
Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker systemet. Velg et tema fra listen under.

Komme i gang

Deler og kontroller

Bære og plassere systemet

Strømkilde

Koble systemet til et strømuttak

Slå på strømmen

Slå av strømmen (standby-modus)

Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen

Automatisk standby-funksjon

Lysfunksjon

Høre på musikk med belysning (lys)

Demomodus

Deaktivere demonstrasjonen
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Foreta tilkoblinger

USB-enhet

Koble til en USB-enhet

BLUETOOTH®-enhet

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Koble til en NFC-kompatibel enhet med One-touch (NFC)

Ekstern lydenhet

Lytte til musikk fra en ekstern lydenhet osv.

Lytte til musikk

USB-enhet

Lytte til musikk fra en USB-enhet

BLUETOOTH-enhet

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling

Velge lydkvaliteten ved strømming via BLUETOOTH (kodek)

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Koble dette systemet til flere BLUETOOTH-enheter (tilkobling til flere enheter)

Slå på eller av BLUETOOTH-signalet

Kablet Party Chain-funksjon

Koble sammen flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)

Høre på musikk med flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)

Trådløs Party Chain-funksjon

Lytte til trådløs avspilling med flere lydsystemer (trådløs Party Chain-funksjon)

Avslutte den trådløse Party Chain-funksjonen

Speaker Add-funksjon

Lytte til musikk trådløst med to systemer (Speaker Add-funksjon)

Veksle mellom dobbel modus og stereo-modus (Speaker Add-funksjon)

Avslutte Speaker Add-funksjonen

Ekstern lydenhet

Lytte til musikk fra en ekstern lydenhet osv.

Justere volumet
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Legge til en live-lydeffekt (LIVE Sound)

Forsterke bassen og lage kraftigere lyd (EXTRA BASS)

Telefonsamtaler

Motta et anrop

Foreta et anrop

Bruke dedikerte apper

Bruke "Sony | Music Center"

Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

Installere "Sony | Music Center"

Bruke Fiestable

Hva du kan gjøre med "Fiestable"

Installere "Fiestable"

Bruke stemmefunksjonen

Bruke stemmefunksjonen (Google-appen)

Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Bruke en ekstern mikrofon

Ulike funksjoner

Bruke taleveiledningen

Lytte til den innebygde lyddemonstrasjonen

Informasjon

Om indikatorene

Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Om opphavsrett

Nettsider for kundestøtte

Feilsøking

Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Generelt

Strømmen slår seg ikke på.
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Systemet har gått i standby-modus.

Det er ingen lyd.

Det høres veldig mye summing eller støy.

Det høres en klikkelyd når systemet slår seg på.

USB-avspilling

Avspillingen starter ikke.

Filer kan ikke spilles av.

Det er ingen lyd under USB-avspilling.

Det høres støy, og lyden hopper eller er forvrengt under USB-avspilling.

Det tar lang tid før avspillingen starter.

USB-enheten kjennes ikke igjen.

BLUETOOTH-tilkobling

Paring kan ikke utføres.

BLUETOOTH-enheten oppdager ikke systemet.

Tilkobling er ikke mulig.

iPhone/iPod kan ikke kobles til systemet.

Lyden hopper eller fluktuerer, eller tilkoblingen blir avbrutt.

Lyden fra BLUETOOTH-enheten kan ikke høres på systemet.

Det høres veldig mye summing, støy eller forvrengt lyd.

Avspilling på flere systemer

Den trådløse Party Chain-funksjonen kan ikke aktiveres.

Den kablede Party Chain-funksjonen fungerer ikke som den skal.

BLUETOOTH-enheten kan ikke kobles til systemet mens den trådløse Party Chain-funksjonen er i bruk.

BLUETOOTH-enheten kan ikke kobles til systemet mens Speaker Add-funksjonen er i bruk.

Karaoke

Det kommer ingen lyd fra mikrofonen.

Det høres akustisk feedback.

Tilbakestilling

Systemet fungerer ikke som det skal.
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Deler og kontroller

Front

Bak

Høyttalerlys1.
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Topp

AC IN-kontakt1.

PARTY CHAIN-knapp med indikator2.

Lydutgang og inngangskontakter
Bruk en lydkabel (følger ikke med) for å koble til som følger:
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R-kontakter

Koble lydinngangskontaktene til valgfritt utstyr.

Koble til et annet lydsystem for å nyte Party Chain-funksjonen.

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-kontakter

Koble lydutgangskontaktene til en TV eller et audio/video-utstyr. Lyden spilles av gjennom dette systemet.

Koble til et annet lydsystem for å nyte Party Chain-funksjonen.

3.

MIC-nivå (MIN/MAX)-hjul4.

MIC-kontakt5.

 USB-port
Brukes til å koble til en USB-enhet.

6.
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(strøm)-knapp med indikator1.

(BLUETOOTH)-indikator2.

USB-indikator3.

AUDIO IN-indikator4.

FUNCTION / PAIRING-knapp

Trykk gjentatte ganger for å velge BLUETOOTH, USB eller AUDIO IN.

Når BLUETOOTH-funksjonen er valgt, holder du inne for å aktivere BLUETOOTH-paring.

Trykk for å stanse den innebygde lyddemonstrasjonen.

5.

/ (forrige/neste)-knapper
Trykk for å velge et spor eller en fil.

6.

Innebygd mikrofon7.

(spill av / pause) / (anrop)-knapp*8.

(N-merke)9.

ADD-knapp med indikator10.

W.PARTY CHAIN / LIGHT-knapp med indikator11.

LIVE-knapp med indikator12.

EXTRA BASS-knapp med indikator13.

–/+ (volum)-knapper*
Trykk for å justere volumet.

14.
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Beslektet emne
Om indikatorene

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

(spill av / pause) / (anrop) og + (volum) har en taktil prikk. Bruk den taktile prikken som referanse når du betjener systemet.*
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Bære og plassere systemet

Før du skal bære systemet, må du koble fra alle ledningene som er koblet til systemet.

Merknad
For å unngå personskade eller skade på interiøret skal du bære systemet riktig slikt det er vist over.

For å plassere systemet på siden

Du kan plassere systemet på siden slik vist under. (Siden med gummibeina må plasseres ned.)

Hint
Når du endrer systemets orientering, endres diskanthøyttalerne som spiller av lyd for venstre og høyre kanal, automatisk til de
øvre to enhetene.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Koble systemet til et strømuttak

Beslektet emne
Slå på strømmen
Deaktivere demonstrasjonen

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Koble enden av strømledningen (nettledningen) (medfølger) til AC IN-kontakten på baksiden av enheten, og
deretter støpselet til stikkontakten ( ).

Systemet er slått på i demonstrasjonsmodus, og høyttalerlysene begynner å blinke automatisk.

1
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Slå på strømmen

Beslektet emne
Slå av strømmen (standby-modus)
Koble systemet til et strømuttak

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk på (strøm).

(strøm)-indikatoren lyser grønt.

1
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Slå av strømmen (standby-modus)

Beslektet emne
Automatisk standby-funksjon
Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk på (strøm).

Strøm (strøm)-indikatoren slår seg av.*

1

(strøm)-indikatoren lyser gult når BLUETOOTH-standby-funksjonen er slått på.*
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen

BLUETOOTH-standby-modusen gjør at systemet slår seg på automatisk når du oppretter en BLUETOOTH-tilkobling fra
en BLUETOOTH-enhet. I utgangspunktet er denne innstillingen slått av. Denne innstillingen kan konfigureres med "Sony
| Music Center". Hvis du vil vite mer om "Sony | Music Center", kan du se i Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center".

Trykk på (strøm) for å slå på systemet.

(strøm)-indikatoren lyser grønt.

1

Trykk på [Music Center] på smarttelefonen, iPhone osv. for å starte applikasjonen.2

Trykk på [GTK-XB72].3

Trykk på [Settings].4
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For å slå av BLUETOOTH-standby-funksjonen
Utfør trinnene  til  igjen, og slå av BLUETOOTH-standby-funksjonen.
Når BLUETOOTH-signalet slår seg av, blinker AUDIO IN-indikatoren én gang.

Hint
Når BLUETOOTH-standby er aktivert, vil (strøm)-indikatoren lyse gult mens systemet er slått av.

Beslektet emne
Slå på strømmen
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
Om indikatorene

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk på [Power Option].5

Trykk på [BT Standby].6

Trykk på [ON] for å slå på BLUETOOTH-standby-funksjonen.

Når BLUETOOTH-signalet slår seg på, blinker AUDIO IN-indikatoren 3 ganger.

7
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Automatisk standby-funksjon

Hvis systemet med Automatisk standby-funksjon på oppfyller følgende betingelser i ca. 15 minutter, slår systemet seg av
automatisk. Automatisk standby-funksjonen er slått på når du kjøper systemet.

Merknad
Automatisk standby-funksjonen fungerer ikke i følgende tilfeller:

Når en ekstern enhet er koblet til MIC-kontakten.

Når systemet er i BLUETOOTH-modus

Hvis systemet og BLUETOOTH-enheten ikke betjenes.

Håndfrifunksjonen er av og det ikke spilles av musikk (lyd) på en mobiltelefon (smarttelefon). Du finner flere detaljer i
enhetens bruksanvisning.

Det spilles ikke av musikk (lyd) på en BLUETOOTH-enhet, slik som en WALKMAN®.

Merknad
Automatisk standby-funksjonen er ikke tilgjengelig når systemet er koblet til en iPhone / iPod touch via en BLUETOOTH-
tilkobling.

Når systemet er i AUDIO IN- eller USB-modus

Systemet betjenes ikke.

Det spilles ikke av musikk (lyd) på en lydenhet som er koblet til AUDIO IN-kontakten, eller musikken (lyden) til
lydenheten som er koblet til AUDIO IN-kontakten, er for lav.

Merknad
Ingen BLUETOOTH-enhet er koblet til systemet via HFP/HSP.

For å slå av automatisk standby-funksjonen

Hint
Du kan slå av automatisk standby-funksjonen med "Sony | Music Center".

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Hold inne (strøm) i ca. 3 sekunder.
Når automatisk standby-funksjonen er slått av, blinker  (strøm)-indikatoren én gang.
Når automatisk standby-funksjonen er slått på, blinker  (strøm)-indikatoren 3 ganger.

1.
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Høre på musikk med belysning (lys)

Systemet lyser i takt med musikken for å skape stemning. I utgangspunktet er denne innstillingen slått på.

For å slå av (lys av) eller på (lys på) lysfunksjonen
Hold inne W.PARTY CHAIN/ LIGHT i mer enn 3 sekunder til belysningen slår seg på/av.
Belysningsfunksjonen slår seg av/på igjen hvis knappen holdes inne i mer enn 3 sekunder.

Hint
Ved å bruke belysningsfunksjonen på "Sony | Music Center" kan du slå på/av lysfunksjonen eller velge en annen av
belysningsmodusene.

RAVE: For dansemusikk. Mye blinking
RAVE er angitt som standard.

CHILL: For avslappende musikk

RANDOM FLASH OFF: For all musikk, også dansemusikk. Uten blinking

HOT: Varme farger

COOL: Kalde farger

STROBE: Hvit blinking

osv.

Merknad
Hvis belysningen blir for intens, slår du på lyset i rommet eller slår av belysningen.

Slå på systemet.

(strøm)-indikatoren lyser grønt.
Systemdelene som er vist i illustrasjonen under, lyser.

1
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Beslektet emne
Deaktivere demonstrasjonen

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Deaktivere demonstrasjonen

Demonstrasjonen er slått på når du kjøper høyttaleren. Når du kobler systemet til et strømuttak med strømledningen
(nettledning), lyser høyttaleren automatisk.

For å aktivere demonstrasjonen
Hold inne W.PARTY CHAIN / LIGHT i standby-modus.

Koble fra og til igjen strømledningen (nettledning).

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Hold inne W.PARTY CHAIN / LIGHT i mer enn 3 sekunder mens demonstrasjonen utføres.

Demonstrasjonen avsluttes, og høyttalerens lys slår seg av.

1
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Koble til en USB-enhet

Kompatible USB-enheter
USB-enheter som overholder masselagringsklassen USB

USB-enheter som er formatert med FAT-filsystemet (med unntak av exFAT)

Enkelte USB-enheter fungerer muligens ikke med systemet selv om de oppfyller betingelsene over.
iPhone/iPod-enheter kan ikke kobles til med en USB-tilkobling.

Merknad
Når det er nødvendig med tilkobling med en USB-kabel, skal du bruke USB-kabelen som fulgte med USB-enheten. Se i
brukerveiledningen som fulgte med USB-enheten for detaljer om betjeningen.

Ikke koble systemet og USB-enheten sammen gjennom en USB-hub.

Når USB-enheten er koblet til, vil systemet lese alle filene på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på USB-
enheten, kan det ta lang tid å lese av USB-enheten.

Med enkelte tilkoblede USB-enheter kan det være en forsinkelse før systemet utfører en operasjon.

Kompatibilitet med alle typer programvare er ikke garantert. Hvis lydfiler på USB-enheten opprinnelig ble kodet med ikke-
kompatibel programvare, kan det være at disse filene produserer støy eller avbrutt lyd, eller ikke spilles av i det hele tatt.

Dette systemet støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til en tilkoblet USB-enhet.

Beslektet emne
Lytte til musikk fra en USB-enhet

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk gjentatte ganger på FUNCTION / PAIRING inntil USB-indikatoren på systemet lyser.1

Koble en USB-enhet til (USB)-porten.2
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

Når du skal pare med to eller flere BLUETOOTH-enheter, utfører du følgende pareprosedyre for hver enhet.
Før du betjener systemet, må du gjøre følgende:

Plasser BLUETOOTH-enheten innen 1 m fra systemet.

Stopp avspillingen på BLUETOOTH-enheten.

Slå ned volumet på BLUETOOTH-enheten og systemet for å unngå plutselig høy lyd fra systemet. Avhengig av den
parede BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert volumet på enheten er synkronisert med systemet.

Finn frem brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten, for referanse.

Velg BLUETOOTH-funksjonen.

Hint
Hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon i systemet (for eksempel når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første
gang etter kjøp), vil (BLUETOOTH)-indikatoren blinke, og systemet går inn i paringsmodus. Fortsett til trinn .

Når du slår på systemet, prøver det å lage en BLUETOOTH-tilkobling med den siste tilkoblede BLUETOOTH-enheten. Hvis
enheten er i nærheten og BLUETOOTH-funksjonen er på, vil BLUETOOTH-tilkoblingen opprettes automatisk, og strøm-/
(BLUETOOTH)-indikatoren vil fortsette å lyse. I dette tilfellet slår du av BLUETOOTH-funksjonen eller slår av strømmen til
den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

1

Trykk på  (strøm) for å slå på systemet.1.

Trykk på FUNCTION / PAIRING gjentatte ganger til (BLUETOOTH)-indikatoren slår seg på.2.

Hold inne FUNCTION / PAIRING til du hører taleveiledningen si ("Bluetooth pairing") og
(BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke raskt.

2
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Hint
Du finner mer informasjon om betjening av en BLUETOOTH-enhet i brukerveiledningen som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad
For Apple iOS-enheter er systemet kompatibelt med iOS 10.0 eller nyere.

Systemets paremodus slås av etter ca. 5 minutter, og (BLUETOOTH)-indikatoren blinker langsomt. Men dersom
pareinformasjonen ikke er lagret i systemet, slik som ved fabrikkinnstillinger, slås paremodusen ikke av. Dersom paremodusen
slås av før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn .

Så snart en BLUETOOTH-enhet er paret, trenger du ikke pare den igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

Pareinformasjonen er blitt slettet etter reparasjon osv.

Systemet er allerede paret med 8 enheter og du skal pare med en ny enhet.
Systemet kan pares med inntil 8 enheter. Hvis en ny enhet blir paret etter at 8 enheter allerede er paret, skiftes enheten som
ble paret først, ut med den nye.

Systemets pareinformasjon er blitt slettet fra BLUETOOTH-enheten.

Etter at du har tilbakestilt systemet, er det ikke sikkert det kan koble til din iPhone/iPod eller datamaskin. I dette tilfellet sletter
du systemets paringsinformasjon fra iPhone/iPod, så utfører du paringen på nytt.

Systemet kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.

Utfør pareprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere systemet.

Når en liste over registrerte enheter vises på displayet på BLUETOOTH-enheten, velger du [GTK-XB72].
Hvis du blir bedt om å skrive inn en passnøkkel* på displayet til BLUETOOTH-enheten, skriver du [0000].

3

En passnøkkel kan også kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "passord".*

Foreta BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.

Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, hører du taleveiledningen ("Bluetooth Connected"), og (BLUETOOTH)-
indikatoren skifter fra å blinke til å lyse.

Dersom BLUETOOTH-tilkoblingen ikke opprettes, gjentar du fra trinn .

4
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Beslektet emne
Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Koble til en NFC-kompatibel enhet med One-touch (NFC)

Hvis du plasserer systemet mot en NFC-kompatibel enhet slik som en smarttelefon, slår systemet seg automatisk på og
begynner å pare og koble til med BLUETOOTH.

Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android™ 4.1 eller nyere installert

Merknad
Avhengig av den NFC-kompatible BLUETOOTH-enheten din kan det være du må slå på NFC-funksjonen på forhånd. Du finner
flere detaljer i BLUETOOTH-enhetens bruksanvisning.

Avbryte BLUETOOTH-tilkoblingen
Plasser BLUETOOTH-enheten mot systemets N-merke igjen.

Hint
Gjør følgende hvis BLUETOOTH-tilkoblingen mislykkes:

Ta etuiet av BLUETOOTH-enheten dersom du bruker et alminnelig tilgjengelig etui.

Plasser BLUETOOTH-enheten mot systemets N-merke igjen.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Plasser BLUETOOTH-enheten mot systemets N-merke til BLUETOOTH-enheten svarer systemet.

Fullfør tilkoblingen ved å følge anvisningene som vises på BLUETOOTH-enheten.

1

Start avspilling av en lydkilde på BLUETOOTH-enheten.

Du finner flere detaljer i bruksanvisningen til BLUETOOTH-enheten.

2
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Lytte til musikk fra en ekstern lydenhet osv.

Du kan lytte til musikk fra en ekstern lydenhet ved å koble denne til systemet med en lydkabel (følger ikke med).

Koble en ekstern lydenhet til systemets AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-kontakter med en lydkabel.1

Trykk gjentatte ganger på FUNCTION / PAIRING inntil AUDIO IN-indikatoren på systemet lyser.2

Slå på den tilkoblede enheten, og start avspillingen.3

Juster volumet.

Juster volumet på systemet først. Hvis lydvolumet fortsatt er for lavt, kan du justere lydvolumet til den tilkoblede
enheten.

4
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Hint
Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen er aktiv mellom systemet og en telefon (smarttelefon/iPhone) via HFP/HSP, kan du bruke
håndfrifunksjonen mens du lytter til musikk fra den tilkoblede eksterne lydenheten.

Hvis systemet oppfyller følgende betingelser i ca. 15 minutter, slår det seg av automatisk, og BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes.

Systemet betjenes ikke.
Det spilles ikke av musikk (lyd) på den eksterne lydenheten, eller musikken (lyden) til den eksterne lydenheten er for lav.
Ingen BLUETOOTH-enhet er koblet til høyttaleren via HFP/HSP.

Merknad
Når du spiller av musikk på det tilkoblede eksterne lydenheten, kan du ikke bruke  (spill av / pause) og /
(forrige/neste) på systemet til å sette musikken på pause, hoppe til begynnelsen av neste spor eller hoppe til begynnelsen av
gjeldende spor.

Beslektet emne
Automatisk standby-funksjon

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Lytte til musikk fra en USB-enhet

Systemet støtter følgende lydfilformater.

MP3: filtypen [.mp3]

WMA: filtypen [.wma]

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

WAV: filtypen [.wav]

Hint
Så snart systemet og USB-enheten er tilkoblet, kan du kontrollere avspillingen ved å trykke på (spill av / pause) og
(forrige)/ (neste).

Merknad
Dette systemet kan ikke spille av lydfiler på USB-enheten i følgende tilfeller:

Når det totale antallet lydfiler på en USB-enhet overstiger 999.

Når antallet mapper på en USB-enhet overskrider 75 (inkludert "ROOT"-mappen og tomme mapper).

Disse tallene kan variere avhengig av fil og mappestruktur. Ikke lagre andre filtyper eller unødvendige mapper på en USB-enhet
som inneholder lydfiler.

Systemet kan bare spille av gjennom maksimalt lag med 8 mapper.

Mapper uten lydfiler hoppes over.

Vær klar over at hvis filnavnet har riktig filtype, men den faktiske filen er av en annen type, kan systemet gi fra seg støy eller
slutte å fungere.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk på FUNCTION / PAIRING gjentatte ganger til USB-indikatoren på systemet lyser.1

Koble en USB-enhet til (USB)-porten.2

Trykk på (spill av / pause) for å starte avspillingen.3
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling

Du kan lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet og betjene den med systemet via en BLUETOOTH-tilkobling dersom
den har støtte for følgende BLUETOOTH-profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Gjør at du trådløst kan lytte til lydinnhold av høy kvalitet.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Gjør at du kan justere volumet og spille av, sette på pause eller hoppe til begynnelsen av neste/gjeldende lydspor.
 
Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Du kan også se i brukerveiledningen som fulgte med
BLUETOOTH-enheten.

Merknad
Påse på forhånd at lydvolumet på BLUETOOTH-enheten og systemet er stilt til et moderat nivå for å unngå plutselig høy lyd fra
systemet.
Avhengig av den BLUETOOTH-enheten er det ikke sikkert at systemets volum kan justeres med BLUETOOTH-enheten mens
avspillingen på enheten er stanset eller satt på pause.

Merknad

Koble systemet til BLUETOOTH-enheten.

(BLUETOOTH)-indikatoren vil lyse blått når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert.

1

Start avspillingen på BLUETOOTH-enheten.2

Juster volumet ved å trykke på -/+ (volum) på systemet eller betjene BLUETOOTH-enheten.3
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Hvis forbindelsen er dårlig, kan det være at BLUETOOTH-enheten reagerer feil på betjeningen på systemet.

Avhengig av BLUETOOTH-enheten kan det være nødvendig å justere volumet eller angi lydutgangsinnstillingen på den
tilkoblede enheten.

Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er
koblet til systemet.

Beslektet emne
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Velge lydkvaliteten ved strømming via BLUETOOTH (kodek)

Med dette systemet kan du utføre avspillingsinnstillinger ikke bare for SBC, men også for AAC og LDAC, slik at du kan
nyte kvalitetslyd via en BLUETOOTH-tilkobling.

Hint
LDAC er en lydkodek som er utviklet av Sony og som muliggjør overføring av høyoppløselig (Hi-Res) lydinnhold selv med en
BLUETOOTH-tilkobling. I motsetning til andre BLUETOOTH-kompatible teknologier, slik som SBC, drives den uten
nedkonvertering av det høyoppløselige lydinnholdet*1 og tillater overføring av ca. tre ganger så mye data*2 som andre
teknologier ved overføring over et trådløst BLUETOOTH-nettverk, og det med makeløs lydkvalitet skapt av effektiv koding og
optimalisert datakomprimering.

Merknad
Du får bedre lydkvalitet når kildeenheten er kompatibel med AAC/LDAC og denne funksjonen er satt til [AUTO]. Men lyden kan bli
avbrutt avhengig av BLUETOOTH-kommunikasjonens tilstand. Hvis dette skjer, stiller du funksjonen til [SBC].

Beslektet emne
Bruke BLUETOOTH-standby-funksjonen
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Hold inne FUNCTION / PAIRING og + (volum) i mer enn 5 sekunder.

Når kodeken endres til [SBC], blinker Audio IN-indikatoren 1 gang.
Når kodeken endres til [Auto], blinker Audio IN-indikatoren 3 ganger.

1

Start "Sony | Music Center", og følg anvisningene på skjermen.
Du kan velge lydkodek-alternativet fra følgende to innstillinger gjennom å bruke systemet eller "Sony |
Music Center". I utgangspunktet er denne innstillingen satt til [AUTO].

[AUTO]: Systemet oppdager kodeken som brukes på kildeenheten, og velger automatisk den optimale
kodeken, som er enten "SBC", "AAC"* eller "LDAC"*.

[SBC]: "SBC" brukes alltid, uavhengig av kodeken som brukes på kildeenheten.

2

Kun tilgjengelig når kodeken støttes av BLUETOOTH-enheten din.*

Med unntak av DSD-formatinnhold.*1
Sammenlignet med SBC (Subband Codec) når en bithastighet på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.*2
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)

Når du er ferdig med å spille av musikk med BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende operasjoner for å
avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.

Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som
fulgte med enheten.

Slå av BLUETOOTH-enheten.

Slå av systemet.

Plasser den NFC-kompatible enheten mot den N-merkede delen av systemet igjen (hvis enheten din har NFC-
funksjon).

Når du bruker Speaker Add-funksjonen eller den trådløse Party Chain-funksjonen, plasserer du den NFC-
kompatible enheten mot systemet hvis (BLUETOOTH)-indikator lyser blått. Et system der (BLUETOOTH)-
indikatoren slår seg av, er kan ikke avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen.

Hint
Hvis du slår av det ene systemet mens du bruker Speaker Add-funksjonen, slås det andre systemet også av. BLUETOOTH-
tilkoblingen slås av.

Når du er ferdig med å spille av musikk, kan det være at BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes automatisk avhengig av
BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne
Slå på strømmen
Automatisk standby-funksjon

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Koble dette systemet til flere BLUETOOTH-enheter (tilkobling til flere enheter)

Inntil 3 BLUETOOTH-enheter kan være koblet til systemet samtidig. Når en av enhetene begynner å spille av mens
systemet spiller av musikk på en annen enhet, endrer systemet utgangen og begynner å spille av musikk fra enheten
som nettopp ble koblet til.

For å koble en BLUETOOTH-enhet fra en tilkobling med flere enheter
Avslutt BLUETOOTH-tilkoblingen på BLUETOOTH-enheten du ønsker å koble fra.

For å koble alle BLUETOOTH-enheter fra en tilkobling med flere enheter
Trykk på  (strøm) for å slå av systemet.

Merknad
Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-enheten. Avhengig av kombinasjonen av enheter er det ikke sikkert en
BLUETOOTH-enhet kan kobles til. Du finner flere detaljer i enhetenes bruksanvisning.

Hvis du prøver å koble til en fjerde BLUETOOTH-enhet, kobles den eldste avspillingsenheten fra.

Avhengig av BLUETOOTH-enhetene er det ikke sikkert du kan foreta tre BLUETOOTH-tilkoblinger samtidig.

Du kan ikke opprette en tilkobling med flere enheter hvis du bruker den trådløse Party Chain-funksjonen, Speaker Add-
funksjonen eller håndfritt anrop.

Beslektet emne
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
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Hvis du vil pare med en andre eller tredje enhet, gjentar du trinn til under Pare og koble til
BLUETOOTH-enheter.

1
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Slå på eller av BLUETOOTH-signalet

Du kan koble til systemet fra en paret BLUETOOTH-enhet når systemets BLUETOOTH-signal er slått på. I
utgangspunktet er denne innstillingen slått på.

Merknad
Følgende operasjoner kan ikke utføres når BLUETOOTH-signalet er slått av:

Pare og/eller koble til BLUETOOTH-enheter.

Bruke "Sony | Music Center".

Endre BLUETOOTH-lydkodeker.

Bruke håndfri-funksjonen.

Hvis du plasserer systemets N-merke mot en NFC-kompatibel BLUETOOTH-enhet eller slår på BLUETOOTH-standby-modusen,
vil BLUETOOTH-signalet automatisk slås på.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

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

Når BLUETOOTH-signalet er slått av, blinker Audio IN-indikatoren én gang.
Når BLUETOOTH-signalet er slått på, blinker Audio IN-indikatoren 3 ganger.

1
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Koble sammen flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)

Du kan koble flere lydsystemer sammen i en kjede for å skape et mer spennende festmiljø og produsere høyere lyd.
Ett aktivert system i kjeden tjener som "festvert" og deler musikk.
Andre systemer blir "festgjester" og spiller den samme musikken som spilles av "festverten".

Sette opp Party Chain

Sett opp en kablet Party Chain ved å koble til alle systemene med lydkabler (følger ikke med).
Du må slå av systemene før du kobler sammen kablene.

Hvis alle systemene er utstyrt med kablet Party Chain-funksjon
Eksempel: Når du kobler til med dette systemet som første system

A: Første system (festvert)
B: System nummer 2 (festgjest)
C: Siste system (festgjest)
D: Fortsett å koble til helt til du når det siste systemet.

Det siste systemet må kobles til det første systemet.

Alle systemer kan være festvert. Du kan endre festverten til et annet system i kjeden. Du finner mer informasjon i
Høre på musikk med flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon).

Påse at BLUETOOTH- eller USB-funksjonen er valgt. Når AUDIO IN-funksjonen er valgt, kan du ikke aktivere Party
Chain.

Hvis et av systemene ikke er utstyrt med kablet Party Chain-funksjon
Eksempel: Når du kobler til med dette systemet som første system
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A: Første system (festvert)
B: System nummer 2 (festgjest)
C: Siste system* (festgjest)
D: Fortsett å koble til helt til du når det siste systemet.

Det siste systemet er ikke koblet til det første systemet.

Du må velge det første systemet som festvert slik at alle systemene spiller av samme musikk når Party Chain-
funksjonen er aktivert.

Beslektet emne
Høre på musikk med flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)
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Koble systemet som ikke er utstyrt med kablet Party Chain-funksjon som siste system, ellers vil kjeden brytes ved dette systemet. Husk å velge
AUDIO IN-funksjonen på dette siste systemet.

*
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Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Høre på musikk med flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)

Du kan bruke flere kablede lydsystemer til å høre på musikk.

For å velge en ny festvert
Hvis alle systemene er utstyrt med kablet Party Chain-funksjon, kan du velge en ny festvert.

For å aktivere den trådløse Party Chain-funksjonen
Trykk på PARTY CHAIN på festverten.
Hvis funksjonen for kablet Party Chain ikke avsluttes etter noen sekunder, trykker du på PARTY CHAIN på festverten
igjen.

Merknad

Slå på alle systemene.1

Juster volumet for hvert system.2

Aktiver den kablede Party Chain-funksjonen på systemet som skal brukes som festvert.

Eksempel: Når du bruker dette systemet som festvert

3

Trykk på FUNCTION / PAIRING gjentatte ganger for å velge ønsket funksjon.
Hvis alle systemene er utstyrt med kablet Party Chain-funksjon, må du ikke velge AUDIO IN-funksjonen. Hvis
du velger denne funksjonen, kan det ikke spilles av lyd.

1.

Start avspillingen, og så trykker du på PARTY CHAIN på baksiden av systemet.
PARTY CHAIN-indikatoren lyser. Festverten starter Party Chain, og andre systemer blir automatisk festgjester.
Alle systemer spiller den samme musikken som spilles av festverten.
FUNCTION / PAIRING er deaktivert på festgjestene.

2.

Trykk på PARTY CHAIN på festverten.1.

Gjenta trinn  på systemet for å angi ny festvert.
Det nåværende festverten vil bytte til en festgjest automatisk. Alle systemer vil spille den samme musikken som
spilles av den nye festverten.

2.
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Avhengig av det totale antallet systemer du har koblet til, kan det ta litt tid før festgjester begynner å spille av musikk.

Å endre lydvolumet og lydeffekten på festverten vil ikke påvirke lyden på festgjestene.

Du kan bare velge et annet system som ny festvert etter at den trådløse Party Chain-funksjonen er aktivert på alle systemene i
kjeden.

Hvis det valgte systemet ikke blir den nye festverten etter noen sekunder, gjentar du trinn .

Hvis du vil ha mer informasjon om betjening av andre systemer, kan du se i systemenes bruksanvisning.

Beslektet emne
Koble sammen flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Lytte til trådløs avspilling med flere lydsystemer (trådløs Party Chain-funksjon)

Du kan lage høy lyd og masse liv på fest ved å koble sammen flere enheter som er kompatible med den trådløse Party
Chain-funksjonen.

Kompatible enheter:
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
 
Før du bruker systemet, må du påse at alle systemene som skal kobles til, er mindre enn 1 m fra enheten.

Angi det første systemet som festvert.

Den følgende betjeningen er et eksempel på en innstilling av GTK-XB72 som det første systemet. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten du bruker til å koble til andre enheter som er kompatible
med Party Chain-funksjonen.

1

Trykk på FUNCTION / PAIRING gjentatte ganger til (BLUETOOTH)-indikatoren lyser.1.

Koble BLUETOOTH-enheten til systemet via en BLUETOOTH-tilkobling.
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
Når (BLUETOOTH)-indikatoren lyser, er BLUETOOTH-tilkoblingen etablert.

2.

Trykk på W.PARTY CHAIN / LIGHT.
W.PARTY CHAIN / LIGHT-indikatoren begynner å blinke, og systemet går inn i modus for oppsett av den
trådløse Party Chain-funksjonen.

3.

Koble til et andre eller flere systemer som festgjest.

Den følgende betjeningen er et eksempel på en tilkobling av GTK-XB72 som det andre systemet. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten du bruker til å koble til andre enheter som er kompatible
med Party Chain-funksjonen.

2

Trykk på FUNCTION / PAIRING gjentatte ganger til (BLUETOOTH)-indikatoren lyser.1.

Trykk på W.PARTY CHAIN / LIGHT på det andre systemet.
(BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke, og W.PARTY CHAIN / LIGHT-indikatoren lyser.

2.
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Hint
Du kan også betjene den trådløse Party Chain-funksjonen på "Sony | Music Center".

Hva du kan gjøre med den trådløse Party Chain-funksjonen avhenger av systemene du kobler til.

Når du bruker den trådløse Party Chain-funksjonen, skifter kodeken automatisk til SBC.

Merknad
Når du ser filmer med den trådløse Party Chain-funksjonen, kan det oppstå en forsinkelse mellom bilde og lyd.

Den trådløse Party Chain-funksjonen er bare tilgjengelig når systemet er i BLUETOOTH-modus.

Når du bruker den trådløse Party Chain-funksjonen ved å koble til flere typer lydsystemer, er det ikke sikkert belysningen fungerer
avhengig av rekkefølgen av systemene du har koblet til. I så fall angir du systemet hvis belysning ikke fungerer, som første
system.

Beslektet emne
Avslutte den trådløse Party Chain-funksjonen
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Hint
Koble til det andre systemet innen 1 minutt. Systeminnstillingen avbrytes etter 1 minutt eller mer.

Gjenta trinnene – 1 til 2 for å koble til flere systemer.

Hint
Når du skal koble til et tredje eller flere systemer, kobler du til hvert av dem innen 30 sekunder etter at du koblet til det
forrige systemet. Systemer kan ikke kobles til når det er gått 30 sekunder eller mer.

Hvis du ønsker å legge til et system til etter tilkobling (30 sekunder eller mer), trykker du og holder inne W.PARTY
CHAIN/ LIGHT på det første systemet, så utfører du trinn – 1 til 2.

3.

Start avspillingen.

Start avspillingen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, og reguler lydnivået.
Den samme musikken spilles av fra alle systemene.
Når du justerer volumet på BLUETOOTH-enheten eller systemet som er koblet til enheten (systemet som er satt
opp som det første), justeres volumet på alle systemene automatisk.* Du kan også justere volumet på andre
systemer (det andre eller senere).

3

Avhengig av den tilkoblede enheten er det ikke sikkert volumet synkroniseres med volumet du justerte på det første systemet.*
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Avslutte den trådløse Party Chain-funksjonen

For å avslutte alle tilkoblinger og gå ut av den trådløse Party Chain-funksjonen

For å avslutte bare ett system
Trykk på W.PARTY CHAIN på festverten du ønsker å forlate.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk på FUNCTION/ PAIRING eller slå av strømmen til festverten.1
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Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Lytte til musikk trådløst med to systemer (Speaker Add-funksjon)

For å bruke denne funksjonen må du ha to GTK-XB72-systemer.*
Ved å koble til to systemer via trådløs BLUETOOTH-teknologi blir lyden kraftigere når du hører på musikk. Du kan også
velge lydutgang mellom dobbel modus (der begge systemene spiller av den samme lyden) og stereo-modus (stereolyd).
I de følgende trinnene beskrives de to systemene som "system [A]" (eller hovedsystemet) og "system [B]".

Bare de samme modellene kan brukes med Speaker Add-funksjonen.*

Plasser to GTK-XB72-systemer mindre enn 1 m fra hverandre.1

Trykk på FUNCTION / PAIRING på systemet [A] gjentatte ganger til (BLUETOOTH)-indikatoren på
systemet begynner å blinke blått.

2

Trykk på ADD på systemet [A].

ADD-indikatoren blinker grønt, og systemet går inn i Speaker Add-modus.

3

Trykk på FUNCTION / PAIRING på systemet [B] gjentatte ganger til (BLUETOOTH)-indikatoren på
systemet begynner å blinke blått.

4

Trykk på ADD på systemet [B].

ADD-Indikatoren blinker grønt. Deretter endrer ADD-indikatorene på begge systemene status fra å blinke* til å lyse
mens (BLUETOOTH)-indikatoren på systemet [B] er slått av.

5

Når tilkoblingen med Speaker Add-funksjon opprettes veldig raskt, kan det være at ADD-indikatoren på systemet [B] lyser opp direkte
uten å blinke.

*
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Merknad
Hvis en annen BLUETOOTH-enhet, slik som en BLUETOOTH-mus eller et BLUETOOTH-tastatur, er koblet til BLUETOOTH-
enheten som kobles til systemet, kan det oppstå støy i lyden fra systemet. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen mellom
BLUETOOTH-enheten og andre BLUETOOTH-enheter.

Aktiver paremodusen på systemet [A], og så utfører du BLUETOOTH-tilkoblingen med en BLUETOOTH-
enhet.

Se følgende emner for å få detaljer om paringen.

Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
Koble til en NFC-kompatibel enhet med One-touch (NFC)

6

Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og juster lyden.

Du finner mer informasjon i Lytte til musikk fra en enhet via en BLUETOOTH-tilkobling.
Lydjusteringer som gjøres på et av systemene, gjenspeiles også på det andre systemet.

7
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Beslektet emne
Veksle mellom dobbel modus og stereo-modus (Speaker Add-funksjon)
Avslutte Speaker Add-funksjonen
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Lydsystem for hjemmet
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Veksle mellom dobbel modus og stereo-modus (Speaker Add-funksjon)

Når du bruker to systemer, kan du veksle mellom dobbel modus, der den samme lyden spilles av på begge systemene,
og stereo-modus, der det ene systemet spiller av lyden fra venstre kanal og det andre systemet lyden fra høyre kanal.
Dette gir stereo-avspilling.

Trykk på ADD på et av systemene for å endre lydmodusen.

Når du trykker inn og holder inne ADD, vil du høre taleveiledning fra systemet, og så endres modusen.

1
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Beslektet emne
Lytte til musikk trådløst med to systemer (Speaker Add-funksjon)
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 Double mode (Dobbel modus):
Den samme lyden spilles av på begge systemene.

 Stereomodus (Left (venstre)/Right (høyre)):
Lyden fra venstre kanal spilles av på det ene systemet, og lyden fra høyre kanal spilles av på det andre systemet.

 Stereomodus (Right (høyre)/Left (venstre)):
Skifter kanalen til de to systemene (venstre kanal / høyre kanal) og spiller av.
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Lydsystem for hjemmet
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Avslutte Speaker Add-funksjonen

Følg prosedyren under for å avslutte Speaker Add-funksjonen.

Hint
Du kan også slå av Speaker Add-funksjonen ved å trykke på FUNCTION på systemet.

Med mindre du avslutter funksjonen, vil systemet prøve å opprette den sist utførte tilkoblingen neste gang du slår på systemet.

Beslektet emne
Lytte til musikk trådløst med to systemer (Speaker Add-funksjon)
Veksle mellom dobbel modus og stereo-modus (Speaker Add-funksjon)
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Trykk på ADD på systemet.

ADD-indikatoren slår seg av.

1
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Lytte til musikk fra en ekstern lydenhet osv.

Du kan lytte til musikk fra en ekstern lydenhet ved å koble denne til systemet med en lydkabel (følger ikke med).

Koble en ekstern lydenhet til systemets AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R-kontakter med en lydkabel.1

Trykk gjentatte ganger på FUNCTION / PAIRING inntil AUDIO IN-indikatoren på systemet lyser.2

Slå på den tilkoblede enheten, og start avspillingen.3

Juster volumet.

Juster volumet på systemet først. Hvis lydvolumet fortsatt er for lavt, kan du justere lydvolumet til den tilkoblede
enheten.

4
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Hint
Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen er aktiv mellom systemet og en telefon (smarttelefon/iPhone) via HFP/HSP, kan du bruke
håndfrifunksjonen mens du lytter til musikk fra den tilkoblede eksterne lydenheten.

Hvis systemet oppfyller følgende betingelser i ca. 15 minutter, slår det seg av automatisk, og BLUETOOTH-tilkoblingen avsluttes.

Systemet betjenes ikke.
Det spilles ikke av musikk (lyd) på den eksterne lydenheten, eller musikken (lyden) til den eksterne lydenheten er for lav.
Ingen BLUETOOTH-enhet er koblet til høyttaleren via HFP/HSP.

Merknad
Når du spiller av musikk på det tilkoblede eksterne lydenheten, kan du ikke bruke  (spill av / pause) og /
(forrige/neste) på systemet til å sette musikken på pause, hoppe til begynnelsen av neste spor eller hoppe til begynnelsen av
gjeldende spor.

Beslektet emne
Automatisk standby-funksjon

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Legge til en live-lydeffekt (LIVE Sound)

Du kan legge en live-lydeffekt (LIVE Sound) til musikken. LIVE Sound-modusen er slått av når du kjøper høyttaleren.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk på LIVE for å slå på/av LIVE Sound-modusen.

LIVE-indikatoren lyser.

1
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Forsterke bassen og lage kraftigere lyd (EXTRA BASS)

Du kan forsterke bassen og lage kraftigere lyd (EXTRA BASS). EXTRA BASS-modusen er slått på når du kjøper
høyttaleren.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk på EXTRA BASS for å slå på/av EXTRA BASS-modusen.

EXTRA BASS-indikatoren lyser rødt.

1
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Motta et anrop

Du kan nyte håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-telefon som har støtte for HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile).
For å bruke denne funksjonen må du påse at en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet.
Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-telefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte
med telefonen.

Merknad
For Apple iOS-enheter er systemet kompatibelt med iOS 10.0 eller nyere.
BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

Avhengig av telefonens modell, operativsystemet eller installerte applikasjoner kan det være at enkelte av funksjonene ved
håndfrie anrop ikke fungerer helt som de skal.

Hvis mer enn én BLUETOOTH-enhet er koblet til systemet (tilkobling til flere enheter), kan du ikke motta anrop. Du må først
avbryte tilkoblingen til flere enheter. Avslutt BLUETOOTH-tilkoblingen eller slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-
enhetene, bortsett fra BLUETOOTH-telefonen som er i bruk.

Volumet for musikkavspilling og samtaler er ikke det samme. Juster volumet i løpet av samtalen.

Hvis den som ringer, ikke kan høre stemmen din, eller hører deg dårlig, kan du forsøke å snakke mer direkte inn i systemets
innebygde mikrofon.

Hvis BLUETOOTH-telefonen og systemet er for nære hverandre, kan det føre til støy. Plasser BLUETOOTH-telefonen lenger
unna dersom du hører støy.

Trykk på (spill av / pause)/ (anrop) når det kommer et anrop.

Når du mottar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og en ringetone vil høres fra systemet.

Merknad
Hvis du holder inne (spill av / pause)/ (anrop) når det kommer et anrop, avvises anropet.

1

Snakk inn i systemets innebygde mikrofon.
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Beslektet emne
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
Foreta et anrop
Koble dette systemet til flere BLUETOOTH-enheter (tilkobling til flere enheter)

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

2

Trykk på (spill av / pause)/ (anrop) for å avslutte anropet.3
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Foreta et anrop

Du kan nyte håndfrie samtaler med en BLUETOOTH-telefon som har støtte for HFP (Hands-free Profile) eller HSP
(Headset Profile).
For å bruke denne funksjonen må du påse at en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet.
Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-telefonen. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte
med telefonen.

Merknad
For Apple iOS-enheter er systemet kompatibelt med iOS 10.0 eller nyere.
BLUETOOTH-tilkobling er ikke tilgjengelig på enheter med iOS 9.x eller eldre.

Avhengig av telefonens modell, operativsystemet eller installerte applikasjoner kan det være at enkelte av funksjonene ved
håndfrie anrop ikke fungerer helt som de skal.

Hvis mer enn én BLUETOOTH-enhet er koblet til høyttaleren (tilkobling til flere enheter), kan du ikke motta anrop. Du må først
avbryte tilkoblingen til flere enheter. Avslutt BLUETOOTH-tilkoblingen eller slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-
enhetene, bortsett fra BLUETOOTH-telefonen som er i bruk.

Volumet for musikkavspilling og samtaler er ikke det samme. Juster volumet i løpet av samtalen.

Hvis den som ringer, ikke kan høre stemmen din, eller hører deg dårlig, kan du forsøke å snakke mer direkte inn i systemets
innebygde mikrofon.

Hvis BLUETOOTH-telefonen og systemet er for nære hverandre, kan det føre til støy. Plasser BLUETOOTH-telefonen lenger
unna dersom du hører støy.

Foreta et anrop med den tilkoblede BLUETOOTH-telefonen.

Når du foretar et anrop, vil avspillingen settes på pause, og du vil høre en ringetone.
Når du bruker Speaker Add-funksjonen eller den trådløse Party Chain-funksjonen, kobler du til systemet hvis 
(BLUETOOTH)-indikatoren lyser blått. I følgende trinn og betjeninger under en håndfri-oppringning betjener du
systemet som er koblet til BLUETOOTH-telefonen.

1

Snakk inn i systemets innebygde mikrofon når mottakeren av anropet svarer.2
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For å bytte mellom anrop fra systemet til telefonen og motsatt
Hold inne (spill av / pause)/ (anrop) mens du snakker.

Hint
Hvis BLUETOOTH-telefonen din har støtte for både HFP og HSP, stiller du den til HFP.

Hvis du hørte på musikk før samtalen, vil avspillingen fortsette når samtalen er avsluttet.

Betjeningen kan variere avhengig av BLUETOOTH-telefonen. Du finner mer informasjon i telefonens brukerveiledning.

Beslektet emne
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
Avslutte BLUETOOTH-tilkoblingen (etter bruk)
Motta et anrop
Koble dette systemet til flere BLUETOOTH-enheter (tilkobling til flere enheter)

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Trykk på (spill av / pause)/ (anrop) for å avslutte anropet.3
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Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

"Sony | Music Center" er en app for å kontrollere Sony-lydenheter som er kompatible med "Sony | Music Center" ved
hjelp av en smarttelefon/iPhone.
Detaljer om "Sony | Music Center" finner du på følgende nettside:
https://www.sony.net/smcqa/

Operasjoner som kan utføres på systemet med "Sony | Music Center"

Avspilling av musikkfiler som er lagret på for eksempel en smarttelefon, iPhone eller USB-enhet

Endre lydinnstillinger

Stille inn strømalternativer, slik som automatisk standby-funksjon og BLUETOOTH-standby-modus

Stille inn belysningsmodusen

Skifte BLUETOOTH-kodek (kvalitet ved avspilling med BLUETOOTH-strømming)

Slå på/av taleveiledningen

Sammenkobling med andre lydsystemer (Speaker Add-funksjon / trådløs Party Chain-funksjon)

osv.

Hint
Hva du kan kontrollere med "Sony | Music Center", varierer avhengig av tilkoblet enhet. Appens spesifikasjoner og design kan bli
endret uten varsel.

Sørg for å bruke den nyeste versjonen av appen.

Beslektet emne
Installere "Sony | Music Center"

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Installere "Sony | Music Center"

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

Hint
Avhengig av kontrakten din kan det være at det koster penger å laste ned appen.

Beslektet emne
Hva du kan gjøre med "Sony | Music Center"

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Last ned "Sony | Music Center" fra Google Play eller App Store, og installer appen.1

Når installasjonen er fullført, åpner du "Sony | Music Center".2
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Hva du kan gjøre med "Fiestable"

"Fiestable" er en app for å betjene Sony-lydenheter som er kompatible med "Fiestable" fra smarttelefoner, iPhone osv.

Operasjoner som kan utføres på systemet med "Fiestable"

DJ Control
Du kan legge til DJ-effekter.

Illumination
Du kan kontrollere systemets lys med flere innstillinger.

Motion Control
Du kan bruke systemet ved å riste på smarttelefonen, iPhone osv.

Party Light
Du kan stille inn lysfunksjonen.

Hint
Hva du kan kontrollere med "Fiestable", varierer avhengig av tilkoblet enhet. Appens spesifikasjoner og design kan bli endret
uten varsel.
Sørg for å bruke den nyeste versjonen av appen.

Beslektet emne
Installere "Fiestable"

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Installere "Fiestable"

Installer "Fiestable" på smarttelefonen, iPhone osv. fra Google Play eller App Store.

Beslektet emne
Installere "Sony | Music Center"
Hva du kan gjøre med "Fiestable"

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Last ned "Fiestable" fra Google Play eller App Store, og installer appen.1

Når installasjonen er fullført, åpner du "Fiestable" fra "Sony | Music Center".2
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Bruke stemmefunksjonen (Google-appen)

Ved hjelp av Google-appen som følger med Android-telefoner, kan du snakke til systemets mikrofon til å betjene
Android-telefonen.
Slik bruker du Google-appen.

Merknad
Google-appen kan ikke aktiveres når du sier "OK Google" gjennom systemets mikrofon, selv når Android-telefonens [OK
Google]-innstilling er på.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Velg Google-appen for [Assist App] i [Assist & Voice input].

På Android-telefoner velger du [Settings] – [Apps]. Nå vil du på noen telefoner se et tannhjul øverst til høyre.
Trykk først på tannhjulet, så på [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], så angir du Google-appen
som [Assist App].
Denne fremgangsmåten er et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med Android-
telefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om Google-appen, kan du se i bruksanvisningen eller på støttesiden for Android-
telefonen, eller på nettsiden Google Play.

Merknad
Den nyeste versjonen av appen kan være påkrevd.

Avhengig av spesifikasjonene til Android-telefonen er det ikke sikkert Google-appen kan aktiveres fra systemet.

1

Koble systemet til Android-telefonen via en BLUETOOTH-forbindelse.2

Mens systemet er tilkoblet Android-telefonen via en BLUETOOTH-forbindelse og Android-telefonen er i
standby eller spiller av musikk, holder du inne  (spill av / pause) /  (ring) på systemet i ca. 3
sekunder.

Google-appen aktiveres, og du hører startlyden.

3

Bruk systemets mikrofon til å kommunisere med Google-appen.

Du finner mer informasjon om Google-appen, som for eksempel hvilke apper som fungerer med Google-appen, i
brukerveiledningen som fulgte med Android-telefonen.
Hvis det etter at du har aktivert Google-appen, går en viss tid uten at du kommuniserer med den, vil du høre et pip,
og Google-appen deaktiveres.

4
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Bruke stemmefunksjonen (Siri)

Ved hjelp av Siri-funksjonen til iPhone / iPod touch kan du betjene iPhone / iPod touch med stemmen.
Slik bruker du Siri.

Merknad
Siri kan ikke aktiveres når du sier "Hey Siri" gjennom systemets mikrofon, selv når [Allow "Hey Siri"]-innstillingen på iPhone / iPod
touch er på.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Slå på Siri.

På iPhone / iPod touch velger du [Settings] – [Siri] for å slå på Siri.
Denne fremgangsmåten er et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med iPhone /
iPod touch.
Hvis du vil ha mer informasjon om Siri, kan du se i bruksanvisningen eller på støttesiden for iPhone / iPod touch.

1

Koble systemet til iPhone /iPod touch via en BLUETOOTH-forbindelse.2

Mens systemet er tilkoblet iPhone / iPod touch via en BLUETOOTH-forbindelse og iPhone / iPod touch er i
standby eller spiller av musikk, holder du inne  (spill av / pause) /  (ring) på systemet i ca. 3
sekunder.

Siri aktiveres, og du hører startlyden.

3

Bruk systemets mikrofon til å kommunisere med Siri.

Du finner mer informasjon om Siri, som for eksempel hvilke apper som fungerer med Siri, i brukerveiledningen som
fulgte med iPhone / iPod touch.

4
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Bruke en ekstern mikrofon

Du kan spille av stemmen din fra systemet ved å koble til en dynamisk mikrofon med en normal kontakt (følger ikke
med).

Merknad
Når du bruker den trådløse Party Chain-funksjonen eller Speaker Add-funksjonen, spilles mikrofonlyden bare av på systemet
som mikrofonen er koblet til.
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Vri MIC-nivåhjulet til MIN for å redusere mikrofonens lydvolum.1

Koble en ekstern mikrofon til MIC-kontakten på systemet.2

Juster volumet med MIC-nivåhjulet.3

Snakk eller syng inn i den tilkoblede mikrofonen.4
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Bruke taleveiledningen

Du kan høre taleveiledning når systemet går inn i BLUETOOTH-paremodus eller en BLUETOOTH-enhet kobler til eller
fra systemet.

For å slå av taleveiledningen
Utfør trinnene til igjen for å slå av taleveiledningen.

Hint
Taleveiledningen er slått på når du kjøper høyttaleren.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Slå på systemet.1

Trykk på [Music Center] på smarttelefonen, iPhone osv. for å starte applikasjonen.2

Trykk på [GTK-XB72].3

Trykk på [Settings].4

Trykk på [Power Option].5

Trykk på [VOICE GUIDANCE].6

Trykk på [OFF] for å slå av taleveiledningen.7
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Lytte til den innebygde lyddemonstrasjonen

Hold inne EXTRA BASS i mer enn 3 sekunder mens systemet er slått på.
USB-funksjonen velges automatisk, og systemets USB-indikator lyser. Deretter spilles den innebygde
lyddemonstrasjonen av.

For å stanse demonstrasjonen
Trykk på FUNCTION/ PAIRING gjentatte ganger for å velge en annen funksjon enn USB-funksjonen.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Om indikatorene

(strøm)-indikator

(BLUETOOTH)-indikator

USB-indikator

AUDIO IN-indikator

ADD-indikator

W.PARTY CHAIN (trådløs Party Chain)-indikator

LIVE-indikator

Slår seg av Systemet er slått av.

Lyser (grønt) Systemet er slått på.

Lyser (gult) Systemet er slått av, og BLUETOOTH-standby-modusen er slått på.

Lyser BLUETOOTH-tilkoblingen er opprettet.

Blinker raskt Systemet går inn i paremodus.

Blinker langsomt Systemet venter på en BLUETOOTH-enhet å koble seg til.

Blinker Hver gang du trykker på -/+ (volum), blinker indikatoren 1 eller 3 ganger.

Lyser USB-funksjonen er valgt.

Blinker Hver gang du trykker på -/+ (volum), blinker indikatoren 1 eller 3 ganger.

Lyser AUDIO IN-funksjonen er valgt.

Blinker Hver gang du trykker på -/+ (volum), blinker indikatoren 1 eller 3 ganger.

Blinker Systemet går inn i Speaker Add-modus.

Lyser Speaker Add-funksjonen brukes på systemet.

Blinker Systemet går inn i trådløs Party Chain-modus.

Lyser Den trådløse Party Chain-funksjonen brukes på systemet.

Lyser LIVE Sound-modusen er slått på.
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EXTRA BASS-indikator

Beslektet emne
Deler og kontroller
Koble sammen flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)
Høre på musikk med flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)
Lytte til trådløs avspilling med flere lydsystemer (trådløs Party Chain-funksjon)
Lytte til musikk trådløst med to systemer (Speaker Add-funksjon)
Veksle mellom dobbel modus og stereo-modus (Speaker Add-funksjon)

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Slår seg av LIVE Sound-modusen er slått av.

Lyser EXTRA BASS-modusen er slått på.

Slår seg av EXTRA BASS-modusen er slått av.
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Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien har en rekkevidde på ca. 10 m.

Maksimal rekkevidde

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom systemet og BLUETOOTH-enheten.
En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av systemet.
En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av systemet.
En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av systemet.

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens, kan det oppstå
mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis systemet
brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet. Hvis dette skjer, gjør du følgende.

Bruk systemet minst 10 m unna den trådløse LAN-enheten.

Hvis systemet brukes innen 10 m unna den trådløse LAN-enheten, slår du av den trådløse LAN-enheten.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. For å hindre ulykker må du
slå av systemet og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder.

Der hvor brannfarlig gass er til stede, på et sykehus eller en bensinstasjon
I nærheten av dører eller en brannalarm

Merknad
For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som systemet. Vær også
klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.

På grunn av den trådløse BLUETOOTH-teknologiens karakteristikker vil lyden som spilles av på systemet, være bitte litt forsinket
i forhold til lyden på BLUETOOTH-enheten mens du snakker på telefonen eller lytter til musikk.

Systemet støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når
trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du
kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.

Det kreves en enhet med BLUETOOTH-funksjon for samsvar med BLUETOOTH-standarden som er spesifisert av Bluetooth SIG,
Inc., og for at denne skal autentiseres. Selv om den tilkoblede enheten er i samsvar med ovennevnte BLUETOOTH-standard,
kan det være at noen enheter kobles til eller fungerer riktig, avhengig av enhetens funksjoner eller spesifikasjoner.

Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er
koblet til systemet.

En enhet med en innebygd radio eller mottaker kan ikke kobles til systemet via BLUETOOTH, siden det kan oppstå støy i
sendingene.

Plasser systemet lenger unna en tv, radio, mottaker osv., siden det kan oppstå støy i sendingene.
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Om opphavsrett

Android, Google Play og andre relaterte merker og logoer er varemerker tilhørende Google LLC.

Android-roboten er gjenskapt eller modifisert fra arbeid som er skapt og delt av Google, og brukes i henhold til
vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Lydkodingsteknologien MPEG Layer-3 og patenter brukes under lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.

Dette produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon
av slik teknologi utenfor dette produktet er forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et autorisert Microsoft-
datterselskap.

BLUETOOTH® -ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation er under lisens.

N-Mark er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod touch og Siri er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre
land.
App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er
identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig
for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter.

LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker tilhørende Sony Corporation.

™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.

Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.
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Nettsider for kundestøtte

Du kan gå til følgende nettsider for å få hjelp og informasjon om systemet.

For kunder i Nord- og Sør-Amerika:
https://www.sony.com/am/support

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

For kunder i andre land/regioner:
https://www.sony-asia.com/support
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Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?

Hvis systemet ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.

Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledning, og prøv et av tiltakene i listen.

Tilbakestille systemet. (Se Systemet fungerer ikke som det skal..)

Se etter informasjon om problemet på kundestøttens nettside.

Gå til nettsidene med støtte for å få hjelp og informasjon om systemet.

Beslektet emne
Nettsider for kundestøtte
Systemet fungerer ikke som det skal.
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Strømmen slår seg ikke på.

Kontroller at strømledningen (nettledningen) er koblet til AC IN-kontakten på baksiden av systemet.

Beslektet emne
Koble systemet til et strømuttak
Slå på strømmen

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

71



Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Systemet har gått i standby-modus.

Dette er ikke en funksjonsfeil. Systemet går automatisk inn i standby-modus etter 15 minutter hvis det ikke betjenes,
og hvis det ikke oppdages noe lydsignal.

Beslektet emne
Automatisk standby-funksjon
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Det er ingen lyd.

Juster volumet.

Sjekk tilkoblingen til eventuelt valgfritt utstyr.

Slå på det tilkoblede utstyret.

Beslektet emne
Koble systemet til et strømuttak
Slå på strømmen
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Det høres veldig mye summing eller støy.

Flytt systemet vekk fra lydens kilde.

Koble systemet til en annen stikkontakt.

Installer et støyfilter (følger ikke med) på strømledningen (nettledningen).

Slå av elektrisk utstyr i nærheten.

Flytt systemet vekk fra neonskilt eller lysstoffrør.
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Det høres en klikkelyd når systemet slår seg på.

Dette er driftslyden, og den dukker for eksempel opp når systemet slås på eller av. Dette er ikke en funksjonsfeil.

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

75



Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Avspillingen starter ikke.

Slå av systemet og koble USB-enheten til igjen, så slår du på systemet.

Sjekk informasjonen på nettsiden om kompatible USB-enheter.

Beslektet emne
Slå på strømmen
Slå av strømmen (standby-modus)
Koble til en USB-enhet
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Filer kan ikke spilles av.

Dataene er ikke lagret i et støttet format.

USB-enheter som er formatert med andre filsystemer enn FAT16 og FAT32, støttes ikke.
Dette systemet støtter FAT16 og FAT32, men enkelte USB-lagringsenheter støtter kanskje ikke alle FAT-typene. Du
finner flere detaljer i bruksanvisningen til hver USB-enhet. Du kan også kontakte produsenten.

Hvis du bruker en partisjonert USB-enhet, er det bare filer fra den første partisjonen som kan spilles av.
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Det er ingen lyd under USB-avspilling.

USB-enheten er ikke koblet riktig til. Slå av systemet og koble USB-enheten til igjen, så slår du på systemet.

Systemet støtter ikke lydfilformatet.

Beslektet emne
Slå på strømmen
Slå av strømmen (standby-modus)
Koble til en USB-enhet
Lytte til musikk fra en USB-enhet
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Det høres støy, og lyden hopper eller er forvrengt under USB-avspilling.

Du bruker en ikke-støttet USB-enhet. Sjekk informasjonen på nettsiden om kompatible USB-enheter.

Slå av systemet og koble USB-enheten til igjen, så slår du på systemet.

Musikkdataene inneholder støy, eller lyden er forvrengt. Det kan ha kommet støy inn i musikken da den ble laget
med en datamaskin. Lag musikkdataene på nytt.

Det ble brukt en lav bithastighet da lydfilen ble kodet. Send en lydfil med høyere bithastighet til USB-enheten.

Beslektet emne
Slå på strømmen
Slå av strømmen (standby-modus)
Koble til en USB-enhet
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Det tar lang tid før avspillingen starter.

Avlesingsprosessen kan ta lang tid i følgende tilfeller.

Det er mange mapper eller filer på USB-enheten.

Filstrukturen er ekstremt kompleks.

Minnekapasiteten er veldig stor.

Internminnet er fragmentert.
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USB-enheten kjennes ikke igjen.

Slå av systemet og koble USB-enheten til igjen, så slår du på systemet.

USB-enheten fungerer ikke som den skal. Se i bruksanvisningen til USB-enheten for informasjon om hvordan du
løser dette problemet.

Beslektet emne
Slå på strømmen
Slå av strømmen (standby-modus)
Koble til en USB-enhet

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

81



Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

Paring kan ikke utføres.

Flytt BLUETOOTH-enheten nærmere systemet.

Det er ikke sikkert det er mulig å pare hvis det finnes andre BLUETOOTH-enheter i nærheten av systemet. I så fall
slår du av de andre BLUETOOTH-enhetene.

Skriv inn den riktige passnøkkelen når du velger systemets navn (dette systemet) på BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter
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BLUETOOTH-enheten oppdager ikke systemet.

Sjekk at BLUETOOTH-signalet er slått på.

Beslektet emne
Slå på eller av BLUETOOTH-signalet
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Tilkobling er ikke mulig.

BLUETOOTH-enheten du forsøkte å koble til, støtter ikke A2DP-profilen og kan derfor ikke kobles til systemet.

Aktiver BLUETOOTH-enhetens BLUETOOTH-funksjon.

Opprett en forbindelse fra BLUETOOTH-enheten.

Registrert paringsinformasjon er slettet.
Utfør paringen igjen.

Beslektet emne
Pare og koble til BLUETOOTH-enheter

4-748-030-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

84



Hjelpeveiledning

Lydsystem for hjemmet
GTK-XB72

iPhone/iPod kan ikke kobles til systemet.

Systemet er kompatibelt med iOS 10.0 eller nyere.
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Lyden hopper eller fluktuerer, eller tilkoblingen blir avbrutt.

Systemet og BLUETOOTH-enheten er for langt unna hverandre.

Hvis det er hindringer mellom systemet og BLUETOOTH-enheten, må disse fjernes eller unngås.

Hvis det finnes utstyr som genererer elektromagnetisk stråling, slik som trådløst LAN, andre BLUETOOTH-enheter
eller en mikrobølgeovn i nærheten, må disse flyttes.

Velg en egnet audiokodek.

Beslektet emne
Velge lydkvaliteten ved strømming via BLUETOOTH (kodek)
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Lyden fra BLUETOOTH-enheten kan ikke høres på systemet.

Øk volumet på BLUETOOTH-enheten først, så justerer du volumet med –/+ (volum).
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Det høres veldig mye summing, støy eller forvrengt lyd.

Hvis det er hindringer mellom systemet og BLUETOOTH-enheten, må disse fjernes eller unngås.

Hvis det finnes utstyr som genererer elektromagnetisk stråling, slik som trådløst LAN, andre BLUETOOTH-enheter
eller en mikrobølgeovn i nærheten, må disse flyttes.

Slå ned volumet til den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
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Den trådløse Party Chain-funksjonen kan ikke aktiveres.

Kontroller tilkoblingene.

Påse at lydkablene er koblet riktig til.

Beslektet emne
Koble sammen flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)
Høre på musikk med flere lydsystemer (kablet Party Chain-funksjon)
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Den kablede Party Chain-funksjonen fungerer ikke som den skal.

Slå av systemet. Deretter slår du det på igjen for å aktivere den trådløse Party Chain-funksjonen.

Sjekk at BLUETOOTH-signalet er slått på.

Beslektet emne
Slå på eller av BLUETOOTH-signalet
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BLUETOOTH-enheten kan ikke kobles til systemet mens den trådløse Party Chain-
funksjonen er i bruk.

Når du har koblet til alle systemene, utfører du paringen og tilkoblingen mellom BLUETOOTH-enheten og festverten.

Beslektet emne
Lytte til trådløs avspilling med flere lydsystemer (trådløs Party Chain-funksjon)
Avslutte den trådløse Party Chain-funksjonen
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BLUETOOTH-enheten kan ikke kobles til systemet mens Speaker Add-funksjonen er i
bruk.

Når du har koblet til to systemer av samme modell, utfører du paringen og tilkoblingen mellom BLUETOOTH-enheten
og vertssystemet.

Beslektet emne
Lytte til musikk trådløst med to systemer (Speaker Add-funksjon)
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Det kommer ingen lyd fra mikrofonen.

Vri på MIC-nivåhjulet for å justere mikrofonens lydvolum.

Påse at mikrofonen er slått på.
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Det høres akustisk feedback.

Reduser volumet.

Flytt mikrofonen vekk fra systemet, eller endre mikrofonens retning.
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Systemet fungerer ikke som det skal.

Tilbakestill systemet til standardinnstillingene.
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Koble strømledningen (nettledning) fra systemet, og koble den til igjen.1

Trykk på (strøm) for å slå på systemet.2

Hold inne FUNCTION/ PAIRING og – (volum) på systemet i mer enn 5 sekunder.

Når alle indikatorene på systemet blinker i mer enn 3 sekunder, blir alle brukerkonfigurerte innstillinger, slik som
registrert paringsinformasjon, tilbakestilt til standardinnstillingene fra fabrikken.
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