
Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Hier volgt een uitleg over hoe u dit systeem moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk.

Van start

Onderdelen en bedieningsorganen

Het systeem verplaatsen/opstellen

Stroombron

Het systeem aansluiten op een stopcontact

Inschakelen van de stroom

Het systeem uit (standby) zetten

Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

Automatische uitschakelfunctie

Verlichtingsfunctie

Genieten van muziek met verlichting (Lighting)

Demostand

Uitschakelen van de demonstratiefunctie
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Verbindingen maken

USB-apparaat

Aansluiten van een USB-apparaat

BLUETOOTH®-apparaat

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode

Extern audioapparaat

Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

Luisteren naar muziek

USB-apparaat

Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

BLUETOOTH-apparaat

Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met meerdere apparaten)

Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen

Bedrade Party Chain-functie

Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden (bedrade Party Chain-functie)

Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen (bedrade Party Chain-functie)

Draadloze Party Chain-functie

Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)

Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

Speaker Add-functie

Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)

Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)

Afsluiten van de Speaker Add-functie

Extern audioapparaat

Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

Het geluid instellen
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Toevoegen van een live geluidseffect (LIVE Sound)

Versterken van lage tonen te versterken voor een krachtiger geluidsweergave (EXTRA BASS)

Telefoongesprekken

Een gesprek ontvangen

Iemand bellen

Gebruiken van speciale apps

Gebruiken van "Sony | Music Center"

Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" installeren

Gebruiken van Fiestable

Wat u kunt doen met "Fiestable"

"Fiestable" installeren

Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie

Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie (Google app)

Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie (Siri)

Gebruiken van een externe microfoon

Verschillende functies

Over de stembegeleiding

Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie

Informatie

Over de indicators

Over BLUETOOTH draadloze technologie

Over auteursrechten

Klantenservice websites

Verhelpen van storingen

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Algemeen

De stroom wordt niet ingeschakeld.
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Het systeem is in de standbystand gezet.

Er is geen geluid.

Er is een ernstig gebrom of ruis.

Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.

Weergave van USB

De weergave begint niet.

Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.

Het duurt lang voor de weergave begint.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

BLUETOOTH-verbinding

Het koppelen kan niet worden uitgevoerd.

Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren.

Er is geen verbinding mogelijk.

Mijn iPhone/iPod kan geen verbinding maken met het systeem.

Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.

Het geluid van uw BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.

Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.

Weergave van meerdere systemen

De bedrade Party Chain-functie kan niet worden ingeschakeld.

De bedrade Party Chain-functie werkt niet goed.

Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de draadloze Party Chain-functie.

Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de Speaker Add-functie.

Karaoke

Er is geen geluid van de microfoon.

Er is akoestische terugkoppeling.

Resetten

Het systeem werkt niet goed.
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Onderdelen en bedieningsorganen

Voor

Achter

Luidsprekerverlichting1.
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Boven

AC IN-aansluiting1.

PARTY CHAIN-toets met indicator2.

Audio-uitgangsaansluitingen en -ingangsaansluitingen
Gebruik een audiokabel (niet bijgeleverd) om beide aansluitingen als volgt te maken:
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R-aansluitingen

Sluit aan op de audio-ingangsaansluitingen van een optioneel apparaat.

Sluit aan op een ander audiosysteem om te genieten van de Party Chain-functie.

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-aansluitingen

Sluit aan op de audio-uitgangsaansluitingen van een televisie of een audio-videoapparaat. Het geluid wordt
uitgevoerd via dit systeem.

Sluit aan op een ander audiosysteem om te genieten van de Party Chain-functie.

3.

MIC-niveau (MIN/MAX) knop4.

MIC-aansluiting5.

 (USB)-aansluiting
Gebruik dit om een USB-apparaat aan te sluiten.

6.
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 (aan/uit) toets met aanduiding1.

(BLUETOOTH) indicator2.

USB-indicator3.

AUDIO IN-indicator4.

FUNCTION/ PAIRING-toets

Druk hier herhaaldelijk op om de BLUETOOTH, USB, of AUDIO IN-functie te selecteren.

Wanneer de BLUETOOTH-functie geselecteerd is, houdt u deze toets ingedrukt om het BLUETOOTH-koppelen
te activeren.

Druk hierop om de ingebouwde geluidsdemonstratie te stoppen.

5.

/  (vorige/volgende) toetsen
Druk hierop om een nummer of bestand te selecteren.

6.

Ingebouwde microfoon7.

 (weergave/pauze)/ (bellen) toets *8.

(N-teken)9.

ADD-toets met indicator10.

W.PARTY CHAIN/ LIGHT-toets met indicator11.

LIVE-toets met indicator12.

EXTRA BASS-toets met indicator13.

–/+ (volume) toetsen*14.
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Verwant onderwerp
Over de indicators

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk hierop om het volume te regelen.

 (weergave/pauze)/  (bellen) en + (volume) hebben een voelbare punt. Gebruik de voelbare punt als referentiepunt bij de bediening van
het systeem.

*
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Het systeem verplaatsen/opstellen

Voor u het systeem gaat verplaatsen, moet u alle op het systeem aangesloten bedrading loskoppelen.

Opmerking
Om persoonlijk letsel of schade aan huishoudelijke voorwerpen in de buurt te voorkomen, moet u het systeem op de juiste
manier vasthouden zoals u hierboven kunt zien om het systeem te kunnen optillen en verplaatsen.

Het systeem op z'n zijkant plaatsen

U kunt het systeem op z'n zijkant zetten, zoals u hieronder kunt zien. (U moet het systeem op de zijkant met de rubber
voetjes naar beneden plaatsen.)

Hint
Wanneer u de richting van het systeem verandert, worden de tweeters die het geluid voor de linker en rechter kanalen uitvoeren
automatisch omgewisseld naar de bovenste twee eenheden.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

10



Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Het systeem aansluiten op een stopcontact

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Uitschakelen van de demonstratiefunctie

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Doe het ene uiteinde van het netsnoer (stroomsnoer) (meegeleverd) in de AC IN-aansluiting aan de
achterkant van het systeem en de stekker aan het andere uiteinde in een stopcontact ( ).

Het systeem wordt ingeschakeld in de demonstratiestand en de luidsprekerverlichting begint automatisch te
knipperen.

1
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Inschakelen van de stroom

Verwant onderwerp
Het systeem uit (standby) zetten
Het systeem aansluiten op een stopcontact

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op  (aan/uit).

De  (aan/uit) indicator licht groen op.

1
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Het systeem uit (standby) zetten

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie
Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op  (aan/uit).

De  (aan/uit) indicator gaat uit.*

1

De  (aan/uit) indicator licht geelbruin op wanneer de BLUETOOTH-standbyfunctie is ingeschakeld.*
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

De BLUETOOTH-standbystand stelt het systeem in staat om automatisch ingeschakeld te worden wanneer u een
BLUETOOTH-verbinding met een BLUETOOTH-apparaat tot stand brengt. Bij aankoop staat deze instelling uit. Deze
instelling kan alleen worden geconfigureerd met "Sony | Music Center". Zie voor details over "Sony | Music Center", zie
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center".

Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.

De  (aan/uit) indicator licht groen op.

1

Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie op te starten.2

Tik op [GTK-XB72].3

Tik op [Settings].4
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Uitschakelen van de BLUETOOTH-stand-byfunctie
Voer de stappen  t/m  nog eens uit en schakel de BLUETOOTH-stand-byfunctie uit.
Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt uitgeschakeld, zal de AUDIO IN-indicator één keer knipperen.

Hint
Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt ingeschakeld, zal de  (aan/uit) indicator geelbruin oplichten wanneer het
systeem wordt uitgeschakeld.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Over de indicators

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tik op [Power Option].5

Tik op [BT Standby].6

Tik op [ON] om de BLUETOOTH-stand-byfunctie in te schakelen.

Wanneer de BLUETOOTH-stand-byfunctie wordt ingeschakeld, zal de AUDIO IN-indicator 3 keer knipperen.

7
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Automatische uitschakelfunctie

Als de automatische uitschakelfunctie in werking is gesteld en het systeem ongeveer 15 minuten voldoet aan de
volgende voorwaarden, zal het systeem automatisch uit gaan. Bij aankoop staat de automatische uitschakelfunctie aan.

Opmerking
De automatische uitschakelfunctie werkt niet in de volgende gevallen:

wanneer er een extern apparaat is aangesloten op de MIC-aansluiting.

Wanneer het systeem in de BLUETOOTH-stand staat

Geen bediening op het systeem en het BLUETOOTH-apparaat.

De hands-freefunctie is uit en er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een mobiele telefoon (smartphone).
Raadpleeg voor details de handleiding van uw apparaat.

Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een BLUETOOTH-apparaat zoals een WALKMAN®.

Opmerking
De automatische uitschakelfunctie is niet beschikbaar wanneer het systeem is verbonden met een iPhone/iPod touch via een
BLUETOOTH-verbinding.

Wanneer het systeem in de AUDIO IN-stand of de USB-stand staat

Geen bediening op het systeem.

Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting, of
het volume van de muziek (geluid) van een audio-apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting is te laag.

Opmerking
Er is geen BLUETOOTH-apparaat verbonden met het systeem via HFP/HSP.

In-/uitschakelen van de automatische uitschakelfunctie

Hint
U kunt de automatische uitschakelfunctie in-/uitschakelen met "Sony | Music Center".

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd (aan/uit) ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Wanneer de automatische uitschakelfunctie wordt uitgeschakeld, zal de (aan/uit) indicator één keer knipperen.
Wanneer de automatische uitschakelfunctie wordt ingeschakeld, zal de (aan/uit) indicator 3 keer knipperen.

1.
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Genieten van muziek met verlichting (Lighting)

Het systeem licht op aan de hand van de muziek om de sfeer te verlevendigen. Bij aankoop staat deze instelling aan.

De verlichtingsfunctie uit (verlichting uit)/aan (verlichting aan) zetten
Houd W.PARTY CHAIN/ LIGHT tenminste 3 seconden ingedrukt tot de verlichtingsfunctie uit/aan gaat.
Door de toets nog eens tenminste 3 seconden ingedrukt te houden, zal de verlichtingsfunctie weer aan/uit gaan.

Hint
Met de functie "Illumination" (Verlichting) van "Sony | Music Center" kunt u de verlichtingsfunctie aan/uit zetten, of de diverse
verlichtingsstanden selecteren.

RAVE: Voor dansmuziek, met veel flitsen
RAVE is de standaardinstelling.

CHILL: Voor ontspannende muziek

RANDOM FLASH OFF: Voor alle muziek, inclusief dansmuziek zonder flitsen

HOT: Warme kleuren

COOL: Koele kleuren

STROBE: Gebruiken van witte flitsen

enz.

Opmerking
Als de helderheid van de verlichting verblindt, doet u het licht in het vertrek aan of schakelt u de verlichting uit.

Zet het systeem aan.

De  (aan/uit) indicator licht groen op.
De hieronder afgebeelde delen van het systeem zullen oplichten.

1
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Verwant onderwerp
Uitschakelen van de demonstratiefunctie

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Uitschakelen van de demonstratiefunctie

De demonstratiefunctie is standaard ingeschakeld ten tijde van aankoop. Wanneer u het systeem aansluit op een
stopcontact met het netsnoer (stroomsnoer), zal de luidsprekerverlichting automatisch oplichten.

Inschakelen van de demonstratiefunctie
Houd W.PARTY CHAIN/ LIGHT ingedrukt terwijl het toestel uit (standby) staat.

Haal de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) uit het stopcontact en doe hem weer terug.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd W.PARTY CHAIN/ LIGHT tenminste 3 seconden ingedrukt terwijl de demonstratie wordt
uitgevoerd.

De demonstratie wordt afgesloten en de luidsprekerverlichting gaat uit.

1
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Aansluiten van een USB-apparaat

Compatibele USB-apparaten
USB-apparaten die voldoen aan de USB Mass Storage Class-normen

USB-apparaten die zijn geformatteerd als FAT (met uitzondering van exFAT) bestandssysteem

Sommige USB-apparaten werken mogelijk niet met het systeem ook al voldoen deze apparaten aan de hierboven
vermelde voorwaarden.
Het gebruik van iPhone/iPod-apparaten via een USB-verbinding wordt niet ondersteund.

Opmerking
Wanneer een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, moet u de USB-kabel gebruiken die bij het USB-apparaat werd geleverd.
Raadpleeg de bedieningsinstructies die bij het USB-apparaat werd geleverd voor details over de bedieningsmethode.

Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.

Nadat het USB-apparaat is aangesloten, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of
bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen van het USB-apparaat erg lang duren.

Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan er een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit
systeem.

Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen dergelijke bestanden ruis of onderbroken geluid
voortbrengen, of kunnen ze in het geheel niet worden weergeven.

Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van het aangesloten USB-apparaat.

Verwant onderwerp
Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING tot de USB-indicator op het systeem oplicht.1

Sluit een USB-apparaat aan op de (USB) aansluiting.2
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Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Wanneer u met twee of meer BLUETOOTH-apparaten wilt koppelen, moet u voor elk apparaat apart de volgende
koppelprocedure uitvoeren.
Voor u het systeem gaat bedienen, moet u het volgende doen:

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen 1 m afstand van het systeem.

Stop de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.

Zet het volume op het BLUETOOTH-apparaat en op het systeem laag of uit om te voorkomen dat er plotseling harde
geluiden uit het systeem komen. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat in kwestie is het mogelijk dat het volume
van het apparaat gesynchroniseerd wordt met het systeem.

Zorg ervoor dat u de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat bij de hand hebt.

Selecteer de BLUETOOTH-functie.

Hint
Wanneer er geen koppelingsinformatie over het systeem is (bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst
na aanschaf gebruikt), knippert de  (BLUETOOTH) indicator snel en gaat het systeem in de koppelstand. Ga door naar
stap .

Wanneer u het systeem aan zet, zal het systeem proberen om een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen met het
BLUETOOTH-apparaat waarmee het laatst verbinding gemaakt was. Als het apparaat dicht genoeg in de buurt is en de
BLUETOOTH-functie van het apparaat is ingeschakeld, dan zal de BLUETOOTH-verbinding automatisch tot stand worden
gebracht en zal de (BLUETOOTH) indicator doorlopend blijven branden. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-functie
uit, of schakel het BLUETOOTH-apparaat waarmee op dit moment verbinding is gemaakt uit.

1

Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.1.

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING tot de (BLUETOOTH) indicator aan gaat.2.

Houd FUNCTION/ PAIRING ingedrukt tot u de stembegeleiding hoort ("Bluetooth pairing") en de 
(BLUETOOTH) indicator snel begint te knipperen.

2
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Hint
Voor details over de bediening van BLUETOOTH-apparatuur moet u de gebruiksaanwijzing raadplegen die bij het BLUETOOTH-
apparaat wordt geleverd.

Voer de koppelprocedure op het BLUETOOTH-apparaat uit om het systeem te detecteren.

Wanneer er een lijst met gedetecteerde apparaten verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet
u [GTK-XB72] selecteren.
Als er een wachtwoord * vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u [0000] invoeren.

3

Het wachtwoord kan ook "passcode", "PIN-code", "Pin-nummer" of "paswoord" worden genoemd.*

Maak de BLUETOOTH-verbinding vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, zult u de stembegeleiding ("Bluetooth Connected")
horen en zal de (BLUETOOTH) indicator stoppen met knipperen om doorlopend te blijven branden.

Als de BLUETOOTH-verbinding niet tot stand wordt gebracht, moet u de procedure herhalen vanaf stap .

4
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Opmerking
Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het systeem compatibel met iOS 10.0 of nieuwer.

De koppelstand van het systeem wordt na ongeveer 5 minuten afgesloten en de  (BLUETOOTH) indicator gaat langzaam
knipperen. Wanneer er echter geen koppelingsinformatie is opgeslagen in het systeem, bijvoorbeeld in de fabrieksinstellingen,
zal de koppelstand niet worden afgesloten. Als de koppelstand wordt afgesloten voordat het proces voltooid is, moet u de
procedure herhalen vanaf stap .

Wanneer de BLUETOOTH-apparaten aan elkaar gekoppeld zijn, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te gebeuren, behalve in
de volgende gevallen:

De koppelingsinformatie is verwijderd na een reparatie enz.

Het systeem is al gekoppeld geweest aan 8 apparaten en u probeert met nog een ander apparaat te koppelen.
Het systeem kan worden gekoppeld aan maximaal 8 apparaten. Als er met een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat er al
eerder met 8 andere apparaten gekoppeld is, zal het apparaat waarmee het eerst gekoppeld werd, worden vervangen door het
nieuwe apparaat.

De koppelingsinformatie voor het systeem is verwijderd van het BLUETOOTH-apparaat.

Als u het systeem initialiseert, kan blijken dat het daarna niet meer mogelijk is om verbinding te maken met uw iPhone/iPod.
Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie voor het systeem van uw iPhone/iPod en voer de koppelprocedure vervolgens
opnieuw uit.

Het systeem kan worden gekoppeld aan meerdere apparaten, maar er kan alleen muziek worden weergegeven van één
gekoppeld apparaat tegelijk.

Verwant onderwerp
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC)
methode

Door het systeem aan te raken met een NFC-compatibel apparaat zoals een smartphone, zal het systeem automatisch
aan gaan en dan proberen te koppelen en een BLUETOOTH-verbinding tot stand te brengen.

Compatibele smartphones
NFC-compatibele smartphones met Android™ 4.1 of later geïnstalleerd

Opmerking
Afhankelijk van uw NFC-compatibele BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk van tevoren de NFC-functie inschakelen. Zie voor
details de handleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

De BLUETOOTH-verbinding verbreken
Raak met het BLUETOOTH-apparaat nogmaals het N-teken op het systeem aan.

Hint
Als het koppelen en de BLUETOOTH-verbinding mislukken, moet u het volgende doen:

Haal het BLUETOOTH-apparaat uit zijn hoesje als u een los aangeschaft hoesje gebruikt.

Raak met het BLUETOOTH-apparaat nogmaals het N-teken op het systeem aan.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Raak met het BLUETOOTH-apparaat het N-teken op het systeem aan tot het BLUETOOTH-apparaat reageert
op het systeem.

Voltooi de verbinding door de instructies te volgen die worden weergegeven op het BLUETOOTH-apparaat.

1

Start de weergave van een geluidsbron op het BLUETOOTH-apparaat.

Voor details raadpleegt u de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat.

2
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Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

U kunt luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat door dit apparaat aan te sluiten op het systeem met een
audiokabel (niet meegeleverd).

Sluit het externe audio-apparaat aan op de AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-aansluitingen van het systeem
door middel van een audiokabel.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING tot de AUDIO IN-indicator op het systeem oplicht.2

Zet het aangesloten apparaat aan en begin de weergave.3

Stel het volumeniveau in.

Stel eerst het volume van het systeem in. Als het volumeniveau daarna nog steeds te laag is, moet u het
volumeniveau van het aangesloten apparaat instellen.

4
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Hint
Als de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld tussen het systeem en een mobiele telefoon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP,
kunt u gebruik maken van de hands-freefunctie terwijl u luistert naar muziek van het aangesloten externe audio-apparaat.

Als het systeem ongeveer 15 minuten lang voldoet aan de volgende voorwaarden, zal het automatisch uit gaan en zal de
BLUETOOTH-verbinding worden afgesloten.

Geen bediening op het systeem.
Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op het aangesloten externe audio-apparaat, of de muziek (geluid) van het
aangesloten externe audio-apparaat is te zacht.
Er is geen BLUETOOTH-apparaat verbonden met de luidspreker via HFP/HSP.

Opmerking
Wanneer u muziek afspeelt op het aangesloten externe audio-apparaat, kunt u  (weergave/pauze) en /
(vorige/volgende) op het systeem niet gebruiken voor handelingen zoals pauzeren, springen naar het begin van het volgende
nummer, en springen naar het begin van het huidige nummer.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Luisteren naar muziek van een USB-apparaat

Dit systeem ondersteunt de volgende audiobestandsformaten.

MP3: bestandsnaamextensie [.mp3]

WMA: bestandsnaamextensie [.wma]

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

WAV: bestandsnaamextensie [.wav]

Hint
Nadat het systeem en het USB-apparaat zijn verbonden, kunt u de weergave bedienen door op  (weergave/pauze) en 
(vorige)/  (volgende) te drukken.

Opmerking
Dit systeem kan geen audiobestanden op het USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen;

wanneer het totaalaantal audiobestanden op een USB-apparaat hoger is dan 999.

wanneer het aantal mappen op een USB-apparaat hoger is dan 75 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen).

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of
overbodige mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.

Het apparaat kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus diep.

Mappen waarin geen audiobestanden zitten, worden overgeslagen.

Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het werkelijke bestand anders is, het systeem ruis kan
voortbrengen of een storing kan ontstaan.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING tot de USB-indicator op het systeem oplicht.1

Sluit een USB-apparaat aan op de (USB) aansluiting.2

Druk op  (weergave/pauze) om de weergave te laten beginnen.3
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Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek van een BLUETOOTH-apparaat luisteren en dit apparaat bedienen met het systeem via een
BLUETOOTH-verbinding, als dit apparaat de volgende BLUETOOTH-profielen ondersteunt.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Stelt u in staat om draadloos te genieten van audio van hoge kwaliteit.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Stelt u in staat om het volume in te stellen en de weergave te starten en te pauzeren, of naar het begin van het
volgende/vorige nummer te springen.
 
De bediening kan per BLUETOOTH-apparaat verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt meegeleverd met
het BLUETOOTH-apparaat.

Opmerking
Zorg er van tevoren voor dat het volume op het BLUETOOTH-apparaat en het systeem is ingesteld op een gematigd niveau om
te voorkomen dat er plotseling heel harde geluiden worden weergegeven door het systeem.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan het volume van het systeem mogelijk niet worden ingesteld op het BLUETOOTH-
apparaat wanneer de weergave op het apparaat gestopt/gepauzeerd is.

Verbind het systeem met het BLUETOOTH-apparaat.

De (BLUETOOTH) indicator licht blauw op wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.

1

Begin iets af te spelen op het BLUETOOTH-apparaat.2

Stel het volume in door op -/+ (volume) op het systeem te drukken of door het BLUETOOTH-apparaat te
bedienen.

3
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Opmerking
Als de communicatie-omstandigheden slecht zijn, is het mogelijk dat het BLUETOOTH-apparaat verkeerd reageert op de
handelingen op het systeem.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk het volume bijstellen, of de audio-uitgangsinstelling van het
verbonden apparaat instellen.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met het systeem, de communicatie-omstandigheden, of de
gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

29



Helpgids

Home audiosysteem
GTK-XB72

Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)

Dit systeem stelt u in staat om de weergave-instellingen uit te voeren voor niet alleen SBC, maar ook voor AAC en
LDAC, zodat u kunt profiteren van geluidsweergave van hoge kwaliteit via een BLUETOOTH-verbinding.

Hint
LDAC is een audiocodeertechnologie ontwikkeld door Sony, waarmee het mogelijk is om High-Resolution (Hi-Res) Audio-content
over te brengen, zelfs via een BLUETOOTH-verbinding. In tegenstelling tot andere met BLUETOOTH compatibele
coderingstechnologieën, zoals SBC, wordt het Hi-Res Audio materiaal*1 niet vereenvoudigd en worden er ongeveer drie keer
meer gegevens*2 doorgegeven dan met die andere technologieën via een BLUETOOTH draadloos netwerk, wat zorgt voor een
ongeëvenaarde geluidskwaliteit door middel van een efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketverwerking van het signaal.

Opmerking
U kunt genieten van een hogere geluidskwaliteit wanneer de signaalbron compatibel is met AAC/LDAC en deze functie is
ingesteld op [AUTO]. Het is echter mogelijk dat het geluid wordt onderbroken, afhankelijk van de omstandigheden van de
BLUETOOTH-communicatie. Als dit gebeurt, moet u de functie instellen op [SBC].

Verwant onderwerp
Gebruiken van de BLUETOOTH-standbyfunctie

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd FUNCTION/ PAIRING en + (volume) tenminste 5 seconden ingedrukt.

Wanneer de codec wordt omgeschakeld naar [SBC], zal de Audio IN-indicator één keer knipperen.
Wanneer de codec wordt omgeschakeld naar [Auto], zal de Audio IN-indicator 3 keer knipperen.

1

Start "Sony | Music Center" op en volg de instructies op het scherm.
U kunt een audio-codec-optie selecteren uit de volgende twee instellingen op het systeem zelf of met
behulp van "Sony | Music Center". Bij aankoop staat deze instelling op [AUTO].

[AUTO]: Het systeem detecteert de codec die wordt gebruikt door de signaalbron en selecteert
automatisch de optimale codec uit "SBC", "AAC"* of "LDAC".*

[SBC]: "SBC" wordt altijd toegepast, ongeacht welke codec wordt gebruikt op de signaalbron.

2

Alleen beschikbaar wanneer de codec wordt ondersteund door uw BLUETOOTH-apparaat.*

Exclusief content in DSD-formaat.*1
In vergelijking met SBC (Subband Coding), wanneer een bitsnelheid van 990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps (88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.*2
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Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek met het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende
handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.

Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit. Raadpleeg voor details de handleiding van het
apparaat.

Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.

Schakel het systeem uit.

Raak met het NFC-compatibele apparaat nog eens het N-teken op het systeem aan (als uw apparaat is voorzien van
de NFC-functie).

Wanneer u de Speaker Add-functie of de draadloze Party Chain-functie gebruikt, moet u met het NFC-
compatibele apparaat het systeem aanraken waarvan de  (BLUETOOTH) indicator oplicht. Een systeem
waarvan de  (BLUETOOTH) indicator uit is, kan de BLUETOOTH-verbinding niet verbreken.

Hint
Wanneer u de Speaker Add-functie gebruikt en het ene systeem uitschakelt, zal het andere systeem automatisch worden
uitgeschakeld. De BLUETOOTH-verbinding tussen hen zal worden verbroken.

Wanneer u klaar bent met het luisteren naar muziek, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch verbroken worden, afhankelijk
van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Automatische uitschakelfunctie

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met
meerdere apparaten)

Er kunnen maximaal 3 BLUETOOTH-apparaten verbonden zijn met het systeem. Wanneer een van de apparaten begint
weer te geven terwijl er muziek wordt weergegeven op een ander apparaat, schakelt het systeem over naar weergave
van het nieuw verbonden apparaat.

Verbreken van de verbinding met een BLUETOOTH-apparaat bij een verbinding met meerdere
apparaten
Sluit de BLUETOOTH-verbinding af op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u de verbinding wilt verbreken.

Verbreken van de verbinding met alle BLUETOOTH-apparaten bij een verbinding met meerdere
apparaten
Druk op  (aan/uit) om het systeem uit te schakelen.

Opmerking
De bediening kan verschillen afhankelijk van de gebruikte BLUETOOTH-apparaten. Het is mogelijk dat er vanwege de
combinatie van de gebruikte apparatuur met een bepaald BLUETOOTH-apparaat geen verbinding gemaakt kan worden. Zie voor
nadere details de handleidingen van de apparaten in kwestie.

Als u probeert verbinding te maken met een 4e BLUETOOTH-apparaat, zal de verbinding met het eerst verbonden apparaat
worden verbroken.

Afhankelijk van de BLUETOOTH-apparaten in kwestie is het mogelijk dat u niet drie BLUETOOTH-verbindingen tegelijk kunt
onderhouden.

U kunt geen verbinding tot stand brengen met meerdere apparaten wanneer u gebruik maakt van de draadloze Party Chain-
functie, de Speaker Add-functie of de functie voor hands-free bellen.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Om te koppelen met een tweede of derde apparaat, moet u de stappen  t/m  onder Koppelen en
verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten herhalen.

1
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Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen

U kunt u een verbinding met het systeem tot stand brengen vanaf een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat wanneer het
BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingeschakeld. Bij aankoop staat deze instelling aan.

Opmerking
U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer het BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld:

Koppelen en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat.

"Sony | Music Center" gebruiken.

De BLUETOOTH-audiocodecs omschakelen.

De hands-freefunctie gebruiken.

Als u het N-teken op het systeem aanraakt met een NFC-compatibel BLUETOOTH-apparaat, of als u de BLUETOOTH-stand-
bystand inschakelt, dan zal het BLUETOOTH-signaal automatisch worden ingeschakeld.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd W.PARTY CHAIN/ LIGHT en  (aan/uit) ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.

Wanneer het BLUETOOTH-signaal wordt uitgeschakeld, zal de Audio IN-indicator één keer knipperen.
Wanneer het BLUETOOTH-signaal wordt ingeschakeld, zal de Audio IN-indicator 3 keer knipperen.

1
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Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden (bedrade Party Chain-functie)

U kunt meerdere audiosystemen in een keten aansluiten om zo een opwindende party-omgeving te creëren en een
hoger uitgangsvermogen te produceren.
Een werkend systeem in de keten is de "Party Host" (Gastheer) en bepaalt de muziek.
Andere systemen worden "Party Guests" (Gasten) en geven dezelfde muziek weer als wordt weergegeven door de
"Party Host".

De Party Chain instellen

Stel een bedrade Party Chain in door alle systemen op elkaar aan te sluiten met audiokabels (niet meegeleverd).
U moet de systemen uitschakelen voordat u de kabels aansluit.

Als alle systemen zijn uitgerust met de bedrade Party Chain-functie
Voorbeeld: Wanneer u dit systeem als eerste systeem aansluit

A: Eerste systeem (Party Host)
B: Tweede systeem (Party Guest)
C: Laatste systeem (Party Guest)
D: Vervolg de aansluiting tot en met het laatste systeem.

Het laatste systeem moet worden aangesloten op het eerste systeem.

Elk systeem kan de groepgastheer worden. U kunt de groepgastheer veranderen naar een ander systeem in de
keten. Zie voor details Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen (bedrade Party Chain-functie).

Zorg ervoor dat de BLUETOOTH-functie of de USB-functie is geselecteerd. Wanneer de AUDIO IN-functie is
geselecteerd, kan de Party Chain-functie niet worden ingeschakeld.

Als een van de systemen niet is uitgerust met de bedrade Party Chain-functie
Voorbeeld: Wanneer u dit systeem als eerste systeem aansluit
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A: Eerste systeem (Party Host)
B: Tweede systeem (Party Guest)
C: Laatste systeem* (Party Guest)
D: Vervolg de aansluiting tot en met het laatste systeem.

Het laatste systeem is niet aangesloten op het eerste systeem.

U moet het eerste systeem selecteren als de Party Host (Gastheer) zodat alle systemen dezelfde muziek weergeven
wanneer de bedrade Party Chain-functie wordt ingeschakeld.

Verwant onderwerp
Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen (bedrade Party Chain-functie)

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sluit een systeem dat niet is uitgerust met de bedrade Party Chain-functie altijd als laatste aan, want anders zal de keten stoppen bij dat
systeem. Zorg ervoor dat op dit laatste systeem de AUDIO IN-functie is geselecteerd.

*
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Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen (bedrade Party Chain-
functie)

U kunt genieten van muziek door meerdere audiosystemen via bedrading met elkaar te verbinden.

Een nieuwe Party Host selecteren
Als alle systemen zijn voorzien van de bedrade Party Chain-functie, kunt u een nieuwe Party Host selecteren.

Uitschakelen van de bedrade Party Chain-functie
Druk op PARTY CHAIN op de Party Host.
Als de bedrade Party Chain-functie niet binnen enkele seconden wordt uitgeschakeld, moet u op de Party Host opnieuw
op PARTY CHAIN drukken.

Zet alle systemen aan.1

Stel het volumeniveau in op elk systeem.2

Schakel de bedrade Party Chain-functie in op het systeem dat u wilt gebruiken als de Party Host.

Voorbeeld: Bij gebruik van dit systeem als de Party Host

3

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING om de gewenste functie te selecteren.
Als alle systemen zijn voorzien van de bedrade Party Chain-functie, hoeft u de AUDIO IN-functie niet te
selecteren. Als u deze functie selecteert, zal er geen geluid kunnen worden weergegeven.

1.

Begin de weergave en druk dan op PARTY CHAIN op de achterkant van het systeem.
De PARTY CHAIN-indicator licht op. De Party Host start de Party Chain, op en de andere systemen worden
automatisch Party Guests. Alle systemen geven dezelfde muziek weer als wordt weergegeven door de
groepgastheer.
FUNCTION/ PAIRING op de Party Guests is uitgeschakeld.

2.

Druk op PARTY CHAIN op de Party Host.1.

Herhaal stap  op het systeem dat de nieuwe Party Host moet worden.
De huidige Party Host wordt automatisch een Party Guest. Alle systemen zullen nu dezelfde muziek weergeven als
de nieuwe Party Host.

2.

37



Opmerking
Afhankelijk van het totale aantal systemen dat is aangesloten, kan het enige tijd duren voordat een Party Guest de muziek begint
weer te geven.

Als op de Party Host het volumeniveau of geluidseffect wordt veranderd, heeft dat geen effect op de uitvoer naar de Party
Guests.

U kunt pas een ander systeem selecteren als de nieuwe Party Host nadat de bedrade Party Chain-functie op alle systemen in de
keten is ingeschakeld.

Als het geselecteerde systeem niet binnen enkele seconden de nieuwe Party Host wordt, moet u stap  herhalen.

Raadpleeg voor details over de bediening van de andere systemen de handleidingen van de systemen in kwestie.

Verwant onderwerp
Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden (bedrade Party Chain-functie)

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party
Chain-functie)

Door meerdere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie met elkaar te verbinden, kunt u van
elk feest een knalfuif maken.

Compatibele apparaten:
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
 
Voor u het systeem gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat alle systemen die u met elkaar wilt verbinden zich binnen
1 m van het apparaat bevinden.

Stel het eerste systeem in als de Party Host.

Hier volgt een voorbeeld waarin een GTK-XB72 wordt ingesteld als eerste systeem. Raadpleeg de handleiding van
het apparaat dat u gebruikt om andere apparaten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie in te
stellen.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING Tot de (BLUETOOTH) indicator oplicht.1.

Verbind het BLUETOOTH-apparaat met het systeem via een BLUETOOTH-verbinding.
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Wanneer de (BLUETOOTH) indicator oplicht, is de BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

2.

Druk op W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
De W.PARTY CHAIN/ LIGHT-indicator zal beginnen te knipperen en het systeem gaat in de instelstand voor
de draadloze Party Chain-functie.

3.

Verbind een tweede (of meer) systeem als Party Guest.

Hier volgt een voorbeeld waarin een GTK-XB72 wordt verbonden als tweede systeem. Raadpleeg de handleiding
van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met andere apparaten die compatibel zijn met de
draadloze Party Chain-functie.

2

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING Tot de (BLUETOOTH) indicator oplicht.1.
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Hint
U kunt de draadloze Party Chain-functie ook bedienen via "Sony | Music Center".

Wat u precies kunt doen met de draadloze Party Chain-functie hangt af van de systemen die u met elkaar verbindt.

Bij gebruik van de draadloze Party Chain-functie zal de codec automatisch overschakelen naar SBC.

Opmerking
Wanneer u naar een video kijkt met de draadloze Party Chain-functie is het mogelijk dat er een vertraging optreedt tussen beeld
en geluid.

De draadloze Party Chain-functie is alleen beschikbaar wanneer het systeem in de BLUETOOTH-stand staat.

Wanneer u de draadloze Party Chain-functie gebruikt door meerdere soorten audiosystemen met elkaar te verbinden, is het
afhankelijk van de volgorde waarin u de systemen met elkaar hebt verbonden mogelijk dat de verlichting niet werkt. Stel in dit
geval het systeem waarvan de verlichting niet werkt in als eerste systeem.

Verwant onderwerp
Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie
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Druk op het tweede systeem op W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
De (BLUETOOTH) indicator zal beginnen te knipperen en de W.PARTY CHAIN/ LIGHT-indicator licht op.

Hint
Maak binnen 1 minuut verbinding met het tweede systeem. Nadat er 1 minuut verstreken is, zal de systeeminstelling
worden geannuleerd.

2.

Herhaal de stappen – 1 t/m 2 om verbinding te maken met nog meer systemen.

Hint
Wanneer u verbinding maakt met een derde of verder systeem, moet u de verbinding daarmee tot stand brengen
binnen 30 seconden na het verbinding maken met het vorige systeem. Nadat er 30 seconden verstreken zijn, zal er
geen verbinding meer gemaakt kunnen worden met het systeem.

Als u toch nog verbinding wilt maken met een ander systeem na het maken van eerdere verbindingen (nadat er
tenminste 30 seconden verstreken zijn), moet u W.PARTY CHAIN/ LIGHT op het eerste systeem ingedrukt houden
en dan de stappen – 1 t/m 2 opnieuw uitvoeren.

3.

Begin de weergave.

Start de weergave op het verbonden BLUETOOTH-apparaat en stel het volume in.
Alle systemen zullen nu dezelfde muziek weergeven.
Wanneer u het volume op het BLUETOOTH-apparaat of op het als eerste systeem ingestelde systeem verandert,
zal het volume op alle systemen automatisch meeveranderen.* Wat de andere systemen (het tweede of later
ingestelde systemen) betreft, kunt u ook het volume op het systeem in kwestie instellen.

3

Afhankelijk van het verbonden apparaat is het mogelijk dat het volume niet gesynchroniseerd kan worden met het volume dat u hebt
bepaald op het als eerste ingestelde systeem.

*
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Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie

Alle verbindingen verbreken en de draadloze Party Chain-functie afsluiten

Een enkel systeem afsluiten
Druk op W.PARTY CHAIN op de Party Guest die u wilt verwijderen.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op FUNCTION/ PAIRING of zet de Party Host uit.1
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Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)

Om deze functie te gebruiken zijn twee GTK-XB72-systemen nodig.*
Door twee systemen te koppelen via BLUETOOTH draadloze technologie, kunt u op een krachtigere manier van muziek
genieten. U kun tevens de audio-uitvoer selecteren uit dubbele monoweergave (waarin de twee systemen hetzelfde
geluid weergeven) en stereoweergave (waarin stereogeluid wordt weergegeven).
In de onderstaande stappen worden de twee systemen beschreven als "systeem [A]" (of hoofdsysteem) en "systeem
[B]".

Er kunnen alleen systemen van hetzelfde model worden gebruikt in de Speaker Add-functie.*

Plaats twee GTK-XB72-systemen binnen 1 m van elkaar.1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING op systeem [A] tot de (BLUETOOTH) indicator op het
systeem blauw begint te knipperen.

2

Druk op ADD op systeem [A].

De ADD-indicator knippert groen en het systeem gaat in de Speaker Add-stand.

3

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING op systeem [B] tot de (BLUETOOTH) indicator op het
systeem blauw begint te knipperen.

4

Druk op ADD op systeem [B].

De ADD-indicator knippert groen. Daarna veranderen de ADD-indicators op beide systemen hun status van
knipperen* naar branden terwijl de  (BLUETOOTH) indicator op systeem [B] uit gaat.

5

Wanneer de verbinding door middel van de Speaker Add-functie zeer snel tot stand is gebracht, kan de ADD-indicator op systeem [B]
direct gaan branden, zonder eerst te knipperen.

*
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Opmerking
Als er andere BLUETOOTH-apparatuur, zoals een BLUETOOTH-muis of BLUETOOTH-toetsenbord is verbonden met het
BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met het systeem, kan er vervorming of ruis optreden in de geluidsweergave van het

Schakel de koppelingsstand in op systeem [A] en breng daarna de BLUETOOTH-verbinding met een
BLUETOOTH-apparaat tot stand.

Zie de volgende onderwerpen voor details over het koppelen.

Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met de One-touch (NFC) methode

6

Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en stel het volumeniveau in.

Zie voor details Luisteren naar muziek van een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding.
Veranderingen aangebracht in het volumeniveau van één systeem hebben ook effect op het andere systeem.

7
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systeem. Schakel in dit geval de BLUETOOTH-verbinding tussen het BLUETOOTH-apparaat en andere BLUETOOTH-
apparatuur uit.

Verwant onderwerp
Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)
Afsluiten van de Speaker Add-functie

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)

Met twee systemen kunt u heen en weer schakelen tussen dubbele monoweergave, waarin beide systemen hetzelfde
geluidssignaal weergeven en stereoweergave, waarin het ene systeem het linker kanaal en het andere systeem het
rechter kanaal weergeeft.

Druk op ADD op een van de systemen om de geluidsweergave te veranderen.

Wanneer u ADD ingedrukt houdt, zal eerst de stembegeleiding klinken uit het systeem en zal vervolgens de
ingestelde stand worden veranderd.

1
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Verwant onderwerp
Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

 Double mode (dubbele stand):
Beide systemen geven hetzelfde geluid weer.

 Stereostand (Left (Links)/Right (Rechts)):
Het linker kanaal wordt weergegeven door het ene systeem en het rechter kanaal door het andere.

 Stereostand (Right (Rechts)/Left (Links)):
Schakelt de kanalen van de twee systemen om (linker kanaal/rechter kanaal) en geeft ze zo weer.
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Afsluiten van de Speaker Add-functie

Om de Speaker Add-functie af te sluiten, dient u de procedure hieronder te volgen.

Hint
U kunt de Speaker Add-functie ook afsluiten door op het systeem op FUNCTION te drukken.

Behalve wanneer u de functie afsluit, zal het systeem proberen om de laatste verbinding weer tot stand te brengen nadat u de
volgende keer het systeem hebt ingeschakeld.

Verwant onderwerp
Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)
Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op het systeem op ADD.

De ADD-indicator zal uit gaan.

1
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Luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat enz.

U kunt luisteren naar muziek van een extern audio-apparaat door dit apparaat aan te sluiten op het systeem met een
audiokabel (niet meegeleverd).

Sluit het externe audio-apparaat aan op de AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-aansluitingen van het systeem
door middel van een audiokabel.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING tot de AUDIO IN-indicator op het systeem oplicht.2

Zet het aangesloten apparaat aan en begin de weergave.3

Stel het volumeniveau in.

Stel eerst het volume van het systeem in. Als het volumeniveau daarna nog steeds te laag is, moet u het
volumeniveau van het aangesloten apparaat instellen.

4
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Hint
Als de BLUETOOTH-verbinding is ingeschakeld tussen het systeem en een mobiele telefoon (smartphone/iPhone) via HFP/HSP,
kunt u gebruik maken van de hands-freefunctie terwijl u luistert naar muziek van het aangesloten externe audio-apparaat.

Als het systeem ongeveer 15 minuten lang voldoet aan de volgende voorwaarden, zal het automatisch uit gaan en zal de
BLUETOOTH-verbinding worden afgesloten.

Geen bediening op het systeem.
Er wordt geen muziek (geluid) afgespeeld op het aangesloten externe audio-apparaat, of de muziek (geluid) van het
aangesloten externe audio-apparaat is te zacht.
Er is geen BLUETOOTH-apparaat verbonden met de luidspreker via HFP/HSP.

Opmerking
Wanneer u muziek afspeelt op het aangesloten externe audio-apparaat, kunt u  (weergave/pauze) en /
(vorige/volgende) op het systeem niet gebruiken voor handelingen zoals pauzeren, springen naar het begin van het volgende
nummer, en springen naar het begin van het huidige nummer.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Toevoegen van een live geluidseffect (LIVE Sound)

U kunt een live geluidseffect (LIVE Sound) toevoegen aan muziek. Bij aankoop staat LIVE Sound uit.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op LIVE om de LIVE Sound-stand aan/uit te zetten.

De LIVE-indicator licht op.

1
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Versterken van lage tonen te versterken voor een krachtiger geluidsweergave (EXTRA
BASS)

U kunt lage tonen versterken en zo profiteren van een krachtiger geluidsweergave (EXTRA BASS). Bij aankoop staat
EXTRA BASS aan.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op EXTRA BASS om de EXTRA BASS-stand aan/uit te zetten.

De EXTRA BASS-indicator licht rood op.

1
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Een gesprek ontvangen

U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het HFP (Hands-free Profiel) of HSP
(Headset Profiel) ondersteunt.
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.
De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt
meegeleverd met de mobiele telefoon.

Opmerking
Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het systeem compatibel met iOS 10.0 of nieuwer.
Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.

Afhankelijk van het model van uw mobiele telefoon, het besturingssysteem, of de geïnstalleerde applicaties, is het mogelijk dat
sommige hands-freefuncties niet correct werken.

Als er meer dan één BLUETOOTH-apparaat is verbonden met het systeem (verbinding met meerdere apparaten), kunt u geen
telefoongesprekken ontvangen. Annuleer de verbinding met meerdere apparaten. Schakel de BLUETOOTH-verbinding uit, of
schakel de BLUETOOTH-functie uit van de andere BLUETOOTH-apparaten dan de gebruikte BLUETOOTH mobiele telefoon.

Het volume van muziekweergave en telefoongesprekken is anders. Pas het volume tijdens het gesprek aan.

Als de beller uw stem niet of bijna niet kan horen, moet u dichter bij de ingebouwde microfoon van de luidspreker spreken.

Als het systeem en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis. Plaats de mobiele
telefoon met BLUETOOTH verder van elkaar vandaan als u last hebt van ruis.

Druk op  (weergave/pauze)/  (bellen) wanneer er een gesprek binnenkomt.

Wanneer er een gesprek binnenkomt, wordt de weergave gepauzeerd en zal het systeem een beltoon laten horen.

Opmerking
Als u  (weergave/pauze)/  (bellen) ingedrukt houdt wanneer er een gesprek binnenkomt, zal het gesprek worden
geweigerd.

1

Praat in de ingebouwde microfoon van het systeem.
52



Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)
Iemand bellen
Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met meerdere apparaten)

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

2

Druk op  (weergave/pauze)/  (bellen) om het gesprek te beëindigen.3
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Iemand bellen

U kunt hands-free telefoneren met een mobiele telefoon met BLUETOOTH die het HFP (Hands-free Profiel) of HSP
(Headset Profiel) ondersteunt.
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat er een BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht.
De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding die wordt
meegeleverd met de mobiele telefoon.

Opmerking
Voor wat Apple iOS-apparatuur betreft is het systeem compatibel met iOS 10.0 of nieuwer.
Er is geen BLUETOOTH-verbinding beschikbaar voor apparaten met iOS 9.x of eerder.

Afhankelijk van het model van uw mobiele telefoon, het besturingssysteem, of de geïnstalleerde applicaties, is het mogelijk dat
sommige hands-freefuncties niet correct werken.

Als er meer dan één BLUETOOTH-apparaat is verbonden met de luidspreker (verbinding met meerdere apparaten), kunt u geen
telefoongesprekken ontvangen. Annuleer de verbinding met meerdere apparaten. Schakel de BLUETOOTH-verbinding uit, of
schakel de BLUETOOTH-functie uit van de andere BLUETOOTH-apparaten dan de gebruikte BLUETOOTH mobiele telefoon.

Het volume van muziekweergave en telefoongesprekken is anders. Pas het volume tijdens het gesprek aan.

Als de beller uw stem niet of bijna niet kan horen, moet u dichter bij de ingebouwde microfoon van de luidspreker spreken.

Als het systeem en de mobiele telefoon met BLUETOOTH te dicht bij elkaar zijn, kan dit leiden tot ruis. Plaats de mobiele
telefoon met BLUETOOTH verder van elkaar vandaan als u last hebt van ruis.

Bel iemand door de vereiste handelingen uit te voeren op de mobiele telefoon met BLUETOOTH.

Wanneer u iemand belt, zal de weergave worden gepauzeerd en zal het systeem een kiestoon laten horen.
Wanneer u de Speaker Add-functie of de draadloze Party Chain-functie gebruikt, moet u verbinding maken met het
systeem waarvan de (BLUETOOTH) indicator blauw oplicht. In de volgende stappen en handelingen tijdens een
hands-free gesprek kunt u het systeem bedienen dat is verbonden met de mobiele telefoon met BLUETOOTH.

1

Praat in de ingebouwde microfoon van het systeem wanneer de persoon die u belt opneemt.2
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Omschakelen van de weergave van het gesprek van het systeem naar de mobiele telefoon en
andersom
Houd  (weergave/pauze)/  (bellen) ingedrukt tijdens het gesprek.

Hint
Als uw mobiele telefoon met BLUETOOTH zowel HFP en HSP ondersteunt, moet u HFP instellen.

Als u naar muziek aan het luisteren was voor het telefoongesprek, zal de weergave worden hervat wanneer het telefoongesprek
wordt beëindigd.

De bediening kan per model mobiele telefoon met BLUETOOTH verschillend zijn. Raadpleeg de handleiding van de mobiele
telefoon.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)
Een gesprek ontvangen
Dit systeem verbinden met meerdere BLUETOOTH-apparaten (Verbinding met meerdere apparaten)

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op  (weergave/pauze)/  (bellen) om het gesprek te beëindigen.3
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Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" is een app waarmee u Sony audio-apparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" kunt
bedienen met uw smartphone/iPhone.
Voor details over "Sony | Music Center" verwijzen we u naar de volgende URL:
https://www.sony.net/smcqa/

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een systeem met "Sony | Music Center"

Weergave van muziekbestanden op apparatuur zoals een smartphone, iPhone, USB-apparaat

Veranderen van geluidsinstellingen

Instellen van de opties voor het in- en uitschakelen, zoals de automatische uitschakelfunctie en de BLUETOOTH-
standbystand

De verlichtingsfunctie instellen

Schakelen van BLUETOOTH-codecs (de weergavekwaliteit van gestreamde BLUETOOTH-audio)

De stembegeleiding in-/uitschakelen

Groeperen met andere audiosystemen (Speaker Add-functie / draadloze Party Chain-functie)

, enz.

Hint
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp
van de app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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"Sony | Music Center" installeren

Installeer "Sony | Music Center" op uw smartphone, iPhone, enz. van de App Store of Google Play.

Hint
Afhankelijk van uw overeenkomst is het mogelijk dat er communicatiekosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.

Verwant onderwerp
Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Download "Sony | Music Center" van Google Play of de App Store en installeer de app.1

Wanneer de installatie voltooid is, moet u "Sony | Music Center" opstarten.2
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Wat u kunt doen met "Fiestable"

"Fiestable" is een app waarmee u Sony audioapparaten die compatibel zijn met "Fiestable" kunt bedienen vanaf een
smartphone, iPhone, enz.

Handelingen die kunnen worden uitgevoerd op een systeem met "Fiestable"

DJ Control
U kunt DJ-geluidseffecten toevoegen.

Illumination
U kunt de verlichting van het systeem aanpassen met meer instellingen.

Motion Control
U kunt het systeem bedienen door de smartphone, iPhone, enz. te schudden.

Party Light
U kunt de verlichtingsfunctie instellen.

Hint
Wat u kunt doen met "Fiestable" hangt mede af van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de
app kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
U moet de nieuwste versie van de app gebruiken.

Verwant onderwerp
"Fiestable" installeren

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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"Fiestable" installeren

Installeer "Fiestable" op uw smartphone, iPhone, enz. via Google Play of de App Store.

Verwant onderwerp
"Sony | Music Center" installeren
Wat u kunt doen met "Fiestable"
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Download "Fiestable" van Google Play of de App Store en installeer de app.1

Wanneer de installatie voltooid is, kunt u "Fiestable" opstarten van het scherm van "Sony | Music Center".2
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Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie (Google app)

Met behulp van de Google app-functionaliteit die geleverd wordt op de Android smartphone, kunt u in de microfoon van
het systeem spreken om de Android smartphone te bedienen.
Hieronder laten we zien hoe u de Google app kunt gebruiken.

Opmerking
De Google app kan niet worden ingeschakeld wanneer u "OK Google" zegt in de microfoon van het systeem, ook niet wanneer
op de Android smartphone de instelling [OK Google] is ingeschakeld.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Selecteer de Google app voor [Assist App] in [Assist & Voice input].

Selecteer op de Android smartphone [Settings] - [Apps]. Er zal een tandwielpictogram in de rechter bovenhoek van
het scherm verschijnen.
Selecteer het tandwielpictogram, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App] en stel dan [Assist App] in op
de Google app.
De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de Android
smartphone.
Raadpleeg voor details over de Google app de handleiding of de ondersteuningswebsite van de Android
smartphone of de Google Play website.

Opmerking
Het is mogelijk dat u de nieuwste versie van de app nodig hebt.

De Google app kan mogelijk niet worden ingeschakeld via het systeem, afhankelijk van de specificaties van de Android
smartphone.

1

Verbind het systeem met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding.2

Terwijl het systeem is verbonden met de Android smartphone via een BLUETOOTH-verbinding en de
Android smartphone uit (standby) staat of muziek aan het afspelen is, moet u  (weergave/pauze)/
(bellen) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houden.

De Google app wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

3

Geef de Google app een opdracht via de microfoon van het systeem.

Raadpleeg voor details over de Google app, zoals welke apps kunnen werken met de Google app, de handleiding
van de Android smartphone.
Wanneer er na het inschakelen van de Google app een bepaalde tijd is verstreken zonder opdrachten, zal er een
piepsignaal klinken en zal de Google app worden uitgeschakeld.

4
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Gebruiken van de spraakgestuurde assistentiefunctie (Siri)

Met behulp van de Siri-functie die geleverd wordt op de iPhone/iPod touch, kunt u in de microfoon van het systeem
spreken om de iPhone/iPod touch te bedienen.
Hieronder laten we zien hoe u Siri kunt gebruiken.

Opmerking
Siri kan niet worden ingeschakeld wanneer u "Hey Siri" zegt in de microfoon van het systeem, ook niet wanneer op de
iPhone/iPod touch de instelling [Allow "Hey Siri"] is ingeschakeld.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Schakel Siri in.

Selecteer op uw iPhone/iPod touch [Settings] - [Siri] om Siri in te schakelen.
De bediening hierboven is slechts een voorbeeld. Raadpleeg voor details de handleiding van de iPhone/iPod touch.
Raadpleeg voor details over Siri de handleiding of de ondersteuningswebsite van de iPhone/iPod touch.

1

Verbind het systeem met de iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding.2

Terwijl het systeem is verbonden met de iPhone/iPod touch via een BLUETOOTH-verbinding en de
iPhone/iPod touch uit (standby) staat of muziek aan het afspelen is, moet u  (weergave/pauze)/
(bellen) ongeveer 3 seconden lang ingedrukt houden.

Siri wordt ingeschakeld en u zult het opstartsignaal horen.

3

Geef Siri een opdracht via de microfoon van het systeem.

Raadpleeg voor details over Siri, zoals welke apps kunnen werken met Siri, de handleiding van de iPhone/iPod
touch.

4
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Gebruiken van een externe microfoon

U kunt uw stem door het systeem laten weergeven door een dynamische microfoon met een normale stekker (niet
meegeleverd) aan te sluiten.

Opmerking
Bij gebruik van de draadloze Party Chain of Speaker Add-functie wordt het geluid van de microfoon alleen weergegeven door het
systeem waarop de microfoon is aangesloten.
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Draai de MIC-niveauknop naar MIN om het volumeniveau van de microfoon te verlagen.1

Sluit een externe microfoon aan op de MIC-aansluiting op het systeem.2

Pas het volume aan met de MIC-niveauknop.3

Praat of zing in de aangesloten microfoon.4
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Over de stembegeleiding

U kunt de stembegeleiding horen wanneer het systeem in de BLUETOOTH-koppelstand gaat of een BLUETOOTH-
apparaat wordt verbonden aan of losgekoppeld van het systeem.

Uitschakelen van de stembegeleiding
Voer de stappen  t/m  nog eens uit om de stembegeleiding uit te schakelen.

Hint
Bij aankoop staat de stembegeleiding aan.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Zet het systeem aan.1

Tik op [Music Center] op uw smartphone, iPhone, enz. om de applicatie op te starten.2

Tik op [GTK-XB72].3

Tik op [Settings].4

Tik op [Power Option].5

Tik op [VOICE GUIDANCE].6

Tik op [OFF] om de stembegeleiding uit te schakelen.7
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Luisteren naar de ingebouwde geluidsdemonstratie

Houd EXTRA BASS tenminste 3 seconden ingedrukt terwijl het systeem aan staat.
De USB-functie wordt automatisch geselecteerd en de USB-indicator op het systeem licht op. Vervolgens zal de
ingebouwde geluidsdemonstratie worden weergegeven.

Stoppen van de demonstratie
Druk herhaaldelijk op FUNCTION/ PAIRING om een andere functie dan de USB-functie te selecteren.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Over de indicators

 (aan/uit) aanduiding

(BLUETOOTH) indicator

USB-indicator

AUDIO IN-indicator

ADD-indicator

W.PARTY CHAIN (draadloze Party Chain) indicator

LIVE-indicator

Gaat uit Het systeem wordt uitgeschakeld.

Licht op (groen) Het systeem wordt ingeschakeld.

Licht op (geelbruin) Het systeem wordt uitgeschakeld en de BLUETOOTH-stand-bystand wordt ingeschakeld.

Licht op BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht.

Knippert snel Het systeem gaat in de koppelstand.

Knippert langzaam Het systeem wacht op een BLUETOOTH-apparaat om verbinding mee te maken.

Knippert Met elke druk op -/+ (volume) knippert de indicator één of 3 keer.

Licht op De USB-functie wordt geselecteerd.

Knippert Met elke druk op -/+ (volume) knippert de indicator één of 3 keer.

Licht op De AUDIO IN-functie wordt geselecteerd.

Knippert Met elke druk op -/+ (volume) knippert de indicator één of 3 keer.

Knippert Het systeem gaat in de Speaker Add-stand.

Licht op De Speaker Add-functie wordt gebruikt op het systeem.

Knippert Het systeem gaat in de Party Chain-stand.

Licht op De draadloze Party Chain-functie wordt gebruikt op het systeem.

Licht op De LIVE Sound-stand wordt ingeschakeld.
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EXTRA BASS-indicator

Verwant onderwerp
Onderdelen en bedieningsorganen
Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden (bedrade Party Chain-functie)
Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen (bedrade Party Chain-functie)
Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)
Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)
Schakelen tussen dubbele monoweergave en stereoweergave (Speaker Add-functie)
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Gaat uit De LIVE Sound-stand wordt uitgeschakeld.

Licht op De EXTRA BASS-stand wordt ingeschakeld.

Gaat uit De EXTRA BASS-stand wordt uitgeschakeld.
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Over BLUETOOTH draadloze technologie

BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m.

Maximaal communicatiebereik

Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.

Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen het systeem en het BLUETOOTH-
apparaat.
Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van het systeem.
Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van het systeem.
Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van het systeem.

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur

Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik maken van dezelfde frequenties, kan er
microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een verbroken verbinding als
het systeem wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat. Doe in een dergelijk geval het volgende.

Gebruik het systeem minstens 10 m verwijderd van het draadloze LAN-apparaat.

Als het systeem binnen 10 m van een draadloos LAN-apparaat wordt gebruikt, moet u het draadloze LAN-apparaat
uitschakelen.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel

Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische
apparatuur. Om mogelijke ongelukken te voorkomen, moet u het systeem en andere BLUETOOTH-apparatuur uit zetten
op de volgende plekken.

Waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis of benzinestation
In de buurt van automatische deuren of een brandalarm

Opmerking
Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde
profiel gebruiken als het systeem. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen
verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.

Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie, treedt er een kleine vertraging op in de weergave door
het systeem ten opzichte van het BLUETOOTH-apparaat terwijl u praat via de telefoon of naar muziek luistert.

Het systeem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige
verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de
beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH
draadloze technologie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via
BLUETOOTH.

Een apparaat met een BLUETOOTH-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals vastgesteld door Bluetooth SIG,
Inc. en moet als zodanig geautoriseerd zijn. Ook als het verbonden apparaat voldoet aan de hierboven vermelde BLUETOOTH-
normen, dan nog is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt met bepaalde apparaten, of dat bepaalde
apparaten niet correct werken, afhankelijk van de kenmerken of de specificaties van het apparaat in kwestie.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met het systeem, de communicatie-omstandigheden, of de
gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.
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Een apparaat met een ingebouwde radio of tuner kan niet worden verbonden met het systeem via BLUETOOTH omdat dit kan
leiden tot ruis in de ontvangst.

Zet het systeem verder van een tv, radio of tuner enz. omdat dit kan leiden tot ruis in de ontvangst.
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Over auteursrechten

Android, Google Play en andere gerelateerde merken en logo’s zijn handelsmerken van Google LLC.

De Android robot is gereproduceerd of gewijzigd van werk dat is gecreëerd en gedeeld door Google en wordt
gebruikt overeenkomstig de voorwaarden zoals beschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution License.

MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueleeigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of
distributie van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een
geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.

Het BLUETOOTH® woordmerk en logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik
van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.

De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de VS en andere landen.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPod, iPod touch en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te
worden met het/de Apple-product(en) dat/die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de
ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking
van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.

LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony Corporation.

™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
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Klantenservice websites

U kunt naar de volgende klantenservice websites gaan voor informatie over ondersteuning voor uw systeem.

Voor klanten in het werelddeel Amerika:
https://www.sony.com/am/support

Voor klanten in Europa:
https://www.sony.eu/support

Voor klanten in andere landen/gebieden:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?

Als het systeem niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.

Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die hierin vermeld staan.

Reset het systeem. (Zie Het systeem werkt niet goed..)

Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.

Ga naar de ondersteuningswebsites voor informatie over ondersteuning voor uw systeem.

Verwant onderwerp
Klantenservice websites
Het systeem werkt niet goed.
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De stroom wordt niet ingeschakeld.

Controleer of het netsnoer (stroomsnoer) is aangesloten op de AC IN-aansluiting aan de achterkant van het systeem.

Verwant onderwerp
Het systeem aansluiten op een stopcontact
Inschakelen van de stroom
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Het systeem is in de standbystand gezet.

Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch uit (standby) gezet na ongeveer 15 minuten, wanneer er geen
bediening plaatsvindt of geen geluidssignaal wordt uitgevoerd.

Verwant onderwerp
Automatische uitschakelfunctie
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Er is geen geluid.

Stel het volumeniveau in.

Controleer de aansluiting van het optionele apparaat, indien aanwezig.

Schakel het aangesloten apparaat in.

Verwant onderwerp
Het systeem aansluiten op een stopcontact
Inschakelen van de stroom
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Er is een ernstig gebrom of ruis.

Plaats het systeem verder weg van bronnen van de ruis.

Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.

Monteer een ruisfilter (niet meegeleverd) aan het netsnoer (stroomsnoer).

Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.

Plaats het systeem verder weg van neonverlichting of tl-verlichting.
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Er klinkt een klikkend geluid wanneer het systeem aan wordt gezet.

Dit geluid hoort bij de normale werking en treedt op wanneer het systeem bijvoorbeeld aan of uit wordt gezet. Dit is
geen storing.
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De weergave begint niet.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.

Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparatuur.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
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Er kunnen geen bestanden worden weergegeven.

De gegevens zijn niet opgeslagen in een ondersteunde formattering.

USB-apparaten die zijn geformatteerd in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.
Dit systeem ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze FAT-systemen.
Voor details moet u de handleiding van elk gebruikt USB-apparaat raadplegen, of contact opnemen met de fabrikant.

Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden
weergegeven.
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Er wordt geen geluid geproduceerd bij USB-weergave.

Het USB-apparaat is niet correct aangesloten. Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw
aan en schakel dan het systeem weer in.

Het systeem ondersteunt het audiobestandsformaat niet.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
Luisteren naar muziek van een USB-apparaat
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Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd bij USB-weergave.

U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Controleer de informatie op de website over compatibele USB-
apparatuur.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.

De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Ruis kan zijn binnengedrongen tijdens het
muziekaanmaakproces met behulp van de computer. Maak de muziekgegevens opnieuw aan.

De bitsnelheid die werd gebruikt bij het coderen van een audiobestand was laag. Stuur een audiobestand met een
hoge bitsnelheid naar het USB-apparaat.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
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Het duurt lang voor de weergave begint.

In de volgende gevallen kan het lezen lang duren.

Er staan veel mappen of bestanden op het USB-apparaat.

De bestandsstructuur is erg ingewikkeld.

De geheugencapaciteit is excessief.

Het interne geheugen is gefragmenteerd.
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Het USB-apparaat wordt niet herkend.

Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel dan het systeem weer in.

Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over
hoe u dit probleem kunt oplossen.

Verwant onderwerp
Inschakelen van de stroom
Het systeem uit (standby) zetten
Aansluiten van een USB-apparaat
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Het koppelen kan niet worden uitgevoerd.

Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij het systeem.

Koppelen kan onmogelijk zijn als er andere BLUETOOTH-apparaten aanwezig zijn in de buurt van het systeem.
Schakel in dit geval de andere BLUETOOTH-apparaten uit.

Zorg ervoor dat het correcte wachtwoord wordt ingevoerd bij het selecteren van de naam van het systeem (dit
systeem) op het BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
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Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren.

Controleer of het BLUETOOTH-signaal aan staat.

Verwant onderwerp
Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen
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Er is geen verbinding mogelijk.

Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand probeerde te brengen, biedt geen ondersteuning
voor het A2DP-profiel en kan niet worden verbonden met het systeem.

Schakel de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in.

Breng een verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.

De koppelingsregistratie-informatie is gewist.
Voer de koppelprocedure nogmaals uit.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten
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Mijn iPhone/iPod kan geen verbinding maken met het systeem.

Het systeem is compatibel met iOS 10.0 of hoger.
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Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.

Het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn te ver van elkaar verwijderd.

Als er obstakels zijn tussen het systeem en uw BLUETOOTH-apparaat, moet u de obstakels verwijderen of
vermijden.

Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.

Selecteer de juiste optie voor de audio-codec.

Verwant onderwerp
Selecteren van de weergavekwaliteit van de BLUETOOTH-audio (Codec)
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Het geluid van uw BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.

Verhoog het volumeniveau eerst op uw BLUETOOTH-apparaat, en stel daarna het volumeniveau in met –/+
(volume).
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Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.

Als er obstakels zijn tussen het systeem en uw BLUETOOTH-apparaat, moet u de obstakels verwijderen of
vermijden.

Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos LAN, een ander
BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.

Verlaag het volume van het verbonden BLUETOOTH-apparaat.
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De bedrade Party Chain-functie kan niet worden ingeschakeld.

Controleer de verbindingen.

Controleer of de audiokabels correct zijn aangesloten.

Verwant onderwerp
Meerdere audiosystemen met elkaar verbinden (bedrade Party Chain-functie)
Genieten van muziekweergave met meerdere audiosystemen (bedrade Party Chain-functie)
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De bedrade Party Chain-functie werkt niet goed.

Schakel het systeem uit. Schakel het daarna weer in om de bedrade Party Chain-functie in te schakelen.

Controleer of het BLUETOOTH-signaal aan staat.

Verwant onderwerp
Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen
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Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de
draadloze Party Chain-functie.

Nadat alle systemen met elkaar zijn verbonden, moet u de procedures uitvoeren voor het koppelen en verbinden van
het BLUETOOTH-apparaat en de Party Host.

Verwant onderwerp
Genieten van draadloze weergave met meerdere audiosystemen (draadloze Party Chain-functie)
Afsluiten van de draadloze Party Chain-functie
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Er kan geen BLUETOOTH-apparaat worden verbonden met het systeem in de Speaker
Add-functie.

Nadat twee systemen van hetzelfde model met elkaar zijn verbonden, moet u de procedures uitvoeren voor het
koppelen en verbinden van het BLUETOOTH-apparaat en het Party Host-systeem.

Verwant onderwerp
Draadloos luisteren naar muziek met twee systemen (Speaker Add-functie)
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Er is geen geluid van de microfoon.

Draai de MIC-knop om het volumeniveau van de microfoon te regelen.

Zorg ervoor dat de microfoon aan staat.
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Er is akoestische terugkoppeling.

Verlaag het volumeniveau.

Plaats de microfoon verder uit de buurt van het systeem of verander de richting van de microfoon.
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Het systeem werkt niet goed.

Zet het systeem terug naar de fabrieksinstellingen.

4-748-029-81(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Haal de stekker van het netsnoer (stroomsnoer) van het systeem uit het stopcontact en doe hem er
vervolgens weer in.

1

Druk op  (aan/uit) om het systeem in te schakelen.2

Houd FUNCTION/ PAIRING en – (volume) op het systeem tenminste 5 seconden ingedrukt.

Nadat alle indicators op het systeem gedurende langer dan 3 seconden hebben geknipperd, worden alle door de
gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de koppelingsregistratie-informatie, teruggezet op de
fabrieksinstellingen.

3
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