
Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Παρακάτω επεξηγείται ο τρόπος χρήσης αυτού του συστήματος. Επιλέξτε ένα θέμα από τον πινάκα πλοήγησης.

Έναρξη χρήσης

Εξαρτήματα και χειριστήρια

Μεταφορά/τοποθέτηση του συστήματος

Πηγή τροφοδοσίας

Σύνδεση του συστήματος σε πρίζα AC

Ενεργοποίηση του συστήματος

Απενεργοποίηση της συσκευής (Κατάσταση αναμονής)

Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH

Λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής

Λειτουργία φωτισμού

Απόλαυση μουσικής με τον φωτισμό (Φωτισμός)

Λειτουργία επίδειξης

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης
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Πραγματοποίηση συνδέσεων

Συσκευή USB

Σύνδεση με μια συσκευή USB

Συσκευή BLUETOOTH®

Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH

Σύνδεση με μια συσκευή συμβατή με το NFC με ένα άγγιγμα (NFC)

Εξωτερική συσκευή ήχου

Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή ήχου, κ.λπ.

Ακρόαση μουσικής

Συσκευή USB

Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB

Συσκευή BLUETOOTH

Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH (Κωδικοποιητής)

Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)

Σύνδεση αυτού του συστήματος με πολλαπλές συσκευές BLUETOOTH (Σύνδεση πολλαπλών συσκευών)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σήματος BLUETOOTH

Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain

Σύνδεση πολλαπλών ηχοσυστημάτων (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)

Απόλαυση αναπαραγωγής μουσικής με πολλαπλά ηχοσυστήματα (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)

Λειτουργία Ασύρματου Party Chain

Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχοσυστημάτων (Λειτουργία Ασύρματου Party Chain)

Τερματισμός της λειτουργίας Ασύρματου Party Chain

Λειτουργία Speaker Add

Ακρόαση μουσικής ασύρματα με δύο συστήματα (Λειτουργία Speaker Add)

Εναλλαγή ανάμεσα στη διπλή λειτουργία και τη στερεοφωνική λειτουργία (λειτουργία Speaker Add)

Τερματισμός της λειτουργίας Speaker Add

Εξωτερική συσκευή ήχου

Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή ήχου, κ.λπ.

Ρύθμιση του ήχου
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Προσθήκη ενός live εφέ ήχου (LIVE Sound)

Ενίσχυση του ήχου των μπάσων και δημιουργία πιο δυνατού ήχου (EXTRA BASS)

Τηλεφωνικές κλήσεις

Λήψη κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Χρήση αποκλειστικών εφαρμογών

Χρήση του "Sony | Music Center"

Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"

Εγκατάσταση του "Sony | Music Center"

Χρήση του Fiestable

Τι μπορείτε να κάνετε με το "Fiestable"

Εγκατάσταση του "Fiestable"

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής υποβοήθησης

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής υποβοήθησης (εφαρμογή Google)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής υποβοήθησης (Siri)

Χρήση εξωτερικού μικροφώνου

Διάφορες λειτουργίες

Χρήση της Φωνητικής καθοδήγησης

Ακρόαση της ενσωματωμένης επίδειξης ήχου

Πληροφορίες

Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες

Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH

Για τα πνευματικά δικαιώματα

Διαδικτυακές τοποθεσίες υποστήριξης πελατών

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι μπορώ να κάνω για την επίλυση ενός προβλήματος;

Τι μπορώ να κάνω για την επίλυση ενός προβλήματος;

Γενικά

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
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Το σύστημα έχει μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Δεν ακούγεται ήχος.

Ακούγεται έντονος βόμβος ή θόρυβος.

Ακούγεται ένας ήχος "κλικ" όταν το σύστημα ενεργοποιείται.

Αναπαραγωγή μέσω USB

Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων.

Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή από τη συσκευή USB.

Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος χάνεται ή ακούγεται παραμορφωμένος κατά την αναπαραγωγή από τη συσκευή USB.

Απαιτείται πολύς χρόνος για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

Σύνδεση BLUETOOTH

Δεν μπορεί να εκτελεστεί η σύζευξη.

Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να ανιχνεύσει το σύστημα.

Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.

Το iPhone/iPod δεν μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα.

Ο ήχος χάνεται ή έχει διακυμάνσεις ή χάνεται η σύνδεση.

Ο ήχος από τη συσκευή BLUETOOTH δεν ακούγεται σε αυτό το σύστημα.

Υπάρχει έντονος βόμβος, θόρυβος ή ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος.

Αναπαραγωγή σε πολλαπλά συστήματα

Η λειτουργία Ενσύρματου Party Chain δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Η λειτουργία Ενσύρματου Party Chain δεν λειτουργεί κανονικά.

Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Ασύρματου Party Chain.

Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Speaker Add.

Καραόκε

Δεν παράγεται ήχος από το μικρόφωνο.

Υπάρχει μικροφωνισμός.

Επαναφορά

Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Εξαρτήματα και χειριστήρια

Μπροστινή όψη

Πίσω όψη

Φωτισμός ηχείων1.
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Πάνω πλευρά

Υποδοχή AC IN1.

Κουμπί PARTY CHAIN με ενδεικτική λυχνία2.

Υποδοχές εξόδου και εισόδου ήχου
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση με τον ακόλουθο
τρόπο:
Υποδοχές AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

Συνδέστε με τις υποδοχές εισόδου ήχου προαιρετικού εξοπλισμού.

Συνδέστε με ένα άλλο ηχοσύστημα για να απολαύσετε τη λειτουργία Party Chain.

Υποδοχές AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

Συνδέστε με τις υποδοχές εξόδου ήχου μιας τηλεόρασης ή εξοπλισμού ήχου/βίντεο. Ο ήχος παράγεται μέσω
αυτού του συστήματος.

Συνδέστε με ένα άλλο ηχοσύστημα για να απολαύσετε τη λειτουργία Party Chain.

3.

Κουμπί στάθμης έντασης ήχου MIC (MIN/MAX)4.

Υποδοχή MIC5.

Θύρα (USB)
Χρησιμοποιήστε την για τη σύνδεση μιας συσκευής USB.

6.
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Κουμπί (λειτουργία) με ενδεικτική λυχνία1.

Ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH)2.

Ενδεικτική λυχνία USB3.

Ενδεικτική λυχνία AUDIO IN4.

Κουμπί FUNCTION/ PAIRING

Πατήστε το επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία BLUETOOTH, USB ή AUDIO IN.

Όταν επιλεγεί η λειτουργία BLUETOOTH, πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη
BLUETOOTH.

Πατήστε για να διακόψετε την ενσωματωμένη επίδειξη ήχου.

5.

Κουμπιά / (προηγούμενο/επόμενο)
Πατήστε για επιλογή κομματιού ή αρχείου.

6.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο7.

Κουμπί (αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση)*8.

(Σήμα N)9.

Κουμπί ADD με ενδεικτική λυχνία10.

Κουμπί W.PARTY CHAIN/ LIGHT με ενδεικτική λυχνία11.

Κουμπί LIVE με ενδεικτική λυχνία12.

Κουμπί EXTRA BASS με ενδεικτική λυχνία13.

Κουμπιά –/+ (ένταση ήχου)*14.

8



Σχετικό θέμα
Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση.

Τα (αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση) και το + (ένταση ήχου) έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως
σημείο αναφοράς κατά τον χειρισμό του συστήματος.

*
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Μεταφορά/τοποθέτηση του συστήματος

Προτού μεταφέρετε το σύστημα, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα.

Σημείωση
Για την αποφυγή τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στα γύρω οικιακά αντικείμενα, κρατάτε το σύστημα σωστά όπως
απεικονίζεται παραπάνω κατά τη μεταφορά του συστήματος.

Για την τοποθέτηση του συστήματος στο πλάι

Μπορείτε να τοποθετήσετε το σύστημα στο πλάι όπως απεικονίζεται παρακάτω. (Φροντίστε να τοποθετήσετε στο πλάι
την πλευρά με τα ελαστικά πέλματα.)

Υπόδειξη
Όταν αλλάζετε τον προσανατολισμό του συστήματος, τα τουίτερ που παράγουν ήχο για το αριστερό και δεξί κανάλι αλλάζουν στις
άνω δύο μονάδες αυτόματα.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Σύνδεση του συστήματος σε πρίζα AC

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση του συστήματος
Απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Εισαγάγετε γερά το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC (παρέχεται) στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος
του συστήματος και κατόπιν σε μια πρίζα AC ( ).

Το σύστημα ενεργοποιείται σε λειτουργία επίδειξης και ο φωτισμός ηχείων αρχίζει να αναβοσβήνει αυτόματα.

1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ενεργοποίηση του συστήματος

Σχετικό θέμα
Απενεργοποίηση της συσκευής (Κατάσταση αναμονής)
Σύνδεση του συστήματος σε πρίζα AC

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε το (λειτουργία).

Η ενδεικτική λυχνία (λειτουργία) ανάβει με πράσινο χρώμα.

1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Απενεργοποίηση της συσκευής (Κατάσταση αναμονής)

Σχετικό θέμα
Λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής
Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε το (λειτουργία).

Η ενδεικτική λυχνία (λειτουργία) σβήνει.*

1

Η ενδεικτική λυχνία (λειτουργία) ανάβει με πορτοκαλί χρώμα όταν η λειτουργία κατάστασης αναμονής BLUETOOTH είναι
ενεργοποιημένη.

*
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH

Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH επιτρέπει στο σύστημα να ενεργοποιείται αυτόματα όταν δημιουργείτε μια
σύνδεση BLUETOOTH από μια συσκευή BLUETOOTH. Κατά τη στιγμή της αγοράς, αυτή η ρύθμιση είναι
απενεργοποιημένη. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να διαμορφωθεί μόνο με τη χρήση του "Sony | Music Center". Για
λεπτομέρειες σχετικά με το "Sony | Music Center", ανατρέξτε στην ενότητα Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music
Center".

Πατήστε το (λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Η ενδεικτική λυχνία (λειτουργία) ανάβει με πράσινο χρώμα.

1

Πατήστε το [Music Center] στο smartphone, iPhone, κ.λπ. για να ξεκινήσει η εφαρμογή.2

Πατήστε [GTK-XB72].3

Πατήστε [Settings].4
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Για απενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH
Εκτελέστε πάλι τα βήματα έως  και απενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμονής BLUETOOTH.
Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH απενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία AUDIO IN αναβοσβήνει μία φορά.

Υπόδειξη
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH, η ενδεικτική λυχνία (λειτουργία) ανάβει με πορτοκαλί χρώμα ενώ το
σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση του συστήματος
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε [Power Option].5

Πατήστε [BT Standby].6

Πατήστε [ON] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής BLUETOOTH.

Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH ενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία AUDIO IN αναβοσβήνει 3 φορές.

7
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής

Αν το σύστημα με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες
για περίπου 15 λεπτά, τότε απενεργοποιείται αυτόματα. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία Αυτόματης κατάστασης
αναμονής είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση
Η λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής δεν εκτελείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική συσκευή στην υποδοχή MIC.

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία BLUETOOTH

Καμία λειτουργία στο σύστημα και στη συσκευή BLUETOOTH.

Η λειτουργία hands-free είναι απενεργοποιημένη και δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) σε κάποιο κινητό τηλέφωνο
(smartphone). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας.

Δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) σε συσκευή BLUETOOTH, όπως ένα WALKMAN®.

Σημείωση
Η λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής δεν είναι διαθέσιμη ενώ το σύστημα είναι συνδεδεμένο με ένα iPhone/iPod touch
μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.

Όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία AUDIO IN ή σε λειτουργία USB

Καμία λειτουργία στο σύστημα.

Δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) σε συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή AUDIO IN ή η μουσική
(ήχος) μιας συσκευής ήχου που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN είναι πολύ χαμηλή.

Σημείωση
Καμία συσκευή BLUETOOTH δεν είναι συνδεδεμένη στο σύστημα μέσω HFP/HSP.

Για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης κατάστασης αναμονής

Υπόδειξη
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής χρησιμοποιώντας το "Sony |
Music Center".

Πατήστε παρατεταμένα το (λειτουργία) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
Όταν η λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής είναι απενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία του (λειτουργία)
αναβοσβήνει μία φορά.
Όταν η λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής είναι ενεργοποιημένη, η ενδεικτική λυχνία (λειτουργία)
αναβοσβήνει 3 φορές.

1.
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Απόλαυση μουσικής με τον φωτισμό (Φωτισμός)

Το σύστημα ανάβει μαζί με τη μουσική για να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα. Κατά τη στιγμή της αγοράς, αυτή η ρύθμιση
είναι ενεργοποιημένη.

Για απενεργοποίηση (φωτισμός σβηστός) ή ενεργοποίηση (φωτισμός αναμμένος) της λειτουργίας
φωτισμού
Πατήστε παρατεταμένα το W.PARTY CHAIN/ LIGHT για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ενεργοποιηθεί/
απενεργοποιηθεί η λειτουργία φωτισμού.
Πατώντας πάλι παρατεταμένα το κουμπί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, η λειτουργία φωτισμού ενεργοποιείται/
απενεργοποιείται ξανά.

Υπόδειξη
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Illumination" στο "Sony | Music Center", μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία φωτισμού ή να επιλέξετε διάφορους τρόπους λειτουργίας φωτισμού.

RAVE: Για μουσική dance με έντονη χρήση αναλαμπών (φλας)
Η επιλογή RAVE ορίζεται από προεπιλογή.

CHILL: Για χαλαρωτική μουσική

RANDOM FLASH OFF: Για όλα τα είδη μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής dance χωρίς αναλαμπές (φλας)

HOT: Θερμά χρώματα

COOL: Ψυχρά χρώματα

STROBE: Χρήση λευκών αναλαμπών (φλας)

κ.λπ.

Ενεργοποιήστε το σύστημα.

Η ενδεικτική λυχνία (λειτουργία) ανάβει με πράσινο χρώμα.
Ανάβουν τα μέρη του συστήματος που απεικονίζονται παρακάτω.

1
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Σημείωση
Αν η φωτεινότητα του φωτισμού είναι πολύ έντονη, ανάψτε τα φώτα του δωματίου ή απενεργοποιήστε τον φωτισμό.

Σχετικό θέμα
Απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη κατά τη στιγμή της αγοράς. Όταν συνδέετε το σύστημα σε πρίζα AC
χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας AC, ο φωτισμός ηχείων ανάβει αυτόματα.

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης
Πατήστε παρατεταμένα το W.PARTY CHAIN/ LIGHT κατά τη διάρκεια της κατάστασης αναμονής.

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε παρατεταμένα το W.PARTY CHAIN/ LIGHT για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα ενώ εκτελείται
η επίδειξη.

Η επίδειξη τελειώνει και ο φωτισμός ηχείων απενεργοποιείται.

1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Σύνδεση με μια συσκευή USB

Συμβατές συσκευές USB
Συσκευές USB συμβατές με USB κλάσης μαζικής αποθήκευσης

Συσκευές USB με διαμόρφωση συστήματος αρχείων FAT (εκτός exFAT)

Μερικές συσκευές USB μπορεί να μη λειτουργήσουν με το σύστημα ακόμα και αν αυτές οι συσκευές πληρούν τις
παραπάνω συνθήκες.
Η χρήση συσκευών iPhone/iPod μέσω σύνδεσης USB δεν υποστηρίζεται.

Σημείωση
Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή USB. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο λειτουργίας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή USB.

Μη συνδέετε το σύστημα και τη συσκευή USB μέσω διανομέα USB.

Όταν συνδεθεί η συσκευή USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής USB. Αν η συσκευή USB περιέχει μεγάλο
αριθμό φακέλων ή αρχείων, η ολοκλήρωση της ανάγνωσης των περιεχομένων της συσκευής USB ενδέχεται να απαιτήσει πολύ
χρόνο.

Με ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές USB, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας από το
σύστημα.

Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με κάθε λογισμικό κωδικοποίησης/εγγραφής. Αν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου της
συσκευής USB εκτελέστηκε αρχικά με μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, ο ήχος να
διακόπτεται, ή να μην αναπαράγονται.

Το σύστημα αυτό δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Σχετικό θέμα
Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία USB στο σύστημα.1

Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα (USB).2
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH

Όταν πραγματοποιείτε σύζευξη με δύο ή περισσότερες συσκευές BLUETOOTH, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία
σύζευξης για την κάθε συσκευή.
Προτού χειριστείτε το σύστημα, φροντίστε να κάνετε τα ακόλουθα:

Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση 1 m από το σύστημα.

Σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH.

Μειώστε την ένταση ήχου στη συσκευή BLUETOOTH και στο σύστημα για να αποφύγετε τυχόν απότομη έξοδο
δυνατού ήχου από το σύστημα. Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η ένταση ήχου της συσκευής μπορεί να είναι
συγχρονισμένη με το σύστημα.

Να έχετε κοντά σας τις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH για αναφορά.

Επιλέξτε τη λειτουργία BLUETOOTH.

Υπόδειξη
Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες σύζευξης στο σύστημα (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH
για πρώτη φορά μετά την αγορά), η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) αναβοσβήνει και το σύστημα μεταβαίνει σε
λειτουργία σύζευξης. Προχωρήστε στο βήμα .

Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, το σύστημα προσπαθεί να πραγματοποιήσει σύνδεση BLUETOOTH με την τελευταία
συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH. Αν η συσκευή βρίσκεται κοντά και η λειτουργία της BLUETOOTH είναι
ενεργοποιημένη, η σύνδεση BLUETOOTH δημιουργείται αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) παραμένει
αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH ή απενεργοποιήστε τη συσκευή
BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη.

1

Πατήστε το (λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.1.

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH).2.

Πατήστε παρατεταμένα το FUNCTION/ PAIRING μέχρι να ακούσετε τη φωνητική καθοδήγηση "Bluetooth
pairing" (Σύζευξη BLUETOOTH) και να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα η ενδεικτική λυχνία
(BLUETOOTH).

2
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Υπόδειξη
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία μιας συσκευής BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη
συσκευή BLUETOOTH.

Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH για να ανιχνεύσει το σύστημα.

Όταν εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH μια λίστα με τις συσκευές που ανιχνεύτηκαν, επιλέξτε
[GTK-XB72].
Αν απαιτείται κλειδί πρόσβασης* στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH εισαγάγετε το [0000].

3

Το "κλειδί πρόσβασης" ενδέχεται να ονομάζεται επίσης "κωδικός", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κωδικός πρόσβασης".*

Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH από τη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH, ακούτε τη φωνητική καθοδήγηση "Bluetooth Connected" (Bluetooth
συνδέθηκε) και η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) αλλάζει σε σταθερά αναμμένη, ενώ πριν αναβόσβηνε.

Αν η σύνδεση BLUETOOTH δεν δημιουργηθεί, επαναλάβετε από το βήμα .

4
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Σημείωση
Για συσκευές Apple iOS, το σύστημα είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση.

Το σύστημα εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης έπειτα από περίπου 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH)
αναβοσβήνει αργά. Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες σύζευξης δεν είναι αποθηκευμένες στο σύστημα, όπως στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις, το σύστημα δεν εξέρχεται από τη λειτουργία σύζευξης. Αν το σύστημα εξέλθει από τη λειτουργία σύζευξης προτού
ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναλάβετέ την από το βήμα .

Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη των συσκευών BLUETOOTH, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε σύζευξή τους ξανά, εκτός από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Οι πληροφορίες σύζευξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή, κ.λπ.

Το σύστημα έχει ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη με 8 συσκευές και πρόκειται να συζευχθεί και άλλη συσκευή.
Το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με έως και 8 συσκευές. Αν πραγματοποιηθεί σύζευξη μιας καινούριας
συσκευής αφού έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύζευξη άλλων 8 συσκευών, η συσκευή που πραγματοποίησε σύζευξη νωρίτερα
από όλες αντικαθίσταται από την καινούρια.

Οι πληροφορίες σύζευξης του συστήματος έχουν διαγραφεί από τη συσκευή BLUETOOTH.

Μετά την επαναφορά του συστήματος, ίσως να μην είναι δυνατή η σύνδεσή του με το iPhone/iPod σας. Σε αυτή την
περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης του συστήματος στο iPhone/iPod και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία
σύζευξης.

Το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει σύζευξη με πολλές συσκευές, όμως μπορεί να αναπαράγει μουσική μόνο από μια
συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα
Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Σύνδεση με μια συσκευή συμβατή με το NFC με ένα άγγιγμα (NFC)

Αγγίζοντας το σύστημα με μια συσκευή συμβατή με το NFC όπως ένα smartphone, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα
και κατόπιν προχωρά στη σύζευξη και τη σύνδεση BLUETOOTH.

Συμβατά smartphone
Smartphone συμβατά με το NFC με εγκατεστημένο Android™ 4.1 ή νεότερη έκδοση

Σημείωση
Ανάλογα με τη συσκευή σας BLUETOOTH που είναι συμβατή με το NFC, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC εκ
των προτέρων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH.

Για τον τερματισμό της σύνδεσης BLUETOOTH
Αγγίξτε πάλι τη συσκευή BLUETOOTH στο Σήμα N πάνω στο σύστημα.

Υπόδειξη
Αν η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH αποτύχουν, κάντε τα ακόλουθα:

Αφαιρέστε τη θήκη από τη συσκευή BLUETOOTH, αν χρησιμοποιείτε θήκη που διατίθεται στο εμπόριο.

Αγγίξτε πάλι τη συσκευή BLUETOOTH στο Σήμα N πάνω στο σύστημα.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Αγγίξτε τη συσκευή BLUETOOTH στο Σήμα N πάνω στο σύστημα μέχρι η συσκευή BLUETOOTH να
ανταποκριθεί στο σύστημα.

Ολοκληρώστε τη σύνδεση ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στη συσκευή BLUETOOTH.

1

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου στη συσκευή BLUETOOTH.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας BLUETOOTH.

2
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή ήχου, κ.λπ.

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου συνδέοντας τη συσκευή στο σύστημα με ένα καλώδιο
ήχου (δεν παρέχεται).

Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή ήχου και τις υποδοχές του AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R του συστήματος
με ένα καλώδιο ήχου.

1

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία AUDIO IN στο
σύστημα.

2

Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.3

Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του ήχου στο σύστημα. Αν η στάθμη της έντασης του ήχου εξακολουθεί να είναι πολύ
χαμηλή, ρυθμίστε τη στάθμη της έντασης ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

4
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Υπόδειξη
Αν είναι ενεργή η σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του συστήματος και του κινητού τηλεφώνου (smartphone/iPhone) μέσω
HFP/HSP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία hands-free ενώ ακούτε μουσική από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή
ήχου.

Αν το σύστημα ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες για περίπου 15 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα και η σύνδεση
BLUETOOTH τερματίζεται.

Καμία λειτουργία στο σύστημα.
Δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή ήχου ή η μουσική (ήχος) της συνδεδεμένης εξωτερικής
συσκευής ήχου είναι πολύ χαμηλή.
Καμία συσκευή BLUETOOTH δεν είναι συνδεδεμένη στο ηχείο μέσω HFP/HSP.

Σημείωση
Όταν αναπαράγεται μουσική στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή ήχου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
(αναπαραγωγή/παύση) και / (προηγούμενο/επόμενο) στο σύστημα για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως παύση, άμεση
μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού και άμεση μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.

Σχετικό θέμα
Λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB

Το σύστημα υποστηρίζει τα ακόλουθα φορμά αρχείων ήχου.

MP3: επέκταση αρχείου [.mp3]

WMA: επέκταση αρχείου [.wma]

AAC: επέκταση αρχείου [.m4a/.mp4/.3gp]

WAV: επέκταση αρχείου [.wav]

Υπόδειξη
Από τη στιγμή που το σύστημα και η συσκευή USB συνδεθούν, μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή πατώντας τα
(αναπαραγωγή/παύση) και (προηγούμενο)/ (επόμενο).

Σημείωση
Το σύστημα αυτό δεν διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων ήχου από συσκευή USB στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τα 999.

όταν ο αριθμός των φακέλων σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τους 75 (συμπεριλαμβανομένων του φακέλου "ROOT" και των
κενών φακέλων).

Οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των φακέλων. Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους
αρχείων ή φακέλους που δεν χρειάζεστε σε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία ήχου.

Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος μέχρι 8 φακέλων.

Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παρακάμπτονται.

Ας σημειωθεί ότι ακόμη και όταν το όνομα αρχείου διαθέτει τη σωστή επέκταση αρχείου, αν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, το
σύστημα ενδέχεται να παραγάγει θόρυβο ή να προκληθεί δυσλειτουργία.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία USB στο σύστημα.1

Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα (USB).2

Πατήστε το (αναπαραγωγή/παύση) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.3

28



Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής από μια συσκευή BLUETOOTH και να τη χειρίζεστε από το σύστημα
μέσω σύνδεσης BLUETOOTH, αν υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε ασύρματα περιεχόμενο ήχου υψηλής ποιότητας.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου και να χειρίζεστε την αναπαραγωγή, την παύση ή τη μετάβαση
στην αρχή του επόμενου/τρέχοντος κομματιού.
 
Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες λειτουργίας
που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σημείωση
Βεβαιωθείτε από πριν ότι η ένταση ήχου στη συσκευή BLUETOOTH και το σύστημα είναι ρυθμισμένες σε ένα μεσαίο επίπεδο για
να αποφύγετε την απότομη έξοδο δυνατού ήχου από το σύστημα.
Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η ρύθμιση της έντασης ήχου του συστήματος μπορεί να μην είναι δυνατή από τη συσκευή
BLUETOOTH όταν η αναπαραγωγή στη συσκευή είναι σταματημένη/σε παύση.

Συνδέστε το σύστημα με τη συσκευή BLUETOOTH.

Η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) ανάβει με μπλε χρώμα όταν δημιουργηθεί η σύνδεση BLUETOOTH.

1

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH.2

Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το -/+ (ένταση ήχου) στο σύστημα ή μέσω της συσκευής BLUETOOTH.3
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Σημείωση
Αν είναι κακή η κατάσταση επικοινωνίας, μπορεί η συσκευή BLUETOOTH να αντιδράσει λανθασμένα στις λειτουργίες στο
σύστημα.

Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, μπορεί να είναι απαραίτητο να πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ή να ορίσετε τη
ρύθμιση εξόδου ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

Μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή του ήχου ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα,
το περιβάλλον επικοινωνίας ή τη χρήση του περιβάλλοντος.

Σχετικό θέμα
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH
(Κωδικοποιητής)

Αυτό το σύστημα σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε ρυθμίσεις αναπαραγωγής όχι μόνο για το SBC, αλλά επίσης και
για τα AAC και LDAC, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής ποιότητας μέσω της σύνδεσης BLUETOOTH.

Υπόδειξη
Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από τη Sony, η οποία επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου
ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμη και μέσω σύνδεσης BLUETOOTH. Σε αντίθεση με άλλες συμβατές με BLUETOOTH
τεχνολογίες κωδικοποίησης, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς καμία υποβάθμιση του περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης*1 και
καθιστά εφικτή τη μετάδοση σχεδόν τριπλάσιου όγκου δεδομένων*2 σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, μέσω ασύρματου δικτύου
BLUETOOTH με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, χάρη στην αποτελεσματική κωδικοποίηση και τη βελτιστοποιημένη πακετοποίηση.

Σημείωση
Μπορείτε να απολαύσετε υψηλότερη ποιότητα ήχου όταν η συσκευή πηγής είναι συμβατή με τους κωδικοποιητές AAC/LDAC και
αυτή η λειτουργία είναι ρυθμισμένη στο [AUTO]. Ωστόσο, ο ήχος μπορεί να διακοπεί ανάλογα με τις συνθήκες της επικοινωνίας
BLUETOOTH. Αν συμβεί αυτό, θέστε τη λειτουργία στο [SBC].

Σχετικό θέμα
Χρήση της λειτουργίας αναμονής BLUETOOTH

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε παρατεταμένα τα FUNCTION/ PAIRING και + (ένταση ήχου) για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα.

Όταν ο κωδικοποιητής αλλάζει σε [SBC], η ενδεικτική λυχνία Audio IN αναβοσβήνει μία φορά.
Όταν ο κωδικοποιητής αλλάζει σε [Auto], η ενδεικτική λυχνία Audio IN αναβοσβήνει 3 φορές.

1

Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Music Center" και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή κωδικοποιητή ήχου από τις δύο ακόλουθες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας
το σύστημα ή το "Sony | Music Center." Κατά τη στιγμή της αγοράς, αυτή η ρύθμιση είναι ρυθμισμένη σε
[AUTO].

[AUTO]: Το σύστημα ανιχνεύει τον κωδικοποιητή που χρησιμοποιείται στη συσκευή πηγής και
αυτόματα επιλέγει τον βέλτιστο κωδικοποιητή από τις επιλογές "SBC", "AAC"* ή "LDAC"*.

[SBC]: Το "SBC" εφαρμόζεται πάντα ανεξάρτητα από τον κωδικοποιητή που χρησιμοποιείται στη
συσκευή πηγής.

2

Διαθέσιμο μόνο όταν ο κωδικοποιητής υποστηρίζεται από τη συσκευή σας BLUETOOTH.*

Εξαιρείται το περιεχόμενο μορφής DSD.*1
Σε σύγκριση με το SBC (Subband Codec) όταν επιλέγεται ρυθμός μετάδοσης bit 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz).*2
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)

Όταν σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής με τη συσκευή BLUETOOTH, εκτελέστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω
διαδικασίες για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH.

Απενεργοποιήστε το σύστημα.

Αγγίξτε πάλι τη συσκευή που είναι συμβατή με το NFC στο μέρος του συστήματος με το Σήμα N (αν η συσκευή σας
διαθέτει λειτουργία NFC).

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Speaker Add ή τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain, αγγίξτε τη συσκευή που
είναι συμβατή με το NFC στο σύστημα στο οποίο ανάβει η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH). Ένα σύστημα στο
οποίο η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) σβήνει, δεν έχει τη δυνατότητα να τερματίσει τη σύνδεση
BLUETOOTH.

Υπόδειξη
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Speaker Add, αν απενεργοποιήσετε το ένα σύστημα, το άλλο σύστημα απενεργοποιείται
αυτόματα. Η σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ τους αποσυνδέεται.

Όταν σταματήσετε να αναπαράγετε μουσική, η σύνδεση BLUETOOTH μπορεί να τερματιστεί αυτόματα ανάλογα με τη συσκευή
BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση του συστήματος
Λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Σύνδεση αυτού του συστήματος με πολλαπλές συσκευές BLUETOOTH (Σύνδεση
πολλαπλών συσκευών)

Στο σύστημα μπορούν να είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα μέχρι και 3 συσκευές BLUETOOTH. Όταν μια από τις
συσκευές ξεκινήσει την αναπαραγωγή ενώ αναπαράγει μουσική σε άλλη συσκευή, το σύστημα αλλάζει την έξοδο και
ξεκινά την παραγωγή ήχου από την καινούρια συνδεδεμένη συσκευή.

Για την αποσύνδεση οποιασδήποτε συσκευής BLUETOOTH από μια σύνδεση πολλαπλών
συσκευών
Τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να αποσυνδέσετε.

Για την αποσύνδεση όλων των συσκευών BLUETOOTH από μια σύνδεση πολλαπλών συσκευών
Πατήστε το (λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Σημείωση
Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές BLUETOOTH. Μια συσκευή BLUETOOTH μπορεί να μη συνδέεται
ανάλογα με τον συνδυασμό των συσκευών. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τις συσκευές.

Αν προσπαθήσετε να συνδέσετε μια 4η συσκευή BLUETOOTH, η παλιότερη συσκευή αναπαραγωγής θα αποσυνδεθεί.

Ανάλογα με τις συσκευές BLUETOOTH, ίσως να μην μπορέσετε να εκτελέσετε τρεις συνδέσεις BLUETOOTH ταυτόχρονα.

Δεν είναι εφικτή η σύνδεση πολλαπλών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain, τη λειτουργία
Speaker Add ή τη λειτουργία κλήσης με hands-free.

Σχετικό θέμα
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Για σύζευξη με δεύτερη ή τρίτη συσκευή, επαναλάβετε τα βήματα έως της ενότητας Σύζευξη και
σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH.

1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σήματος BLUETOOTH

Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα από μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH όταν το σήμα BLUETOOTH του
συστήματος είναι ενεργό. Κατά τη στιγμή της αγοράς, αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.

Σημείωση
Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες όταν το σήμα BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένο:

Σύζευξη ή/και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH.

Χρήση του "Sony | Music Center".

Αλλαγή των κωδικοποιητών ήχου BLUETOOTH.

Χρήση της λειτουργίας hands-free.

Αν αγγίξετε στο Σήμα N του συστήματος μια συσκευή BLUETOOTH συμβατή με το NFC ή ενεργοποιήσετε την κατάσταση
αναμονής BLUETOOTH, το σήμα BLUETOOTH θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε παρατεταμένα τα W.PARTY CHAIN/ LIGHT και (λειτουργία) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Όταν το σήμα BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένο, η ενδεικτική λυχνία Audio IN αναβοσβήνει μία φορά.
Όταν το σήμα BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένο, η ενδεικτική λυχνία Audio IN αναβοσβήνει 3 φορές.

1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Σύνδεση πολλαπλών ηχοσυστημάτων (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά ηχοσυστήματα σε μια αλυσίδα για να δημιουργήσετε ένα πιο συναρπαστικό
περιβάλλον πάρτι και να παραγάγετε υψηλότερη έξοδο ήχου.
Ένα ενεργοποιημένο σύστημα στην αλυσίδα θα είναι η "Κεντρική συσκευή πάρτι" και θα μοιράζει τη μουσική.
Τα άλλα συστήματα γίνονται "Εξαρτημένες συσκευές πάρτι" και αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτή που αναπαράγει
η "Κεντρική συσκευή πάρτι".

Ρύθμιση του Party Chain

Ρυθμίστε ένα Ενσύρματο Party Chain συνδέοντας όλα τα συστήματα με τη χρήση καλωδίων ήχου (δεν παρέχονται).
Πριν από τη σύνδεση των καλωδίων, φροντίστε να απενεργοποιήσετε τα συστήματα.

Αν όλα τα συστήματα διαθέτουν τη λειτουργία Ενσύρματου Party Chain
Παράδειγμα: Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ως το πρώτο σύστημα

A: Πρώτο σύστημα (Κεντρική συσκευή πάρτι)
B: Δεύτερο σύστημα (Εξαρτημένη συσκευή πάρτι)
C: Τελευταίο σύστημα (Εξαρτημένη συσκευή πάρτι)
D: Συνεχίστε τη σύνδεση μέχρι το τελευταίο σύστημα.

Το τελευταίο σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το πρώτο σύστημα.

Οποιοδήποτε σύστημα μπορεί να γίνει Κεντρική συσκευή πάρτι. Μπορείτε να αλλάξετε την Κεντρική συσκευή πάρτι
σε κάποιο άλλο σύστημα στην αλυσίδα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Απόλαυση αναπαραγωγής
μουσικής με πολλαπλά ηχοσυστήματα (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain).

Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία BLUETOOTH ή η λειτουργία USB. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία AUDIO
IN, η λειτουργία Party Chain δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Αν ένα από τα συστήματα δεν διαθέτει τη λειτουργία Ενσύρματου Party Chain
Παράδειγμα: Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ως το πρώτο σύστημα
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A: Πρώτο σύστημα (Κεντρική συσκευή πάρτι)
B: Δεύτερο σύστημα (Εξαρτημένη συσκευή πάρτι)
C: Τελευταίο σύστημα* (Εξαρτημένη συσκευή πάρτι)
D: Συνεχίστε τη σύνδεση μέχρι το τελευταίο σύστημα.

Το τελευταίο σύστημα δεν συνδέεται με το πρώτο σύστημα.

Πρέπει να επιλέξετε το πρώτο σύστημα ως Κεντρική συσκευή πάρτι έτσι ώστε όλα τα συστήματα να αναπαράγουν
την ίδια μουσική όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ενσύρματου Party Chain.

Σχετικό θέμα
Απόλαυση αναπαραγωγής μουσικής με πολλαπλά ηχοσυστήματα (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Συνδέστε το σύστημα το οποίο δεν διαθέτει τη λειτουργία Ενσύρματου Party Chain τελευταίο στη σειρά, διαφορετικά η αλυσίδα θα σταματήσει σε
αυτό το σύστημα. Φροντίστε να επιλέξετε τη λειτουργία AUDIO IN σε αυτό το τελευταίο σύστημα.

*
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Απόλαυση αναπαραγωγής μουσικής με πολλαπλά ηχοσυστήματα (Λειτουργία
Ενσύρματου Party Chain)

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική χρησιμοποιώντας τα ενσύρματα πολλαπλά ηχοσυστήματα.

Για να επιλέξετε νέα Κεντρική συσκευή πάρτι
Αν όλα τα συστήματα διαθέτουν τη λειτουργία Ενσύρματου Party Chain, μπορείτε να επιλέξετε νέα Κεντρική συσκευή
πάρτι.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας Ενσύρματου Party Chain
Πατήστε το PARTY CHAIN στην Κεντρική συσκευή πάρτι.

Ενεργοποιήστε όλα τα συστήματα.1

Προσαρμόστε την ένταση ήχου σε κάθε σύστημα.2

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ενσύρματου Party Chain στο σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί ως Κεντρική
συσκευή πάρτι.

Παράδειγμα: Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα ως την Κεντρική συσκευή πάρτι

3

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.
Αν όλα τα συστήματα διαθέτουν τη λειτουργία Ενσύρματου Party Chain, μην επιλέξετε τη λειτουργία AUDIO IN.
Αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορεί να παραχθεί ήχος.

1.

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή και κατόπιν πατήστε το PARTY CHAIN στο πίσω μέρος του συστήματος.
Η ενδεικτική λυχνία PARTY CHAIN ανάβει. Η Κεντρική συσκευή πάρτι ξεκινά το Party Chain και τα άλλα
συστήματα γίνονται αυτόματα Εξαρτημένες συσκευές πάρτι. Όλα τα συστήματα αναπαράγουν την ίδια μουσική
με αυτήν που αναπαράγει η Κεντρική συσκευή πάρτι.
Το FUNCTION/ PAIRING στις Εξαρτημένες συσκευές πάρτι είναι απενεργοποιημένο.

2.

Πατήστε το PARTY CHAIN στην Κεντρική συσκευή πάρτι.1.

Επαναλάβετε το βήμα στο σύστημα για να γίνει η νέα Κεντρική συσκευή πάρτι.
Η τρέχουσα Κεντρική συσκευή πάρτι θα αλλάξει αυτόματα σε Εξαρτημένη συσκευή πάρτι. Όλα τα συστήματα θα
αναπαράγουν την ίδια μουσική με αυτήν που αναπαράγει η νέα Κεντρική συσκευή πάρτι.

2.
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Αν η λειτουργία Ενσύρματου Party Chain δεν τερματιστεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το PARTY
CHAIN στην Κεντρική συσκευή πάρτι.

Σημείωση
Ανάλογα με τον συνολικό αριθμό συστημάτων που έχετε συνδέσει, οι Εξαρτημένες συσκευές πάρτι μπορεί να χρειαστούν λίγο
χρόνο για να αρχίσουν να αναπαράγουν τη μουσική.

Η αλλαγή της στάθμης της έντασης ήχου και του εφέ ήχου στην Κεντρική συσκευή πάρτι δεν θα επηρεάσει την έξοδο στις
Εξαρτημένες συσκευές πάρτι.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο σύστημα ως νέα Κεντρική συσκευή πάρτι μόνο αφού η λειτουργία Ενσύρματου Party Chain έχει
ενεργοποιηθεί σε όλα τα συστήματα της αλυσίδας.

Αν το επιλεγμένο σύστημα δεν γίνει η νέα Κεντρική συσκευή πάρτι μετά από μερικά δευτερόλεπτα, επαναλάβετε το βήμα .

Για λεπτομέρειες των λειτουργιών σε άλλα συστήματα, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των συστημάτων αυτών.

Σχετικό θέμα
Σύνδεση πολλαπλών ηχοσυστημάτων (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχοσυστημάτων
(Λειτουργία Ασύρματου Party Chain)

Συνδέοντας πολλαπλές συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain, μπορείτε να ζωντανέψετε
τα πάρτι με δυνατή μουσική.

Συμβατές συσκευές:
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
 
Προτού χειριστείτε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα που θα συνδεθούν βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη
του 1 m από τη συσκευή.

Ορίστε το πρώτο σύστημα ως την Κεντρική συσκευή πάρτι.

Η ακόλουθη διαδικασία είναι ένα παράδειγμα ρύθμισης του GTK-XB72 ως το πρώτο σύστημα. Ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να ρυθμίσετε άλλες συσκευές που είναι
συμβατές με τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain.

1

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH).1.

Συνδέστε τη συσκευή BLUETOOTH στο σύστημα μέσω της σύνδεσης BLUETOOTH.
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH), η σύνδεση BLUETOOTH έχει δημιουργηθεί.

2.

Πατήστε το W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
Η ενδεικτική λυχνία W.PARTY CHAIN/ LIGHT θα αρχίσει να αναβοσβήνει και το σύστημα θα μεταβεί σε
λειτουργία ρύθμισης Ασύρματου Party Chain.

3.

Συνδέστε ένα δεύτερο ή και περισσότερα συστήματα ως Εξαρτημένες συσκευές πάρτι.

Η ακόλουθη διαδικασία είναι ένα παράδειγμα σύνδεσης του GTK-XB72 ως το δεύτερο σύστημα. Ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε άλλες συσκευές που είναι
συμβατές με τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain.

2

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH).1.
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Υπόδειξη
Μπορείτε, επίσης, να χειριστείτε τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain με το "Sony | Music Center".

Οι δυνατότητες της λειτουργίας Ασύρματου Party Chain εξαρτάται από τα συστήματα τα οποία συνδέετε.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain, ο κωδικοποιητής αλλάζει αυτόματα σε SBC.

Σημείωση
Όταν παρακολουθείτε ταινίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain, μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ εικόνας
και ήχου.

Η λειτουργία Ασύρματου Party Chain είναι διαθέσιμη μόνο όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία BLUETOOTH.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain συνδέοντας πολλαπλούς τύπους ηχοσυστημάτων, ο φωτισμός
ενδέχεται να μη λειτουργεί ανάλογα με τη σειρά των συστημάτων που συνδέσατε. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε το σύστημα
του οποίου ο φωτισμός δεν λειτουργεί ως το πρώτο σύστημα.

Σχετικό θέμα
Τερματισμός της λειτουργίας Ασύρματου Party Chain

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε το W.PARTY CHAIN/ LIGHT στο δεύτερο σύστημα.
Η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) θα αρχίσει να αναβοσβήνει και ανάβει η ενδεικτική λυχνία W.PARTY
CHAIN/ LIGHT.

Υπόδειξη
Συνδέστε το δεύτερο σύστημα εντός 1 λεπτού. Μετά από 1 λεπτό ή περισσότερο, η ρύθμιση του συστήματος
ακυρώνεται.

2.

Για να συνδέσετε επιπλέον συστήματα, επαναλάβετε τα βήματα – 1 έως 2.

Υπόδειξη
Όταν συνδέετε ένα τρίτο ή περισσότερα συστήματα, συνδέστε το καθένα εντός 30 δευτερολέπτων από τη σύνδεση του
προηγούμενου συστήματος. Μετά από 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί.

Αν θέλετε να συνδέσετε άλλο ένα σύστημα μετά τη σύνδεση (30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο), πατήστε παρατεταμένα
το W.PARTY CHAIN/ LIGHT στο πρώτο σύστημα και κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα – 1 έως 2.

3.

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH και ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Η ίδια μουσική αναπαράγεται από όλα τα συστήματα.
Όταν ρυθμίζετε την ένταση του ήχου στη συσκευή BLUETOOTH ή στο σύστημα που είναι συνδεδεμένο με τη
συσκευή (το σύστημα που ορίστηκε ως το πρώτο), η ένταση ήχου σε όλα τα συστήματα ρυθμίζεται αυτόματα.* Για
τα άλλα συστήματα (το δεύτερο σύστημα ή τα επόμενα που ρυθμίστηκαν), μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου στο καθένα.

3

Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η ένταση ήχου μπορεί να μη συγχρονίζεται με την ένταση ήχου που ρυθμίσατε στο πρώτο σύστημα.*
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Τερματισμός της λειτουργίας Ασύρματου Party Chain

Για τον τερματισμό όλων των συνδέσεων και έξοδο από τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain

Για τον τερματισμό μόνο ενός συστήματος
Πατήστε το W.PARTY CHAIN στην Εξαρτημένη συσκευή πάρτι που θέλετε να αποχωρήσει.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε το FUNCTION/ PAIRING ή απενεργοποιήστε την Κεντρική συσκευή πάρτι.1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ακρόαση μουσικής ασύρματα με δύο συστήματα (Λειτουργία Speaker Add)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απαιτούνται δύο συστήματα GTK-XB72.*
Συνδέοντας δύο συστήματα μέσω ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH, μπορείτε να απολαύσετε μουσική με πιο
δυναμικό τρόπο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έξοδο ήχου μεταξύ της διπλής λειτουργίας (στην οποία τα δύο συστήματα
αναπαράγουν τον ίδιο ήχο) και της στερεοφωνικής λειτουργίας (στερεοφωνικός ήχος).
Στα παρακάτω βήματα, τα δύο συστήματα περιγράφονται ως "σύστημα [A]" (ή κύριο σύστημα) και "σύστημα [B]".

Μόνο συστήματα ίδιου μοντέλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία Speaker Add.*

Πλησιάστε δύο συστήματα GTK-XB72 σε απόσταση 1 m το ένα από το άλλο.1

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING στο σύστημα [Α] μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει με
μπλε χρώμα η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) στο σύστημα.

2

Πατήστε το ADD στο σύστημα [Α].

Η ενδεικτική λυχνία ADD αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα και το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία Speaker Add.

3

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING στο σύστημα [B] μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει με
μπλε χρώμα η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) στο σύστημα.

4

Πατήστε το ADD στο σύστημα [Β].

Η ενδεικτική λυχνία ADD αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Κατόπιν, οι ενδεικτικές λυχνίες ADD και στα δύο
συστήματα αλλάζουν κατάσταση και μένουν σταθερά αναμμένες, ενώ πριν αναβόσβηναν*, ενώ η ενδεικτική λυχνία

(BLUETOOTH) στο σύστημα [Β] σβήνει.

5

Αν η σύνδεση μέσω της λειτουργίας Speaker Add δημιουργηθεί πολύ γρήγορα, η ενδεικτική λυχνία ADD του συστήματος [B] μπορεί να
ανάψει αμέσως, χωρίς να αναβοσβήσει.

*
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Σημείωση
Αν οποιαδήποτε άλλη συσκευή BLUETOOTH, όπως ένα ποντίκι BLUETOOTH ή ένα πληκτρολόγιο BLUETOOTH είναι
συνδεδεμένο με τη συσκευή BLUETOOTH που συνδέεται με το σύστημα, μπορεί να παράγεται παραμορφωμένος ήχος ή

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης στο σύστημα [Α] και κατόπιν εκτελέστε τη σύνδεση BLUETOOTH με
μια συσκευή BLUETOOTH.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύζευξη, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες.

Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
Σύνδεση με μια συσκευή συμβατή με το NFC με ένα άγγιγμα (NFC)

6

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH και ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Ακρόαση μουσικής από συσκευή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.
Οι αλλαγές στην ένταση ήχου που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε από τα δύο συστήματα, πραγματοποιούνται
και στο άλλο σύστημα.

7
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θόρυβος από το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της συσκευής BLUETOOTH και
της άλλης συσκευής BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα
Εναλλαγή ανάμεσα στη διπλή λειτουργία και τη στερεοφωνική λειτουργία (λειτουργία Speaker Add)
Τερματισμός της λειτουργίας Speaker Add

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Εναλλαγή ανάμεσα στη διπλή λειτουργία και τη στερεοφωνική λειτουργία (λειτουργία
Speaker Add)

Όταν χρησιμοποιείτε δύο συστήματα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στη διπλή λειτουργία, όπου ο ίδιος ήχος
αναπαράγεται και στα δύο συστήματα, και στη στερεοφωνική λειτουργία, όπου το ένα σύστημα παράγει το αριστερό
κανάλι ήχου και το άλλο σύστημα παράγει το δεξί κανάλι ήχου για στερεοφωνική αναπαραγωγή.

Πατήστε το ADD σε οποιοδήποτε από τα δύο συστήματα για να αλλάξετε την αναπαραγωγή ήχου.

Όταν πατάτε παρατεταμένα το ADD, η φωνητική καθοδήγηση παράγεται από το σύστημα και κατόπιν η λειτουργία
αλλάζει.

1
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Σχετικό θέμα
Ακρόαση μουσικής ασύρματα με δύο συστήματα (Λειτουργία Speaker Add)

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

 Double mode (Διπλή λειτουργία):
Ο ίδιος ήχος αναπαράγεται και στα δύο συστήματα.

 Στερεοφωνική λειτουργία (Left (Αριστερά)/Right (Δεξιά)):
Το αριστερό κανάλι ήχου αναπαράγεται στο ένα σύστημα και το δεξί κανάλι ήχου αναπαράγεται στο άλλο σύστημα.

 Στερεοφωνική λειτουργία (Right (Δεξιά)/Left (Αριστερά)):
Αλλάζει το κανάλι των δύο συστημάτων (αριστερό κανάλι/δεξί κανάλι) και πραγματοποιεί αναπαραγωγή.
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Τερματισμός της λειτουργίας Speaker Add

Για να τερματίσετε τη λειτουργία Speaker Add, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Υπόδειξη
Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη λειτουργία Speaker Add πατώντας το FUNCTION στο σύστημα.

Σε περίπτωση που δεν τερματίσετε τη λειτουργία, το σύστημα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει την τελευταία σύνδεση την
επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Σχετικό θέμα
Ακρόαση μουσικής ασύρματα με δύο συστήματα (Λειτουργία Speaker Add)
Εναλλαγή ανάμεσα στη διπλή λειτουργία και τη στερεοφωνική λειτουργία (λειτουργία Speaker Add)

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε το ADD στο σύστημα.

Η ενδεικτική λυχνία ADD θα σβήσει.

1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ακρόαση μουσικής από εξωτερική συσκευή ήχου, κ.λπ.

Μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου συνδέοντας τη συσκευή στο σύστημα με ένα καλώδιο
ήχου (δεν παρέχεται).

Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή ήχου και τις υποδοχές του AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R του συστήματος
με ένα καλώδιο ήχου.

1

Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία AUDIO IN στο
σύστημα.

2

Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.3

Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του ήχου στο σύστημα. Αν η στάθμη της έντασης του ήχου εξακολουθεί να είναι πολύ
χαμηλή, ρυθμίστε τη στάθμη της έντασης ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.

4
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Υπόδειξη
Αν είναι ενεργή η σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του συστήματος και του κινητού τηλεφώνου (smartphone/iPhone) μέσω
HFP/HSP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία hands-free ενώ ακούτε μουσική από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή
ήχου.

Αν το σύστημα ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες για περίπου 15 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα και η σύνδεση
BLUETOOTH τερματίζεται.

Καμία λειτουργία στο σύστημα.
Δεν αναπαράγεται μουσική (ήχος) στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή ήχου ή η μουσική (ήχος) της συνδεδεμένης εξωτερικής
συσκευής ήχου είναι πολύ χαμηλή.
Καμία συσκευή BLUETOOTH δεν είναι συνδεδεμένη στο ηχείο μέσω HFP/HSP.

Σημείωση
Όταν αναπαράγεται μουσική στη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή ήχου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
(αναπαραγωγή/παύση) και / (προηγούμενο/επόμενο) στο σύστημα για να εκτελέσετε λειτουργίες όπως παύση, άμεση
μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού και άμεση μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού.

Σχετικό θέμα
Λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Προσθήκη ενός live εφέ ήχου (LIVE Sound)

Μπορείτε να προσθέσετε ένα live εφέ ήχου (LIVE Sound) στη μουσική. Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία LIVE
Sound είναι απενεργοποιημένη.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε το LIVE, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το LIVE Sound.

Η ενδεικτική λυχνία LIVE ανάβει.

1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ενίσχυση του ήχου των μπάσων και δημιουργία πιο δυνατού ήχου (EXTRA BASS)

Μπορείτε να ενισχύσετε τον ήχο των μπάσων και να ακούσετε πιο δυνατό ήχο (EXTRA BASS). Κατά τη στιγμή της
αγοράς, η λειτουργία EXTRA BASS είναι ενεργοποιημένη.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε το EXTRA BASS, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το EXTRA BASS.

Η ενδεικτική λυχνία EXTRA BASS ανάβει με κόκκινο χρώμα.

1
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free με ένα κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH που υποστηρίζει το HFP (Hands-
free Profile) ή το HSP (Headset Profile).
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση BLUETOOTH.
Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που παρέχονται με το κινητό σας τηλέφωνο.

Σημείωση
Για συσκευές Apple iOS, το σύστημα είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση.
Η σύνδεση BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη στις συσκευές με έκδοση iOS 9.x ή παλιότερη.

Ανάλογα με το μοντέλο του κινητού σας τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα ή τις εγκατεστημένες εφαρμογές, ορισμένες
λειτουργίες των κλήσεων hands-free μπορεί να μη λειτουργούν σωστά.

Αν περισσότερες από μία συσκευές BLUETOOTH είναι συνδεδεμένες στο σύστημα (Σύνδεση πολλαπλών συσκευών), δεν
μπορείτε να δεχθείτε κλήση. Ακυρώστε τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών. Τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH ή
απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH των άλλων συσκευών BLUETOOTH, εκτός από το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH
που χρησιμοποιείται.

Η ένταση ήχου της αναπαραγωγής μουσικής και της κλήσης είναι διαφορετική. Προσαρμόστε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια
της κλήσης.

Αν το άτομο που καλεί δεν μπορεί να ακούσει ή ακούει μετά βίας τη φωνή σας, μιλήστε πιο κοντά στο ενσωματωμένο μικρόφωνο
του συστήματος.

Μπορεί να προκληθεί θόρυβος αν το σύστημα και το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
Απομακρύνετε το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH, αν ακούγεται θόρυβος.

Πατήστε το (αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση) όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά και το σύστημα εκπέμπει έναν ήχο
κλήσης.

Σημείωση
Αν πατήσετε παρατεταμένα το (αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση) όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, η κλήση θα
απορριφθεί.

1
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Σχετικό θέμα
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)
Πραγματοποίηση κλήσης
Σύνδεση αυτού του συστήματος με πολλαπλές συσκευές BLUETOOTH (Σύνδεση πολλαπλών συσκευών)

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Μιλήστε στο ενσωματωμένο μικρόφωνο του συστήματος.2

Πατήστε το (αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση) για να τερματίσετε την κλήση.3
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να απολαμβάνετε κλήσεις hands-free με ένα κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH που υποστηρίζει το HFP (Hands-
free Profile) ή το HSP (Headset Profile).
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση BLUETOOTH.
Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που παρέχονται με το κινητό σας τηλέφωνο.

Σημείωση
Για συσκευές Apple iOS, το σύστημα είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση.
Η σύνδεση BLUETOOTH δεν είναι διαθέσιμη στις συσκευές με έκδοση iOS 9.x ή παλιότερη.

Ανάλογα με το μοντέλο του κινητού σας τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα ή τις εγκατεστημένες εφαρμογές, ορισμένες
λειτουργίες των κλήσεων hands-free μπορεί να μη λειτουργούν σωστά.

Αν περισσότερες από μία συσκευές BLUETOOTH είναι συνδεδεμένες στο ηχείο (Σύνδεση πολλαπλών συσκευών), δεν μπορείτε
να δεχθείτε κλήση. Ακυρώστε τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών. Τερματίστε τη σύνδεση BLUETOOTH ή απενεργοποιήστε τη
λειτουργία BLUETOOTH των άλλων συσκευών BLUETOOTH, εκτός από το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH που χρησιμοποιείται.

Η ένταση ήχου της αναπαραγωγής μουσικής και της κλήσης είναι διαφορετική. Προσαρμόστε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια
της κλήσης.

Αν το άτομο που καλεί δεν μπορεί να ακούσει ή ακούει μετά βίας τη φωνή σας, μιλήστε πιο κοντά στο ενσωματωμένο μικρόφωνο
του συστήματος.

Μπορεί να προκληθεί θόρυβος αν το σύστημα και το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
Απομακρύνετε το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH, αν ακούγεται θόρυβος.

Πραγματοποιήστε μια κλήση με το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH.

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, η αναπαραγωγή θα διακοπεί προσωρινά και το σύστημα θα παράγει έναν ήχο
κλήσης.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Speaker Add ή τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain, συνδεθείτε στο σύστημα
στο οποίο η ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH) ανάβει με μπλε χρώμα. Στα ακόλουθα βήματα και λειτουργίες κατά
την κλήση με hands-free, χειριστείτε το σύστημα που είναι συνδεδεμένο στο κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH.

1

Μιλήστε στο ενσωματωμένο μικρόφωνο του συστήματος όταν το άλλο μέρος απαντήσει στην κλήση.2
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Για εναλλαγή της εξόδου της κλήσης από το σύστημα στο κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα
Πατήστε παρατεταμένα το (αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση) ενώ μιλάτε.

Υπόδειξη
Αν το κινητό σας τηλέφωνο BLUETOOTH υποστηρίζει τόσο το HFP όσο και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.

Αν ακούγατε μουσική πριν από την κλήση, η αναπαραγωγή μουσικής θα συνεχίσει όταν ολοκληρωθεί η κλήση.

Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το
κινητό σας τηλέφωνο.

Σχετικό θέμα
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
Τερματισμός της σύνδεσης BLUETOOTH (Μετά τη χρήση)
Λήψη κλήσης
Σύνδεση αυτού του συστήματος με πολλαπλές συσκευές BLUETOOTH (Σύνδεση πολλαπλών συσκευών)

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Πατήστε το (αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση) για να τερματίσετε την κλήση.3
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"

Το "Sony | Music Center" είναι μια εφαρμογή για τον έλεγχο συσκευών ήχου της Sony που είναι συμβατές με το "Sony |
Music Center" χρησιμοποιώντας το smartphone/iPhone σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το "Sony | Music Center", ανατρέξτε στην ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
https://www.sony.net/smcqa/

Λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν στο σύστημα με το "Sony | Music Center"

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων που βρίσκονται σε μια συσκευή, όπως ένα smartphone, iPhone, μια συσκευή USB

Αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου

Ρύθμιση των επιλογών λειτουργίας, όπως η λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής και η λειτουργία
κατάστασης αναμονής του BLUETOOTH

Ρύθμιση της λειτουργίας φωτισμού

Αλλαγή κωδικοποιητών BLUETOOTH (η ποιότητα αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Φωνητικής καθοδήγησης

Ομαδοποίηση με άλλα ηχοσυστήματα (λειτουργία Speaker Add / λειτουργία Ασύρματου Party Chain)

, κ.λπ.

Υπόδειξη
Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε με το "Sony | Music Center" διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Οι
προδιαγραφές και η σχεδίαση της εφαρμογής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Σχετικό θέμα
Εγκατάσταση του "Sony | Music Center"

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Εγκατάσταση του "Sony | Music Center"

Εγκαταστήστε το "Sony | Music Center" στο smartphone, iPhone, κ.λπ. από το App Store ή από το Google Play.

Υπόδειξη
Ανάλογα με το συμβόλαιό σας, ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις για τη λήψη της εφαρμογής.

Σχετικό θέμα
Τι μπορείτε να κάνετε με το "Sony | Music Center"
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Κάντε λήψη του "Sony | Music Center" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε το.1

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ξεκινήστε το "Sony | Music Center".2
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Τι μπορείτε να κάνετε με το "Fiestable"

Το "Fiestable" είναι μια εφαρμογή για τον χειρισμό συσκευών ήχου της Sony που είναι συμβατές με το "Fiestable" από
smartphone, iPhone, κ.λπ.

Λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν στο σύστημα με το "Fiestable"

DJ Control
Μπορούν να προστεθούν εφέ ήχου DJ.

Illumination
Μπορείτε να ελέγχετε τον φωτισμό του συστήματος με περισσότερες ρυθμίσεις.

Motion Control
Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα κουνώντας το smartphone, iPhone, κ.λπ.

Party Light
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία φωτισμού.

Υπόδειξη
Οι λειτουργίες που μπορείτε να ελέγξετε με το "Fiestable" διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Οι προδιαγραφές και
η σχεδίαση της εφαρμογής υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Φροντίστε να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής.

Σχετικό θέμα
Εγκατάσταση του "Fiestable"
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Εγκατάσταση του "Fiestable"

Εγκαταστήστε το "Fiestable" στο smartphone, iPhone, κ.λπ. από το Google Play ή από το App Store.

Σχετικό θέμα
Εγκατάσταση του "Sony | Music Center"
Τι μπορείτε να κάνετε με το "Fiestable"
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Κάντε λήψη του "Fiestable" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε το.1

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ξεκινήστε το "Fiestable" από την οθόνη του "Sony | Music Center".2
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής υποβοήθησης (εφαρμογή Google)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της εφαρμογής Google που παρέχεται με το smartphone Android, μπορείτε να μιλάτε
στο μικρόφωνο του συστήματος για τον χειρισμό του smartphone Android.
Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της εφαρμογής Google.

Σημείωση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της εφαρμογής Google όταν πείτε "OK Google" μέσω του μικροφώνου του συστήματος ακόμα
και όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [OK Google] του smartphone Android.
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Επιλέξτε την εφαρμογή Google για [Assist App] στο [Assist & Voice input].

Στο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps]. Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται ένα εικονίδιο
με γρανάζι.
Επιλέξτε το εικονίδιο με το γρανάζι, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] και ορίστε την επιλογή
[Assist App] στην εφαρμογή Google.
Η παραπάνω διαδικασία είναι ένα παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που
παρέχονται με το smartphone Android.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή Google, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στη διαδικτυακή τοποθεσία
υποστήριξης του smartphone Android ή στη διαδικτυακή τοποθεσία Google Play.

Σημείωση
Ενδέχεται να απαιτείται η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.

Η εφαρμογή Google ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από το σύστημα, ανάλογα με τις προδιαγραφές του smartphone
Android.

1

Συνδέστε το σύστημα με το smartphone Android μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.2

Ενώ το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το smartphone Android μέσω σύνδεσης BLUETOOTH και το
smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, πατήστε παρατεταμένα το

(αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση) στο σύστημα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η εφαρμογή Google ενεργοποιείται και θα ακούσετε τον ήχο έναρξης.

3

Ζητήστε κάτι από την εφαρμογή Google μέσω του μικροφώνου του συστήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή Google, όπως ποιες εφαρμογές λειτουργούν με την εφαρμογή Google,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το smartphone Android.
Αφού ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Google και παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς κανένα αίτημα, θα
ακουστεί ένας ήχος μπιπ και η εφαρμογή Google θα απενεργοποιηθεί.

4
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής υποβοήθησης (Siri)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Siri που παρέχεται με το iPhone/iPod touch, μπορείτε να μιλάτε στο μικρόφωνο του
συστήματος για τον χειρισμό του iPhone/iPod touch.
Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της Siri.

Σημείωση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της Siri όταν πείτε "Hey Siri" μέσω του μικροφώνου του συστήματος ακόμα και όταν είναι
ενεργοποιημένη η ρύθμιση [Allow "Hey Siri"] του iPhone/iPod touch.
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Ενεργοποιήστε τη Siri.

Στο iPhone/iPod touch, επιλέξτε [Settings] - [Siri] για να ενεργοποιήσετε τη Siri.
Η παραπάνω διαδικασία είναι ένα παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που
παρέχονται με το iPhone/iPod touch.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης
του iPhone/iPod touch.

1

Συνδέστε το σύστημα με το iPhone/iPod touch μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.2

Ενώ το σύστημα είναι συνδεδεμένο με το iPhone/iPod touch μέσω σύνδεσης BLUETOOTH και το
iPhone/iPod touch βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή αναπαράγει μουσική, πατήστε παρατεταμένα το

(αναπαραγωγή/παύση)/ (κλήση) στο σύστημα για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η Siri ενεργοποιείται και θα ακούσετε τον ήχο έναρξης.

3

Ζητήστε κάτι από τη Siri μέσω του μικροφώνου του συστήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη Siri, όπως ποιες εφαρμογές λειτουργούν με τη Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που παρέχονται με το/ iPhone/iPod touch.

4
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Χρήση εξωτερικού μικροφώνου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο της φωνής σας από το σύστημα συνδέοντας ένα δυναμικό μικρόφωνο με
κανονικό βύσμα (δεν παρέχεται).

Σημείωση
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ασύρματου Party Chain ή τη λειτουργία Speaker Add, ο ήχος από το μικρόφωνο παράγεται
μόνο από το σύστημα στο οποίο είναι συνδεδεμένο το μικρόφωνο.
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Γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης MIC στο MIN για να μειώσετε τη στάθμη έντασης του μικροφώνου.1

Συνδέστε ένα εξωτερικό μικρόφωνο στην υποδοχή MIC του συστήματος.2

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί στάθμης έντασης MIC.3

Μιλήστε ή τραγουδήστε στο συνδεδεμένο μικρόφωνο.4
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Χρήση της Φωνητικής καθοδήγησης

Μπορείτε να ακούσετε τη Φωνητική καθοδήγηση όταν το σύστημα μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης BLUETOOTH ή
όταν μια συσκευή BLUETOOTH συνδέεται στο σύστημα ή αποσυνδέεται από αυτό.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας Φωνητικής καθοδήγησης
Εκτελέστε πάλι τα βήματα έως  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Φωνητικής καθοδήγησης.

Υπόδειξη
Κατά τη στιγμή της αγοράς, η λειτουργία Φωνητικής καθοδήγησης είναι ενεργοποιημένη.
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Ενεργοποιήστε το σύστημα.1

Πατήστε το [Music Center] στο smartphone, iPhone, κ.λπ. για να ξεκινήσει η εφαρμογή.2

Πατήστε [GTK-XB72].3

Πατήστε [Settings].4

Πατήστε [Power Option].5

Πατήστε [VOICE GUIDANCE].6

Πατήστε [OFF] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Φωνητικής καθοδήγησης.7
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ακρόαση της ενσωματωμένης επίδειξης ήχου

Πατήστε παρατεταμένα το EXTRA BASS για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Η λειτουργία USB επιλέγεται αυτόματα και ανάβει η ενδεικτική λυχνία USB στο σύστημα. Κατόπιν, η ενσωματωμένη
επίδειξη ήχου αναπαράγεται.

Για τη διακοπή της επίδειξης
Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION/ PAIRING για να επιλέξετε μια διαφορετική λειτουργία από τη λειτουργία USB.
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Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Σχετικά με τις ενδεικτικές λυχνίες

Ενδεικτική λυχνία (λειτουργία)

Ενδεικτική λυχνία (BLUETOOTH)

Ενδεικτική λυχνία USB

Ενδεικτική λυχνία AUDIO IN

Ενδεικτική λυχνία ADD

Ενδεικτική λυχνία W.PARTY CHAIN (Ασύρματο Party Chain)

Ενδεικτική λυχνία LIVE

Σβηστή Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Είναι αναμμένη (πράσινο) Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Είναι αναμμένη
(πορτοκαλί)

Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο και ενεργοποιείται η κατάσταση αναμονής
BLUETOOTH.

Είναι αναμμένη Η σύνδεση BLUETOOTH έχει δημιουργηθεί.

Αναβοσβήνει γρήγορα Το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία σύζευξης.

Αναβοσβήνει αργά Το σύστημα περιμένει να συνδεθεί με μια συσκευή BLUETOOTH.

Αναβοσβήνει Κάθε φορά που πατάτε το -/+ (ένταση ήχου), η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία ή 3 φορές.

Είναι αναμμένη Έχει επιλεγεί η λειτουργία USB.

Αναβοσβήνει Κάθε φορά που πατάτε το -/+ (ένταση ήχου), η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία ή 3 φορές.

Είναι αναμμένη Έχει επιλεγεί η λειτουργία AUDIO IN.

Αναβοσβήνει Κάθε φορά που πατάτε το -/+ (ένταση ήχου), η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία ή 3 φορές.

Αναβοσβήνει Το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία Speaker Add.

Είναι αναμμένη Η λειτουργία Speaker Add χρησιμοποιείται στο σύστημα.

Αναβοσβήνει Το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία Ασύρματου Party Chain.

Είναι αναμμένη Η λειτουργία Ασύρματου Party Chain χρησιμοποιείται στο σύστημα.
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Ενδεικτική λυχνία EXTRA BASS

Σχετικό θέμα
Εξαρτήματα και χειριστήρια
Σύνδεση πολλαπλών ηχοσυστημάτων (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)
Απόλαυση αναπαραγωγής μουσικής με πολλαπλά ηχοσυστήματα (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)
Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχοσυστημάτων (Λειτουργία Ασύρματου Party
Chain)
Ακρόαση μουσικής ασύρματα με δύο συστήματα (Λειτουργία Speaker Add)
Εναλλαγή ανάμεσα στη διπλή λειτουργία και τη στερεοφωνική λειτουργία (λειτουργία Speaker Add)
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Είναι αναμμένη Η λειτουργία LIVE Sound είναι ενεργοποιημένη.

Σβηστή Η λειτουργία LIVE Sound είναι απενεργοποιημένη.

Είναι αναμμένη Η λειτουργία EXTRA BASS είναι ενεργοποιημένη.

Σβηστή Η λειτουργία EXTRA BASS είναι απενεργοποιημένη.
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Σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH

Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί σε εμβέλεια περίπου 10 m.

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Το μέγιστο εύρος επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

Όταν παρεμβάλλεται ένα εμπόδιο, όπως ένα άτομο, ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένα τοίχος μεταξύ του συστήματος
και της συσκευής BLUETOOTH.
Όταν χρησιμοποιείται κοντά στο σύστημα συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.
Όταν χρησιμοποιείται κοντά στο σύστημα φούρνος μικροκυμάτων.
Όταν χρησιμοποιείται κοντά στο σύστημα μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Παρεμβολές από άλλες συσκευές

Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και οι συσκευές ασύρματου δικτύου LAN (IEEE802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια
συχνότητα, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα μείωση της ταχύτητας επικοινωνίας,
θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης αν το σύστημα χρησιμοποιείται κοντά σε συσκευή ασύρματου δικτύου LAN. Σε αυτή την
περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Χρησιμοποιήστε το σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.

Αν το σύστημα χρησιμοποιείται εντός 10 m από μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, απενεργοποιήστε τη συσκευή
ασύρματου δικτύου LAN.

Παρεμβολές σε άλλες συσκευές

Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών
ιατρικών συσκευών. Για την αποτροπή πιθανού ατυχήματος, απενεργοποιήστε το σύστημα και τις υπόλοιπες συσκευές
BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες.

Όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, σε νοσοκομεία ή σε πρατήρια καυσίμων
Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας

Σημείωση
Για να είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH, η συσκευή BLUETOOTH που προορίζεται για σύνδεση πρέπει να έχει
το ίδιο προφίλ με αυτό του συστήματος. Σημειώστε επίσης ότι ακόμα και αν έχει το ίδιο προφίλ, οι συσκευές μπορεί να διαφέρουν
στη λειτουργία ανάλογα με τις προδιαγραφές τους.

Λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH, ο ήχος που αναπαράγεται στο σύστημα έχει μια μικρή
καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο που αναπαράγεται από τη συσκευή BLUETOOTH κατά την ομιλία στο τηλέφωνο ή κατά την
ακρόαση μουσικής.

Το σύστημα υποστηρίζει δυνατότητες ασφάλειας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή ασφαλούς
σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, όμως η ασφάλεια ενδέχεται να είναι ανεπαρκής ανάλογα
με τη ρύθμιση. Να είστε προσεκτικοί όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διαρροή πληροφοριών κατά την επικοινωνία με BLUETOOTH.

Μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH που ορίζεται από τη
Bluetooth SIG, Inc. και να φέρει πιστοποίηση. Ακόμα και αν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το προαναφερθέν
πρότυπο BLUETOOTH, κάποιες συσκευές μπορεί να μη συνδέονται ή να μη λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
ή τις προδιαγραφές της συσκευής.

Μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή του ήχου ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα,
το περιβάλλον επικοινωνίας ή τη χρήση του περιβάλλοντος.
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Μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα μέσω BLUETOOTH καθώς μπορεί να
προκληθεί θόρυβος κατά τις μεταδόσεις.

Τοποθετήστε το σύστημα μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή δέκτες, κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί θόρυβος κατά τις
μεταδόσεις.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Για τα πνευματικά δικαιώματα

Οι επωνυμίες Android, Google Play και άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το ρομπότ της Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από μια δημιουργία, η οποία έχει διατεθεί για κοινή χρήση από
την Google, και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην άδεια Creative Commons 3.0
Attribution License.

Η τεχνολογία και οι πατέντες κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης από τις
Fraunhofer IIS και Thomson.

Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και
σε άλλες χώρες.

Το προϊόν αυτό προστατεύεται από συγκεκριμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η
χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft ή
μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft.

Η επωνυμία και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση τους
από την Sony Corporation γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας.

Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες
χώρες.

Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple, οι επωνυμίες iPhone, iPod, iPod touch και Siri είναι εμπορικά σήματα της
Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η χρήση του σήματος Made for Apple σημαίνει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδέεται ειδικά με τα
προϊόντα της Apple που αναφέρονται στο σήμα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα
επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα
πρότυπα ασφαλείας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Η επωνυμία LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Τα σύμβολα ™ και ® παραλείπονται στα έγγραφα.

Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Διαδικτυακές τοποθεσίες υποστήριξης πελατών

Μπορείτε να μεταβείτε στις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες υποστήριξης πελατών για να λάβετε πληροφορίες
υποστήριξης σχετικά με το σύστημά σας.

Για πελάτες στην Αμερικανική ήπειρο:
https://www.sony.com/am/support

Για πελάτες στην Ευρώπη:
https://www.sony.eu/support

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Τι μπορώ να κάνω για την επίλυση ενός προβλήματος;

Αν το σύστημα δεν λειτουργεί όπως περιμένετε, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το θέμα.

Βρείτε τα συμπτώματα του θέματος σε αυτόν τον Οδηγός βοήθειας και δοκιμάστε τις διορθωτικές ενέργειες που
παρατίθενται.

Κάντε επαναφορά του συστήματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά..)

Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με το θέμα στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης πελατών.

Μεταβείτε στις διαδικτυακές τοποθεσίες υποστήριξης για να λάβετε πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με το σύστημά
σας.

Σχετικό θέμα
Διαδικτυακές τοποθεσίες υποστήριξης πελατών
Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.
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Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος του συστήματος.

Σχετικό θέμα
Σύνδεση του συστήματος σε πρίζα AC
Ενεργοποίηση του συστήματος
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Το σύστημα έχει μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Το σύστημα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής αυτόματα μετά από περίπου 15
λεπτά, όταν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία ή δεν υπάρχει έξοδος σήματος ήχου.

Σχετικό θέμα
Λειτουργία Αυτόματης κατάστασης αναμονής
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Δεν ακούγεται ήχος.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Ελέγξτε τη σύνδεση του προαιρετικού εξοπλισμού, αν υπάρχει.

Ενεργοποιήστε τον συνδεδεμένο εξοπλισμό.

Σχετικό θέμα
Σύνδεση του συστήματος σε πρίζα AC
Ενεργοποίηση του συστήματος
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Ακούγεται έντονος βόμβος ή θόρυβος.

Μετακινήστε το σύστημα μακριά από πηγές θορύβου.

Συνδέστε το σύστημα σε διαφορετική πρίζα.

Εγκαταστήστε ένα φίλτρο θορύβου (δεν παρέχεται) στο καλώδιο τροφοδοσίας AC.

Απενεργοποιήστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Μετακινήστε το σύστημα μακριά από πινακίδες νέον ή φωτισμό φθορισμού.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ακούγεται ένας ήχος "κλικ" όταν το σύστημα ενεργοποιείται.

Αυτό είναι ο ήχος λειτουργίας και ακούγεται όταν, για παράδειγμα, το σύστημα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.
Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
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Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.

Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB, έπειτα ενεργοποιήστε το σύστημα.

Ελέγξτε τις πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση του συστήματος
Απενεργοποίηση της συσκευής (Κατάσταση αναμονής)
Σύνδεση με μια συσκευή USB
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Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων.

Τα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί στην υποστηριζόμενη μορφή.

Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με διαφορετικά συστήματα αρχείων από FAT16 ή FAT32 δεν
υποστηρίζονται.
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32, αλλά ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB
ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλα αυτά τα συστήματα FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
κάθε συσκευής USB ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή USB χωρισμένη σε διαμερίσματα, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία στο
πρώτο διαμέρισμα.
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Δεν υπάρχει ήχος κατά την αναπαραγωγή από τη συσκευή USB.

Η συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη σωστά. Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB,
έπειτα ενεργοποιήστε το σύστημα.

Το σύστημα δεν υποστηρίζει το φορμά του αρχείου ήχου.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση του συστήματος
Απενεργοποίηση της συσκευής (Κατάσταση αναμονής)
Σύνδεση με μια συσκευή USB
Ακρόαση μουσικής από συσκευή USB
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Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος χάνεται ή ακούγεται παραμορφωμένος κατά την
αναπαραγωγή από τη συσκευή USB.

Χρησιμοποιείτε μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB. Ελέγξτε τις πληροφορίες στη διαδικτυακή τοποθεσία σχετικά
με τις συμβατές συσκευές USB.

Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB, έπειτα ενεργοποιήστε το σύστημα.

Τα ίδια τα δεδομένα μουσικής περιέχουν θόρυβο ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος. Μπορεί να έχει εισαχθεί θόρυβος
κατά τη διαδικασία δημιουργίας μουσικής χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Δημιουργήστε ξανά τα δεδομένα
μουσικής.

Ο ρυθμός μετάδοσης bit που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση ενός αρχείου ήχου ήταν χαμηλός. Στείλετε ένα
αρχείο ήχου με υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit στη συσκευή USB.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση του συστήματος
Απενεργοποίηση της συσκευής (Κατάσταση αναμονής)
Σύνδεση με μια συσκευή USB
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Απαιτείται πολύς χρόνος για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Η διαδικασία ανάγνωσης μπορεί να απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB.

Η δομή των αρχείων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη.

Η χωρητικότητα μνήμης είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Η εσωτερική μνήμη είναι κατακερματισμένη.
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Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

Απενεργοποιήστε το σύστημα και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB, έπειτα ενεργοποιήστε το σύστημα.

Η συσκευή USB δεν λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής USB σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση του συστήματος
Απενεργοποίηση της συσκευής (Κατάσταση αναμονής)
Σύνδεση με μια συσκευή USB
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Δεν μπορεί να εκτελεστεί η σύζευξη.

Μετακινήστε τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά στο σύστημα.

Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι εφικτή, αν υπάρχουν άλλες συσκευές BLUETOOTH γύρω από το σύστημα. Σε
αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές BLUETOOTH.

Φροντίστε να εισαγάγετε το σωστό κλειδί πρόσβασης όταν επιλέγετε το όνομα του συστήματος (αυτό το σύστημα)
στη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
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Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να ανιχνεύσει το σύστημα.

Ελέγξτε αν το σήμα BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένο.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σήματος BLUETOOTH
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Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.

Η συσκευή BLUETOOTH που προσπαθήσατε να συνδέσετε δεν υποστηρίζει το προφίλ A2DP και δεν μπορεί να
συνδεθεί με το σύστημα.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

Δημιουργήστε σύνδεση από τη συσκευή BLUETOOTH.

Οι πληροφορίες καταχώρησης σύζευξης διαγράφηκαν.
Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.

Σχετικό θέμα
Σύζευξη και σύνδεση με συσκευές BLUETOOTH
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Το iPhone/iPod δεν μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα.

Το σύστημα είναι συμβατό με iOS 10.0 ή νεότερες εκδόσεις.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ο ήχος χάνεται ή έχει διακυμάνσεις ή χάνεται η σύνδεση.

Το σύστημα και η συσκευή BLUETOOTH βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

Αν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH σας, αφαιρέστε ή αποφύγετε τα εμπόδια.

Αν υπάρχει κοντά εξοπλισμός που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη
συσκευή BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων, απομακρύνετε αυτόν τον εξοπλισμό.

Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή κωδικοποιητή ήχου.

Σχετικό θέμα
Επιλογή της ποιότητας αναπαραγωγής συνεχούς ροής ήχου BLUETOOTH (Κωδικοποιητής)
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Ο ήχος από τη συσκευή BLUETOOTH δεν ακούγεται σε αυτό το σύστημα.

Αυξήστε πρώτα την ένταση ήχου στη συσκευή BLUETOOTH, έπειτα ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά –/+ (ένταση ήχου).
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Υπάρχει έντονος βόμβος, θόρυβος ή ο ήχος ακούγεται παραμορφωμένος.

Αν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH σας, αφαιρέστε ή αποφύγετε τα εμπόδια.

Αν υπάρχει κοντά εξοπλισμός που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη
συσκευή BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων, απομακρύνετε αυτόν τον εξοπλισμό.

Μειώστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Η λειτουργία Ενσύρματου Party Chain δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Ελέγξτε τις συνδέσεις.

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου είναι σωστά συνδεδεμένα.

Σχετικό θέμα
Σύνδεση πολλαπλών ηχοσυστημάτων (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)
Απόλαυση αναπαραγωγής μουσικής με πολλαπλά ηχοσυστήματα (Λειτουργία Ενσύρματου Party Chain)
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Η λειτουργία Ενσύρματου Party Chain δεν λειτουργεί κανονικά.

Απενεργοποιήστε το σύστημα. Έπειτα, ενεργοποιήστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ενσύρματου
Party Chain.

Ελέγξτε αν το σήμα BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένο.

Σχετικό θέμα
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σήματος BLUETOOTH
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας Ασύρματου Party Chain.

Αφού συνδέσετε όλα τα συστήματα, εκτελέστε τις διαδικασίες σύζευξης και σύνδεσης μεταξύ της συσκευής
BLUETOOTH και της Κεντρικής συσκευής πάρτι.

Σχετικό θέμα
Απόλαυση ασύρματης αναπαραγωγής με τη χρήση πολλαπλών ηχοσυστημάτων (Λειτουργία Ασύρματου Party
Chain)
Τερματισμός της λειτουργίας Ασύρματου Party Chain
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Η συσκευή BLUETOOTH δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας Speaker Add.

Αφού συνδέσετε δύο συστήματα ίδιου μοντέλου, εκτελέστε τις διαδικασίες σύζευξης και σύνδεσης μεταξύ της
συσκευής BLUETOOTH και του Κεντρικού συστήματος.

Σχετικό θέμα
Ακρόαση μουσικής ασύρματα με δύο συστήματα (Λειτουργία Speaker Add)
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Δεν παράγεται ήχος από το μικρόφωνο.

Γυρίστε το κουμπί στάθμης έντασης MIC για να μειώσετε τη στάθμη έντασης του μικροφώνου.

Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο.

4-748-030-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

94



Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Υπάρχει μικροφωνισμός.

Μειώστε την ένταση του ήχου.

Μετακινήστε το μικρόφωνο μακριά από το σύστημα ή αλλάξτε την κατεύθυνση του μικροφώνου.
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Οδηγός βοήθειας

Οικιακό ηχοσύστημα
GTK-XB72

Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.

Κάντε επαναφορά του συστήματος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
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Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC από το σύστημα και κατόπιν συνδέστε το ξανά.1

Πατήστε το (λειτουργία) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.2

Πατήστε παρατεταμένα τα FUNCTION/ PAIRING και – (ένταση ήχου) στο σύστημα για περισσότερο από
5 δευτερόλεπτα.

Αφού αναβοσβήσουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στο σύστημα για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, όλες οι
ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από τον χρήστη, όπως οι πληροφορίες καταχώρησης σύζευξης, επανέρχονται
στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
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