placer BLUETOOTH-mobiltelefonen længere væk, hvis
der høres støj.

Tryk på (afspil/pause)/ (opkald) når der er et indgående opkald.

Når der ankommer et indgående opkald, sættes afspilningen på pause, og systemet udsender en ringetone.

Bemærk!
Hvis du holder ned på (afspil/pause)/ (opkald), når der er et indgående opkald, afvises opkaldet.

1

Tal ind i systemets indbyggede mikrofon.
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Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)
Foretagelse af en opringning
Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)
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2

Tryk på (afspil/pause)/ (opkald) for at afslutte opkaldet.3
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Foretagelse af en opringning

Du kan foretage håndfri opkald med en BLUETOOTH-mobiltelefon, som understøtter HFP (Håndfriprofil) eller HSP
(Hovedtelefonprofil).
For at anvende denne funktion skal du sørge for, at der er oprettet en BLUETOOTH-tilslutning.
Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se den betjeningsvejledning som fulgte med
mobiltelefonen.

Bemærk!
For Apple iOS-enheder er systemet kompatibelt med iOS 10.0 eller senere.
En BLUETOOTH-tilslutning er ikke til rådighed på enheder med iOS 9.x eller tidligere.

Afhængigt af modellen af den mobiltelefon, det installerede operativsystem eller apps, fungerer visse håndfri opkaldsfunktioner
muligvis ikke korrekt.

Hvis der er tilsluttet mere end én BLUETOOTH-enhed til højttaleren (Multienhedstilslutning), kan du ikke modtage et
telefonopkald. Annuller multienhedstilslutningen. Afslut BLUETOOTH-tilslutningen eller slå BLUETOOTH-funktionen fra på andre
BLUETOOTH-enheder end den BLUETOOTH-mobiltelefon, som er i brug.

Lydstyrken for musikafspilning er anderledes. Juster lydstyrken under opkald.

Hvis opkalderen ikke kan høre eller næsten ikke kan høre din stemme, skal du tale tættere på den indbyggede mikrofon i
systemet.

Støj kan opstå hvis systemet og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for tæt. Placer BLUETOOTH-mobiltelefonen længere væk, hvis
der høres støj.

Foretagelse af et opkald ved betjene den tilsluttede BLUETOOTH-mobiltelefon.

Når du foretager et opkald, sættes afspilning på pause, og systemet udsender en ringetone.
Når du anvender Speaker Add-funktionen eller den trådløse Party Chain-funktion, skal du tilslutte til det system,
hvorpå (BLUETOOTH)-indikatoren lyser blåt. I de følgende trin og betjeninger under et håndfri-opkald skal du
betjene det system, som er tilsluttet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

1

Tal ind i systemets indbyggede mikrofon, når den anden part svarer på opkaldet.2
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For at skifte telefonopkaldets udgang til mobiltelefonen og omvendt
Hold ned på (afspil/pause)/ (opkald) mens du snakker.

Tip!
Hvis din BLUETOOTH-mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.

Hvis du lyttede til musik inden opkaldet, genoptages afspilning, når opkaldet afsluttes.

Betjeninger kan variere afhængigt af BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
Afbrydelse af BLUETOOTH-tilslutningen (Efter brug)
Modtagelse af et opkald
Tilslutning af dette system med flere BLUETOOTH-enheder (Multienhedstilslutning)
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Tryk på (afspil/pause)/ (opkald) for at afslutte opkaldet.3
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Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app til kontrol af Sony-lydenheder, som er kompatible med "Sony | Music Center" vha. din
smartphone/iPhone.
For detaljer om "Sony | Music Center" skal du se den følgende URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Betjeninger, som kan udføres på systemet med "Sony | Music Center"

Afspilning af musikfiler, som er gemt på en enhed, som fx en smartphone, iPhone, USB-enhed

Ændring af lydindstillinger

Indstilling af strømindstillingerne som fx den automatiske slukkefunktion og BLUETOOTH-standbytilstanden

Indstilling af belysningstilstanden

Skift af BLUETOOTH-codecs (afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming)

Aktivering/deaktivering af stemmevejledningsfunktionen

Gruppering med andre lydsystemer (Speaker Add-funktion / trådløs Party Chain-funktion)

osv.

Tip!
Det du kan kontrollere med "Sony | Music Center" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationerne og designet af
appen kan muligvis blive ændret uden varsel.

Sørg for at anvende den seneste version af appen.

Relateret emne
Installering af "Sony | Music Center"
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Installering af "Sony | Music Center"

Installer "Sony | Music Center" på din smartphone, iPhone osv. fra App Store eller Google Play.

Tip!
Afhængigt af din kontrakt kan der påløbe kommunikationsafgifter ved downloading af appen.

Relateret emne
Dette kan du gøre med "Sony | Music Center"
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Download "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store og installer det.1

Når installationen gennemført, skal du starte "Sony | Music Center".2
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Dette kan du gøre med "Fiestable"

"Fiestable" er en app til betjening af Sony-lydenheder, som er kompatible med "Fiestable" fra smartphones, iPhone osv.

Betjeninger, som kan udføres på systemet med "Fiestable"

DJ Control
DJ-lydeffekter kan tilføjes.

Illumination
Du kan kontrollere lyset på systemet med flere indstillinger.

Motion Control
Du kan betjene systemet ved at ryste smartphonen, iPhone, osv.

Party Light
Du kan indstille lysfunktionen.

Tip!
Det du kan kontrollere med "Fiestable" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed. Specifikationen og designet af appen kan
muligvis blive ændret uden varsel.
Sørg for at anvende den seneste version af appen.

Relateret emne
Installering af "Fiestable"

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

57



Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Installering af "Fiestable"

Installer "Fiestable" på din smartphone, iPhone osv. på Google Play eller App Store.

Relateret emne
Installering af "Sony | Music Center"
Dette kan du gøre med "Fiestable"
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Download "Fiestable" fra Google Play eller App Store og installer det.1

Når installationen er fuldført, skal du starte "Fiestable" fra "Sony | Music Center"-skærmen.2
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Brug af stemmeassistancefunktionen (Google-app)

Ved at anvende Google-appfunktionen, som følger med Android-smartphonen, kan du tale ind i systemets mikrofon for
at betjene Android-smartphonen.
Det følgende viser, hvordan du anvender Google-appen.

Bemærk!
Google-appen kan ikke aktiveres, når du siger "OK Google" gennem systemets mikrofon, selv når Android-smartphonens [OK
Google]-indstilling er tændt.
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Vælg Google-appen som [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-smartphonen skal du vælge [Settings] - [Apps]. Der vises et gearikon i det øverste højre hjørne af
displayet.
Vælg gearikonet, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], og indstil derefter [Assist App] til Google-
appen.
Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen som fulgte med Android-smartphonen angående
detaljer.
For detaljer om Google-appen skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for Android-smartphonen
eller websiden for Google Play.

Bemærk!
Den seneste version af appen er muligvis nødvendig.

Google-appen kan muligvis ikke aktiveres fra systemet afhængigt af specifikationerne på Android-smartphonen.

1

Tilslut systemet til Android-smartphonen via BLUETOOTH-tilslutning.2

Mens systemet er tilsluttet med Android-smartphonen via BLUETOOTH-tilslutning, og Android-
smartphonen er på standby eller afspiller musik, skal du holde ned på (afspil/pause)/ (opkald) på
systemet i ca. 3 sekunder.

Google-appen er aktiveret, og du vil høre opstartslyden.

3

Foretag en anmodning til Google-appen gennem systemets mikrofon.

For detaljer om Google-appen, som fx apps som fungerer med Google-appen, skal du se den betjeningsvejledning,
som fulgte med Android-smartphonen.
Efter aktivering af Google-appen lyder der et bip, når der er gået et vist stykke tid uden nogen anmodninger, og
Google-appen vil blive deaktiveret.

4
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Brug af stemmeassistancefunktionen (Siri)

Ved at anvende Siri-funktionen, som følger med iPhone/iPod touch, kan du tale ind i systemets mikrofon for at betjene
iPhone/iPod touch.
Det følgende viser, hvordan du anvender Siri.

Bemærk!
Siri kan ikke aktiveres, når du siger "Hey Siri" gennem systemets mikrofon, selv når iPhone/iPod touch'ens [Allow “Hey Siri”]-
indstilling slået til.
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Aktiver Siri.

På iPhone/iPod touch skal du vælge [Settings] - [Siri] for at aktivere Siri.
Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen som fulgte med iPhone/iPod touch angående
detaljer.
For detaljer om Siri skal du se betjeningsvejledningen eller supportwebsiden for iPhone/iPod touch.

1

Tilslut systemet til iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-tilslutning.2

Mens systemet er tilsluttet med iPhone/iPod touch via BLUETOOTH-tilslutning, og iPhone/iPod touch er på
standby eller afspiller musik, skal du holde ned på (afspil/pause)/ (opkald) på systemet i ca. 3
sekunder.

Siri er aktiveret, og du vil høre opstartslyden.

3

Foretag en anmodning til Siri gennem systemets mikrofon.

For detaljer om Siri, som fx apps som fungerer med Siri, skal du se den betjeningsvejledning, som fulgte med
iPhone/iPod touch.

4
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Brug af en ekstern mikrofon

Du kan sende din stemme ud via systemet ved at tilslutte en dynamisk mikrofon med et normalt stik (medfølger ikke).

Bemærk!
Når du anvender den trådløse Party Chain- eller Speaker Add-funktion, udsendes lyden fra mikrofonen kun fra det system, som
mikrofonen er tilsluttet til.
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Drej MIC-niveauknappen hen på MIN for at reducere lydstyrkeniveauet for mikrofonen.1

Tilslut en ekstern mikrofon til MIC-stikket på systemet.2

Juster lydstyrken vha. MIC-niveauknappen.3

Snak eller syng ind i den tilsluttede mikrofon.4
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Brug af stemmevejledningen

Du kan høre stemmevejledning, når systemet går ind i BLUETOOTH-parringstilstanden, eller en BLUETOOTH-enhed er
ved at blive tilsluttet eller frakoblet fra systemet.

For at slå stemmevejledningstilstanden fra
Udfør trin to igen for at slå stemmevejledningstilstanden fra.

Tip!
På købstidspunktet er stemmevejledningstilstanden slået til.
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Tænd for systemet.1

Tap på [Music Center] på din smartphone, iPhone osv. for at starte appen.2

Tap på [GTK-XB72].3

Tap på [Settings].4

Tap på [Power Option].5

Tap på [VOICE GUIDANCE].6

Tap på [OFF] for at slå stemmevejledningstilstanden fra.7
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Lytning til indbygget lyddemonstration

Hold ned på EXTRA BASS i mere end 3 sekunder, mens systemet er tændt.
USB-funktionen vælges automatisk, og USB-indikatoren på systemet lyser. Derefter afspilles den indbyggede
lyddemonstration.

For at stoppe demonstrationen
Tryk gentagne gange på FUNCTION/ PAIRING for at vælge en anden funktion end USB-funktionen.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Om indikatorerne

(strøm)-indikator

(BLUETOOTH)-indikator

USB-indikator

AUDIO IN-indikator

ADD-indikator

W.PARTY CHAIN (Trådløs Party Chain)-indikator

LIVE-indikator

Slukker Systemet er slukket.

Lyser (grønt) Systemet er tændt.

Lyser (gult) Systemet er slukket, og BLUETOOTH-standbytilstanden er slået til.

Lyser BLUETOOTH-tilslutning er oprettet.

Blinker hurtigt Systemet går ind i parringstilstanden.

Blinker langsomt Systemet venter på en BLUETOOTH-enhed at tilslutte til.

Blinker Hver gang du trykker på -/+ (lydstyrke), blinker indikatoren én eller 3 gange.

Lyser USB-funktionen er valgt.

Blinker Hver gang du trykker på -/+ (lydstyrke), blinker indikatoren én eller 3 gange.

Lyser AUDIO IN-funktionen er valgt.

Blinker Hver gang du trykker på -/+ (lydstyrke), blinker indikatoren én eller 3 gange.

Blinker Systemet går ind i Speaker Add-tilstanden.

Lyser Speaker Add-funktionen anvendes på systemet.

Blinker Systemet går ind i den trådløse Party Chain-tilstand.

Lyser Den trådløse Party Chain-funktion anvendes på systemet.

Lyser LIVE Sound-tilstanden er slået til.
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EXTRA BASS-indikator

Relateret emne
Dele og kontrolknapper
Tilslutning af flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)
Musikafspilning med flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)
Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)
Trådløs lytning til musik med to systemer (Speaker Add-funktion)
Skift mellem dobbelttilstand og stereotilstand (Speaker Add-funktion)
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Slukker LIVE Sound-tilstanden er slået fra.

Lyser EXTRA BASS-tilstanden er slået til.

Slukker EXTRA BASS-tilstanden er slået fra.
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Om den trådløse BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for en rækkevidde af ca. 10 m.

Maksimal kommunikationsrækkevidde

Den maksimale kommunikationsrækkevidde kan muligvis være kortere under de følgende forhold.

Der er en forhindring som fx en person, metal eller en væg mellem systemet og BLUETOOTH-enheden.
En trådløs LAN-enhed er i brug i nærheden af systemet.
En mikroovn er i brug i nærheden af systemet.
En enhed, som genererer elektromagnetisk stråling, er i brug i nærheden af systemet.

Interferens fra andre enheder

Eftersom BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE802.11b/g) anvender den samme frekvens, kan der opstå
mikrobølgeinterferens, hvilket kan resultere i forringelse af kommunikationshastighed, støj eller ugyldig tilslutning, hvis
systemet anvendes i nærheden af en trådløs LAN-enhed. I sådan et tilfælde skal du gøre følgende.

Brug systemet mindst 10 m væk fra den trådløse LAN-enhed.

Hvis systemet bruges inden for 10 m af en trådløs LAN-enhed, skal du slukke for den trådløse LAN-enhed.

Interferens til andre enheder

Mikrobølger udsendt fra en BLUETOOTH-enhed kan muligvis påvirke betjeningen af elektronisk medicinudstyr. For at
undgå et eventuelt uheld skal du slukke for systemet og andre BLUETOOTH-enheder på de følgende steder.

Hvor der er brændbar gas til stede, på et hospital eller en benzintank
I nærheden af automatiske døre og en brandalarm

Bemærk!
For at kunne anvende BLUETOOTH-funktionen skal den BLUETOOTH-enhed, som skal tilsluttes, have den samme profil som
systemet. Bemærk også, at selvom den samme profil findes, kan funktionen af enheder muligvis variere afhængigt af deres
specifikationer.

På grund af egenskaberne af trådløs BLUETOOTH-teknologi kan den afspillede lyd på systemet muligvis være en smule
forsinket i forhold til lyden afspillet på BLUETOOTH-enheden, mens der tales på telefon eller lyttes til musik.

Systemet understøtter sikkerhedsfunktioner, som er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden, for at kunne give en
sikker forbindelse, når den trådløse BLUETOOTH-teknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt
af indstillingen. Vær påpasselig når du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.

Vi påtager os intet ansvar for lækage af information under BLUETOOTH-kommunikation.

Det kræves, at en enhed med BLUETOOTH-funktionen er i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden specificeret af
Bluetooth SIG, Inc. og er godkendt. Selv hvis den tilsluttede enhed er i overensstemmelse med den ovenfor nævnte
BLUETOOTH-standard, kan visse enheder muligvis ikke tilsluttes eller fungere korrekt afhængigt af enhedens funktioner eller
specifikationer.

Støj eller lydafbrydelse kan opstå afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet med systemet, kommunikationsmiljøet
eller anvendelsesmiljøet.

En enhed med en indbygget radio eller tuner kan ikke tilsluttes til systemet via BLUETOOTH, eftersom der muligvis kan opstå
støj i udsendelser.

Placer systemet længere væk fra et tv, radio eller tuner osv., eftersom der muligvis kan opstå støj i udsendelser.
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Om ophavsret

Android, Google Play og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

Android-robotten er reproduceret eller modificeret fra arbejde skabt og delt af Google og brugt i overensstemmelse
med betingelserne beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution-licensen.

MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller
distribuering af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.

BLUETOOTH® -ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af
sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.

N-Mark et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre lande.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod, iPod touch og Siri er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Brug af badget Made for Apple betyder, at et stykke tilbehør er blevet designet specifikt til brug med det eller de
Apple-produkter på badget, og det er blevet certificeret af udvikleren, at tilbehøret overholder Apples standarder for
ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og
bestemmelser.

LDAC™ og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Mærkerne ™ og ® er udeladt i dokumenterne.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
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Kundesupportwebsider

Du kan besøge de følgende kundesupportwebsider for at få supportinformation om dit system.

For kunder i Amerika:
https://www.sony.com/am/support

For kunder i Europa:
https://www.sony.eu/support

For kunder i andre lande/regioner:
https://www.sony-asia.com/support
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Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis systemet ikke fungerer som forventet, skal du prøve de følgende trin for at afhjælpe problemet.

Find symptomerne for problemet i denne Hjælpevejledning og prøv nogen af de afhjælpende handlinger, der er
angivet.

Nulstil systemet. (Se System fungerer ikke ordentligt..)

Søg efter information om problemet på kundesupportwebsiden.

Besøg kundesupportwebsiderne for at få supportinformation om dit system.

Relateret emne
Kundesupportwebsider
System fungerer ikke ordentligt.
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Strømmen tænder ikke.

Kontroller at netledningen er tilsluttet til AC IN-stikket på bagsiden af systemet.

Relateret emne
Tilslutning af systemet til en stikkontakt
Tænding for strømmen
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Systemet er gået ind i standbytilstand.

Dette er ikke en funktionsfejl. Systemet går automatisk ind i standbytilstand efter ca. 15 minutter, når der ikke er
nogen betjening eller nogen lydsignaludgang.

Relateret emne
Automatisk standbyfunktion
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Der er ingen lyd.

Juster lydstyrken.

Kontroller tilslutningen af det valgfri udstyr, hvis der er noget.

Tænd for det tilsluttede udstyr.

Relateret emne
Tilslutning af systemet til en stikkontakt
Tænding for strømmen
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Der er kraftig brummen eller støj.

Flyt systemet væk fra støjkilder.

Tilslut systemet til en anden stikkontakt.

Installer et støjfilter (medfølger ikke) til netledningen.

Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

Flyt systemet væk fra neonskilte og neonlys.
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Der høres en klikkende lyd, når systemet tændes.

Dette er driftslyden, og den opstår, når systemet fx tændes eller slukkes. Dette er ikke en funktionsfejl.
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Afspilning starter ikke.

Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

Kontroller informationen på websitet angående kompatible USB-enheder.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning med en USB-enhed
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Filer kan ikke afspilles.

Dataene er ikke gemt i det understøttede format.

USB-enheder formateret med andre filsystemer end FAT16 eller FAT32 er ikke understøttet.
Dette system understøtter FAT16 og FAT32, men visse USB-enheder understøtter muligvis ikke alle disse FAT. Se
betjeningsvejledningen til hver enkelt USB-enhed angående detaljer eller kontakt producenten.

Hvis du anvender en partitioneret USB-enhed, er det kun filer på den første partition, som kan afspilles.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

77



Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Der er ingen lyd under USB-afspilning.

USB-enheden er ikke tilsluttet korrekt. Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

Systemet understøtter ikke lydfilformatet.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning med en USB-enhed
Lytning til musik fra en USB-enhed
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Der er støj, overspring af eller forvrænget lyd under USB-afspilning.

Du anvender en uunderstøttet USB-enhed. Kontroller informationen på websitet angående kompatible USB-enheder.

Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er forvrænget. Støj kan muligvis have kommet med under
skabelsesprocessen af musik ved brug af computeren. Skab musikdataene igen.

Bithastigheden anvendt i kodning af lydfilen var lav. Send en lydfil med højere bithastighed til USB-enheden.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning med en USB-enhed
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Det tager lang tid, før afspilning starter.

Læseprocessen kan tage lang tid i de følgende tilfælde.

Der er mange mapper eller filer på USB-enheden.

Filstrukturen er ekstrem kompleks.

Hukommelseskapaciteten er stor.

Den interne hukommelse er fragmenteret.
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USB-enheden registreres ikke.

Sluk for systemet og tilslut USB-enheden igen, og tænd derefter for systemet.

USB-enheden fungerer ikke ordentligt. Se betjeningsvejledningen til USB-enheden om hvordan du afhjælper dette
problem.

Relateret emne
Tænding for strømmen
Slukning for strømmen (Standbytilstand)
Tilslutning med en USB-enhed
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Parring kan ikke udføres.

Flyt BLUETOOTH-enheden tættere på systemet.

Parring er muligvis ikke mulig, hvis der er andre BLUETOOTH-enheder til stede i nærheden af systemet. I dette
tilfælde skal du slukke for de andre BLUETOOTH-enheder.

Sørg for at indtaste den korrekte adgangsnøgle, når du vælger systemets navn (dette system) på BLUETOOTH-
enheden.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
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BLUETOOTH-enheden kan ikke detektere systemet.

Kontroller, om BLUETOOTH-signalet er slået til.

Relateret emne
Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet
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Tilslutning er ikke mulig.

Den BLUETOOTH-enhed, som du forsøgte at tilslutte, understøtter ikke A2DP-profilen, og kan ikke tilsluttes til
systemet.

Aktiver BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden.

Opret en tilslutning fra BLUETOOTH-enheden.

Parringsregistreringsinformationen er blevet slettet.
Udfør parringsbetjeningen igen.

Relateret emne
Parring og tilslutning med BLUETOOTH-enheder
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iPhone/iPod kan ikke tilsluttes til systemet.

Systemet er kompatibelt med iOS 10.0 eller senere.

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

85



Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Der er overspring i lyden eller den svinger, eller forbindelsen er mistet.

Systemet og BLUETOOTH-enheden er for langt væk fra hinanden.

Hvis der er forhindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal forhindringerne fjernes eller undgås.

Hvis der er udstyr, som genererer elektromagnetisk stråling, som fx et trådløst LAN, anden BLUETOOTH-enhed eller
en mikroovn i nærheden, skal de flyttes væk.

Vælg den passende lydcodecindstilling.

Relateret emne
Valg af afspilningskvaliteten for BLUETOOTH-lydstreaming (Codec)
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Lyden af din BLUETOOTH-enhed kan ikke høres på dette system.

Skru først op for lydstyrken på din BLUETOOTH-enhed og juster derefter lydstyrken vha. –/+ (lydstyrke).
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Der er kraftig brummen, støj eller forvrænget lyd.

Hvis der er forhindringer mellem systemet og din BLUETOOTH-enhed, skal forhindringerne fjernes eller undgås.

Hvis der er udstyr, som genererer elektromagnetisk stråling, som fx et trådløst LAN, anden BLUETOOTH-enhed eller
en mikroovn i nærheden, skal de flyttes væk.

Skru ned for lydstyrken på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.
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Kablet Party Chain-funktion kan ikke aktiveres.

Kontroller tilslutningerne.

Sørg for, at lydkablerne er tilsluttet korrekt.

Relateret emne
Tilslutning af flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)
Musikafspilning med flere lydsystemer (Kablet Party Chain-funktion)
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Kablet Party Chain-funktion fungerer ikke ordentligt.

Sluk for systemet. Tænd derefter for det igen for at aktivere den kablede Party Chain-funktion.

Kontroller, om BLUETOOTH-signalet er slået til.

Relateret emne
Tænding eller slukning for BLUETOOTH-signalet
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BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under trådløs Party Chain-
funktion.

Efter tilslutning af alle systemer skal du udføre parring og tilslutningsbetjeninger mellem BLUETOOTH-enheden og
festværten.

Relateret emne
Trådløs afspilning vha. flere lydsystemer (Trådløs Party Chain-funktion)
Afslutning af den trådløse Party Chain-funktion
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BLUETOOTH-enheden kan ikke tilsluttes til systemet under Speaker Add-funktion.

Efter tilslutning af to af de samme systemer skal du udføre parring og tilslutningsbetjeninger mellem BLUETOOTH-
enheden og værtssystemet.

Relateret emne
Trådløs lytning til musik med to systemer (Speaker Add-funktion)

4-748-030-31(1) Copyright 2019 Sony Corporation

92



Hjælpevejledning

Lydsystem til hjemmet
GTK-XB72

Der er ingen mikrofonlyd.

Drej på MIC-niveauknappen for at justere lydstyrkeniveauet for mikrofonen.

Sørg for at mikrofonen er tændt.
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Der er akustisk feedback.

Reducer lydstyrken.

Flyt mikrofonen væk fra systemet eller ændr retningen på mikrofonen.
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System fungerer ikke ordentligt.

Nulstil systemet til standardindstillingerne fra fabrikken.
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Kobl netledningen fra systemet, og kobl den derefter til igen.1

Tryk på  (strøm) for at tænde for systemet.2

Hold ned på FUNCTION/ PAIRING og – (lydstyrke) på systemet i mere end 5 sekunder.

Efter alle indikatorerne på systemet blinker i mere end 3 sekunder, nulstilles alle brugerkonfigurerede indstillinger
som fx parringsregistreringsinformationen til standardindstillingerne fra fabrikken.
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