
Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A következő rész ismerteti a rendszer használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.

Kezdőlépések

Részek és kezelőelemek

A rendszer szállítása/elhelyezése

Energiaforrás

A rendszer csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz

Bekapcsolás

Kikapcsolás (készenléti mód)

A BLUETOOTH készenlét funkció használata

Automatikus készenléti funkció

Megvilágítás funkció

Zenehallgatás hangulatvilágítással (megvilágítás)

Demo mód

A bemutató mód deaktiválása
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Csatlakozások létrehozása

USB eszköz

Csatlakoztatás USB eszközhöz

BLUETOOTH® eszköz

Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel

Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)

Külső hangeszköz

Külső hangeszközön stb. lévő zene hallgatása

Zenehallgatás

USB eszköz

Zenehallgatás USB eszközön

BLUETOOTH eszköz

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása (kodek)

A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

A rendszer csatlakoztatása több BLUETOOTH eszközhöz (többszörös eszközcsatlakozás)

A BLUETOOTH jel be- vagy kikapcsolása

Vezetékes Party Chain funkció

Több hangrendszer csatlakoztatása (Vezetékes Party Chain funkció)

Zenelejátszás használata több hangrendszerrel (vezetékes Party Chain funkció)

Vezeték nélküli Party Chain funkció

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangrendszerrel (vezeték nélküli Party Chain funkció)

A vezeték nélküli Party Chain funkció befejezése

Speaker Add funkció

Vezeték nélküli zenehallgatás két rendszerrel (Speaker Add funkció)

Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)

A Speaker Add funkció befejezése

Külső hangeszköz

Külső hangeszközön stb. lévő zene hallgatása

A hang beállítása
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Élő hangeffektus hozzáadása (LIVE Sound)

A basszusok felerősítése, erőteljesebb hang létrehozása (EXTRA BASS)

Telefonhívások

Hívás fogadása

Hívás kezdeményezése

Hozzárendelt alkalmazások használata

A „Sony | Music Center”-használata

Mire használható a „Sony | Music Center”

A „Sony | Music Center” telepítése

Fiestable használata

Mire használható a „Fiestable”

A „Fiestable” telepítése

A hangvezérlés funkció használata

A hangvezérlés funkció használata (Google alkalmazás)

A hangvezérlés funkció használata (Siri)

Külső mikrofon használata

Különböző funkciók

A hangos útmutató használata

A beépített hangbemutató meghallgatása

Információk

A jelzőfényekről

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

Szerzői jogok

Ügyfélszolgálat weboldalai

Hibaelhárítás

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Általános tudnivalók

Nem kapcsolható be.
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A rendszer készenléti módba lépett.

Nincs hang.

Jelentős zúgás vagy zaj hallható.

A rendszer bekapcsolásakor kattanás hallható.

USB lejátszása

A lejátszás nem indul el.

A fájlokat nem lehet lejátszani.

Az USB lejátszása során nincs hang.

Zaj hallatszik, a hang kihagy vagy torz az USB lejátszás folyamán.

A lejátszás indítása túl sokáig tart.

A rendszer nem ismeri fel az USB eszközt.

BLUETOOTH kapcsolat

A párosítás nem végezhető el.

A BLUETOOTH eszköz nem ismeri fel a rendszert.

A csatlakoztatás nem lehetséges.

A rendszerhez nem csatlakoztatható iPhone/iPod.

A hang kihagy vagy ingadozik, vagy megszakad a kapcsolat.

A BLUETOOTH eszköz hangja nem hallható ezen a rendszeren.

Jelentős zúgás, zaj vagy torz hang hallható.

Lejátszás több rendszerből

A vezetékes Party Chain funkció nem aktiválható.

A vezetékes Party Chain funkció nem működik megfelelően.

A rendszerhez nem csatlakoztatható BLUETOOTH eszköz a vezeték nélküli Party Chain funkcióval.

A rendszerhez nem csatlakoztatható BLUETOOTH eszköz a Speaker Add funkcióval.

Karaoke

A mikrofonból nem jön hang.

Akusztikus visszacsatolás lép fel.

Alaphelyzetbe állítás

A rendszer nem működik megfelelően.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Részek és kezelőelemek

Elölnézet

Hátoldal

A hangszóró fényei1.
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Felülnézet

AC IN csatlakozó1.

PARTY CHAIN gomb jelzőfénnyel2.

A hang kimeneti és bemeneti csatlakozói
Hangkábel (nem tartozék) segítségével hozza létre csatlakozást az alábbi módszerek valamelyikével:
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R csatlakozók

Egy választható berendezés hangbemeneti csatlakozójához csatlakozik.

Egy másik hangrendszerhez csatlakoztatva használhatja a Party Chain funkciót.

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R csatlakozók

Egy TV vagy hang/videóeszköz hangkimeneti portjaihoz csatlakozik. A rendszer a kimenetére küldi a hangot.

Egy másik hangrendszerhez csatlakoztatva használhatja a Party Chain funkciót.

3.

MIC szint (MIN/MAX) gomb4.

MIC csatlakozó5.

 (USB) port
USB eszköz csatlakoztatására szolgál.

6.
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 (tápellátás) gomb jelzőfénnyel1.

(BLUETOOTH) jelzőfény2.

USB jelzőfény3.

AUDIO IN jelzőfény4.

FUNCTION/ PAIRING gomb

Többszöri megnyomásával válassza ki a BLUETOOTH, USB vagy AUDIO IN funkciót.

Ha a BLUETOOTH funkció van kiválasztva, tartsa lenyomva a BLUETOOTH párosítás aktiválásához.

Nyomja meg a beépített hangbemutató leállításához.

5.

/  (előző/következő) gombok
Nyomja meg egy sáv vagy fájl kiválasztásához.

6.

Beépített mikrofon7.

 (lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) gomb*8.

(N-jel)9.

ADD gomb jelzőfénnyel10.

W.PARTY CHAIN/ LIGHT gomb jelzőfénnyel11.

LIVE gomb jelzőfénnyel12.

EXTRA BASS gomb jelzőfénnyel13.

–/+ (hangerő) gombok*

Nyomja meg a hangerő szabályozásához.
14.
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Kapcsolódó témák
A jelzőfényekről

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

A  (lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) és a + (hangerő) gombon kitapintható pont található. A rendszer működtetése során a tapintható
pontot referenciaként használhatja.

*
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszer szállítása/elhelyezése

A rendszer szállítása előtt húzza ki a rendszerhez csatlakoztatott összes kábelt.

Megjegyzés
A rendszer szállítása során fogja a rendszert megfelelően a fenti ábrán látható módon, hogy megelőzze a személyes sérüléseket
és a környező tárgyak sérülését.

A rendszer oldalára fektetése

A rendszert oldalára fektetheti az alábbi ábrán látható módon. (Ügyeljen arra, hogy a gumitalpakkal ellátott oldalára
fektesse.)

Tipp
Ha megváltoztatja a rendszer irányát, a bal és jobb csatorna hangját játszó magassugárzók automatikusan a két felső egységre
váltanak.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszer csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz

Kapcsolódó témák
Bekapcsolás
A bemutató mód deaktiválása

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Szilárdan dugja a tápkábel (hálózati tápellátás) (tartozék) végét a rendszer hátsó oldalán lévő AC IN
csatlakozóba, majd egy fali csatlakozóaljzatba ( ).

A rendszer bekapcsol bemutató módban, és a hangszóró fényei automatikusan villogni kezdenek.

1
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Bekapcsolás

Kapcsolódó témák
Kikapcsolás (készenléti mód)
A rendszer csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg a  (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnyel világítani kezd.

1
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Kikapcsolás (készenléti mód)

Kapcsolódó témák
Automatikus készenléti funkció
A BLUETOOTH készenlét funkció használata

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg a  (tápellátás) gombot.

A  (tápellátás) jelzőfénye kialszik.*

1

A  (tápellátás) jelzőfénye narancssárga fénnyel világítani kezd, amikor a BLUETOOTH készenlét funkció bekapcsol.*
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A BLUETOOTH készenlét funkció használata

A BLUETOOTH készenléti mód lehetővé teszi a rendszer automatikus bekapcsolását, ha BLUETOOTH kapcsolatot
létesít egy BLUETOOTH eszközből. A vásárlás időpontjában ez a beállítás ki van kapcsolva. A beállítás csak a „Sony |
Music Center” segítségével konfigurálható. Részletes tudnivalók a „Sony | Music Center” alkalmazásról: Mire
használható a „Sony | Music Center”.

A  (tápellátás) megnyomásával kapcsolja be a rendszert.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnyel világítani kezd.

1

Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben,
stb.

2

Koppintson a [GTK-XB72] elemre.3

Koppintson a [Settings] elemre.4
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A BLUETOOTH készenléti funkció kikapcsolása
Végezze el újra a  –  lépéseket, és kapcsolja ki a BLUETOOTH készenlét funkciót.
Amikor a BLUETOOTH készenlét funkciót kikapcsolja, az AUDIO IN jelzőfény egyszer felvillan.

Tipp
Ha a BLUETOOTH készenlét funkció aktív, a rendszer bekapcsolásakor a  (tápellátás) jelzőfény narancssárga fénnyel
világítani kezd.

Kapcsolódó témák
Bekapcsolás
Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel
A jelzőfényekről

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Koppintson a [Power Option] elemre.5

Koppintson a [BT Standby] elemre.6

Az [ON] elemre koppintva kapcsolja be a BLUETOOTH készenlét funkciót.

Amikor a BLUETOOTH készenlét funkciót bekapcsolja, az AUDIO IN jelzőfény 3-szor felvillan.

7
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Automatikus készenléti funkció

Ha az automatikus készenléti funkciót használó rendszerre 15 percig teljesülnek az alábbi feltételek, automatikusan
kikapcsol. A vásárlás időpontjában az automatikus készenléti funkció be van kapcsolva.

Megjegyzés
Az automatikus készenléti funkció nem működik az alábbi esetekben:

ha külső eszköz csatlakozik a MIC csatlakozóhoz.

Ha a rendszer BLUETOOTH módban van

A rendszer és a BLUETOOTH eszköz nem végez semmilyen műveletet.

A mobiltelefon (okostelefon) kéz nélküli funkciója kikapcsolt állapotban van, és nem játszik le zenét (hangot). A
részleteket az eszköz kezelési útmutatója tartalmazza.

A BLUETOOTH eszköz, például egy WALKMAN®, nem játszik le zenét (hangot).

Megjegyzés
Az automatikus készenléti funkció nem áll rendelkezésre, amíg a rendszer iPhone/iPod touch eszközhöz csatlakozik
BLUETOOTH útján.

Ha a rendszer AUDIO IN vagy USB módban van

A rendszer nem végez semmilyen műveletet.

Az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy az AUDIO IN
csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz zenéje (hangja) túlságosan gyenge.

Megjegyzés
A rendszerhez nem csatlakozik BLUETOOTH eszköz HFP/HSP útján.

Az automatikus készenléti funkció ki- vagy bekapcsolása

Tipp
Az automatikus készenléti funkciót a „Sony | Music Center” segítségével kapcsolhatja ki.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot legalább 3 másodpercig.
Ha az automatikus készenléti funkciót kikapcsolja, a  (tápellátás) jelzőfény egyszer felvillan.
Ha az automatikus készenléti funkciót bekapcsolja, a  (tápellátás) jelzőfény 3-szor felvillan.

1.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Zenehallgatás hangulatvilágítással (megvilágítás)

A rendszer a zenével összhangban fényeket villant fel a hangulat felélénkítésére. A vásárlás időpontjában ez a beállítás
be van kapcsolva.

A megvilágítás funkció kikapcsolása (fények ki) vagy bekapcsolása (fények be)
Tartsa lenyomva a W.PARTY CHAIN/ LIGHT gombot legalább 3 másodpercig, amíg a megvilágítás funkció ki vagy
be nem kapcsol.
Ha a gombot újra legalább 3 másodpercig lenyomva tartja, a megvilágítás funkció újra be- vagy kikapcsol.

Tipp
A „Sony | Music Center” „megvilágítás” funkciója segítségével be vagy kikapcsolhatja a megvilágítás funkciót vagy választhat a
különböző fénymódok közül.

RAVE: Tánczenéhez, intenzív fényhatásokkal
A RAVE az alapértelmezett beállítás.

CHILL: Pihentető zenéhez

RANDOM FLASH OFF: Minden zenéhez, így tánczenéhez is, vakuhasználat nélkül

HOT: Meleg színek

COOL: Hűvös színek

STROBE: Fehér villanások

stb.

Megjegyzés

Kapcsolja be a rendszert.

A  (tápellátás) jelzőfény zöld fénnyel világítani kezd.
Világítani kezdenek a rendszer alábbi ábrán látható részei.

1
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Ha a megvilágítás vakító, kapcsolja fel a terem világítását, vagy kapcsolja ki a megvilágítás funkciót.

Kapcsolódó témák
A bemutató mód deaktiválása

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A bemutató mód deaktiválása

A vásárlás idején a bemutató mód be van kapcsolva. Ha a rendszert tápkábellel fali csatlakozóaljzathoz (hálózati
tápellátás) csatlakoztatja, a hangszóró fénye automatikusan világítani kezd.

A bemutató mód aktiválása
A készenléti mód során tartsa nyomva a W.PARTY CHAIN/ LIGHT gombot.

Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt (hálózati tápellátás).

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

A bemutató során tartsa lenyomva a W.PARTY CHAIN/ LIGHT gombot legalább 3 másodpercig.

A bemutató befejeződik, és a hangszóró fénye kikapcsol.

1
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Csatlakoztatás USB eszközhöz

Kompatibilis USB eszközök
USB eszközök, amelyek megfelelnek az USB háttértár szabványnak

USB eszközök FAT fájlrendszerű formázással (az exFAT kivételével)

Lehet, hogy bizonyos USB eszközök nem működnek együtt a rendszerrel akkor sem, ha teljesítik a fenti feltételeket.
Az iPhone/iPod eszközök USB általi csatlakoztatása nem támogatott.

Megjegyzés
Ha USB kábellel kell csatlakoztatnia, használja az USB eszközhöz mellékelt USB kábelt. A működtetés módjáról olvassa el az
USB eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

A rendszert és az USB eszközt ne csatlakoztassa USB-elosztón keresztül.

Ha USB eszközt csatlakoztat, a rendszer az USB eszköz összes fájlját beolvassa. Ha az USB eszköz sok mappát és fájlt
tartalmaz, az USB eszköz beolvasása hosszú időt vehet igénybe.

Egyes USB eszközök esetében a rendszer által végzett műveletek késlekedhetnek.

Nem garantálható a kódoló/író szoftver kompatibilitása. Ha az USB eszközben lévő hangfájlokat eredetileg nem kompatibilis
szoftver kódolta, a fájlok lejátszása zavaros vagy akadozó lehet, vagy egyáltalán nem játszhatók le.

A rendszer nem szükségszerűen támogatja a csatlakoztatott USB eszköz összes funkcióját.

Kapcsolódó témák
Zenehallgatás USB eszközön

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Többször nyomja meg a FUNCTION/ PAIRING gombot, amíg a rendszer USB kijelzője világítani nem
kezd.

1

Csatlakoztasson USB eszközt az (USB) porthoz.2
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel

Kettő vagy több BLUETOOTH eszközzel való párosításhoz végezze el az alábbi párosítási eljárást az összes eszközzel.
A rendszer használata előtt ügyeljen az alábbiakra:

A BLUETOOTH eszközt a rendszertől legfeljebb 1 m távolságra helyezze el.

Állítsa le a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.

A BLUETOOTH eszközön és a rendszeren csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a rendszer által esetleg kiadott
hirtelen erős hangot. A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy az eszköz hangerőszintje szinkronizálódik a
rendszerrel.

Készítse elő a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

Válassza ki a BLUETOOTH funkciót.

Tipp
Ha a rendszer nem tartalmaz információkat az összepárosításról (például a vásárlást követően első ízben használja a
BLUETOOTH funkciót), a képernyőn villogni kezd a (BLUETOOTH) kijelzés, és a rendszer párosítási módba lép.
Folytassa a  lépéssel.

Amikor bekapcsolja a rendszert, a rendszer megkísérel BLUETOOTH kapcsolatot létrehozni a legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH eszközzel. Ha az eszköz a közelben van, és a BLUETOOTH funkciója be van kapcsolva, a BLUETOOTH
kapcsolat automatikusan létrejön, és a (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd. Ez esetben kapcsolja ki a BLUETOOTH
funkciót, vagy kapcsolja ki a jelenleg csatlakoztatott BLUETOOTH eszközt.

1

A  (tápellátás) megnyomásával kapcsolja be a rendszert.1.

Nyomja meg többször a FUNCTION/ PAIRING gombot, amíg a (BLUETOOTH) jelzőfény világítani nem
kezd.

2.

Tartsa lenyomva a FUNCTION/ PAIRING gombot, amíg fel nem hangzik a hangos útmutató („Bluetooth
pairing”) és a (BLUETOOTH) jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

2
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Tipp
A BLUETOOTH eszközök működtetéséről további részleteket a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Megjegyzés

A rendszer felismeréséhez végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTH eszközön.

Amikor a BLUETOOTH eszköz kijelzőjén megjelenik a felismert eszközök listája, válassza ki a [GTK-XB72] elemet.
Ha jelszó* megadása szükséges a BLUETOOTH eszköz képernyőjén, írja be a [0000] kódot.

3

A jelszó „jelkód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „jelkulcs” néven is ismert.*

Létesítsen BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

Amikor a BLUETOOTH kapcsolat létrejön, felhangzik a hangos útmutató („Bluetooth Connected”), és a 
(BLUETOOTH) jelzőfény villogásról tartó világításra vált.

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást a  lépéstől.

4
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Az Apple iOS eszközök esetében a rendszer kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival.

A rendszer párosítási módja megközelítőleg 5 perc elteltével oldódik fel, és a (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villogni kezd.
Ha azonban rendszer nem tárolja a párosítási információkat, például a gyári alapbeállítás esetén, a párosítási mód nem oldódik
fel. Ha a párosítási mód az eljárás befejezése előtt feloldódik, ismételje meg a  lépéstől.

Miután a BLUETOOTH eszközöket összepárosította, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:

A párosítási információk törlődtek javítás stb. következtében.

A rendszer már 8 eszközzel van párosítva, és további eszközzel párosítja.
A rendszer legfeljebb 8 eszközzel párosítható össze. Ha új eszközzel párosít, miután már 8 eszközzel párosította, az új eszköz
felváltja a legrégebben párosított eszközt.

A rendszer párosítási információit törölték a BLUETOOTH eszközről.

A rendszer inicializálása után lehet, hogy nem fog tudni csatlakozni iPhone/iPod eszközéhez. Ez esetben törölje a rendszer
párosítási információit az iPhone/iPod eszközéből, majd végezze el a párosítási műveletet újra.

A rendszer több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszközből játszhat le zenét.

Kapcsolódó témák
A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)

Ha megérinti a rendszert egy NFC-kompatibilis eszközzel, például egy okostelefonnal, a rendszer automatikusan
bekapcsol, majd folytatja az összepárosítással és a BLUETOOTH kapcsolat létrehozásával.

Kompatibilis okostelefonok
NFC-kompatibilis okostelefonok telepített Android™ 4.1 vagy újabb rendszerrel

Megjegyzés
Az NFC-kompatibilis BLUETOOTH eszközétől függően lehet, hogy előre be kell kapcsolnia az NFC funkciót. További részleteket
a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

A BLUETOOTH kapcsolat befejezése
Érintse újra a BLUETOOTH eszközt a rendszer N-jeléhez.

Tipp
Ha az összepárosítás és a BLUETOOTH kapcsolat sikertelen, tegye a következőket:

Távolítsa el a tokot a BLUETOOTH eszközről, ha kereskedelmi forgalomban kapható tokot használ.

Érintse újra a BLUETOOTH eszközt a rendszer N-jeléhez.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Érintse a BLUETOOTH eszközt a rendszer N-jeléhez, amíg a BLUETOOTH eszköz nem reagál a rendszerre.

A csatlakoztatás befejezéséhez kövesse a BLUETOOTH eszközön megjelenő utasításokat.

1

Indítsa el a hangforrás lejátszását a BLUETOOTH eszközön.

További részleteket a BLUETOOTH eszközéhez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

2
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Külső hangeszközön stb. lévő zene hallgatása

A külső hangeszközön lévő zenét úgy játszhatja le, ha az eszközt egy hangkábellel (nem tartozék) a rendszerhez
csatlakoztatja.

Csatlakoztasson egy külső hangeszközt a rendszer AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R csatlakozójához egy
hangkábellel.

1

Többször nyomja meg a FUNCTION/ PAIRING gombot, amíg a rendszer AUDIO IN kijelzője világítani
nem kezd.

2

Kapcsolja be a csatlakoztatott hangeszközt, és indítsa el a lejátszást.3

Szabályozza a hangerőt.

Először szabályozza a rendszer hangerejét. Ha a hangerőszint még mindig túl alacsony, szabályozza a
csatlakoztatott eszköz hangerőszintjét.

4
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Tipp
Ha aktív BLUETOOTH kapcsolat van a rendszer és a mobiltelefon (okostelefon/iPhone) között HFP/HSP útján, a csatlakoztatott
külső hangeszközön lévő zene hallgatása során használhatja a kéz nélküli funkciót.

Ha a rendszerre kb. 15 percen át teljesülnek az alábbi feltételek, automatikusan kikapcsol, és a BLUETOOTH kapcsolat
megszakad.

A rendszer nem végez semmilyen műveletet.
A csatlakoztatott külső hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy a csatlakoztatott külső hangeszköz zenéje (hangja)
túlságosan gyenge.
A hangszóróhoz nem csatlakozik BLUETOOTH eszköz HFP/HSP útján.

Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott külső hangeszközön játszik le zenét, a rendszer  (lejátszás/szüneteltetés) és /
(előző/következő) gombjait nem használhatja olyan műveletek végzésére, mint a szüneteltetés, ugrás a következő zeneszám
elejére, vagy ugrás az aktuális zeneszám elejére.

Kapcsolódó témák
Automatikus készenléti funkció

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Zenehallgatás USB eszközön

A rendszer az alábbi hangfájl formátumokat támogatja.

MP3: fájlkiterjesztés [.mp3]

WMA: fájlkiterjesztés [.wma]

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

WAV: fájlkiterjesztés [.wav]

Tipp
A rendszer és az USB eszköz csatlakoztatása után vezérelheti a lejátszást a (lejátszás/szüneteltetés), és az (előző)/

(következő) gomb megnyomásával.

Megjegyzés
A rendszer az alábbi esetekben nem tudja lejátszani az USB eszközben lévő hangfájlokat:

ha az USB eszközben lévő hangfájlok száma túllépi az 999-et.

ha az USB eszközben lévő mappák száma túllépi az 75-et (a „ROOT” és az üres mappákat is ideértve).

Ezek a számok a fájlok és mappák szerkezetétől függően változhatnak. Ne mentsen más típusú fájlokat vagy szükségtelen
mappákat a hangfájlokat tartalmazó USB eszközbe.

A rendszer legfeljebb 8 szint mélységig képes a mappákat lejátszani.

A hangfájlokat nem tartalmazó mappákat átugorja.

Megjegyezzük, hogy noha egy fájl kiterjesztése helyes lehet, ha maga a fájl ennek nem felel meg, a rendszer zajt adhat ki, vagy
hibásan működhet.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Többször nyomja meg a FUNCTION/ PAIRING gombot, amíg a rendszer USB kijelzője világítani nem
kezd.

1

Csatlakoztasson USB eszközt az (USB) porthoz.2

A  (lejátszás/szüneteltetés) gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.3
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján

Egy BLUETOOTH eszközön lévő zenét akkor hallgathatja, és akkor kezelheti a rendszerből BLUETOOTH csatlakozás
útján, ha az támogatja az alábbi BLUETOOTH profilokat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Lehetővé teszi a minőségi hang-tartalom lejátszását vezeték nélküli kapcsolattal.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Lehetővé teszi a hangerő szabályozását, valamint a lejátszást, szüneteltetést vagy a következő/aktuális zeneszám
elejére ugrást.
 
A műveletek a BLUETOOTH eszköztől függően eltérhetnek. Olvassa el a BLUETOOTH eszközhöz mellékelt kezelési
útmutatót is.

Megjegyzés
A lejátszás előtt győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH eszközön és a rendszeren mérsékelt hangerőszint van beállítva,
hogy megelőzze a rendszer által kiadott hirtelen erős hangot.
A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy a rendszer hangerőszintje nem állítható a BLUETOOTH eszközön, amíg az
eszközön a lejátszás le van állítva/szünetel.

Csatlakoztatása a rendszert a BLUETOOTH eszközhöz.

A BLUETOOTH csatlakozás létrejötte után a (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd kék fénnyel.

1

Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön.2

Állítsa be a hangerőt a rendszer -/+ (hangerő) gombjaival vagy a BLUETOOTH eszköz segítségével.3
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Megjegyzés
Ha a kommunikáció gyenge, lehet, hogy a BLUETOOTH eszköz nem reagál megfelelően a rendszeren végzett műveletekre.

A BLUETOOTH eszköztől függően lehet, hogy szabályozni kell a hangerőt, vagy a csatlakoztatott eszközön változtatni kell a
hangkimenet beállítását.

A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően
zavar léphet fel, vagy a hang akadozhat.

Kapcsolódó témák
Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel
A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása (kodek)

A rendszer lehetővé teszi nem csak az SBC, de az AAC és LDAC beállítását is, így jó minőségű hangot hallgathat
BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

Tipp
Az LDAC a Sony által kifejlesztett hangkódolási technológia lehetővé teszi nagy felbontású (Hi-Res) hangtartalom átvitelét akár
BLUETOOTH kapcsolaton keresztül is. A többi BLUETOOTH-kompatibilis kódolási technológiától eltérően (pl. SBC) nem
konvertálja alacsonyabb szintre a Hi-Res hangtartalmat*1, és a többi technológiához viszonyítva megközelítőleg háromszoros
mennyiségű adat*2 átvitelét teszi lehetővé BLUETOOTH vezeték nélküli hálózaton keresztül a hatékony kódolásnak és az
optimalizált csomag-kialakításnak köszönhetően, példátlan hangminőség mellett.

Megjegyzés
Jobb minőségű hangot érhet el, ha a forráseszköz AAC/LDAC-kompatibilis, és a funkció beállítása [AUTO]. Azonban a
BLUETOOTH kommunikáció körülményeitől függően a hang akadozhat. Ha ez megtörténik, állítsa a funkciót [SBC] értékre.

Kapcsolódó témák
A BLUETOOTH készenlét funkció használata

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tartsa lenyomva a FUNCTION/ PAIRING és a + (hangerő) gombot legalább 5 másodpercig.

Amikor a kodek [SBC]-re vált, az Audio IN jelzőfény egyszer felvillan.
Amikor a kodek [Auto]-ra vált, az Audio IN jelzőfény 3-szor felvillan.

1

Indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A hangkodek beállítását az alábbi két lehetőség közül választhatja ki a rendszer vagy a „Sony | Music
Center” használatával. A vásárlás időpontjában ez a beállítás [AUTO].

[AUTO]: A rendszer érzékeli a forráseszközön használt kodeket, és automatikusan kiválasztja az
optimális kodeket az „SBC”, „AAC”* vagy „LDAC” lehetőségek közül.*

[SBC]: Mindig az „SBC” kodeket használja, tekintet nélkül a forráseszközön használt kodekre.

2

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a BLUETOOTH eszköz támogatja a kodeket.*

Kivéve a DSD formátumú tartalmakat.*1
Az SBC (Subband Codec) technológiához viszonyítva 990 kb/s (96/48 kHz) vagy 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) bitsebesség kiválasztása esetén.*2
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)

Miután befejezte a zene lejátszását a BLUETOOTH eszközön, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a
BLUETOOTH csatlakozást.

Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját. Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési
útmutatóban talál.

Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.

Kapcsolja ki a rendszert.

Érintse újra az NFC-kompatibilis eszközt a rendszer N-jeléhez (ha az eszköznek van NFC funkciója).

Ha a Speaker Add funkciót vagy a vezeték nélküli Party Chain funkciót használja, ahhoz a rendszerhez
csatlakozzon, érintse meg azt az NFC-kompatibilis eszközt, amelyiken a (BLUETOOTH) jelzőfény világít. Az a
rendszer, amelyen a (BLUETOOTH) jelzőfény nem világít, nem tudja bontani a BLUETOOTH kapcsolatot.

Tipp
Ha a Speaker Add funkció használata során kikapcsol egy rendszert, a másik rendszer automatikusan kikapcsol. A köztük lévő
BLUETOOTH kapcsolat megszakad.

Miután befejezte a zene lejátszását, a BLUETOOTH kapcsolat a BLUETOOTH eszköztől függően automatikusan megszakadhat.

Kapcsolódó témák
Bekapcsolás
Automatikus készenléti funkció

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszer csatlakoztatása több BLUETOOTH eszközhöz (többszörös
eszközcsatlakozás)

A rendszerhez egyidejűleg 3 BLUETOOTH eszközt csatlakoztathat. Ha valamelyik eszköz megkezdi a lejátszást,
miközben egy másik eszköz zenét játszik le, a rendszer átváltja a kimenetet, és az újonnan csatlakoztatott eszköz
hangját kezdi játszani.

A többszörös eszközcsatlakozás egyik BLUETOOTH eszközének a lecsatlakoztatása
Bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a lecsatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszközön.

A többszörös eszközcsatlakozás összes BLUETOOTH eszközének a lecsatlakoztatása
A  (tápellátás) megnyomásával kapcsolja ki a rendszert.

Megjegyzés
A műveletek a BLUETOOTH eszközöktől függően eltérhetnek. Az eszközök kombinációjától függően lehet, hogy a BLUETOOTH
eszköz nem csatlakoztatható. Részleteket az eszközök kezelési útmutatójában talál.

Ha megkísérli egy 4. BLUETOOTH eszköz párosítását, a legrégebbi összepárosított eszköz kapcsolata megszakad.

A BLUETOOTH eszközöktől függően előfordulhat, hogy nem fog tudni három BLUETOOTH csatlakozást létrehozni.

Nem hozhat létre többszörös eszközcsatlakozást, ha a vezeték nélküli Party Chain, a Speaker Add vagy a kéz nélküli hívás
funkciót használja.

Kapcsolódó témák
Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Egy másik vagy további eszköz párosításához ismételje meg az  –  lépéseket az Összepárosítás és
kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel fejezetből.

1
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A BLUETOOTH jel be- vagy kikapcsolása

Ha a rendszer BLUETOOTH jele be van kapcsolva, egy párosított BLUETOOTH eszközről kapcsolódhat a rendszerhez.
A vásárlás időpontjában ez a beállítás be van kapcsolva.

Megjegyzés
Ha kikapcsolja a BLUETOOTH jelet, nem végezheti el az alábbi műveleteket:

Párosítás és kapcsolat egy BLUETOOTH eszközzel.

A „Sony | Music Center” használata.

A BLUETOOTH hangkodekek megváltoztatása.

A kéz nélküli funkció használata.

Ha megérinti az N-jelet egy NFC-kompatibilis BLUETOOTH eszközzel, vagy bekapcsolja a BLUETOOTH készenléti módot,
automatikusan bekapcsol a BLUETOOTH jel.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tartsa lenyomva a W.PARTY CHAIN/ LIGHT és  (tápellátás) gombot legalább 5 másodpercig.

Amikor a BLUETOOTH jelet kikapcsolja, az Audio IN jelzőfény egyszer felvillan.
Amikor a BLUETOOTH jelet bekapcsolja, az Audio IN jelzőfény 3-szor felvillan.

1
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Több hangrendszer csatlakoztatása (Vezetékes Party Chain funkció)

Több hangrendszert láncba kapcsolva hatásosabb bulihangulatot hozhat létre, és nagyobb teljesítményű hangkimenetet
érhet el.
A lánc egyik aktivált rendszere „buliszervező” funkcióban lép fel, és megosztja a zenét.
A többi rendszer „bulivendéggé” válik, és a „buliszervező” által lejátszott zenét játssza.

A Party Chain beállítása

Hozzon létre vezetékes Party Chain szerkezetet a rendszerek hangkábelekkel (nem tartozék) történő
összekapcsolásával.
A kábelek csatlakoztatása előtt mindig kapcsolja ki a rendszereket.

Ha mindegyik rendszer fel van szerelve vezetékes Party Chain funkcióval
Például: Ha a jelen rendszert állítja be első rendszerként

A: Az első rendszer (buliszervező)
B: A második rendszer (bulivendég)
C: Az utolsó rendszer (bulivendég)
D: Folytassa a csatlakoztatást az utolsó rendszerig.

Az utolsó rendszernek az első rendszerhez kell csatlakoznia.

Bármelyik rendszer válhat buliszervezővé. A buliszervező funkciót a lánc másik rendszerére is átruházhatja.
Részletek a Zenelejátszás használata több hangrendszerrel (vezetékes Party Chain funkció) részben.

Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH funkció vagy az USB funkció ki van választva. Ha az AUDIO IN funkció
van kiválasztva, a Party Chain funkció nem aktiválható.

Ha a rendszerek egyike nincs felszerelve vezetékes Party Chain funkcióval
Például: Ha a jelen rendszert állítja be első rendszerként
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A: Az első rendszer (buliszervező)
B: A második rendszer (bulivendég)
C: Az utolsó rendszer* (bulivendég)
D: Folytassa a csatlakoztatást az utolsó rendszerig.

Az utolsó rendszer nem csatlakozik az első rendszerhez.

Az első rendszert kell megjelölnie buliszervezőként, hogy a vezetékes Party Chain funkció aktiválása után az összes
rendszer ugyanazt a zenét játssza.

Kapcsolódó témák
Zenelejátszás használata több hangrendszerrel (vezetékes Party Chain funkció)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Csatlakoztassa a vezetékes Party Chain funkcióval nem felszerelt rendszert utolsó rendszerként, különben a lánc elakad az illető rendszeren.
Ügyeljen arra, hogy az AUDIO IN funkció ki legyen választva ezen az utolsó rendszeren.

*
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Zenelejátszás használata több hangrendszerrel (vezetékes Party Chain funkció)

Lehetőség van a zene több vezetékes hangrendszer használatával történő lejátszására.

Új buliszervező kiválasztása
Ha mindegyik rendszer fel van szerelve vezetékes Party Chain funkcióval, lehetőség van új buliszervező kiválasztására.

A vezetékes Party Chain funkció deaktiválása
Nyomja meg a buliszervező PARTY CHAIN gombját.
Ha a vezetékes Party Chain funkció nem fejeződik be másodperceken belül, nyomja meg újra a buliszervező PARTY
CHAIN gombját.

Megjegyzés

Kapcsolja be az összes rendszert.1

Szabályozza az egyes rendszerek hangerejét.2

Aktiválja a vezetékes Party Chain funkciót a buliszervezőként használt rendszeren.

Például: Ha ezt a rendszert használja buliszervezőként

3

A FUNCTION/ PAIRING gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót.
Ha mindegyik rendszer fel van szerelve vezetékes Party Chain funkcióval, ne válassza az AUDIO IN funkciót.
Ha kiválasztja ezt a funkciót, a rendszer nem ad ki hangot.

1.

Indítsa el a lejátszást, majd nyomja meg a rendszer hátulján lévő PARTY CHAIN gombot.
A PARTY CHAIN jelzőfény világítani kezd. A buliszervező elindítja a Party Chain funkciót, és a többi
rendszerből automatikusan bulivendég válik. Minden rendszer a buliszervező által lejátszott zenét játssza.
A FUNCTION/ PAIRING gomb a bulivendégeken le van tiltva.

2.

Nyomja meg a buliszervező PARTY CHAIN gombját.1.

Végezze el a rendszeren a lépést, hogy új buliszervező váljon belőle.
A jelenlegi buliszervezőből automatikusan bulivendég válik. Minden rendszer az új buliszervező által lejátszott zenét
fogja játszani.

2.
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A csatlakoztatott rendszerek számától függően eltarthat némi ideig, amíg a bulivendégek megkezdik a zene lejátszását.

A buliszervező hangerejének és hangeffektusának a változtatása nincs hatással a bulivendégek által játszott kimenetre.

Csak akkor választhat buliszervezőként egy másik rendszert, ha a vezetékes Party Chain funkció már aktiválódott a lánc minden
rendszerén.

Ha a kiválasztott rendszer nem válik másodperceken belül új buliszervezővé, ismételje meg a  lépést.

A többi rendszer működtetéséről az illető rendszerek kezelési útmutatójában talál további részleteket.

Kapcsolódó témák
Több hangrendszer csatlakoztatása (Vezetékes Party Chain funkció)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A vezeték nélküli lejátszás használata több hangrendszerrel (vezeték nélküli Party
Chain funkció)

Ha több vezeték nélküli Party Chain funkcióval kompatibilis eszközt csatlakoztat, nagyobb hangerővel élénkítheti fel a
bulikat.

Kompatibilis eszközök:
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
 
A rendszer használata előtt ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott rendszerek 1 m távolságon belül legyenek a
rendszertől.

Az első rendszert állítsa be buliszervező funkcióban.

Az alábbi művelet példa egy GTK-XB72 elsődleges rendszerként történő beállítására. További tudnivalókat a
vezeték nélküli Party Chain funkcióval kompatibilis eszközök beállításához használt eszközhöz mellékelt kezelési
útmutatóban talál.

1

Nyomja meg többször a FUNCTION/ PAIRING gombot, amíg a (BLUETOOTH) jelzőfény világítani nem
kezd.

1.

Csatlakoztassa a BLUETOOTH eszközt a rendszerhez BLUETOOTH csatlakozás útján.
Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel
Amikor a (BLUETOOTH) jelzőfény világítani kezd, a BLUETOOTH kapcsolat létrejött.

2.

Nyomja meg a W.PARTY CHAIN/ LIGHT gombot.
A W.PARTY CHAIN/ LIGHT jelzőfény villogni kezd, és a rendszer Vezeték nélküli Party Chain beállítás
módba lép.

3.

Csatlakoztassa a második vagy a további eszközt bulivendégként.

Az alábbi művelet példa egy GTK-XB72 második rendszerként történő beállítására. További tudnivalókat a vezeték
nélküli Party Chain funkcióval kompatibilis eszközök csatlakoztatásához használt eszközhöz mellékelt kezelési
útmutatóban talál.

2
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Tipp
A vezeték nélküli Party Chain funkciót a „Sony | Music Center” környezetében is működtetheti.

A Party Chain által elérhető lehetőségek a csatlakoztatott rendszerektől függnek.

A vezeték nélküli Party Chain funkció használata során automatikusan az SBC kodek kerül beállításra.

Megjegyzés
Ha a vezeték nélküli Party Chain funkció használatával filmet néz, a hang a képhez viszonyítva időben eltolódhat.

A vezeték nélküli Party Chain funkció csak akkor érhető el, ha a rendszer BLUETOOTH funkciója működik.

Ha a vezeték nélküli Party Chain funkciót többféle típusú hangrendszert csatlakoztatva használja, lehet, hogy a megvilágítás a
rendszerek csatlakozási sorrendjétől függően nem fog működni. Ez esetben elsődleges rendszerként állítsa be azt a rendszert,
amelyik megvilágítása nem működik.

Kapcsolódó témák
A vezeték nélküli Party Chain funkció befejezése

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg többször a FUNCTION/ PAIRING gombot, amíg a (BLUETOOTH) jelzőfény világítani nem
kezd.

1.

Nyomja meg a második rendszer W.PARTY CHAIN/ LIGHT gombját.
A (BLUETOOTH) jelzőfény villogni kezd, és a W.PARTY CHAIN/ LIGHT jelzőfény világítani kezd.

Tipp
A második rendszert csatlakoztassa 1 percen belül. Az 1 vagy több perc elteltével a rendszer beállítása törlődik.

2.

A további rendszerek csatlakoztatása során ismételje meg a  pont 1 – 2 lépését.

Tipp
A harmadik és további rendszert csatlakoztassa az előző rendszer csatlakoztatását követő 30 másodpercen belül. 30
vagy több másodperc után a rendszer már nem csatlakoztatható.

Ha további rendszert kíván hozzáadni a csatlakoztatást követően (30 másodperc eltelte után), tartsa lenyomva az első
rendszer W.PARTY CHAIN/ LIGHT gombját, majd végezze el a  pont 1 – 2 lépését.

3.

Indítsa el a lejátszást.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH eszközön, és állítsa be a hangerőt.
Az összes rendszer ugyanazt a zenét játssza.
Amikor a BLUETOOTH eszközön vagy az eszközhöz csatlakoztatott (elsőként beállított) rendszeren szabályozza a
hangerőt, a többi rendszer hangereje is automatikusan beállítódik.* A többi, (másodikként vagy később beállított)
rendszer esetében egyénileg is beállíthatja a hangerőt.

3

A csatlakoztatott eszköztől függően lehet, hogy a hangerő nem szinkronizálódik az elsődleges rendszer hangerejének változásával.*
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A vezeték nélküli Party Chain funkció befejezése

Az összes kapcsolat bontása és a vezeték nélküli Party Chain funkció befejezése

Egy rendszer leállítása
Nyomja meg a leállítani kívánt bulivendég W.PARTY CHAIN gombját.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg a FUNCTION/ PAIRING gombot, vagy kapcsolja ki a buliszervezőt.1
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Vezeték nélküli zenehallgatás két rendszerrel (Speaker Add funkció)

A funkció használatához két GTK-XB72 rendszer szükséges.*
Két rendszer BLUETOOTH vezeték nélküli technológia általi csatlakoztatása által erőteljesebb zenei élményben lehet
része. Hangkimenetként választhatja a kettős módot (melyben mindkét rendszer ugyanazt a hangot játssza) és a
sztereó módot (sztereó hangzás).
Az alábbi lépésekben a két rendszerre „[A] rendszer” (vagy mester rendszer) és „[B] rendszer” néven hivatkozunk.

Csak azonos rendszermodellek használhatók a Speaker Add funkcióban.*

Helyezzen el két GTK-XB72 eszközt a egymástól legfeljebb 1 m távolságra.1

Nyomja meg többször az [A] rendszer FUNCTION/ PAIRING gombját, amíg a rendszer (BLUETOOTH)
jelzőfénye kék fénnyel villogni nem kezd.

2

Nyomja meg az [A] rendszer ADD gombját.

Az ADD jelzőfény zöld fénnyel villogni kezd, és a rendszer a Speaker Add módba lép.

3

Nyomja meg többször a [B] rendszer FUNCTION/ PAIRING gombját, amíg a rendszer (BLUETOOTH)
jelzőfénye kék fénnyel villogni nem kezd.

4

Nyomja meg a [B] rendszer ADD gombját.

Az ADD jelzőfény zöld fénnyel villogni kezd. Ezután mindkét rendszer ADD jelzőfénye villogásról* világító állapotba
kerül, miközben a [B] rendszer (BLUETOOTH) jelzőfénye kialszik.

5

Ha a Speaker Add funkció általi csatlakozás nagyon gyorsan lezajlik, lehet, hogy a [B] rendszer ADD jelzőfénye villogás nélkül,
közvetlenül világítani kezd.

*
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Megjegyzés
Ha a rendszer csatlakoztatása során más BLUETOOTH eszköz, például BLUETOOTH egér vagy BLUETOOTH billentyűzet
csatlakozik a BLUETOOTH eszközhöz, a rendszerből torz hangot vagy zajt hallhat. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH
kapcsolatot a BLUETOOTH eszköz és a többi BLUETOOTH eszköz között.

Aktiválja a párosítási módot az [A] rendszeren, majd végezze el a BLUETOOTH csatlakozást egy
BLUETOOTH eszközzel.

A párosítással kapcsolatos részleteket a következő témakörök tartalmazzák.

Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel
Csatlakoztatás NFC-kompatibilis eszközhöz One-touch funkcióval (NFC)

6

Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH eszközön, és állítsa be a hangerőt.

További részletek: Egy eszközön lévő zene hallgatása BLUETOOTH csatlakozás útján.
Az egyik rendszer hangerejének a szabályozása a másik rendszeren is megtörténik.

7
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Kapcsolódó témák
Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)
A Speaker Add funkció befejezése

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)

Ha két rendszert használ, átválthat a kettős mód, amely mindkét rendszeren ugyanazt a hangot játssza, és a sztereó
mód között, amelynél az egyik rendszer a bal, a másik rendszer a jobb csatorna hangját játssza térhatást hozva létre.

A hang lejátszásának megváltoztatásához nyomja meg valamelyik rendszer ADD gombját.

Ha lenyomva tartja az ADD gombot, a rendszer hangos útmutatója jelez, és megváltozik az üzemmód.

1
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Kapcsolódó témák
Vezeték nélküli zenehallgatás két rendszerrel (Speaker Add funkció)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

 Double mode (Kettős mód):
Mindkét rendszer ugyanazt a hangot játssza.

 Sztereó mód (Left (Bal)/Right (Jobb)):
Az egyik rendszer a bal, a másik a jobb csatorna hangját játssza.

 Sztereó mód (Right (Jobb)/Left (Bal)):
Megfordítja a két rendszer (bal csatorna/jobb csatorna) csatornáját, és folytatja a hang lejátszását.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A Speaker Add funkció befejezése

A Speaker Add funkció befejezéséhez kövesse az alábbi eljárást.

Tipp
A Speaker Add funkciót a rendszer FUNCTION gombjának megnyomásával is kikapcsolhatja.

A rendszer a legközelebbi bekapcsolásakor megkísérli felújítani az utoljára használt csatlakozást, ha a funkciót nem kapcsolja ki.

Kapcsolódó témák
Vezeték nélküli zenehallgatás két rendszerrel (Speaker Add funkció)
Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Nyomja meg a rendszer ADD gombját.

Az ADD jelzőfény kialszik.

1

46



Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Külső hangeszközön stb. lévő zene hallgatása

A külső hangeszközön lévő zenét úgy játszhatja le, ha az eszközt egy hangkábellel (nem tartozék) a rendszerhez
csatlakoztatja.

Csatlakoztasson egy külső hangeszközt a rendszer AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R csatlakozójához egy
hangkábellel.

1

Többször nyomja meg a FUNCTION/ PAIRING gombot, amíg a rendszer AUDIO IN kijelzője világítani
nem kezd.

2

Kapcsolja be a csatlakoztatott hangeszközt, és indítsa el a lejátszást.3

Szabályozza a hangerőt.

Először szabályozza a rendszer hangerejét. Ha a hangerőszint még mindig túl alacsony, szabályozza a
csatlakoztatott eszköz hangerőszintjét.

4
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Tipp
Ha aktív BLUETOOTH kapcsolat van a rendszer és a mobiltelefon (okostelefon/iPhone) között HFP/HSP útján, a csatlakoztatott
külső hangeszközön lévő zene hallgatása során használhatja a kéz nélküli funkciót.

Ha a rendszerre kb. 15 percen át teljesülnek az alábbi feltételek, automatikusan kikapcsol, és a BLUETOOTH kapcsolat
megszakad.

A rendszer nem végez semmilyen műveletet.
A csatlakoztatott külső hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy a csatlakoztatott külső hangeszköz zenéje (hangja)
túlságosan gyenge.
A hangszóróhoz nem csatlakozik BLUETOOTH eszköz HFP/HSP útján.

Megjegyzés
Ha a csatlakoztatott külső hangeszközön játszik le zenét, a rendszer  (lejátszás/szüneteltetés) és /
(előző/következő) gombjait nem használhatja olyan műveletek végzésére, mint a szüneteltetés, ugrás a következő zeneszám
elejére, vagy ugrás az aktuális zeneszám elejére.

Kapcsolódó témák
Automatikus készenléti funkció

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Élő hangeffektus hozzáadása (LIVE Sound)

A zenéhez élő hangeffektust adhat hozzá (LIVE Sound). A vásárlás időpontjában a LIVE Sound mód ki van kapcsolva.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Az LIVE gomb megnyomásával kapcsolja be/ki a LIVE Sound módot.

A LIVE jelzőfény világítani kezd.

1
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A basszusok felerősítése, erőteljesebb hang létrehozása (EXTRA BASS)

Lehetőség van a basszusok felerősítésére és erőteljesebb hang lejátszására (EXTRA BASS). A vásárlás időpontjában
az EXTRA BASS mód be van kapcsolva.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Az EXTRA BASS gomb megnyomásával kapcsolja be/ki az EXTRA BASS módot.

Az EXTRA BASS jelzőfény piros fénnyel világítani kezd.

1
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Hívás fogadása

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja a HFP (kéz nélküli) vagy
a HSP (fejhallgató) profilt.
A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH kapcsolat létrejött.
A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési
útmutatót.

Megjegyzés
Az Apple iOS eszközök esetében a rendszer kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival.
A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói mobiltelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített
alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.

Ha egynél több BLUETOOTH eszköz csatlakozik a rendszerhez (többszörös eszközcsatlakozás), nem fogadhat telefonhívást.
Vonja vissza a többszörös eszközcsatlakozást. Szakítsa meg a BLUETOOTH kapcsolatot, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH
funkciót a BLUETOOTH eszközökön a használatban lévő BLUETOOTH mobiltelefon kivételével.

A zenelejátszás és a hívás hangereje különböző. Szabályozza a hangerőt a hívás folyamán.

Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebbről a rendszer beépített mikrofonjába.

Ha a rendszer és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet. Ha zaj hallható, vigye távolabbra a
BLUETOOTH mobiltelefont.

Ha hívás érkezik, nyomja meg a  (lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) gombot.

Ha hívás érkezik, a lejátszás szünetel, és a rendszer csengőhangot ad ki.

Megjegyzés
Ha a beérkező hívásnál lenyomva tartja a  (lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) gombot, a hívást elutasítja.

1

Beszéljen a rendszer beépített mikrofonjába.2
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Kapcsolódó témák
Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel
A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)
Hívás kezdeményezése
A rendszer csatlakoztatása több BLUETOOTH eszközhöz (többszörös eszközcsatlakozás)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  (lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) gombot.3
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Hívás kezdeményezése

Egy BLUETOOTH mobiltelefonon használhatja a kéz nélküli hívás lehetőségét, ha az támogatja a HFP (kéz nélküli) vagy
a HSP (fejhallgató) profilt.
A funkció használatához győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH kapcsolat létrejött.
A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési
útmutatót.

Megjegyzés
Az Apple iOS eszközök esetében a rendszer kompatibilis az iOS 10.0 és újabb verzióival.
A BLUETOOTH kapcsolat iOS 9.x vagy korábbi rendszerű eszközökkel nem lehetséges.

Lehet, hogy a kéz nélküli hívás bizonyos funkciói mobiltelefonja modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített
alkalmazásoktól függően nem fognak helyesen működni.

Ha egynél több BLUETOOTH eszköz csatlakozik a hangszóróhoz (többszörös eszközcsatlakozás), nem fogadhat telefonhívást.
Vonja vissza a többszörös eszközcsatlakozást. Szakítsa meg a BLUETOOTH kapcsolatot, vagy kapcsolja ki a BLUETOOTH
funkciót a BLUETOOTH eszközökön a használatban lévő BLUETOOTH mobiltelefon kivételével.

A zenelejátszás és a hívás hangereje különböző. Szabályozza a hangerőt a hívás folyamán.

Ha a hívó nem hallja vagy alig hallja a hangját, beszéljen közelebbről a rendszer beépített mikrofonjába.

Ha a rendszer és a BLUETOOTH mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet. Ha zaj hallható, vigye távolabbra a
BLUETOOTH mobiltelefont.

Hívjon a csatlakoztatott BLUETOOTH mobiltelefon használatával.

Híváskor a lejátszás szünetel, és a rendszerből a tárcsahang hallható.
Ha a Speaker Add funkciót vagy a vezeték nélküli Party Chain funkciót használja, ahhoz a rendszerhez
csatlakozzon, amelyiken a (BLUETOOTH) jelzőfény kék fénnyel világít. Az alábbi lépésekben és műveletekben
a kéz nélküli hívás folyamán BLUETOOTH mobiltelefonhoz csatlakoztatott rendszert kezelje.

1

Amikor a hívott fél fogadja a hívást, beszéljen a rendszer beépített mikrofonjába.2
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A telefonhívás átkapcsolása a rendszerről a mobiltelefonra és vissza
A hívás során tartsa lenyomva a  (lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) gombot.

Tipp
Ha BLUETOOTH mobiltelefonja a HFP és a HSP profilt is támogatja, válassza a HFP lehetőséget.

Ha a hívást megelőzően zenét hallgatott, a lejátszás a hívás befejezése után folytatódik.

A műveletek a BLUETOOTH mobiltelefontól függően eltérhetnek. Olvassa el a mobiltelefon kezelési útmutatóját.

Kapcsolódó témák
Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel
A BLUETOOTH kapcsolat bontása (a használat után)
Hívás fogadása
A rendszer csatlakoztatása több BLUETOOTH eszközhöz (többszörös eszközcsatlakozás)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

A beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a  (lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) gombot.3
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Mire használható a „Sony | Music Center”

A „Sony | Music Center” alkalmazás olyan Sony hangeszközök vezérlésére szolgál, amelyek kompatibilisek a „Sony |
Music Center” alkalmazással, okostelefonból/iPhone eszközből.
A „Sony | Music Center” alkalmazásról további tudnivalókat az alábbi URL-címen találhat:
https://www.sony.net/smcqa/

A műveletek „Sony | Music Center” alkalmazást használó rendszereken végezhetők el

Okostelefonon, iPhone, USB eszközökön lévő zenefájlok lejátszása

Hangbeállítások megváltoztatása

Az energiagazdálkodási lehetőségek beállítása, például az automatikus készenléti funkció és a BLUETOOTH
készenléti mód

A megvilágítás mód beállítása

A BLUETOOTH kodekek (a BLUETOOTH hangsugárzás-minőség) váltása

A hangos útmutató funkció be-/kikapcsolása

Csoportosítás más hangrendszerekkel (Speaker Add funkció / Vezeték nélküli Party Chain funkció)

, stb.

Tipp
A „Sony | Music Center” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki
adatai és külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Mindig az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Kapcsolódó témák
A „Sony | Music Center” telepítése

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A „Sony | Music Center” telepítése

Telepítse a „Sony | Music Center” alkalmazást okostelefonjába, iPhone készülékébe stb. az App Store vagy a Google
Play oldalairól.

Tipp
A letöltésre a szerződésétől függően kommunikációs költségek vonatkozhatnak.

Kapcsolódó témák
Mire használható a „Sony | Music Center”
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Töltse le a „Sony | Music Center” alkalmazást a Google Play vagy az App Store oldalairól, és telepítse.1

A telepítés befejeződése után indítsa el a „Sony | Music Center” alkalmazást.2
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
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Mire használható a „Fiestable”

A „Fiestable” alkalmazás olyan Sony hangeszközök működtetésére használható, amelyek kompatibilisek a „Fiestable”
alkalmazással, okostelefonból, iPhone eszközből, stb.

A műveletek „Fiestable” alkalmazást használó rendszereken végezhetők el

DJ Control
DJ hangeffektusokat adhat a tartalomhoz.

Illumination
További beállításokkal bővítheti a rendszer megvilágítását.

Motion Control
A rendszert az okostelefon, iPhone stb. megrázásával is működtetheti.

Party Light
Beállíthatja a megvilágítás funkciót.

Tipp
A „Fiestable” által vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott eszköztől függően eltérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai és
külalakja előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Mindig az alkalmazás legújabb verzióját használja.

Kapcsolódó témák
A „Fiestable” telepítése

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A „Fiestable” telepítése

Telepítse a „Fiestable” alkalmazást okostelefonjába, iPhone készülékébe stb. az Google Play vagy az App Store
oldaláról.

Kapcsolódó témák
A „Sony | Music Center” telepítése
Mire használható a „Fiestable”
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Töltse le a „Fiestable” alkalmazást a Google Play vagy az App Store oldalairól, és telepítse.1

A telepítés befejeződése után indítsa el a „Fiestable” alkalmazást a „Sony | Music Center” képernyőjéről.2
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
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A hangvezérlés funkció használata (Google alkalmazás)

A Google alkalmazás funkciója Android rendszerű okostelefonok része, segítségével a rendszer mikrofonjába mondott
hangutasításokkal vezérelheti az Android rendszerű okostelefont.
A következő rész ismerteti a Google alkalmazás használatát.

Megjegyzés
A Google alkalmazás nem aktiválható az „OK Google” utasítást a rendszer mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az Android
okostelefon [OK Google] beállítása engedélyezve van.
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Válassza a Google alkalmazást [Assist App] beállításként az [Assist & Voice input] részben.

Az Android okostelefonban válassza a [Settings] - [Apps] lehetőséget. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik
egy fogaskerék ikon.
Válassza ki a fogaskerék ikont, a [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] lehetőséget, majd állítsa be
az [Assist App] beállításban a Google alkalmazást.
A fenti művelet egy példa. Részleteket az Android eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
A Google alkalmazással kapcsolatos további részleteket az Android okostelefon kezelési útmutatójában vagy a
Google Play weboldalain találhat.

Megjegyzés
Lehet, hogy az alkalmazás legfrissebb verziójára lesz szükség.

Lehet, hogy a Google alkalmazás nem lesz aktiválható a rendszerből az Android okostelefon műszaki jellemzőitől függően.

1

Csatlakoztassa a rendszert az Android okostelefonhoz BLUETOOTH csatlakozás útján.2

Miután a rendszer csatlakozik az Android okostelefonhoz BLUETOOTH kapcsolat útján, és az Android
okostelefon készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a 
(lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) gombot kb. 3 másodpercig.

A Google alkalmazás aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

3

Adjon utasítást a Google alkalmazásnak a rendszer mikrofonján keresztül.

A Google alkalmazás használatával kapcsolatos további részleteket, például a Google alkalmazás által támogatott
alkalmazásokat az Android okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találja.
Ha a Google alkalmazás aktiválása után eltelik bizonyos idő utasítás kiadása nélkül, hangjelzés hangzik fel, és a
Google alkalmazás deaktiválódik.

4
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A hangvezérlés funkció használata (Siri)

A Siri funkció az iPhone/iPod touch rendszerek része, segítségével a rendszer mikrofonjába mondott hangutasításokkal
vezérelheti az iPhone/iPod touch eszközt.
A következő rész ismerteti a Siri használatát.

Megjegyzés
A Siri nem aktiválható a „Hey Siri” utasítást a rendszer mikrofonjába mondva, még akkor sem, ha az iPhone/iPod touch [Allow
“Hey Siri”] beállítása engedélyezve van.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kapcsolja be a Siri funkciót.

Az iPhone/iPod touch eszközön válassza a [Settings] - [Siri] lehetőségeket a Siri bekapcsolásához.
A fenti művelet egy példa. Részleteket az iPhone/iPod touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.
A Siri funkcióval kapcsolatos további részleteket az iPhone/iPod touch kezelési útmutatójában vagy a támogatás
weboldalain találhat.

1

Csatlakoztassa a rendszert az iPhone/iPod touch eszközhöz BLUETOOTH kapcsolat útján.2

Miután a rendszer csatlakozik az iPhone/iPod touch készülékhez BLUETOOTH kapcsolat útján, és az
iPhone/iPod touch készenléti módban van vagy zenét játszik le, nyomja meg és tartsa lenyomva a rendszer 

(lejátszás/szüneteltetés)/  (hívás) gombját kb. 3 másodpercig.

A Siri funkció aktiválódik, és elhangzik a kezdőhang.

3

Adjon utasítást Siri-nek a hangszóró mikrofonján keresztül.

A Siri használatával kapcsolatos további részleteket, például a Siri által támogatott alkalmazásokat az iPhone/iPod
touch eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban találja.

4
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Külső mikrofon használata

A saját hangját a rendszerbe küldheti, ha egy normál dugóval ellátott dinamikus mikrofont csatlakoztat (nem tartozék).

Megjegyzés
Ha a vezeték nélküli Party Chain vagy Speaker Add funkciót használja, a mikrofonból kapott hangot csak az a rendszer adja,
amelyhez a mikrofon csatlakozik.
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A MIC szabályzógombját a MIN állásba forgatva csökkentse a mikrofon hangerőszintjét.1

Csatlakoztasson egy külső mikrofont a rendszer MIC csatlakozójához.2

A MIC szabályozógombja segítségével szabályozza a hangerőt.3

Beszéljen vagy énekeljen a csatlakoztatott mikrofonba.4
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A hangos útmutató használata

Amikor a rendszer BLUETOOTH párosítási módba lép, vagy egy BLUETOOTH eszköz kapcsolódik a rendszerhez vagy
bontja a kapcsolatot, megszólal a hangos útmutató.

A hangos útmutató kikapcsolása
Végezze el újra a  –  lépéseket a hangos útmutató kikapcsolásához.

Tipp
A vásárlás időpontjában a hangos útmutató mód be van kapcsolva.
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Kapcsolja be a rendszert.1

Az alkalmazás elindításához koppintson a [Music Center] elemre az okostelefonban, iPhone eszközben,
stb.

2

Koppintson a [GTK-XB72] elemre.3

Koppintson a [Settings] elemre.4

Koppintson a [Power Option] elemre.5

Koppintson a [VOICE GUIDANCE] elemre.6

Az [OFF] elemre koppintva kapcsolja ki a hangos útmutatót.7
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
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A beépített hangbemutató meghallgatása

Tartsa lenyomva a bekapcsolt rendszer EXTRA BASS gombját legalább 3 másodpercig.
Az USB funkció automatikusan kiválasztódik, és a rendszer USB jelzőfénye világítani kezd. Ezután megkezdődik a
beépített hangbemutató lejátszása.

A bemutató leállítása
A FUNCTION/ PAIRING gomb többszöri megnyomásával válasszon ki az USB funkciótól különböző funkciót.

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A jelzőfényekről

(tápellátás) jelzőfény

(BLUETOOTH) jelzőfény

USB jelzőfény

AUDIO IN jelzőfény

ADD jelzőfény

W.PARTY CHAIN (vezeték nélküli Party Chain) jelzőfénye

LIVE jelzőfény

Kikapcsol A rendszer ki van kapcsolva.

Világít (zöld) A rendszer be van kapcsolva.

Világít (narancssárga) A rendszer ki van kapcsolva, és a BLUETOOTH készenléti mód be van kapcsolva.

Világít A BLUETOOTH kapcsolat létrejött.

Gyorsan villog A rendszer párosítási módba lép.

Lassan villog A rendszer BLUETOOTH eszközre vár csatlakozás céljából.

Villog Valahányszor megnyomja a -/+ (hangerő) gombot, a jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

Világít Az USB funkció ki van választva.

Villog Valahányszor megnyomja a -/+ (hangerő) gombot, a jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

Világít Az AUDIO IN funkció ki van választva.

Villog Valahányszor megnyomja a -/+ (hangerő) gombot, a jelzőfény egyszer vagy 3-szor felvillan.

Villog A rendszer Speaker Add módba lép.

Világít A rendszer a Speaker Add funkciót használja.

Villog A rendszer vezeték nélküli Party Chain módba lép.

Világít A rendszer a vezeték nélküli Party Chain funkciót használja.

Világít A LIVE Sound mód be van kapcsolva.
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EXTRA BASS jelzőfény

Kapcsolódó témák
Részek és kezelőelemek
Több hangrendszer csatlakoztatása (Vezetékes Party Chain funkció)
Zenelejátszás használata több hangrendszerrel (vezetékes Party Chain funkció)
A vezeték nélküli lejátszás használata több hangrendszerrel (vezeték nélküli Party Chain funkció)
Vezeték nélküli zenehallgatás két rendszerrel (Speaker Add funkció)
Átváltás a kettős mód és a sztereó mód között (Speaker Add funkció)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kikapcsol A LIVE Sound mód ki van kapcsolva.

Világít Az EXTRA BASS mód be van kapcsolva.

Kikapcsol Az EXTRA BASS mód ki van kapcsolva.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
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A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 10 m távolságon belüli működik.

Maximális kommunikációs távolság

A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

A rendszer és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
A rendszer közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
A rendszer közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
A rendszer közelében működésben lévő, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát használnak, ezért
mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy csatlakozási hibát
okozhat, ha a rendszert vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja. Ilyen esetben a következőképpen járjon el.

Használja a rendszert legalább 10 m távolságra a vezeték nélküli LAN egységtől.

Ha a rendszert a vezeték nélküli LAN egységtől 10 m távolságon belül használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN
eszközt.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését. Az
alábbi helyeken kapcsolja ki a rendszert és egyéb BLUETOOTH eszközöket, hogy megelőzze a baleset lehetőségét.

Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban vagy üzemanyagtöltő állomáson
Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés
A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek a rendszerrel azonos profilt kell
használnia. Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos
profilt.

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan telefonálás vagy zenehallgatás során a rendszeren lejátszott
hang némileg késhet a BLUETOOTH eszközön lejátszott hanghoz viszonyítva.

A rendszer támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek
bizonyulhat. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.

A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.

Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabvány betartásához BLUETOOTH funkcióval ellátott eszköz szükséges.
Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök funkcióiktól vagy műszaki jellemzőiktől függően nem csatlakoztathatók vagy nem
működnek megfelelően annak ellenére, hogy megfelelnek az említett BLUETOOTH szabványnak.

A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően
zavar léphet fel, vagy a hang akadozhat.

Beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz nem csatlakoztatható a rendszerhez BLUETOOTH útján, mert zavarhatja a
rádióadást.

Helyezze a rendszert távolabbra a TV-készüléktől, rádiótól, vevőtől stb. mert zavarhatja az adást.

66



4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

67



Súgóútmutató
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Szerzői jogok

Az Android, Google Play és a többi idevágó jegy és embléma a Google LLC védjegye.

Az Android robot a Google által létrehozott és megosztott mű reprodukciója vagy átdolgozása, és a Creative
Commons 3.0 Attribution License leírásának megfelelően használjuk.

Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.

Ezt a terméket a Microsoft Corporation szellemi tulajdonára vonatkozó bizonyos törvények védik. Az ilyen
technológiák használata vagy terjesztése a terméken kívül a Microsoft vagy a feljogosított Microsoft leányvállalat
engedélye nélkül tilos.

A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e
márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.

Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült llamokban és más országokban.

Az Apple, az Apple logó, az iPhone, az iPod, az iPod touch és az Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegyei.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a
jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple
teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes
szabványoknak való megfelelőségéért.

Az LDAC™ és LDAC embléma a Sony Corporation védjegye.

A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.

Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Ügyfélszolgálat weboldalai

Az alábbi ügyfélszolgálati weboldalakon további információkat kaphat rendszeréről.

Egyesült Államokbeli vásárlók:
https://www.sony.com/am/support

Európai vásárlók:
https://www.sony.eu/support

Más országokban/térségekben élő vásárlók:
https://www.sony-asia.com/support
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha a rendszer nem működik megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt javító intézkedéseket.

Indítsa újra a rendszert. (Lásd: A rendszer nem működik megfelelően..)

Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.

A támogatás weboldalain további információkat kaphat rendszeréről.

Kapcsolódó témák
Ügyfélszolgálat weboldalai
A rendszer nem működik megfelelően.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Nem kapcsolható be.

Ellenőrizze, hogy a tápkábel (hálózati tápellátás) csatlakoztatva van a rendszer hátsó oldalán lévő AC IN
csatlakozóba.

Kapcsolódó témák
A rendszer csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz
Bekapcsolás

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

71



Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszer készenléti módba lépett.

Ez nem működési hiba. A rendszer megközelítőleg 15 perc után automatikusan készenléti módba lép, ha nem végez
rajta semmilyen műveletet, és nem érkezik hangjel.

Kapcsolódó témák
Automatikus készenléti funkció
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Nincs hang.

Szabályozza a hangerőt.

Ha használ opcionális készüléket, ellenőrizze a csatlakozását.

Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.

Kapcsolódó témák
A rendszer csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz
Bekapcsolás
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Jelentős zúgás vagy zaj hallható.

Növelje a rendszer távolságát a zajforrásoktól.

Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.

Szereljen fel zavarszűrőt (nem tartozék) a tápkábelre (hálózati tápkábel).

Kapcsolja ki a közelben lévő villamos berendezéseket.

Vigye a rendszert távolabb a neonfényektől vagy a fluoreszcens fényforrásoktól.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszer bekapcsolásakor kattanás hallható.

Ez a működés során keletkező hang, például a rendszer be- vagy kikapcsolásakor jön létre. Ez nem működési hiba.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A lejátszás nem indul el.

Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az USB eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.

Keresse meg a webhelyen a kompatibilis USB eszközökről szóló információkat.

Kapcsolódó témák
Bekapcsolás
Kikapcsolás (készenléti mód)
Csatlakoztatás USB eszközhöz
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A fájlokat nem lehet lejátszani.

Az adatok nincsenek támogatott formátumban tárolva.

Nem támogatottak az olyan USB eszközök, amelyek nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerben voltak formázva.
A rendszer támogatja a FAT16 és FAT32 rendszert, de lehet, hogy egyes USB tárolóeszközök nem támogatják
ezeket a FAT rendszereket. A részleteket keresse meg az USB tárolóeszköz kezelési útmutatójában, vagy forduljon
a gyártóhoz.

Ha particionált USB eszközt használ, csak az első partíción lévő fájlok játszhatók le.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Az USB lejátszása során nincs hang.

Az USB eszköz nincs megfelelően csatlakoztatva. Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az USB eszközt,
majd kapcsolja be a rendszert.

A rendszer nem támogatja a hangfájl formátumát.

Kapcsolódó témák
Bekapcsolás
Kikapcsolás (készenléti mód)
Csatlakoztatás USB eszközhöz
Zenehallgatás USB eszközön

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

78



Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Zaj hallatszik, a hang kihagy vagy torz az USB lejátszás folyamán.

Nem támogatott USB eszközt használ. Keresse meg a webhelyen a kompatibilis USB eszközökről szóló
információkat.

Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az USB eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.

Maga a zene tartalmaz zajt, vagy a hang torzított. Lehet, hogy a zaj a számítógépes zenekészítés során került bele.
Hozza létre újra a zeneadatokat.

A hangfájl kódolásához használt bitsebesség túl alacsony. Küldjön magasabb bitsebességű hangfájlt az USB
eszközre.

Kapcsolódó témák
Bekapcsolás
Kikapcsolás (készenléti mód)
Csatlakoztatás USB eszközhöz
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A lejátszás indítása túl sokáig tart.

Az olvasási művelet az alábbi esetekben hosszú időt vehet igénybe.

Az USB eszköz túl sok mappát vagy fájlt tartalmaz.

A fájlszerkezet rendkívül bonyolult.

A memória kapacitása kimerült.

A belső memória töredezett.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszer nem ismeri fel az USB eszközt.

Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa újra az USB eszközt, majd kapcsolja be a rendszert.

Az USB eszköz nem működik megfelelően. Olvassa el az USB eszköz kezelési útmutatójában, hogy hogyan kell
megoldani a problémát.

Kapcsolódó témák
Bekapcsolás
Kikapcsolás (készenléti mód)
Csatlakoztatás USB eszközhöz
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A párosítás nem végezhető el.

Helyezze közelebb a BLUETOOTH eszközt a rendszerhez.

Lehet, hogy a párosítás nem sikerül, ha más BLUETOOTH eszközök vannak a rendszer közelében. Ez esetben
kapcsolja be a többi BLUETOOTH eszközt.

Ügyeljen arra, hogy helyes jelszót írjon a BLUETOOTH eszközbe a rendszer (a jelen rendszer) nevének a
kiválasztásakor.

Kapcsolódó témák
Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A BLUETOOTH eszköz nem ismeri fel a rendszert.

Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH jel be van kapcsolva.

Kapcsolódó témák
A BLUETOOTH jel be- vagy kikapcsolása
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A csatlakoztatás nem lehetséges.

A BLUETOOTH eszköz, amelyet csatlakoztatni kíván, nem támogatja az A2DP profilt, és nem csatlakoztatható a
rendszerhez.

Engedélyezze a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH eszközben.

Hozzon létre kapcsolatot a BLUETOOTH eszközből.

A párosítás regisztrációs adatai törlődtek.
Végezze el ismét a párosítást.

Kapcsolódó témák
Összepárosítás és kapcsolat BLUETOOTH eszközökkel
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszerhez nem csatlakoztatható iPhone/iPod.

A rendszer az iOS 10.0 vagy későbbi verzióival kompatibilis.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A hang kihagy vagy ingadozik, vagy megszakad a kapcsolat.

A rendszer és a BLUETOOTH eszköz túlságosan távol vannak egymástól.

Ha akadályok vannak a rendszer és a BLUETOOTH eszköz között, távolítsa el vagy kerülje meg az akadályokat.

Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz van a közelben, például vezeték nélküli LAN hálózat, más
BLUETOOTH eszköz vagy mikrohullámú sütő, helyezze távolabbra.

Válassza ki a megfelelő hangkodeket.

Kapcsolódó témák
A BLUETOOTH hang-adatfolyam lejátszási minőségének kiválasztása (kodek)
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A BLUETOOTH eszköz hangja nem hallható ezen a rendszeren.

Először növelje a BLUETOOTH eszköze hangerejét, majd szabályozza a hangerőt a –/+ (hangerő) gombokkal.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Jelentős zúgás, zaj vagy torz hang hallható.

Ha akadályok vannak a rendszer és a BLUETOOTH eszköz között, távolítsa el vagy kerülje meg az akadályokat.

Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz van a közelben, például vezeték nélküli LAN hálózat, más
BLUETOOTH eszköz vagy mikrohullámú sütő, helyezze távolabbra.

Halkítsa le a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz hangerejét.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A vezetékes Party Chain funkció nem aktiválható.

Ellenőrizze a csatlakozásokat.

Ellenőrizze, hogy a hangkábelek helyesen csatlakoznak.

Kapcsolódó témák
Több hangrendszer csatlakoztatása (Vezetékes Party Chain funkció)
Zenelejátszás használata több hangrendszerrel (vezetékes Party Chain funkció)

4-748-030-51(1) Copyright 2019 Sony Corporation

89



Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A vezetékes Party Chain funkció nem működik megfelelően.

Kapcsolja ki a rendszert. Ezután kapcsolja be újra, és aktiválja a vezetékes Party Chain funkciót.

Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH jel be van kapcsolva.

Kapcsolódó témák
A BLUETOOTH jel be- vagy kikapcsolása
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszerhez nem csatlakoztatható BLUETOOTH eszköz a vezeték nélküli Party
Chain funkcióval.

Az összes rendszer csatlakoztatását követően végezze el a párosítási és csatlakoztatási műveletet a BLUETOOTH
eszköz és a buliszervező között.

Kapcsolódó témák
A vezeték nélküli lejátszás használata több hangrendszerrel (vezeték nélküli Party Chain funkció)
A vezeték nélküli Party Chain funkció befejezése
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszerhez nem csatlakoztatható BLUETOOTH eszköz a Speaker Add funkcióval.

Két azonos modellű rendszer csatlakoztatását követően végezze el a párosítási és csatlakoztatási műveletet a
BLUETOOTH eszköz és a buliszervező között.

Kapcsolódó témák
Vezeték nélküli zenehallgatás két rendszerrel (Speaker Add funkció)
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A mikrofonból nem jön hang.

A MIC szabályzógombja forgatásával szabályozza a mikrofon hangerőszintjét.

Ellenőrizze, hogy a mikrofon be van kapcsolva.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

Akusztikus visszacsatolás lép fel.

Csökkentse a hangerőt.

Vigye távolabbra a mikrofont a rendszertől, vagy változtassa meg a mikrofon irányát.
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Súgóútmutató

Házi hangrendszer
GTK-XB72

A rendszer nem működik megfelelően.

Állítsa vissza a rendszer gyári alapbeállításait.
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Húzza ki a tápkábelt (hálózati tápellátás) a rendszerből, majd dugja vissza.1

A  (tápellátás) megnyomásával kapcsolja be a rendszert.2

Tartsa lenyomva a rendszer FUNCTION/ PAIRING és – (hangerő) gombját legalább 5 másodpercig.

Miután a rendszer összes jelzőfénye legalább 3 másodpercig villog, a gyári alapértékekre áll vissza a felhasználó
által konfigurált összes beállítás, például az összepárosítás regisztrációs adatai.
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