Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Далі наведено пояснення з використання цієї системи. Виберіть розділ на панелі навігації.
У цьому Довідка переважно описані операції, які виконуються за допомогою пульта ДК, проте такі операції можна
також виконувати і за допомогою регуляторів на системі, які мають такі самі або подібні назви.

Початок роботи
Компоненти і органи керування
Основний модуль
Пульт ДК

Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати
Переміщення системи
Джерело живлення
Підключення системи до електричної розетки
Встановлення батарейок в пульт ДК
Ввімкнення живлення
Вимкнення живлення (Режим очікування)
Функція автоматичного переходу в режим очікування
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Підключення телевізора

Швидке налаштування
Виконання швидкого налаштування

Використання тримача(ів) мікрофона
Демо-режим
Виключення режиму демонстрації

Підключення телевізора та аудіопристрою
Телевізор
Підключення телевізора
Використання функції Контроль по HDMI

Зовнішній аудіопристрій
Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо

Підключення аудіопристрою
Зовнішній аудіопристрій
Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо

Диск
Відтворення диска
Відтворення диска
Різні операції відтворення диску
Використання режиму відтворення
Перегляд інформації диска
Обмеження відтворення з диска (Батьківський контроль)

Пристрій USB
Підключення до пристрою USB
Відтворення пристрою USB
Відтворення пристрою USB
Використання режиму відтворення
Перегляд інформації пристрою USB

Передавання музики на пристрій USB
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Пересилання музики з диска
Видалення аудіофайлів або папок на пристрої USB

Пристрій BLUETOOTH®
Підключення до пристрою BLUETOOTH
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
Підключення до NFC-сумісного пристрою одним дотиком (NFC)
Підключення цієї системи до декількох пристроїв BLUETOOTH (групове підключення)

Прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH
Прослуховування музики пристрою за допомогою з’єднання по BLUETOOTH
Вибір якості (кодека) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH
Припинення з’єднання по BLUETOOTH (після використання)

Інші операції
Включення або виключення сигналу BLUETOOTH
Використання функції очікування BLUETOOTH

Радіоприймач
Прослуховування FM-радіо
Прослуховування FM-радіо
Передвстановлення радіостанцій

Підключення кількох систем для відтворення
Функція Бездротова Party Chain
Насолоджування бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем (функція Бездротова Party Chain)
Завершення роботи функції Бездротова Party Chain

Функція Stereo Pair
Прослуховування музики за допомогою бездротового зв’язку двох систем (функція Stereo Pair)

Регулювання звуку
Посилення басового звука і створення більш потужного звуку (MEGA BASS)
Вибір звукового поля

Використання спеціальних застосунків
Використання «Sony | Music Center»
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Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»
Встановлення «Sony | Music Center»

Використання «Fiestable»
Що можна робити за допомогою «Fiestable»
Встановлення «Fiestable»
Використання діджей-ефекту та семплера
Персоналізація підсвічування
Досягнення і обмін рейтингами Party People ranking та отримання бонусних функцій (Party King)
Використання Voice Control через «Fiestable»
Створення атмосфери підсвічування вечірки за допомогою «Fiestable»
Спів та змагання в Караоке (Karaoke Ranking)
Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH (Party Playlist)
Змагання у грі Taiko (Taiko Game Ranking)

Використання Gesture Control
Керування операціями за допомогою Gesture Control
Використання Gesture Control для керування відтворенням, діджей-ефектом, семплером і караоке
(GESTURE 1)
Використання Gesture Control для керування тональністю вашого голосу або джерела музики (GESTURE 2)
Короткочасна деактивація регуляторів на системі (Блокування вечірки)

Спів під музику: Караоке
Спів під караоке
Різні функції для караоке
Насолоджування звуком гітари

Інші операції
Гра на барабані (Taiko)
Використання таймера сну
Насолоджування музикою з підсвічуванням (Party Light/Speaker Light)
Використання голосової вказівки
Деактивація регуляторів на системі (Блокування від дітей)
Прослуховування вбудованої демонстрації звуку
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Настройки меню

Інформація
Про індикатори
Оновлення передвстановленого програмного забезпечення
Список кодів регіонів для батьківського контролю
Список кодів мов

Пошук і усунення несправностей
Що можна зробити для вирішення проблеми?
Що можна зробити для вирішення проблеми?
Про функцію самодіагностики
Про повідомлення

Загальні положення
Живлення не вмикається.
Система перейшла в режим очікування.
Немає звуку.
Чутно сильне гудіння або шум.
Пульт ДК не працює.
На екрані телевізора залишається неоднорідність кольорів.
При використанні будь-якого регулятора на системі з’являється [CHILD LOCK].
Під час увімкнення системи чути клацання.

Функція Контроль по HDMI («BRAVIA»)
Система не вмикається навіть після ввімкнення телевізора.
Система вимикається при вимкненні телевізора.
Система не вимикається навіть після вимкнення телевізора.
Відсутнє зображення/звук при підключенні до Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC.
Звук телевізора не виводиться через систему.
Звук телевізора не чутно з системи. На дисплеї з’являються [CODE 01] та [SGNL ERR].
Звук виводиться через систему і телевізор.
Функція Контроль по HDMI не працює належним чином.
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Диск
Лоток для дисків не відкривається та на дисплеї з’являється [LOCKED].
Лоток для дисків не закривається.
Диск не виймається.
Відтворення не починається.
Переривається звук під час відтворення з диска.
Відтворення починається не з першої доріжки/файла.
Не вдається виконати деякі функції, такі як зупинення, пошук за позначкою, уповільнене відтворення, повторне
відтворення або довільне відтворення.
Не вдається відтворити файли.
Назва не відображається належним чином.
Протягом тривалого часу відображається [READING] або запуск відтворення триває надто довго.
Зображення відсутнє.
З’являється шум на зображенні.
Не вдається змінити формат зображення екрана телевізора.
Не вдається змінити мову для звукової доріжки та субтитрів або ракурси камери.
Неможливо виключити субтитри.

USB
Відтворення не починається.
Відтворення починається не з першого файлу.
Не вдається відтворити файли.
Назва не відображається належним чином.
Відсутній звук під час відтворення з USB.
Під час відтворення з USB виникає шум, пропуск звуку або спотворений звук.
Протягом тривалого часу відображається [READING] або запуск відтворення триває надто довго.
На дисплеї з’являється [NO FILE].
На дисплеї з’являється [OVER CURRENT].
Пристрій USB не розпізнано.
Пересилання даних завершується помилкою.
Неможливо видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.
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Пристрій BLUETOOTH
Не вдається виконати сполучення.
Пристрій BLUETOOTH не може виявити цю систему, або на дисплеї з’явилося [BT OFF].
Неможливо виконати підключення.
Не вдається підключити до системи iPhone/iPod.
Спостерігаються пропуски або пульсації звуку, або втрачається з’єднання.
Звук із пристрою BLUETOOTH не прослуховується на цій системі.
Чути сильний гул, шум або спотворений звук.

Радіоприймач
Чути гучне гудіння або шум, або ж неможливий прийом станцій.
Шум під час стереофонічного FM-прийому.

Кілька систем для відтворення
Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Бездротова Party Chain.
Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції Stereo Pair.

Спеціальні застосунки
Voice Control не працює належним чином.

Gesture Control
Не вдається активувати Gesture Control.
Gesture Control не працює належним чином.

Караоке
Відсутній звук мікрофона.
Виник акустичний зворотній зв’язок.
Під час відтворення втрачається стереоефект звуку.

Перевстановлення
Система не працює належним чином.
Повернення настройок меню налаштування до настройок за замовчуванням

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Основний модуль
Передній бік

1. Верхня панель
2. Твітер П/Л передній
3. Тримач мікрофона
4. Датчик пульта ДК (

)

5. Лоток для дисків
6. Party Light*
7. Середньочастотний динамік (Оснащений функцією підсвічування*)
8. Сабвуфер (Оснащений функцією підсвічування*)
*

Не дивіться безпосередньо на компонент, який випромінює світло, при ввімкненому підсвічуванні.

Задній бік
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1. Твітер П/Л задній
2. Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC
3. Роз'єм FM ANTENNA
4. Гніздо (TV) AUDIO IN
5. Party Light*
6. Гніздо AC IN
*

Не дивіться безпосередньо на компонент, який випромінює світло, при ввімкненому підсвічуванні.

Верхня панель
Ви можете відключити регулятори (крім
боку дітей.

(живлення)) на системі для запобігання неправильного керування з
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1.
2.

(живлення)
Натисніть для ввімкнення системи або встановлення її в режим очікування.
(відтворення)
(стоп)

3. GESTURE ON/OFF
4. FUNCTION
5. BLUETOOTH/

PAIRING з індикатором

6. MEGA BASS з індикатором
WIRELESS PARTY CHAIN

7. PARTY LIGHT
FIESTA

8. Дисплей
9.

(Позначка N)

10. Датчик GESTURE CONTROL
11. Порт

(USB) REC/PLAY

12. Гніздо MIC1

Гніздо MIC2/GUITAR

13. MIC ECHO
GUITAR

14. VOICE CHANGER/

VOCAL FADER
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15. MIC/GUITAR LEVEL -/+
16. VOLUME -/+

Відрегулюйте гучність.

17.

(відкрити/закрити)

18. SOUND FIELD
19.

(попередній)/
TUNING -/+

(наступний)

20. PLAYBACK
DJ
SAMPLER
KARAOKE
TAIKO

Пов’язані розділи
Про індикатори
Деактивація регуляторів на системі (Блокування від дітей)
Використання тримача(ів) мікрофона

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Пульт ДК

1.

(живлення)

2. PLAY MODE
3. REPEAT/FM MODE
4. Цифрові (0 – 9)*1 *2
MEGA BASS
REC TO USB
MEDIA MODE
SUBTITLE

AUDIO*2
ANGLE
SCORE
VOICE CHANGER
MIC LEVEL +/VOCAL FADER
MIC ECHO
(папка) -/+
KEY CONTROL (бемоль)/

(дієз)

5. DVD TOP MENU

DVD/TUNER MENU
CLEAR*1
RETURN

SETUP*1
OPTIONS
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(вгору)/ (вниз)/
(введення)

(ліворуч)/

(праворуч)

6. SEARCH
7.
8.

(гучність) +/-*2
(прискорене прокручування назад)/
(прискорене прокручування вперед)
(повільне відтворення назад)/ (повільне відтворення вперед)
TUNING -/+

(відтворення)*2
(попередній)/
PRESET -/+
(пауза)
(стоп)

(наступний)

9. SHIFT*1
10. SOUND FIELD +/11. FUNCTION
12. PARTY LIGHT
LIGHT MODE

13.

DISPLAY*1
DISPLAY

14. SLEEP
*1
*2

Ця кнопка має друк рожевого кольору. Для використання цієї кнопки утримуйте натиснутою SHIFT (9) і натисніть цю кнопку.
Цифрова кнопка 5/AUDIO,
(гучність) + та
(відтворення) мають тактильну точку. Використовуйте тактильну точку як орієнтир під
час керування системою.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати
Система підтримує наступні формати файлів і дисків.

Диски, які можна відтворювати
DVD VIDEO
DVD-R/-RW у форматі DVD VIDEO або режимі відео
DVD+R/+RW у форматі DVD VIDEO
VIDEO CD (Диски вер. 1.0, 1.1 і 2.0)
Super VCD
CD-R/-RW/-ROM у форматі VIDEO CD або форматі super VCD
AUDIO CD
CD-R/-RW у форматі AUDIO CD
CD-R/-RW/-ROM у форматі DATA CD*1, який містить файли MP3 (.mp3)*2*3, файли MPEG4 (.mp4/ .m4v)*3*4,

файли Xvid (.avi) і відповідає ISO 9660*5 Рівень 1/Рівень 2 або Joliet (розширений формат).

DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW у форматі DATA DVD*1, який містить файли MP3 (.mp3)*2*3, файли MPEG4
(.mp4/.m4v)*3*4*6, файли Xvid (.avi)*6*7 і відповідає UDF (універсальний дисковий формат).

Файли, які можна відтворювати на пристрої USB
Музика:

Файли MP3 (.mp3)*2*3, файли WMA (.wma)*3*8, файли AAC (.m4a/.mp4/.3gp)*3*9, файли WAV (.wav)*3
Відео:

Файли MPEG4 (.mp4/.m4v)*3*4*6, файли Xvid (.avi)*6*7
*1
*2
*3
*4

*5
*6
*7
*8
*9

DATA CD/DATA DVD, створений у форматі пакетного запису або не фіналізований належним чином, не буде відтворюватися.
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) являє собою стандартний формат, визначений ISO/MPEG для стиснутих аудіоданих. Файли MP3 мають
бути у форматі MPEG 1 Audio Layer 3. Аудіофайл MP3 PRO може відтворюватися як файл MP3.
Файли із захистом від копіювання (керування цифровими правами) відтворити на цій системі неможливо.
Файли MPEG4 мають бути записані у форматі файла MP4. Нижче наведено відеокодек та аудіокодек, які підтримуються:
- Відеокодек: MPEG4 простий профіль (AVC не підтримується.)
- Аудіокодек: AAC-LC (HE-AAC не підтримується.)
Логічний формат файлів та папок на дисках CD-ROM, визначений ISO (Міжнародна організація зі стандартизації).
Відтворення відеофайлів з розміром більше 720 (у ширину) x 576 (у висоту) пікселів або з високим співвідношенням ширини до довжини
неможливе.
Файли Xvid тривалістю більше 2 годин або файл, складений з двох або більшого числа файлів Xvid, може не відтворюватися.
Файл WMA у форматі WMA DRM, WMA Lossless або WMA PRO відтворити неможливо.
Файл AAC у форматі AAC DRM та AAC Lossless або закодований з частотою 96 кГц відтворити неможливо.

Примітка
Система намагатиметься відтворити будь-які дані з наведеними вище розширеннями навіть у форматі, який не
підтримується. Відтворення таких даних може утворити гучний шум, який здатний пошкодити акустичну систему.
Ви не можете відтворити наступні диски/файли:
14

CPRM (захист контенту записуваних носіїв)-сумісні DVD-R/-RW, записані в програмах для створення однієї копії
Диск нестандартної форми (як-от серце, квадрат, зірка)
Диск з нанесеною на нього клейкою стрічкою, папером або наліпкою
Файли з шифруванням або захистом паролем.

Примітки стосовно CD-R/-RW та DVD-R/-RW/+R/+RW
У деяких випадках відтворення з дисків CD-R/-RW та DVD-R/-RW/+R/+RW на цій системі буде неможливе
через якість запису або фізичний стан диска, або ж характеристики записувального пристрою і авторського
інструментарію. Більш докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації записувального пристрою.
Деякі функції відтворення можуть не працювати з певними дисками DVD+R/+RW навіть тоді, коли вони були
належним чином фіналізовані. У такому випадку перегляньте диск за допомогою звичайного відтворення.

Примітки щодо дисків
Цей виріб призначено для відтворення з дисків, які відповідають вимогам стандарту для компакт-дисків (CD).
Диски DualDisc і деякі музичні диски, що закодовані за допомогою технології захисту від копіювання, не
відповідають стандарту CD. Отже, такі диски можуть бути несумісними з цим виробом.

Примітка щодо мультисесійних дисків
Ця система може відтворювати безперервні сесії, якщо вони записані на диску в тому самому форматі, що і
перша сесія. Проте відтворення не гарантується.

Примітка щодо операцій відтворення з DVD VIDEO та VIDEO CD
Деякі операції відтворення для DVD VIDEO або VIDEO CD можуть бути навмисно обмежені виробниками
програмного забезпечення. Отже, деякі функції відтворення можуть бути недоступними. Обов’язково прочитайте
інструкцію з експлуатації DVD VIDEO або VIDEO CD.

Примітки щодо файлів, які можна відтворювати
Початок відтворення може зайняти більше часу у випадку, якщо:
DATA CD/DATA DVD/пристрій USB записано зі складною деревовидною структурою.
щойно відтворювались аудіофайли або відеофайли з іншої папки.
на пристрої USB багато папок або файлів.
Система може виконувати відтворення з DATA CD/DATA DVD або пристрою USB в наступних умовах:
Глибиною до 8 папок
До 300 папок
До 999 файлів на диску
До 2000 файлів на пристрої USB
До 650 файлів у папці
Залежно від конфігурації файлів або папок ці кількості можуть відрізнятися.
Папки, в яких немає аудіофайлів або відеофайлів, будуть пропущені.
15

Файли, переслані за допомогою пристрою, наприклад комп’ютера, можуть не відтворюватись у тій самій
послідовності, в якій їх було переслано.
Послідовність відтворення може бути незастосовною залежно від програмного забезпечення, що
використовувалось для створення аудіофайла або відеофайла.
Сумісність з усіма програмами кодування/запису підтримуваних форматів, записувальними пристроями та
носіями інформації не гарантується.
Залежно від файла Xvid зображення може бути нечітким або може перериватися звук.

Примітки щодо пристроїв USB
Робота цієї системи з усіма пристроями USB не гарантується.
Не підключайте систему до пристрою USB за допомогою USB-концентратора.
З деякими підключеними пристроями USB може статися затримка перед виконанням операції цією системою.
Послідовність відтворення в цій системі може відрізнятися від послідовності відтворення на підключеному
пристрої USB.
Перш ніж користуватися пристроєм USB, переконайтесь у відсутності на пристрої USB файлів, заражених
вірусами.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

16

Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Переміщення системи
Систему оснащено роликами, тому її можна легко котити.
Ролики можна використовувати тільки на рівних поверхнях. На нерівних поверхнях дві людини можуть підняти
систему за допомогою ручок на системі. Правильне розташування рук під час переміщення системи дуже
важливе, щоб уникнути травмування людей та/або пошкодження майна.
Перш ніж переміщати систему, від’єднайте всі кабелі.

Примітка
Будьте вкрай обережні під час переміщення системи на похилій поверхні.
Не носіть систему з людиною, багажем тощо на ній.
Не дозволяйте дітям або немовлятам бути поруч під час переміщення системи.
Не використовуйте тримач мікрофона для перенесення системи.
Складіть тримач мікрофона перед переміщенням системи.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Підключення системи до електричної розетки
1

Щільно вставте кінець шнура живлення змінного струму (мережевого шнура) (додається) у гніздо AC
IN з заднього боку системи, а потім в електричну розетку ( ).

Система ввімкнеться в режимі демонстрації та автоматично почне блимати підсвічування.

Пов’язані розділи
Ввімкнення живлення
Виключення режиму демонстрації

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Встановлення батарейок в пульт ДК
1

Вставте дві батарейки R03, які додаються (розміру AAA), дотримуючись полярності.

Для керування системою за допомогою пульта ДК
Спрямуйте пульт ДК на датчик пульта ДК системи.

Підказка
Не використовуйте разом старі батарейки з новими або батарейки різних типів.
Якщо протягом тривалого часу ви не будете користуватися пультом ДК, витягніть батарейки, щоб уникнути пошкодження
пульта внаслідок витікання з батарейок та корозії.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Ввімкнення живлення
1

Натисніть

(живлення).

Пов’язані розділи
Вимкнення живлення (Режим очікування)
Підключення системи до електричної розетки

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Вимкнення живлення (Режим очікування)
1

Натисніть

(живлення).

На дисплеї почне мигати [STANDBY].

Пов’язані розділи
Функція автоматичного переходу в режим очікування
Використання функції очікування BLUETOOTH

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Функція автоматичного переходу в режим очікування
Система переходить у режим очікування автоматично приблизно через 15 хвилин за відсутності будь-яких
операцій або вихідного аудіосигналу. На момент придбання функцію автоматичного переходу в режим очікування
включено.
Примітка
Функція автоматичного переходу в режим очікування не працює в наступних випадках:
під час роботи функції TUNER FM.
коли активовано таймер сну.
якщо підключено зовнішній пристрій до гнізда MIC1 або гнізда MIC2/GUITAR.
якщо система є Гостем вечірки для функції Бездротова Party Chain або Системою-гостем для функції Stereo Pair.

Для виключення/включення функції автоматичного переходу в режим очікування
1. Натисніть OPTIONS.

На дисплеї з’явиться меню опцій.

2. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [AutoSTBY], а потім натисніть

3. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [ON] або [OFF], а потім натисніть

(введення).
(введення).

Для виходу з меню опцій
Натисніть OPTIONS.
Підказка
Перед тим, як система перейде в режим очікування, на дисплеї буде блимати [AutoSTBY] приблизно 2 хвилини.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Підключення телевізора
Перед під’єднанням кабелів переконайтесь у тому, що шнур живлення змінного струму (мережевий шнур)
від’єднано.

: Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet (не додається)

: Аудіокабель (не додається)
Виберіть способи підключення залежно від роз’ємів на телевізорі.
Доступний вхідний роз’єм на телевізорі

Роз’єм HDMI з «ARC»*1

Роз’єм HDMI без «ARC»

Для перегляду відео

Без Роз’єм HDMI
Недоступно

Для прослуховування звуку телевізора*2
*1

Функція реверсивного звукового каналу (ARC) забезпечує для телевізора відтворення звуку через систему просто за допомогою
підключення по кабелю HDMI. Для встановлення функції ARC на цій системі див. Настройки меню. Щоб перевірити сумісність функції
ARC телевізора, див. інструкцію з користування цим телевізором.
*2 Для прослуховування звуку телевізора натискайте повторно FUNCTION для вибору [TV].

Для зміни системи кольорового телебачення (крім моделей для Латинської Америки, Бразилії,
Європи та Росії)
Встановіть систему кольорового телебачення залежно від системи телевізора.
23

Кожного разу при виконанні описаної нижче процедури система кольорового телебачення буде змінюватися
наступним чином:
NTSC
PAL
Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.

1. Натисніть

(живлення), щоб увімкнути систему.

2. Кілька разів торкніться FUNCTION для вибору [DVD/CD].
3. Утримуйте натиснутими MIC ECHO і MEGA BASS більше 3 секунд.
На дисплеї з’явиться [NTSC] або [PAL].

Підказка
Ви можете насолоджуватися звуком аудіо/відеоапаратури через систему. (Див. Прослуховування музики зовнішнього
аудіопристрою тощо.)
У випадку низького рівня аудіовиходу системи при підключенні додаткового обладнання, спробуйте відрегулювати
настройки аудіовиходу на підключеному обладнанні. Це може покращити рівень аудіовиходу. Докладніше див. інструкцію з
експлуатації обладнання.

Примітка
Не підключайте цю систему до телевізора через відеодеку.
Якщо аудіосигнали, які подаються на Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC системи, відрізняються від сигналів 2-канальної лінійної
PCM, на дисплеї системи з’явиться повідомлення [CODE 01] та [SGNL ERR]. (Див. Про повідомлення.)

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Виконання швидкого налаштування
Перед користуванням системою можна виконати мінімум базових регулювань під час швидкого налаштування.
1

Підключить систему до телевізора. (Див. Підключення телевізора.)

2

Увімкніть телевізор та виберіть вхід відповідно до з’єднання.

3

Натисніть

4

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [DVD/CD].

(живлення), щоб увімкнути систему.

У нижній частині екрана телевізора з’явиться довідкове повідомлення [Press ENTER to run QUICK SETUP.].
Примітка
Довідкове повідомлення з’являється під час першого ввімкнення системи або після виконання [RESET]. (Див.
Повернення настройок меню налаштування до настройок за замовчуванням.)

5

Натисніть

(введення), не завантажуючи диск.

На екрані телевізора з’явиться [LANGUAGE SETUP]. Пункти, що відображаються, можуть відрізнятися
залежно від країни або регіону.

6

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору мови, а потім натисніть

(введення).

На екрані телевізора з’явиться [VIDEO SETUP].
7

Натискайте повторно (вгору)/
потім натисніть
(введення).

(вниз), щоб вибрати настройку відповідно до типу телевізора, а

Після появи на екрані телевізора [QUICK SETUP is complete.] система готова до відтворення.

Для завершення швидкого налаштування
Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.

Для зміни настройки вручну
Див. Настройки меню.

25
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Використання тримача(ів) мікрофона
Ви можете помістити мікрофони (не додаються) у тримачі мікрофонів. Для використання тримача мікрофона
розкрийте його пальцем, як показано нижче.

Примітка
Тримачі мікрофонів призначені тільки для розміщення мікрофонів.
Не тримайтесь за тримачі мікрофонів під час переміщення системи.
Перед розміщенням мікрофонів у тримачах мікрофонів кілька разів торкніться MIC/GUITAR LEVEL - на системі для
зменшення рівня гучності мікрофона до мінімального рівня.

Пов’язані розділи
Спів під караоке

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Виключення режиму демонстрації
На момент придбання режим демонстрації включено. При підключенні системи до електричної розетки за
допомогою шнура живлення змінного струму (мережевого шнура) демонстрація розпочнеться автоматично. На
дисплеї прокручуватимуться повідомлення про основні функції системи та ввімкнеться підсвічування.
1

Коли систему вимкнено, повторно натискайте DISPLAY доти, доки демонстрацію не буде виключено
(режим економії енергії).
Дисплей і підсвічування вимкнені для економії енергії.

Для активації режиму демонстрації
Натисніть DISPLAY.
Підказка
Для вимкнення підсвічування під час демонстрації натисніть PARTY LIGHT.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Підключення телевізора
Перед під’єднанням кабелів переконайтесь у тому, що шнур живлення змінного струму (мережевий шнур)
від’єднано.

: Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet (не додається)

: Аудіокабель (не додається)
Виберіть способи підключення залежно від роз’ємів на телевізорі.
Доступний вхідний роз’єм на телевізорі

Роз’єм HDMI з «ARC»*1

Роз’єм HDMI без «ARC»

Для перегляду відео

Без Роз’єм HDMI
Недоступно

Для прослуховування звуку телевізора*2
*1

Функція реверсивного звукового каналу (ARC) забезпечує для телевізора відтворення звуку через систему просто за допомогою
підключення по кабелю HDMI. Для встановлення функції ARC на цій системі див. Настройки меню. Щоб перевірити сумісність функції
ARC телевізора, див. інструкцію з користування цим телевізором.
*2 Для прослуховування звуку телевізора натискайте повторно FUNCTION для вибору [TV].

Для зміни системи кольорового телебачення (крім моделей для Латинської Америки, Бразилії,
Європи та Росії)
Встановіть систему кольорового телебачення залежно від системи телевізора.
29

Кожного разу при виконанні описаної нижче процедури система кольорового телебачення буде змінюватися
наступним чином:
NTSC
PAL
Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.

1. Натисніть

(живлення), щоб увімкнути систему.

2. Кілька разів торкніться FUNCTION для вибору [DVD/CD].
3. Утримуйте натиснутими MIC ECHO і MEGA BASS більше 3 секунд.
На дисплеї з’явиться [NTSC] або [PAL].

Підказка
Ви можете насолоджуватися звуком аудіо/відеоапаратури через систему. (Див. Прослуховування музики зовнішнього
аудіопристрою тощо.)
У випадку низького рівня аудіовиходу системи при підключенні додаткового обладнання, спробуйте відрегулювати
настройки аудіовиходу на підключеному обладнанні. Це може покращити рівень аудіовиходу. Докладніше див. інструкцію з
експлуатації обладнання.

Примітка
Не підключайте цю систему до телевізора через відеодеку.
Якщо аудіосигнали, які подаються на Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC системи, відрізняються від сигналів 2-канальної лінійної
PCM, на дисплеї системи з’явиться повідомлення [CODE 01] та [SGNL ERR]. (Див. Про повідомлення.)
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Використання функції Контроль по HDMI
Підключення телевізора, сумісного з функцією Контроль по HDMI *, за допомогою кабелю HDMI
(Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet, не додається) дозволяє вам легко керувати пристроєм за допомогою
пульта ДК телевізора.
За допомогою функції Контроль по HDMI можна використовувати наступні функції.
Функція вимкнення живлення системи
Функція керування звуком системи
Функція реверсивного звукового каналу (ARC)
Функція відтворення одним дотиком
Функція спрощеного ДК
Функція відстежування мови
*

Контроль по HDMI являє собою стандарт, який використовується в CEC (керування побутовою електронікою) для забезпечення
керування один одного пристроїв HDMI (мультимедійний інтерфейс високої чіткості).

Примітка
Ці функції можуть працювати з пристроями, які відрізняються від пристроїв виробництва Sony, однак їхня робота не
гарантується.

Підготовка до використання функції Контроль по HDMI
1

Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.
На екрані телевізора з’явиться меню налаштування.

2

Встановіть [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] в [ON].
На момент придбання цю настройку встановлено в [ON]. Докладніше див. Настройки меню.
Активуйте настройки функції Контроль по HDMI для телевізора, підключеного до системи.
При активації функції Контроль по HDMI («BRAVIA» Sync) під час використання телевізора виробництва
Sony, функцію Контроль по HDMI системи автоматично також буде активовано. Після завершення настройок
на дисплеї з’явиться [COMPLETE].

Функція вимкнення живлення системи
При вимкненні телевізора система вимкнеться автоматично.

1. Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.

На екрані телевізора з’явиться меню налаштування.

2. Встановіть [HDMI SETUP] – [STANDBY LINKED TO TV] в [ON] або [AUTO].

На момент придбання цю настройку встановлено в [AUTO]. Докладніше див. Настройки меню.

Примітка
31

Залежно від стану пристрою підключений пристрій може не вимкнутись.

Функція керування звуком системи
Якщо ви ввімкнете систему під час перегляду телевізора, звук телевізора буде відтворюватися через динаміки
системи. Гучність системи можна регулювати за допомогою пульта ДК телевізора.
Якщо під час попереднього перегляду телевізора його звук відтворювався через динаміки системи, система знову
автоматично ввімкнеться при ввімкненні телевізора.
Операції також можна виконувати за допомогою меню телевізора. Докладніше див. інструкцію з експлуатації
телевізора.
Примітка
Рівень гучності системи відображається на екрані телевізора залежно від телевізора. Він може відрізнятись від рівня
гучності на дисплеї.
Залежно від настройок телевізора функція керування звуком системи може бути недоступною. Докладніше див.
інструкцію з експлуатації телевізора.

Функція реверсивного звукового каналу (ARC)
Якщо систему підключено до роз’єму HDMI IN телевізора, сумісного з функцією реверсивного звукового каналу
(ARC), ви можете прослуховувати звук телевізора через динаміки системи без підключення аудіокабелю (не
додається).

1. Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.

На екрані телевізора з’явиться меню налаштування.

2. Встановіть [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] в [ON].

На момент придбання цю настройку встановлено в [ON]. Докладніше див. Настройки меню.

Примітка
Якщо телевізор не сумісний з функцією реверсивного звукового каналу (ARC), необхідно підключити аудіокабель (не
додається).

Функція відтворення одним дотиком
Якщо натиснути (відтворення) при включеній функції DVD/CD або USB, телевізор увімкнеться автоматично.
Вхід телевізора перемикається на вхід HDMI, до якого підключено систему.
Примітка
Залежно від телевізора початкова частина контенту, що відтворюється, може відтворюватись неправильно.

Функція спрощеного ДК
Ви можете вибрати систему за допомогою SYNC MENU і керувати системою.
Цю функцію можна використовувати, якщо телевізор підтримує меню зв’язку. Докладніше див. інструкцію з
експлуатації телевізора.
Примітка
У меню зв’язку телевізора система розпізнається телевізором як «Програвач».
На деяких телевізорах певні операції можуть бути недоступні.

Функція відстежування мови
Якщо змінити мову екранної індикації телевізора, також зміниться мова екранної індикації системи.

32

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо
Ви можете прослуховувати музику зовнішнього аудіопристрою, підключивши пристрій до системи за допомогою
аудіокабелю (не додається).
1

Натискайте повторно
з’явиться [VOL MIN].

2

Підключіть зовнішній аудіопристрій до гнізда (TV) AUDIO IN на системі за допомогою аудіокабелю.

3

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [AUDIO IN].

4

Ввімкніть підключений пристрій і почніть відтворення.

5

Відрегулюйте гучність.

(гучність) - (або торкайтесь VOLUME - на системі) доти, доки на дисплеї не

Спочатку відрегулюйте гучність на системі. Якщо рівень гучності все ще занадто низький, відрегулюйте
рівень гучності на підключеному пристрої.

Підказка
Якщо рівень гучності підключеного зовнішнього аудіопристрою занадто низький, система може автоматично перейти в
режим очікування. Відрегулюйте рівень гучності пристрою. Для виключення функції автоматичного переходу в режим
очікування див. «Функція автоматичного переходу в режим очікування».

Пов’язані розділи
Функція автоматичного переходу в режим очікування
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34

Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Прослуховування музики зовнішнього аудіопристрою тощо
Ви можете прослуховувати музику зовнішнього аудіопристрою, підключивши пристрій до системи за допомогою
аудіокабелю (не додається).
1

Натискайте повторно
з’явиться [VOL MIN].

2

Підключіть зовнішній аудіопристрій до гнізда (TV) AUDIO IN на системі за допомогою аудіокабелю.

3

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [AUDIO IN].

4

Ввімкніть підключений пристрій і почніть відтворення.

5

Відрегулюйте гучність.

(гучність) - (або торкайтесь VOLUME - на системі) доти, доки на дисплеї не

Спочатку відрегулюйте гучність на системі. Якщо рівень гучності все ще занадто низький, відрегулюйте
рівень гучності на підключеному пристрої.

Підказка
Якщо рівень гучності підключеного зовнішнього аудіопристрою занадто низький, система може автоматично перейти в
режим очікування. Відрегулюйте рівень гучності пристрою. Для виключення функції автоматичного переходу в режим
очікування див. «Функція автоматичного переходу в режим очікування».

Пов’язані розділи
Функція автоматичного переходу в режим очікування
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Відтворення диска
Ви можете відтворити диск на системі, виконавши наступні пункти.
1

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [DVD/CD].

2

Торкніться (відкрити/закрити) на системі, щоб відкрити лоток для дисків, і помістіть диск етикеткою
догори на лоток для дисків.

3

Ще раз торкніться

(відкрити/закрити) на системі, щоб закрити лоток для дисків.

Не закривайте примусово лоток для дисків, оскільки це може призвести до виникнення несправності.
4

Якщо диск у форматі DATA CD/DATA DVD, натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або
[VIDEO].

5

Натисніть

(відтворення), щоб розпочати відтворення.

Інші операції
Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.
Щоб

Дія

Зупинити відтворення

Натисніть

(стоп).

Призупинити відтворення

Натисніть

(пауза).

Відновити відтворення або
повернутися до звичайного
відтворення

Натисніть

(відтворення).

Скасувати місце відновлення

Двічі натисніть

(стоп).
36

Щоб

Дія

Вибрати доріжку, файл, розділ
або сцену

Натисніть
(попередній) або
(наступний) під час відтворення.
Або утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, а потім
натисніть
(введення).

Вибрати папку

Натискайте повторно

Відобразити заголовок DVD

Натисніть DVD TOP MENU.

Переглянути меню DVD

Натисніть DVD/TUNER MENU.

Знайти швидко потрібне місце в
режимі прискореного
прокручування вперед або
назад (пошук за позначкою)

Натисніть
(прискорене прокручування назад) або
(прискорене
прокручування вперед) під час відтворення. Щоразу з натисненням
(прискорене прокручування назад) або
(прискорене прокручування
вперед) швидкість відтворення змінюється.

Виконати покадровий перегляд
(уповільнене відтворення)

Натисніть (пауза), а потім натисніть (повільне відтворення назад) або
(повільне відтворення вперед). Щоразу з натисненням (повільне
відтворення назад) або (повільне відтворення вперед) швидкість
відтворення змінюється.

(папка) -/+.

Виконати відтворення з певного файла
1. Натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або [VIDEO] на екрані телевізора.
2. Натисніть SEARCH для відображення списку папок на екрані телевізора.
3. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору потрібної папки.

4. Натисніть

(введення) для відображення списку файлів на екрані телевізора.
Для повернення до списку папок натисніть RETURN.

5. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору потрібного файлу, а потім натисніть

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Різні операції відтворення диску
Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Пошук певної доріжки (для AUDIO CD)
Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки для вибору потрібної доріжки, а потім натисніть
(введення).

Пошук певного заголовка/розділу/сцени/доріжки/індексу (для DVD VIDEO/VIDEO CD)
1. Під час відтворення натискайте повторно SEARCH для вибору режиму пошуку.
2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести номер потрібного заголовку, розділу,
сцени, доріжки або індексу, а потім натисніть
Почнеться відтворення.

(введення).

Примітка
Для відтворення VIDEO CD з PBC натисніть SEARCH для пошуку сцени.
Для відтворення VIDEO CD без PBC натисніть SEARCH для пошуку доріжки або індексу.

Для пошуку певного місця з використанням часового коду (для DVD VIDEO)
1. Під час відтворення натискайте повторно SEARCH для вибору режиму пошуку за часом.
2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести часовий код, а потім натисніть

(введення).
Приклад: Для пошуку сцени через 2 години 10 хвилин і 20 секунд, утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть 2,
1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Якщо ви допустили помилку, утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть CLEAR для скасування номера.

Для пошуку за допомогою меню DVD (для DVD VIDEO)
1. Натисніть DVD/TUNER MENU.
2. Натискайте

(вгору)/ (вниз)/ (ліворуч)/ (праворуч) або утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте
цифрові кнопки для вибору потрібного заголовка або елемента, а потім натисніть
(введення).

Зміна ракурсу камери (для DVD VIDEO)
Під час відтворення натискайте повторно ANGLE для вибору потрібного ракурсу камери.

Вибір настройки субтитрів (для DVD VIDEO)
Під час відтворення натискайте повторно SUBTITLE для вибору потрібної мови субтитрів або виключення
субтитрів.

Зміна мови/звуку (для DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)
Під час відтворення натискайте повторно AUDIO для вибору потрібного аудіоформату або режиму.

DVD VIDEO
38

Ви можете вибирати аудіоформат або мову, якщо джерело містить кілька аудіоформатів або багатомовний
аудіосигнал.
4 цифри, які відображаються, вказують код мови. Див. Список кодів мов для перевірки мови, яку представляє цей
код. Якщо та сама мова відображається двічі або більше число разів, диск DVD VIDEO записано у кількох
аудіоформатах.

VIDEO CD/AUDIO CD/аудіофайл
Ви можете змінити виведення звуку.
[STEREO]*: Стереозвук.
[1/L]/[2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу.

SUPER VIDEO CD
[1:STEREO]*: Стереофонічний звук аудіодоріжки 1.
[1:1/L]/[1:2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу аудіодоріжки 1.
[2:STEREO]: Стереофонічний звук аудіодоріжки 2.
[2:1/L]/[2:2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу аудіодоріжки 2.
*

Настройка за замовчуванням

Відтворення VIDEO CD з функціями PBC (для VIDEO CD)
Ви можете використовувати меню PBC (керування відтворенням) для використання інтерактивних функцій VIDEO
CD (VIDEO CD версій 2.0 та Super VCD).

1. Натисніть

(відтворення) для відтворення VIDEO CD з функціями PBC.
На екрані телевізора з’явиться меню PBC.

2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки для вибору номера потрібного пункту, а потім
натисніть

(введення).

3. Продовжуйте відтворення відповідно до інструкцій в меню.
Примітка
Відтворення PBC буде скасовано після активації повторного відтворення.

Для скасування відтворення PBC
1. Натисніть

(попередній) або
(наступний), або утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки
для вибору доріжки, на якій буде зупинено відтворення.

2. Натисніть

(відтворення) або
(введення).
Відтворення почнеться з вибраної доріжки.

Для повернення до відтворення PBC
Двічі натисніть

(стоп), а потім натисніть

(відтворення).

Відновлення мультидискового відтворення (для DVD VIDEO/VIDEO CD)
Ця система може зберігати місця відновлення відтворення максимум для 6 дисків і відновлювати відтворення,
якщо повторно вставити той самий диск. При збереженні місця відновлення відтворення для 7-го диска місце
відновлення відтворення для першого диска буде видалено. Для активації цієї функції встановіть [MULTI-DISC
RESUME] у [SYSTEM SETUP] у положення [ON].

39

Примітка
Для відтворення з початку диска двічі натисніть

(стоп), а потім натисніть

(відтворення).

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Використання режиму відтворення
Залежно від диска або файла ця функція може не працювати.

Відтворення в послідовному порядку або довільному порядку (звичайне відтворення/
довільне відтворення) (для AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD)
У разі зупинки відтворення натискайте повторно PLAY MODE.
[DISC]*1: Відтворення диска.
[FOLDER]*2: Відтворюються всі файли, які можна відтворювати, у вказаній папці на диску.
[DISC (SHUFFLE)]: Довільне відтворення всіх аудіофайлів на диску.
[FOLDER (SHUFFLE)]*2: Довільне відтворення всіх аудіофайлів у вказаній папці на диску.
*1
*2

Настройка за замовчуванням
Неможливо вибрати для AUDIO CD.

Примітка
На дисплеї вимкнуться [FLDR] та [SHUF] при встановленні звичайного відтворення в [DISC].
На дисплеї висвітиться [FLDR] при встановленні звичайного відтворення в [FOLDER].
На дисплеї висвітиться [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [DISC (SHUFFLE)].
На дисплеї висвітяться [FLDR] та [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [FOLDER (SHUFFLE)].
Довільне відтворення неможливо виконати для відеофайлів.
Довільне відтворення буде скасовано, якщо:
відкрити лоток для дисків.
виконати синхронне пересилання.
змінити настройку MEDIA MODE.
Довільне відтворення може бути скасовано під час вибору папки або доріжки для відтворення.

Відтворення повторно (повторне відтворення) (для DVD VIDEO/VIDEO CD/AUDIO
CD/DATA CD/DATA DVD)
Натискайте повторно REPEAT/FM MODE.
Залежно від типу диска або файла, деякі настройки можуть бути недоступні.
[OFF]*: Повторне відтворення не виконується.
[ALL]: Повторення всіх доріжок або файлів у вибраному режимі відтворення.
[DISC]: Повторення всього контенту (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).
[TITLE]: Повторення поточного заголовка (тільки DVD VIDEO).
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[CHAPTER]: Повторення поточного розділу (тільки DVD VIDEO).
[TRACK]: Повторення поточної доріжки.
[FILE]: Повторення поточного відеофайла.
*

Настройка за замовчуванням

Для скасування повторного відтворення
Натискайте повторно REPEAT/FM MODE для вибору [OFF].
Примітка
На дисплеї висвічується [
На дисплеї висвічується [
[FILE].

], коли режим повторного відтворення встановлено в [ALL] або [DISC].
], коли режим повторного відтворення встановлено в [TITLE], [CHAPTER], [TRACK] або

Ви не можете виконувати повторне відтворення під час відтворення VIDEO CD з функцією PBC.
Залежно від диска DVD VIDEO ви не можете виконувати повторне відтворення.
Повторне відтворення буде скасовано, якщо:
відкрити лоток для дисків.
вимкнути систему (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).
переключити функцію (тільки DVD VIDEO і VIDEO CD).
виконати синхронне пересилання.
змінити настройку MEDIA MODE.
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Перегляд інформації диска
Ви можете переглядати наступну інформацію диска на екрані телевізора та дисплеї.
Утримуйте натиснутою SHIFT і повторно натискайте

DISPLAY під час відтворення.

Приклад:

1. Інформація про відтворення

Час відтворення та час, що залишився

2. Бітрейт
3. Тип носія
4. Статус відтворення
5. Різні назви
Ім’я файла, ім’я папки
Назва пісні, ім’я виконавця, назва альбому
Примітка
Залежно від джерела, що відтворюється, деяка інформація або символи можуть не відображатися.
Залежно від режиму відтворення, може відображатися різна інформація.
Система може підтримувати ID3 вер. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Якщо ім’я містить символи, які неможливо відобразити, ці символи будуть відображені як [_].

Натискайте повторно DISPLAY при ввімкненій системі.
Ви можете переглядати наступну інформацію:
Час відтворення/час, що залишився
Ім’я файла, ім’я папки
Назва пісні, ім’я виконавця, назва альбому
Примітка
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Залежно від символів назва може не відображатися.
Час відтворення аудіо- та відеофайлів може відображатися неправильно.
Час, що минув від початку відтворення аудіофайла, закодованого з використанням VBR (змінний бітрейт), відображається
неправильно.

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Обмеження відтворення з диска (Батьківський контроль)
Ви можете обмежити відтворення з дисків DVD VIDEO відповідно до попередньо встановленого рівня. Епізоди
може бути пропущено або замінено іншими епізодами.
1

Якщо відтворення зупинено, утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.

2

Натискайте повторно
(введення).

(вгору)/

(вниз) для вибору [SYSTEM SETUP], а потім натисніть

3

Натискайте повторно
(введення).

(вгору)/

(вниз) для вибору [PARENTAL CONTROL], а потім натисніть

4

Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести або повторно ввести 4значний пароль, а потім натисніть
(введення).

5

Натискайте повторно

6

Натискайте повторно (вгору)/
відтворення, а потім натисніть

(вгору)/

(вниз) для вибору [STANDARD], а потім натисніть

(введення).

(вниз), щоб вибрати географічну область як рівень обмеження
(введення).

Буде вибрано регіон.
У разі вибору [OTHERS
] введіть код регіону для потрібної географічної області відповідно до Список
кодів регіонів для батьківського контролю, утримуючи натиснутою SHIFT і натискаючи цифрові кнопки.
7

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [LEVEL], а потім натисніть

8

Натискайте повторно
(введення).

(вгору)/

(вниз) для вибору потрібного рівня, а потім натисніть

(введення).

Що нижче значення, то суворіше обмеження.

Для виключення функції батьківського контролю
Встановіть [LEVEL] в [OFF] у пункті

.

Відтворення з диска, для якого встановлено батьківський контроль
1. Завантажте диск і натисніть

(відтворення).
На екрані телевізора з’явиться дисплей введення паролю.

2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести або повторно ввести 4-значний пароль,
а потім натисніть
(введення).
Система розпочне відтворення.

Якщо ви забули свій пароль
1. Вийміть диск і повторіть пункти з

по

.
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2. Утримуйте натиснутою SHIFT і натискайте цифрові кнопки, щоб ввести пароль [199703], а потім натисніть
(введення).

3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані та введіть новий 4-значний пароль.
4. Повторно завантажте диск і натисніть

(відтворення).
Вам необхідно знову ввести свій новий пароль.

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Підключення до пристрою USB
Сумісні пристрої USB
Пристрої USB, сумісні з пристроями USB класу масової пам’яті
Деякі пристрої USB можуть не працювати з системою навіть у тому випадку, якщо вони вдовольняють
переліченим вище умовам.
Використання пристроїв iPhone/iPod за допомогою підключення по USB не підтримується.
1

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [USB].

2

Підключіть пристрій USB до порту

(USB) на системі.

Примітка
Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB
неможливо вставити в порт (USB) на системі.

Пов’язані розділи
Відтворення пристрою USB
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Відтворення пристрою USB
1

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [USB].

2

Підключіть пристрій USB до порту

3

Натисніть MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або [VIDEO].

4

Натисніть

(USB) на системі.

(відтворення), щоб почати відтворення.

Інші операції
Залежно від файла ця функція може не працювати.
Щоб

Дія

Зупинити відтворення

Натисніть

(стоп).

Призупинити відтворення

Натисніть

(пауза).

Відновити відтворення або
повернутися до звичайного
відтворення

Натисніть

(відтворення).

Скасувати місце
відновлення

Двічі натисніть

Вибрати файл

Натисніть
(попередній) або
(наступний) під час відтворення.
Або, утримуючи натиснутою SHIFT, натискайте цифрові кнопки, а потім натисніть
(введення).

Вибрати папку

Натискайте повторно

Знайти швидко потрібне
місце в режимі
прискореного
прокручування вперед або
назад (пошук за
позначкою)

Натисніть
(прискорене прокручування назад) або
(прискорене
прокручування вперед) під час відтворення. Натисніть (відтворення), щоб
розпочати відтворення. Щоразу з натисненням
(прискорене прокручування
назад) або
(прискорене прокручування вперед) швидкість відтворення
змінюється.

(стоп).

(папка) -/+.

Натискайте повторно AUDIO під час відтворення.
Змініть виведення звуку

[STEREO]: Стереозвук
[1/L]/[2/R]: Монофонічний звук лівого або правого каналу

Виконати відтворення з певного файла
1. Натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC] або [VIDEO] на екрані телевізора.
2. Натисніть SEARCH для відображення списку папок на екрані телевізора.
48

3. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору потрібної папки.

4. Натисніть

(введення) для відображення списку файлів на екрані телевізора.
Для повернення до списку папок натисніть RETURN.

5. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору потрібного файлу, а потім натисніть

(введення).

Примітка
Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій USB
неможливо вставити в порт (USB) на системі.

Пов’язані розділи
Перегляд інформації пристрою USB
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Використання режиму відтворення
Залежно від файла ця функція може не працювати.

Відтворення в послідовному порядку або довільному порядку (звичайне відтворення/
довільне відтворення) (для USB)
У разі зупинки відтворення натискайте повторно PLAY MODE.
[ONE USB DEVICE]*: Відтворення пристрою USB.
[FOLDER]: Відтворюються всі файли, які можна відтворювати, у вказаній папці на пристрої USB.
[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Довільне відтворення всіх аудіофайлів на пристрої USB.
[FOLDER (SHUFFLE)]: Довільне відтворення всіх аудіофайлів у вказаній папці на пристрої USB.
*

Настройка за замовчуванням

Примітка
На дисплеї вимкнуться [FLDR] та [SHUF] при встановленні звичайного відтворення в [ONE USB DEVICE].
На дисплеї висвітиться [FLDR] при встановленні звичайного відтворення в [FOLDER].
На дисплеї висвітиться [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].
На дисплеї висвітяться [FLDR] та [SHUF] при встановленні довільного відтворення в [FOLDER (SHUFFLE)].
Довільне відтворення неможливо виконати для відеофайлів.
Довільне відтворення буде скасовано, якщо:
виконати синхронне пересилання.
змінити настройку MEDIA MODE.
Довільне відтворення може бути скасовано під час вибору папки для відтворення.

Відтворення повторно (повторне відтворення) (для USB)
Натискайте повторно REPEAT/FM MODE.
Залежно від типу файла, деякі настройки можуть бути недоступні.
[OFF]*: Повторне відтворення не виконується.
[ALL]: Повторення всіх файлів у вибраному режимі відтворення.
[TRACK]: Повторення поточного аудіофайла.
[FILE]: Повторення поточного відеофайла.
*

Настройка за замовчуванням

Для скасування повторного відтворення
Натискайте повторно REPEAT/FM MODE для вибору [OFF].
50

Примітка
На дисплеї висвічується [
На дисплеї висвічується [

], коли режим повторного відтворення встановлено в [ALL].
], коли режим повторного відтворення встановлено в [TRACK] або [FILE].

Повторне відтворення буде скасовано, якщо:
виконати синхронне пересилання.
змінити настройку MEDIA MODE.
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Перегляд інформації пристрою USB
Ви можете переглядати наступну інформацію пристрою USB на екрані телевізора та дисплеї.
Утримуйте натиснутою SHIFT і повторно натискайте

DISPLAY під час відтворення.

Приклад:

1. Інформація про відтворення

Час відтворення та час, що залишився

2. Бітрейт
3. Тип носія
4. Статус відтворення
5. Різні назви
Ім’я файла, ім’я папки
Назва пісні, ім’я виконавця, назва альбому
Примітка
Залежно від джерела, що відтворюється, деяка інформація або символи можуть не відображатися.
Залежно від режиму відтворення, може відображатися різна інформація.
Система може підтримувати ID3 вер. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Якщо ім’я містить символи, які неможливо відобразити, ці символи будуть відображені як [_].

Натискайте повторно DISPLAY при ввімкненій системі.
Ви можете переглядати наступну інформацію:
Час відтворення/час, що залишився
Ім’я файла, ім’я папки
Назва пісні, ім’я виконавця, назва альбому
Примітка
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Залежно від символів назва може не відображатися.
Час відтворення аудіо- та відеофайлів може відображатися неправильно.
Час, що минув від початку відтворення аудіофайла, закодованого з використанням VBR (змінний бітрейт), відображається
неправильно.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

53

Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Пересилання музики з диска
Ви можете пересилати музику з диска (тільки диск AUDIO CD або MP3) на пристрій USB, підключений до порту
(USB) на системі.
Цією системою файли пересилаються в аудіоформаті MP3.

Примітка стосовно контенту з захистом від копіювання
Використання музики, що пересилається, обмежено тільки приватним користуванням. Використання музики поза
цим обмеженням потребує дозволу власників авторських прав.
Примітка
Не витягуйте пристрій USB під час операції пересилання. Це може призвести до спотворення даних на пристрої USB або
пошкодити сам пристрій USB.
Файли MP3 пересилаються з тим самим бітрейтом, що й оригінальні файли.
При пересиланні з AUDIO CD можна вибрати бітрейт перед пересиланням.
Якщо лоток для дисків відкрито, операція пересилання по USB заборонена.

1

Підключіть переносний пристрій USB до порту

(USB) на системі.

Примітка
Ви можете використовувати адаптер USB (не додається) для підключення пристрою USB до системи, якщо пристрій
USB неможливо вставити в порт (USB) на системі.

2

Натисніть OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню опцій.

3

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [BIT RATE], а потім натисніть

4

Натискайте повторно
(введення).

(вгору)/

(вниз), щоб вибрати потрібний бітрейт, а потім натисніть

(введення).

[128 KBPS]: Закодовані файли MP3 мають менший розмір файла і нижчу якість аудіосигналу.
[256 KBPS]: Закодовані файли MP3 мають більший розмір файла, але вищу якість аудіосигналу.
Натисніть OPTIONS для виходу з меню.
5

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [DVD/CD], а потім завантажте диск.

6

Підготуйте джерело звуку.
Синхронне пересилання: Пересилання всіх доріжок або файлів MP3 з диска на пристрій USB.
Якщо система автоматично почне відтворення, двічі натисніть (стоп), щоб повністю зупинити
відтворення.
54

У разі зупинення відтворення натискайте повторно PLAY MODE для вибору потрібного режиму
відтворення.
Примітка
Якщо пересилання даних почалося при довільному відтворенні або повторному відтворенні, режим обраного
відтворення автоматично зміниться на звичайне відтворення.

Пересилання REC1: Пересилання однієї доріжки або файла MP3 під час відтворення.
Виберіть доріжку або файл MP3, який потрібно переслати, а потім почніть відтворення.
7

Натисніть REC TO USB.
На дисплеї з’явиться [PUSH ENTER].

8

Натисніть

(введення).

Розпочнеться пересилання, а потім на дисплеї з’явиться [DO NOT REMOVE]. Не витягуйте пристрій USB до
завершення пересилання.
Після завершення пересилання система виконає наступні дії:
Синхронне пересилання:
Диск автоматично зупиниться.
Пересилання REC1:
Продовжиться відтворення наступної доріжки або файлу на диску.

Щоб зупинити пересилання
Натисніть

(стоп).

Примітка
Ви не можете пересилати файли MP3 з відформатованого диска UDF (універсальний дисковий формат) на пристрій USB.
Під час пересилання звук не виводиться.
Інформація CD-TEXT не передається створеним файлам MP3.
Пересилання зупиниться автоматично, якщо:
на пристрої USB під час пересилання закінчився вільний простір.
кількість аудіофайлів або папок на пристрої USB досягло межі, яку система може розпізнати.
Якщо папка або файл, які ви намагаєтеся переслати, вже існують на пристрої USB з тим самим іменем, після імені
додається порядковий номер без перезапису оригінальної папки або файла.
Під час пересилання неможливо виконувати такі операції:
Відкривання лотка для дисків.
Вибір іншої доріжки чи файлу.
Призупинення відтворення або пошук потрібного місця на доріжці або файлі.
Переключення функції.
При пересиланні музики в WALKMAN® за допомогою програми «Media Manager for WALKMAN» обов’язково виконуйте
пересилання у форматі MP3.
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При підключенні WALKMAN® до системи обов’язково виконуйте підключення після того, як індикація [Creating Library] або
[Creating Database] на WALKMAN® зникне.

Правила створення папок і файлів
Максимальна кількість файлів MP3, які можна створити.
298 папок
650 файлів у папці
650 файлів у папці REC1-CD або REC1-MP3
Залежно від конфігурації файлів або папок ці кількості можуть відрізнятися.
При пересиланні на пристрій USB створюється папка [MUSIC] безпосередньо під [ROOT]. Папки і файли
створюються всередині цієї папки [MUSIC] залежно від методу та джерела пересилання даних наступним чином:
Синхронне пересилання
При пересиланні всіх доріжок з AUDIO CD
Ім’я папки: [CDDA0001]*

Ім’я файла: [TRACK001]*
При пересиланні файлів MP3 з диска
Ім’я папки: Таке саме, як і на джерелі
Ім’я файла: Таке саме, як і на джерелі
Пересилання REC1
При пересиланні доріжки з AUDIO CD
Ім’я папки: [REC1-CD]
Ім’я файла: [TRACK001]*

При пересиланні файла MP3 з диска
Ім’я папки: [REC1-MP3]
Ім’я файла: Таке саме, як і на джерелі
*

Після цього папкам і файлам послідовно присвоюються номери.
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Видалення аудіофайлів або папок на пристрої USB
Ви можете видаляти аудіофайли або папки на пристрої USB, підключеному до системи.
1

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [USB].

2

Натискайте повторно MEDIA MODE для вибору [MUSIC].

3

Коли відтворення зупинено, натисніть OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню опцій.

4

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [ERASE], а потім натисніть

(введення).

На екрані телевізора відобразиться список папок.
5

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору папки, а потім натисніть

(введення).

На екрані телевізора відобразиться список файлів.
6

Натискайте повторно (вгору)/
натисніть
(введення).

(вниз) для вибору аудіофайлів, які потрібно видалити, а потім

Якщо вам потрібно видалити всі аудіофайли в папці, виберіть [ALL TRACKS] у списку.
На дисплеї з’являться [FOLDER ERASE] або [TRACK ERASE] та [PUSH ENTER].
Для скасування операцій видалення натисніть (стоп).
7

Натисніть

(введення).

На дисплеї з’явиться [COMPLETE].
Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Примітка
Ви можете видалити тільки підтримуваний аудіофайл, файл формату MP4 і файл формату 3GP.
Якщо вибрано довільне відтворення, видаляти аудіофайли або папки неможливо. Перед видаленням встановіть режим
звичайного відтворення.
Якщо відкрито лоток для дисків, операція видалення заборонена.
Не витягуйте пристрій USB під час операцій видалення.

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
Під час сполучення з двома або більше пристроями BLUETOOTH виконайте наступну процедуру сполучення для
кожного пристрою.
Перед керуванням системою обов’язково зробіть наступне:
Розташуйте пристрій BLUETOOTH у межах 1 м від системи.
Зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
Зменшіть гучність пристрою BLUETOOTH і системи, щоб уникнути раптового виведення гучного звуку через
систему. Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізована з системою.
Для довідки підготуйте інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.
1

Виберіть функцію BLUETOOTH.

1. Натисніть

(живлення), щоб увімкнути систему.

2. Натискайте повторно FUNCTION доти, доки на дисплеї не з’явиться [BLUETOOTH].
Підказка
Якщо в системі немає інформації про сполучення (наприклад, якщо функція BLUETOOTH використовується вперше
після придбання), на дисплеї буде мигати [PAIRING] і система перейде в режим сполучення. Перейдіть до пункту
.
При ввімкненні система спробує встановити з’єднання по BLUETOOTH з пристроєм BLUETOOTH, який був
підключений останнім. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу і його функцію BLUETOOTH включено, з’єднання по
BLUETOOTH буде встановлено автоматично і назва пристрою BLUETOOTH з’явиться на дисплеї. У цьому випадку
виключіть функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення пристрою BLUETOOTH, підключеного в поточний момент.

2

Утримуйте натиснутою BLUETOOTH/
почне мигати [PAIRING].

3

Виконайте процедуру сполучення на пристрої BLUETOOTH для виявлення системи.

PAIRING на системі більше 3 секунд, поки на дисплеї не

Коли список виявлених пристроїв з’явиться на дисплеї пристрою BLUETOOTH, виберіть [MHC-V73D].
Виконайте цей пункт протягом 5 хвилин, інакше сполучення буде скасовано. У такому випадку повторіть
процедуру, починаючи з пункту
.
Якщо необхідно ввести ключ доступу* на дисплеї пристрою BLUETOOTH, введіть [0000].
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*

4

Ключ доступу також може називатися як «код доступу», «PIN-код», «PIN-номер» або «пароль».

Встановіть з’єднання по BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH.
Після встановлення з’єднання по BLUETOOTH назва пристрою BLUETOOTH з’явиться на дисплеї і
висвітиться індикатор BLUETOOTH.

Для скасування операції сполучення
Утримуйте натиснутою BLUETOOTH/
AUDIO].

PAIRING на системі більше 3 секунд, поки на дисплеї не з’явиться [BT

Для видалення інформації про сполучення
Ви можете видалити всю інформацію про сполучення шляхом перезавантаження системи.
Підказка
Докладніше про роботу пристрою BLUETOOTH див. інструкцію з експлуатації, яка додається до пристрою BLUETOOTH.

Примітка
Система є сумісною для пристроїв Apple iOS з iOS 11.0 або пізнішою версією.
Після сполучення пристроїв BLUETOOTH в їхньому повторному сполученні немає необхідності, за винятком наступних
випадків:
Інформацію про сполучення видалено після ремонту тощо.
Система вже має сполучення з 8 пристроями і потрібно виконати сполучення з іншим пристроєм.
З цією системою може бути сполучено до 8 пристроїв. При сполученні нового пристрою після того, як вже сполучено 8
пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено на новий.
Інформацію про сполучення системи видалено з пристрою BLUETOOTH.
Після перевстановлення системи вона може не встановити з’єднання з iPhone/iPod. У такому випадку видаліть на
iPhone/iPod інформацію про сполучення системи, а потім виконайте процедуру сполучення ще раз.
Систему може бути сполучено з кількома пристроями, однак одночасно відтворювати музику можливо тільки з одного
сполученого пристрою.

Пов’язані розділи
Припинення з’єднання по BLUETOOTH (після використання)
Система не працює належним чином.
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Підключення до NFC-сумісного пристрою одним дотиком (NFC)
Під час дотику системи NFC-сумісним пристроєм, наприклад смартфоном, система автоматично ввімкнеться, а
потім автоматично створить підключення по BLUETOOTH.

Сумісні смартфони
NFC-сумісні смартфони, на яких встановлено Android™ 4.1 або пізніша версія
Примітка
Залежно від NFC-сумісного пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться заздалегідь увімкнути функцію NFC.
Докладніше див. інструкцію з експлуатації пристрою BLUETOOTH.

1

Торкайтесь пристроєм BLUETOOTH позначки N на системі доти, доки пристрій BLUETOOTH не
відповість системі.

Виконайте з’єднання відповідно до інструкцій, відображених на пристрої BLUETOOTH.
Після встановлення з’єднання по BLUETOOTH назва пристрою BLUETOOTH з’явиться на дисплеї.
2

Почніть відтворення звуку з джерела на пристрої BLUETOOTH.
Докладніше див. інструкцію з експлуатації пристрою BLUETOOTH.

Для завершення з’єднання по BLUETOOTH
Ще раз торкніться пристроєм BLUETOOTH позначки N на системі.
Підказка
Якщо сполучення і підключення по BLUETOOTH не виконано, зробіть наступне:
Зніміть чохол з пристрою BLUETOOTH, якщо використовується чохол, який продається окремо.
Ще раз торкніться пристроєм BLUETOOTH позначки N на системі.
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Підключення цієї системи до декількох пристроїв BLUETOOTH (групове
підключення)
Одночасно до системи може бути підключено до 3 BLUETOOTH пристроїв. Ви можете перемикати вихід між
підключеними пристроями.

1

Для сполучення с другим або третім пристроєм повторіть пункти з
підключення до пристроїв BLUETOOTH.

по

розділу Сполучення і

Перемикання джерела відтворення
Якщо під час відтворення музики на пристрої ви почнете відтворення на іншому підключеному пристрої, система
буде виводити звук з нового пристрою відтворення.

Для відключення будь-якого пристрою BLUETOOTH від групового підключення
Завершіть з’єднання по BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH, який потрібно відключити.

Для відключення всіх пристроїв BLUETOOTH від групового підключення
Торкніться BLUETOOTH/

PAIRING на системі.

Примітка
Операції можуть відрізнятися залежно від пристроїв BLUETOOTH. Пристрій BLUETOOTH може не підключатися залежно
від комбінації пристроїв. Докладніше див. інструкцію з експлуатації пристроїв.
Якщо ви спробуєте підключити 4-й пристрій BLUETOOTH, самий перший пiдключений пристрій відтворення буде
відключено.
Залежно від пристроїв BLUETOOTH, можливо, не вдасться виконати три підключення по BLUETOOTH одночасно.
Ви не зможете встановити групове підключення при використанні функції Бездротова Party Chain або функції Stereo Pair.

Пов’язані розділи
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
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Прослуховування музики пристрою за допомогою з’єднання по BLUETOOTH
Ви можете прослуховувати музику пристрою BLUETOOTH і керувати ним за допомогою системи через з’єднання
по BLUETOOTH, якщо він підтримує наступні профілі BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Дозволяє насолоджуватися високоякісним аудіоконтентом по бездротовому зв’язку.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Дозволяє регулювати гучність і керувати відтворенням, паузою або переходом до початку наступної/поточної
доріжки.
Операції можуть відрізнятися залежно від пристрою BLUETOOTH. Див. також інструкцію з експлуатації, яка
додається до пристрою BLUETOOTH.
Примітка
Заздалегідь переконайтесь, що встановлено помірний рівень гучності пристрою BLUETOOTH і системи, щоб уникнути
раптового виведення гучного звуку через систему.
Залежно від пристрою BLUETOOTH регулювання гучності системи може бути неможливим на пристрої BLUETOOTH під
час зупинки/паузи відтворення на пристрої.

1

Підключіть систему до пристрою BLUETOOTH.
Коли з’єднання по BLUETOOTH буде встановлено, на дисплеї з’явиться назва пристрою BLUETOOTH.
Після підключення системи до пристрою BLUETOOTH ви зможете контролювати відтворення за допомогою
натискання
(відтворення), (пауза), (стоп),
(прискорене прокручування назад),
(прискорене
прокручування вперед),
(попередній), і
(наступний).

2

Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.

3

Відрегулюйте гучність, торкаючись VOLUME -/+ на системі або керуючи пристроєм BLUETOOTH.

Примітка
У випадку поганого стану зв’язку пристрій BLUETOOTH може реагувати неправильно на операції на системі.
Залежно від пристрою BLUETOOTH, можливо, знадобиться відрегулювати гучність або встановити настройку виведення
звуку на підключеному пристрої.
Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до системи, середовища зв’язку або умов експлуатації, може виникати
шум або переривання звуку.

Пов’язані розділи
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
Припинення з’єднання по BLUETOOTH (після використання)
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Вибір якості (кодека) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH
Ви можете включити прийом кодека AAC, LDAC або SBC з пристрою BLUETOOTH.
AAC/LDAC можна вибрати тільки в тому випадку, якщо пристрій BLUETOOTH підтримує AAC/LDAC.
1

Натисніть OPTIONS.
На дисплеї з’явиться меню опцій.

2

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [BT CODEC], а потім натисніть

3

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору налаштування, а потім натисніть

(введення).
(введення).

[AUTO]: Активація прийому в форматі кодека AAC або LDAC залежно від можливостей пристрою
BLUETOOTH.
[SBC]: Прийом у форматі кодека SBC.
Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Підказка
LDAC являє собою технологію звукового кодування, розроблену Sony, яка дозволяє здійснювати передачу аудіоконтенту
високої роздільної здатності (Hi-Res) навіть за допомогою з’єднання по BLUETOOTH. На відміну від інших технологій
кодування, сумісних з BLUETOOTH, наприклад SBC, вона обходиться без будь-якого перетворення з пониженням

аудіконтенту високої роздільної здатності*1, і дозволяє передавати приблизно втричі більший об’єм даних*2, ніж інші
технології, через бездротову мережу BLUETOOTH з безпрецедентною якістю звуку завдяки ефективному кодуванню та
оптимізованому пакетуванню даних.
*1 Крім контенту формату DSD.
*2 Порівняно з SBC (Subband Codec) у разі вибору бітрейта 990 кбіт/с (96/48 кГц) або 909 кбіт/с (88,2/44,1 кГц).

Примітка
У разі вибору AAC або LDAC ви можете насолоджуватися високоякісним звуком. Якщо ви не чуєте звук AAC або LDAC від
пристрою або звук переривається, виберіть [SBC].
При зміні цієї настройки в той час, коли систему підключено до пристрою BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH буде
відключено. Для підключення до пристрою BLUETOOTH виконайте з’єднання по BLUETOOTH ще раз.

Пов’язані розділи
Використання функції очікування BLUETOOTH
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Припинення з’єднання по BLUETOOTH (після використання)
1

Торкніться BLUETOOTH/

PAIRING на системі.

На дисплеї з’явиться [BT AUDIO].

Примітка
Залежно від пристрою BLUETOOTH, з’єднання по BLUETOOTH може бути припинено автоматично під час зупинки
відтворення.

Пов’язані розділи
Ввімкнення живлення
Функція автоматичного переходу в режим очікування
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Включення або виключення сигналу BLUETOOTH
Ви можете підключитися до системи зі сполученого пристрою BLUETOOTH, якщо сигнал BLUETOOTH системи
включено. На момент придбання цю настройку включено.
1

Утримуйте натиснутими MEGA BASS і MIC/GUITAR LEVEL + на системі приблизно 3 секунди.
На дисплеї з’явиться [BT ON] або [BT OFF].

Примітка
Наступні операції виконати неможливо, якщо сигнал BLUETOOTH виключено:
Сполучення та/або підключення до пристрою BLUETOOTH.
Використання «Sony | Music Center».
Зміна аудіокодеків BLUETOOTH.
При торканні позначки N на системі NFC-сумісним пристроєм BLUETOOTH або при включенні режиму очікування
BLUETOOTH сигнал BLUETOOTH буде включено автоматично.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Використання функції очікування BLUETOOTH
Режим очікування BLUETOOTH дозволяє системі автоматично вмикатися при встановленні з’єднання по
BLUETOOTH з пристрою BLUETOOTH. На момент придбання цю настройку виключено.
1

Натисніть OPTIONS.

2

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [BT STBY], а потім натисніть

(введення).

3

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору настройки, а потім натисніть

(введення).

[ON]: Система автоматично вмикається, навіть якщо вона перебуває в режимі очікування.
[OFF]: Виключено.

Для виходу з меню опцій
Натисніть OPTIONS.

Пов’язані розділи
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
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Прослуховування FM-радіо
Перед прослуховуванням FM-радіо вам необхідно підключити дротову FM-антену (зовнішню) (додається) до
роз’єму FM ANTENNA на системі і налаштувати її на FM-радіостанцію, яку ви хочете прослуховувати.
1

Підключіть дротову FM-антену (зовнішню) до роз’єму FM ANTENNA на системі.

Розтягніть антену (зовнішню) горизонтально. Тримайте антену (зовнішню) подалі від шнура живлення
змінного струму (мережевого шнура) і кабелю USB, щоб уникнути появи перешкод.
2

Натискайте повторно FUNCTION для вибору [TUNER FM].

3

Утримуйте натиснутою TUNING -/+ доти, доки частота не почне змінюватися на дисплеї.
Сканування зупиниться автоматично, коли буде виконано налаштування на станцію. На дисплеї висвітиться
[ST] (тільки для стереофонічних FM-програм). Якщо сканування не зупиняється, натисніть (стоп), щоб
зупинити сканування. Після чого виконайте ручне налаштування (внизу).

Для налаштування вручну
Натискайте повторно TUNING -/+ для налаштування на станцію, яку ви хочете прослуховувати.
Підказка
Для зменшення статичного шуму на слабкій стереофонічній FM-станції натискайте повторно REPEAT/FM MODE доти,
доки на дисплеї не згасне [ST]. Стереоефект буде втрачено, проте прийом поліпшиться.

Примітка
Якщо налаштуватися на FM-станцію, яка надає послуги RDS, передається така інформація, як назва служби або назва
станції. Ви можете перевірити інформацію радіоданих RDS, натискаючи повторно DISPLAY.

Пов’язані розділи
Передвстановлення радіостанцій
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Передвстановлення радіостанцій
Ви можете зберігати до 20 FM-станцій як обрані станції.
1

Виконайте налаштування на станцію, яку потрібно передвстановити. (Див. Прослуховування FMрадіо.)

2

Натисніть DVD/TUNER MENU.

3

Натискайте повторно (вгору)/
натисніть
(введення).

(вниз) для вибору потрібного передвстановленого номера, а потім

На дисплеї з’явиться [COMPLETE] і станцію буде збережено.
Якщо для іншої станції вже призначено вибраний передвстановлений номер, ту станцію буде замінено на
нову станцію.

Для прослуховування передвстановленої станції
Натискайте повторно PRESET -/+ для вибору потрібного передвстановленого номера. Або утримуйте натиснутою
SHIFT і натискайте цифрові кнопки, а потім натисніть
(введення).
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Насолоджування бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем
(функція Бездротова Party Chain)
Підключивши кілька пристроїв, сумісних з функцією Бездротова Party Chain, ви можете оживляти вечірки за
допомогою гучного звуку.
Перша активована система в аудіомережі стане Господарем вечірки і забезпечить спільне використання музики з
іншими системами (Гостями вечірки).

Сумісні пристрої:
Див. https://www.sony.net/smcqa/.
Перед використанням системи переконайтесь, що всі системи, які потрібно підключити, розташовані в межах 1 м
від пристрою.

1

Активуйте функцію BLUETOOTH на всіх системах.
Наступна операція являє собою приклад активації функції BLUETOOTH на MHC-V73D. Див. в інструкції з
експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про встановлення інших пристроїв, сумісних з функцією
Бездротова Party Chain.

1. Натисніть

(живлення), щоб увімкнути систему.

2. Натискайте повторно FUNCTION доти, доки на дисплеї не з’явиться [BLUETOOTH].
2

Встановіть першу систему Господарем вечірки.
Наступна операція є прикладом налаштування MHC-V73D першою системою. Див. в інструкції з
експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про встановлення інших пристроїв, сумісних з функцією
Бездротова Party Chain.

1. Переконайтесь у тому, що на дисплеї відображається [BT AUDIO].
Інакше виконайте пункт

.
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2. Підключіть пристрій BLUETOOTH до системи за допомогою з’єднання по BLUETOOTH.

Докладніше див. Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH.
Коли назва пристрою BLUETOOTH з’явиться на дисплеї, з’єднання по BLUETOOTH встановлено.

3. Торкніться WIRELESS PARTY CHAIN на системі.

На дисплеї почне мигати [CHAINING].
Підключення до пристрою BLUETOOTH автоматично завершиться, як тільки система перейде в режим
налаштування Бездротова Party Chain.

3

Підключіть другу або наступну систему як Гостя вечірки.
Наступна операція є прикладом підключення MHC-V73D другою або наступною системою. Див. в інструкції з
експлуатації, що додається до задіяного пристрою, про підключення інших пристроїв, сумісних з функцією
Бездротова Party Chain.

1. Переконайтесь у тому, що на дисплеї другої або наступної системи відображається [BT AUDIO].
Інакше виконайте пункт

.

2. Торкніться WIRELESS PARTY CHAIN на другій або наступній системі.
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Підказка
Підключіть другу систему протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше настройку системи буде скасовано.

На дисплеї першої системи з’явиться [HOST].

На дисплеї другої або наступної системи з’явиться [GUEST XX]*.

*

XX вказує номер, який присвоєно пристрою, підключеному як Гостя вечірки.

3. Для підключення додаткової системи повторіть пункти

– 1 та

– 2.

Підказка
При підключенні третьої або наступних систем підключайте кожну з них протягом 30 секунд після підключення
попередньої системи. Після завершення 30 секунд або більше підключити систему неможливо.
Якщо потрібно додати іншу систему після підключення (через 30 секунд або більше), натисніть і утримуйте
WIRELESS PARTY CHAIN на першій системі, потім виконайте пункти
– 1 та
– 2.

4

Зачекайте 30 секунд після підключення останнього Гостя вечірки.
[P.CHAIN] перестане мигати на дисплеї Господаря вечірки і пристрій BLUETOOTH повторно підключиться до
Господаря вечірки.

5

Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
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Почніть відтворення на підключеному пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність.
На всіх системах відтворюється така сама музика.
Під час регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH або Господарі вечірки гучність Гостей вечірки буде
регулюватися автоматично.* Для Гостей вечірки також можна регулювати гучність на кожному з них.
*

Залежно від підключеного пристрою гучність може не синхронізуватися з гучністю, відрегульованою на Господарі вечірки.

Синхронізація настройок у Бездротова Party Chain
Коли Бездротова Party Chain встановлена, зміняться наступні настройки на Господарі вечірки та на Гостях
вечірки:
Настройки MEGA BASS на Гостях вечірки будуть синхронізовані з Господарем вечірки.
Настройки Karaoke (пом’якшення вокалу, керування тональністю та відлуння мікрофону) на Господарі вечірки
та на Гостях вечірки будуть виключені.
Настройки Party Light на Гостях вечірки будуть синхронізовані з Господарем вечірки.
Діджей-ефект на Господареві вечірки і на Гостях вечірки виключено.
Налаштування звукового поля на Господарі вечірки та Гостях вечірки повертаються до значень за
замовчуванням.
Під час регулювання гучності на Господарі вечірки гучність на Гостях вечірки буде синхронізовано з гучністю на
Господарі вечірки. Однак навіть у випадку регулювання гучності на Гостях вечірки гучність на Господарі вечірки
не зміниться.
Якщо вимкнути Господаря вечірки, Гості вечірки також будуть вимкнені.
Підказка
Ви також можете керувати функцією Бездротова Party Chain на «Sony | Music Center».
Що саме можна зробити за допомогою функції Бездротова Party Chain, залежить від підключених систем.
При використанні функції Бездротова Party Chain кодек автоматично перемикається в SBC.

Примітка
Під час перегляду фільмів з використанням функції Бездротова Party Chain може спостерігатися затримка між відео і
звуком.
Функція Бездротова Party Chain доступна тільки в тому випадку, коли на системі працює функція BLUETOOTH.
При використанні функції Бездротова Party Chain шляхом підключення кількох типів аудіосистем підсвічування може не
працювати залежно від порядку підключених систем. У цьому випадку встановіть систему, підсвічування якої не працює, у
якості Господаря вечірки.
Поки функцію Бездротова Party Chain активовано, ви не зможете вибрати іншу систему Господарем вечірки.
При використанні мікрофона або грі на гітарі на Господареві вечірки звук не буде виводитися через Гостей вечірки.
Таймер сну і функція автоматичного переходу в режим очікування не працюють на Гостях вечірки.

Пов’язані розділи
Завершення роботи функції Бездротова Party Chain
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Завершення роботи функції Бездротова Party Chain
Для завершення всіх з’єднань і виходу з функції Бездротова Party Chain
1

Торкніться WIRELESS PARTY CHAIN на Господарі вечірки.

Для завершення тільки на одній системі
Торкніться WIRELESS PARTY CHAIN на Гості вечірки, якого необхідно вивести.
Примітка
При переключенні на іншу функцію або вимкненні Господаря вечірки функцію Бездротова Party Chain також буде
завершено.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation
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Прослуховування музики за допомогою бездротового зв’язку двох систем
(функція Stereo Pair)
Для використання цієї функції потрібні дві системи однакової моделі. Підключивши дві системи за допомогою
з’єднання по BLUETOOTH, можна насолоджуватися музикою з більш потужним звуком.
У наступних пунктах дві системи описуються як «Система-господар» та «Система-гість».
Примітка
Для використання цієї функції переконайтесь, що «Sony | Music Center» встановлено на пристрій BLUETOOTH.
Переконайтесь, що пристрій BLUETOOTH сполучено як з Системою-господарем, так і з Системою-гостем. Докладніше
про операцію сполучення див. у наступних розділах.
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
Підключення до NFC-сумісного пристрою одним дотиком (NFC)

1

Розташуйте дві системи однакової моделі в межах 1 м одна від одної.

2

Увімкніть Систему-господаря і Систему-гостя.

3

Торкніться BLUETOOTH/
BLUETOOTH.

PAIRING на Системі-господареві і Системі-гостеві для вибору функції

На дисплеї з’явиться [BLUETOOTH].
4

Підключіть Систему-господаря до пристрою BLUETOOTH за допомогою з’єднання по BLUETOOTH.
(Див. Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH.)

5

Запустіть «Sony | Music Center» і дотримуйтесь інструкцій на екрані для налаштування Stereo Pair для
Системи-господаря і Системи-гостя.
На дисплеї Системи-господаря з’явиться [HOST], а на дисплеї Системи-гостя з’явиться [GUEST].

6

Встановіть режим виведення за допомогою «Sony | Music Center» на пристрої BLUETOOTH.
[Stereo mode - right]: Виведення монофонічного звуку правого каналу через Систему-господаря і лівого
каналу через Систему-гостя.
[Stereo mode - left]*: Виведення монофонічного звуку лівого каналу через Систему-господаря і правого
каналу через Систему-гостя.
*

7

Настройка за замовчуванням

Почніть відтворення на пристрої BLUETOOTH та відрегулюйте гучність.
Докладніше див. Прослуховування музики пристрою за допомогою з’єднання по BLUETOOTH.

Синхронізація настройок з Stereo Pair
78

Коли з’єднання Stereo Pair встановлено, наступні настройки на Системі-гостеві будуть синхронізовані з
настройками на Системі-господареві:
Гучність
MEGA BASS
Звукове поле та індивідуальний еквалайзер
Діджей-ефект
Підсвічування
У разі зміни вищевказаних настройок на Системі-господареві або Системі-гостеві настройки на іншій системі
будуть синхронізовані.
При вимкненні Системи-господаря Система-гість також вимкнеться.

Для деактивації функції Stereo Pair
Скористайтесь «Sony | Music Center» і дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Підказка
Якщо не деактивувати цю функцію, при наступному ввімкненні системи вона буде намагатися відновити останнє
встановлене з’єднання.
Переключіться на кодек SBC при використанні функції Stereo Pair. Докладніше див. Вибір якості (кодека) відтворення
потокового аудіосигналу по BLUETOOTH.

Примітка
При використанні мікрофона або грі на гітарі на Системі-господареві звук не буде виводитися через Систему-гостя.
При використанні Stereo Pair на Системі-гостеві не працюють наступні операції:
Таймер сну
Автоматичний перехід у режим очікування
Блокування від дітей
Блокування вечірки
Gesture Control
Пом’якшення вокалу, керування тональністю та режим оцінки
Керування системою за допомогою пульта ДК
У разі перевстановлення однієї з двох систем під час використання функції Stereo Pair обов’язково вимкніть іншу систему.

Пов’язані розділи
Встановлення «Sony | Music Center»
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Посилення басового звука і створення більш потужного звуку (MEGA BASS)
Ви можете посилити басовий звук і прослуховувати музику з більш потужним звуком (MEGA BASS). На момент
придбання режим MEGA BASS включено.
1

Натискайте повторно MEGA BASS для вибору [BASS ON].
Висвітиться індикатор MEGA BASS.

Для виключення режиму MEGA BASS
Натискайте повторно MEGA BASS для вибору [BASS OFF].
Підказка
Ви також можете використовувати «Sony | Music Center» для включення/виключення режиму MEGA BASS.
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Вибір звукового поля
Ви можете регулювати звук, обираючи звукове поле.
1

Натискайте повторно SOUND FIELD +/- (або торкайтесь SOUND FIELD на системі) для вибору
потрібного звукового поля.

Для скасування звукового поля
Натискайте повторно SOUND FIELD +/- (або торкайтесь SOUND FIELD на системі) для вибору [FLAT].

Для вибору звукового поля FIESTA безпосередньо
Торкніться FIESTA на системі. Ця настройка створює звуковий ефект бенкетної зали.

Для вибору режиму Віртуальний футбол
Ви можете пережити відчуття присутності на стадіоні під час трансляції футбольного матчу.
Майте на увазі, що ви можете вибрати режим Віртуальний футбол тільки при використанні функцій AUDIO IN та
TV.
Натискайте повторно SOUND FIELD +/- (або торкайтесь SOUND FIELD на системі) під час перегляду трансляції
футбольного матчу.
[ON NARRATION]: Ви можете насолоджуватися захоплюючим відчуттям присутності на футбольному стадіоні
з бурхливими оплесками вболівальників.
[OFF NARRATION]: Можна насолоджуватися більш сильним ефектом присутності на футбольному стадіоні за
рахунок мінімізації рівня гучності голосу коментатора на додаток до підсилення шуму трибун.
Примітка
Якщо при виборі [OFF NARRATION] ви будете чути в контенті неприродні звуки, рекомендується вибрати [ON
NARRATION].
Ця функція не підтримує монофонічний звук.

Для створення власного звукового ефекту
Ви можете підвищити або понизити рівні певних частотних діапазонів, а потім зберегти налаштування у пам’яті, як
[CUSTOM EQ].

1. Натисніть OPTIONS.

На дисплеї з’явиться меню опцій.

2. Натискайте повторно
3. Натискайте повторно
потім натисніть

(вгору)/

(вгору)/
(введення).

(вниз) для вибору [CUSTOM EQ], а потім натисніть

(введення).

(вниз) для регулювання рівня еквалайзера або оточуючого звучання, а

4. Повторіть пункт 3 для регулювання рівня інших частотних діапазонів та ефекту об’ємного звучання.
Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Для вибору настройки індивідуального еквалайзера
Натискайте повторно SOUND FIELD +/- (або торкайтесь SOUND FIELD на системі) для вибору [CUSTOM EQ].
81

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»
Застосунок «Sony | Music Center» призначений для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Sony | Music
Center», за допомогою смартфона/iPhone.
Докладніше про «Sony | Music Center» див. за наступною URL-адресою:
https://www.sony.net/smcqa/

Операції, які можуть виконуватися на системі за допомогою «Sony | Music Center»
Зміна функцій системи
Перегляд музичного контенту диску та пристрою USB
Перегляд інформації диску, пристрою USB та FM-станції
Регулювання гучності
Керування відтворенням джерела у смартфоні або iPhone
Керування відтворенням диску та пристрою USB
Налаштування на FM-станцію та передвстановлення станцій
Зміна настройок звуку, діджей-ефекту і MEGA BASS
Налаштування таймера сну
Налаштування режиму підсвічування
Групування з іншими аудіосистемами (функція Stereo Pair / функція Бездротова Party Chain)
тощо.
Підказка
Можливості керування за допомогою «Sony | Music Center» відрізняються залежно від підключеного пристрою. Технічні
характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.
Обов’язково використовуйте найостаннішу версію застосунку.

Примітка
Якщо «Sony | Music Center» не працює належним чином, торкніться BLUETOOTH/
PAIRING на системі, щоб
завершити з’єднання по BLUETOOTH, а потім знову виконайте з’єднання по BLUETOOTH, щоб з’єднання по BLUETOOTH
функціонувало нормально.

Пов’язані розділи
Встановлення «Sony | Music Center»
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Встановлення «Sony | Music Center»
Встановіть «Sony | Music Center» на смартфон, iPhone тощо з App Store або з Google Play.
1

Завантажте «Sony | Music Center» з Google Play або App Store і встановіть його.

2

Після завершення встановлення запустіть «Sony | Music Center».

Підказка
Залежно від вашого контракту для завантаження застосунку може знадобитися оплата послуг зв’язку.

Пов’язані розділи
Що можна робити за допомогою «Sony | Music Center»
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Що можна робити за допомогою «Fiestable»
«Fiestable» являє собою застосунок для керування аудіопристроями Sony, сумісними з «Fiestable», зі смартфонів,
iPhone тощо.

Операції, які можуть виконуватися на системі за допомогою «Fiestable»
DJ Control
Ви можете додати більше діджей-ефектів і звук семплера до джерела, яке відтворюється на системі.
Illumination
Ви можете керувати підсвічуванням системи за допомогою додаткових настройок.
Karaoke
Ви можете активувати різні функції Karaoke.
Motion Control
Ви можете керувати системою, хитаючи смартфон, iPhone тощо.
Voice Control
Ви можете керувати системою, промовляючи передвстановлені голосові команди в мікрофон
смартфона/iPhone.
Party Light
Ви можете синхронізувати висвітлювання екрана кількох смартфонів/iPhone з підсвічуванням цієї системи.
Party People ranking
Вам присвоюється рейтинг на основі частоти використання системи.
Karaoke Ranking
Ви можете співати Karaoke і змагатися з іншими для досягнення рейтингу в топ-10.
Taiko Game Ranking
Ви можете грати в гру Taiko і змагатися з іншими для досягнення рейтингу в топ-10.
Party Playlist
Ви та ваші гості можуть додавати улюблені пісні в плейлист з кількох пристроїв BLUETOOTH.
Підказка
Можливості керування за допомогою «Fiestable» відрізняються залежно від підключеного пристрою. Технічні
характеристики та дизайн застосунку можуть змінюватися без попередження.
Обов’язково використовуйте найостаннішу версію застосунку.

Пов’язані розділи
Встановлення «Fiestable»
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Встановлення «Fiestable»
Встановіть «Fiestable» на смартфон, iPhone тощо з Google Play або з App Store.
1

Завантажте «Fiestable» з Google Play або App Store і встановіть його.

2

Після завершення встановлення запустіть «Fiestable» з екрана «Sony | Music Center».

Пов’язані розділи
Встановлення «Sony | Music Center»
Що можна робити за допомогою «Fiestable»
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Використання діджей-ефекту та семплера
Ви можете додати діджей-ефект та семплер до джерела музики.
1

Встановіть з’єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2

Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3

Торкніться [DJ Control].
Список діджей-ефектів з’явиться у верхній частині екрана, а список семплерів з’явиться в нижній частині.

4

Торкніться будь-якого зі значків діджей-ефектів або семплера.
Ви можете створити кумедний діджей-ефект або вивести звук семплера, переміщуючи палець всередині
позначеної області.

Для виключення діджей-ефекту
Торкніться [DJ Off].
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Персоналізація підсвічування
Ви можете задати шаблон і колір підсвічування для створення свого власного підсвічування за допомогою
«Fiestable».
1

Встановіть з’єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2

Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3

Торкніться [Illumination].
На екрані застосунку з’явиться список шаблонів підсвічування та палітра кольорів.

4

Торкніться будь-якого з шаблонів підсвічування.
Ви можете змінювати колір підсвічування та швидкість мигання, переміщуючи палець по палітрі кольорів.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

89

Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Досягнення і обмін рейтингами Party People ranking та отримання бонусних
функцій (Party King)
Система має унікальну функцію, яка автоматично записує використання системи.
Базуючись на використанні, система буде присвоювати вам рейтинг Party People ranking відповідно до
попередньо визначеного критерію. Що частіше ви користуєтесь системою, то вищим буде досягнутий вами
рейтинг.
Отримавши певний рейтинг Party People ranking, ви зможете поділитися досягнутим успіхом через соціальні
мережі.
За досягнуті успіхи система також нагородить вас бонусними функціями.
Примітка
Для використання цієї функції переконайтесь, що «Sony | Music Center» і «Fiestable» встановлено на вашому пристрої.

1

Встановіть з’єднання по BLUETOOTH між системою і вашим пристроєм.

2

Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».
Ви можете перевірити свій поточний рейтинг, вивчити бонусні функції, а також дізнатися, як досягти
наступного рейтингу.

Пов’язані розділи
Встановлення «Sony | Music Center»
Встановлення «Fiestable»
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
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Використання Voice Control через «Fiestable»
Ви можете керувати системою, промовляючи передвстановлені голосові команди, які з’являються на екрані
смартфона/iPhone.
Примітка
Підтримуються наступні мови:
Англійська/бразильська португальська/французька/німецька/італійська/польська/російська/іспанська
Якщо в смартфоні/iPhone встановлено мову, яка не підтримується, список передвстановлених голосових команд буде
відображатися англійською мовою.

1

Встановіть з’єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.
Переконайтесь у тому, що смартфон/iPhone підключено до Інтернету.

2

Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3

Торкніться [Voice Control via Fiestable].
Передвстановлені голосові команди з'являться на екрані застосунку.

4

Торкніться значка мікрофона на екрані застосунку.
Систему буде приглушено. Говоріть у мікрофон смартфона/iPhone. Ваш голос буде відправлено до
онлайнової служби перетворення мови в текст. Після завершення перетворення команду буде відправлено
назад у систему. Приглушення буде скасовано і система відреагує відповідно до команди.

Примітка
Voice Control через «Fiestable» не працює в наступних випадках:
Включено вбудовану демонстрацію звуку.
При відкриванні лотка для дисків.
Під час операцій передачі по USB або видалення.
Якщо онлайнова служба перетворення мови в текст недоступна, завершена або з‘єднання не встановлено.
Якщо мікрофон смартфона/iPhone використовується іншим застосунком.
Під час гри Taiko.

Пов’язані розділи
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
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Створення атмосфери підсвічування вечірки за допомогою «Fiestable»
Ви можете синхронізувати висвітлювання екрана і спалах кількох смартфонів/iPhone за допомогою цієї функції.
1

Увімкніть підсвічування системи.

2

Розпочніть відтворення музики.

3

Включіть функцію BLUETOOTH на смартфоні/iPhone.
Примітка
З'єднання по BLUETOOTH не потрібне, якщо ви не використовуєте кілька систем. Якщо ви хочете синхронізувати
свій смартфон/iPhone з конкретною системою, встановіть з’єднання по BLUETOOTH між смартфоном/iPhone і цією
системою.
Інакше перейдіть до пункту
і ваш смартфон/iPhone буде синхронізуватися з найближчою системою.
Не забудьте включити службу визначення місцезнаходження на вашому смартфоні/iPhone.

4

Запустіть «Fiestable» і торкніться «Party Light via Fiestable».
Висвітлювання екрана і спалах усіх смартфонів/iPhone будуть синхронно мигати.

Пов’язані розділи
Насолоджування музикою з підсвічуванням (Party Light/Speaker Light)
Спів та змагання в Караоке (Karaoke Ranking)
Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH (Party Playlist)
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Спів та змагання в Караоке (Karaoke Ranking)
Функцію підрахунку очок (режим оцінки) можна використовувати тільки при підключеному мікрофоні. Ваша оцінка
визначається за шкалою від 0 до 99 шляхом порівняння вашого голосу з джерелом музики.
1

Встановіть з’єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2

Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3

Торкніться [Karaoke].

4

Торкніться [Scoring Start].

5

Почніть відтворення музики на системі та співати пісню.

6

Торкніться [Mic Level], [Echo], [Key Control] або [Vocal] на екрані застосунку і відрегулюйте повзунок
для зміни рівня гучності мікрофона, інтенсивності відлуння, висоти або встановлення вокалу/невокалу відповідно до своїх уподобань.

7

Після співу протягом більше однієї хвилини торкніться [Scoring Stop], щоб побачити свою оцінку.
Вашу оцінку буде показано на екрані застосунку. Якщо ваша оцінка потрапляє до топ-10 рейтингу, застосунок
запропонує вам ввести ваше ім’я та назву пісні. Ви можете ввести до 16 алфавітно-цифрових символів для
імені та до 24 алфавітно-цифрових символів для назви пісні.
Потім буде відображено ваш рейтинг.
Якщо ви відтворюєте джерело із застосунків смартфона, назву пісні може бути автоматично обрано з
джерела.

Для скидання рейтингу
Торкніться значка Ranking на екрані застосунку.
З’явиться список Ranking. Торкніться значка скидання для перевстановлення списку.
Примітка
Якщо ваша оцінка дорівнює 0, вона не потрапить до рейтингу.
Karaoke Ranking не працює в наступних випадках:
Якщо мікрофон не підключено до системи.
Якщо система перебуває в режимі Taiko.
Karaoke Ranking автоматично буде виключено, якщо:
Ви відключите мікрофон від системи.
Ви натиснете TAIKO на системі.
Ви натиснете FUNCTION для переключення функції.
94
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Створення плейлиста з кількох пристроїв BLUETOOTH (Party Playlist)
Party Playlist являє собою функцію, що безперервно відтворює пісні, які вподобали гості на своїх смартфонах, у
порядку їхньої реєстрації.
1

Встановіть з’єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2

Переконайтесь у тому, що смартфон/iPhone підключено до мережі Wi-Fi.

3

Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

4

Торкніться [Party Playlist].

5

Виконайте інструкції на екрані.

Для додавання пісень до плейлиста другим та наступними гостями
1. Переконайтесь у тому, що смартфони/iPhone гостей підключені до тієї самої мережі Wi-Fi.
2. Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».
3. Виконайте інструкції на екрані.
Примітка
Обов’язково використовуйте функцію Party Playlist у захищеній мережі Wi-Fi.
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Змагання у грі Taiko (Taiko Game Ranking)
Ви можете грати в гру Taiko і змагатися з іншими гравцями для досягнення рейтингу в топ-10.
1

Встановіть з’єднання по BLUETOOTH між системою і смартфоном/iPhone.

2

Запустіть «Sony | Music Center» і торкніться значка «Fiestable».

3

Торкніться [Taiko Game Ranking].
На екрані смартфона/iPhone буде відображено поточну таблицю лідерів.

4

Торкніться [Play] і почніть грати у гру Taiko.
Виконайте пункт 2 і 3 розділу «Гра в гру Taiko» у главі Гра на барабані (Taiko).
Після завершення гри на екрані смартфона/iPhone буде показано вашу оцінку. Якщо ваша оцінка потрапляє
до топ-10 рейтингу, застосунок запропонує вам ввести ваше ім’я. Довжина імені обмежується тільки 16
алфавітно-цифровими символами.
Потім буде відображено ваш рейтинг.

Для скидання рейтингу
Торкніться [RESET] на екрані застосунку.
Примітка
Якщо ви активували гру Taiko за допомогою TAIKO на системі, вашу оцінку не буде записано до рейтингу.
Якщо ваша оцінка дорівнює 0, вона не потрапить до рейтингу.
Taiko Game Ranking не працює в наступних випадках:
Якщо ви активували гру Taiko за допомогою TAIKO на системі.
При відкриванні лотка для дисків.
Під час операцій передачі по USB або видалення.
Taiko Game Ranking автоматично буде виключено, якщо:
Ви натиснете TAIKO на системі.
З'єднання по BLUETOOTH відключено.
Ви отримали вхідний виклик.

Пов’язані розділи
Гра на барабані (Taiko)
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Керування операціями за допомогою Gesture Control
Ви можете керувати операціями, проводячи рукою над датчиком GESTURE CONTROL на системі.
1

Торкніться GESTURE ON/OFF на системі для вибору режиму жестів (GESTURE 1/GESTURE 2).
[GESTURE1]:
Gesture controls для режиму PLAYBACK, DJ, SAMPLER і KARAOKE
[GESTURE2]:
Gesture controls для керування тональністю джерела музики або вашого голосу під час співу в мікрофон

2

Коли система перебуває в режимі GESTURE 1, торкніться PLAYBACK, DJ, SAMPLER або KARAOKE на
системі для вибору режиму.
Якщо система перебуває в режимі PLAYBACK, кілька разів торкніться FUNCTION на системі для вибору
потрібної функції.

3

Проведіть рукою над датчиком GESTURE CONTROL.

Для деактивації Gesture Control
Кілька разів торкніться GESTURE ON/OFF на системі для вибору [OFF].
Примітка
Не торкайтесь і не контактуйте з датчиком GESTURE CONTROL під час виконання руху рукою.
Діджей-ефект автоматично буде виключено після того, як ви:
деактивуєте Gesture Control.
зміните режим на PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE.
вимкнете систему.
переключите функцію.
активуєте або деактивуєте функцію Бездротова Party Chain.
зміните звукове поле.
скористаєтесь пом’якшенням вокалу.
зміните тональність (керування тональністю).
Якщо ви активуєте діджей-ефект під час пересилання, звуковий ефект не буде передано на пристрій USB.
Не торкайтесь і не контактуйте з датчиком GESTURE CONTROL при проведенні рукою вгору або вниз над ним.
Жоден із рухів для режиму GESTURE 1 не працює в режимі GESTURE 2.
Режим GESTURE 2 автоматично буде виключено після того, як ви:
активуєте режим Taiko.
зміните режим на PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ.
99

включите діджей-ефект.
включите режим гітари. *1
виберете звукове поле FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME. *2
включите режим Віртуальний футбол. *2
вимкнете систему.
переключите функцію.
Тональність вашого голосу або музики повернеться до стану за замовчуванням, коли ви приберете руку від датчика
GESTURE CONTROL.
*1 Тільки під час режиму MIC PITCH CONTROL.
*2 Тільки під час режиму MUSIC PITCH CONTROL.

Пов’язані розділи
Використання Gesture Control для керування відтворенням, діджей-ефектом, семплером і караоке (GESTURE
1)
Використання Gesture Control для керування тональністю вашого голосу або джерела музики (GESTURE 2)
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Використання Gesture Control для керування відтворенням, діджей-ефектом,
семплером і караоке (GESTURE 1)
Якщо система перебуває в режимі GESTURE 1, ви можете вибирати з наступних режимів.
Режим PLAYBACK
Режим DJ
Режим SAMPLER
Режим KARAOKE

Для режиму PLAYBACK:
Ви можете керувати основним відтворенням під час відтворення музики з диска, пристрою USB або пристрою
BLUETOOTH.
Щоб

Проведіть рукою в цьому напрямку

Перейти назад
Перейти вперед
Відтворити
Зупинити
Збільшити гучність
Зменшити гучність

Для режиму DJ:
Ви можете вибрати діджей-ефект для створення атмосфери вечірки.
Щоб

Проведіть рукою в цьому напрямку

Вибрати FLANGER *1
Вибрати ISOLATOR *2
Вибрати WAH *3
Вибрати PAN *4
Збільшити рівень вибраного ефекту
Зменшити рівень вибраного ефекту
*1
*2

Створення сильного фланжерного ефекту, схожого на гудіння реактивного літака.
Вилучення частот певного діапазону шляхом регулювання інших частотних діапазонів. Наприклад, коли потрібно зосередитись на
вокалі.
*3 Створення спеціального звукового ефекту «вау-вау» шляхом автоматичного збільшення та зменшення частоти фільтра.

101

*4

Створення відчуття того, що звук рухається навколо динаміків між лівим та правим каналами.

Для виключення діджей-ефекту
Проведіть рукою над датчиком GESTURE CONTROL у тому самому напрямку, що й під час вибору діджей-ефекту.

Для режиму SAMPLER:
Ви можете виводити звукові ефекти встановленого в системі семплера.
Щоб

Проведіть рукою в цьому напрямку

«Come On!»
«Let’s Go!»
Відтворити звуковий ефект ріжка регі
Відтворити звуковий ефект фейзера
Відтворити звуковий ефект дряпання
Відтворити звуковий ефект аудиторії

Регулювання рівня семплера
1. Натисніть OPTIONS.
2. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [SAMPLER], а потім натисніть

3. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для регулювання рівня звуку семплера, а потім натисніть

(введення).

(введення).

Для режиму KARAOKE
Ви можете керувати наступними функціями караоке.
Щоб

Проведіть рукою в цьому напрямку

Знизити тональність пісні ( (бемоль))
Підвищити тональність пісні (

(дієз))

Збільшити гучність мікрофона
Зменшити гучність мікрофона
Вивести звук оплесків
Вивести звук освистування

Пов’язані розділи
Використання Gesture Control для керування тональністю вашого голосу або джерела музики (GESTURE 2)
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Використання Gesture Control для керування тональністю вашого голосу або
джерела музики (GESTURE 2)
Коли система перебуває в режимі GESTURE 2, ви можете змінювати тональність відтворюваної пісні або вашого
голосу через мікрофон, підключений до системи.

Якщо мікрофон не підключено до системи:
Ви можете змінювати тональність джерела музики, яка відтворюється.
Щоб

Піднімання або опускання руки над датчиком

Знизити тональність джерела музики ( (бемоль))
Підвищити тональність джерела музики (

(дієз))

Якщо мікрофон підключено до системи:
Ви можете змінювати тональність голосу через мікрофон.
Щоб

Піднімання або опускання руки над датчиком

Знизити тональність голосу ( (бемоль))
Підвищити тональність голосу (

(дієз))

Пов’язані розділи
Використання Gesture Control для керування відтворенням, діджей-ефектом, семплером і караоке (GESTURE
1)
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Короткочасна деактивація регуляторів на системі (Блокування вечірки)
Ви можете деактивувати регулятори (крім
(живлення)) на системі на 30 секунд, щоб витерти верхню панель.
Для використання цієї функції переконайтесь, що вибрано режим GESTURE 1.
1

Утримуйте руку над датчиком GESTURE CONTROL на системі більше 5 секунд.
На дисплеї з’явиться [PARTY LOCK ON].
Щоб вимкнути функцію блокування вечірки, утримуйте руку над датчиком GESTURE CONTROL на системі
більше 5 секунд, поки на дисплеї не з’явиться [PARTY LOCK OFF].

Примітка
Доки задіяно функцію блокування вечірки, індикацію верхньої панелі системи буде вимкнено.
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Спів під караоке
Ви можете насолоджуватися співом під караоке за допомогою функції Karaoke.
1

Натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення
рівня гучності мікрофона до мінімального рівня.

2

Кілька разів торкніться GUITAR на системі для вибору [OFF].

3

Підключіть мікрофон (не додається) до гнізда MIC1 або MIC2/GUITAR на системі.
Підключіть ще один додатковий мікрофон, якщо хочете співати дуетом.

4

Розпочніть відтворення музики і відрегулюйте гучність мікрофона.
Натискайте повторно MIC ECHO для коригування ефекту вiдлуння.

5

Почніть співати під супровід музики.

Примітка
Якщо виникне мікрофонний ефект, система автоматично зменшить звук мікрофона на кілька секунд.
Якщо мікрофонний ефект триває, зробіть наступне:
Перемістіть мікрофон подалі від системи.
Спрямуйте мікрофон в інший бік.
Натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі).
Натискайте повторно MIC ECHO для коригування рівня вiдлуння.
Звук мікрофона не буде передаватися на пристрій USB під час передачі по USB.
Ви не можете регулювати рівень гучності мікрофона за допомогою
(гучність) +/- (VOLUME -/+ на системі). Натискайте
повторно MIC LEVEL +/- (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL -/+ на системі) для регулювання рівня гучності мікрофона.
При використанні функції Бездротова Party Chain або Stereo Pair звук від мікрофона виводиться тільки через систему, до
якої підключено мікрофон.
У разі надзвичайно гучного звуку через мікрофон можливе його спотворення. Натискайте повторно MIC LEVEL - (або
торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення гучності мікрофона.

Пов’язані розділи
Використання тримача(ів) мікрофона
Різні функції для караоке
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Різні функції для караоке
Ви можете використовувати різні функції для караоке.

Пом’якшення вокалу
Ви можете зменшити гучність вокалу в джерелі стереозвуку.

Для активації функції пом’якшення вокалу
Натискайте повторно VOCAL FADER (або утримуйте натиснутою VOICE CHANGER/
системі) для вибору [ON V ˎFADER].

VOCAL FADER на

Для скасування функції пом’якшення вокалу
Натискайте повторно VOCAL FADER для вибору [OFF].

Керування тональністю
Ви можете змінити тональність пісні, яку співаєте.

Для зміни тональності пісні
Натискайте KEY CONTROL (бемоль)/

(дієз) для підбору свого вокального діапазону.

Режим оцінки
Функцію підрахунку очок (режим оцінки) можна використовувати тільки при підключеному мікрофоні. Ваша оцінка
визначається за шкалою від 0 до 99 шляхом порівняння вашого голосу з джерелом музики.

Для оцінки вашого співу
1. Розпочніть відтворення музики.
2. Натисніть SCORE перед виконанням пісні.
3. Після співу протягом більше однієї хвилини знову натисніть SCORE, щоб побачити свою оцінку.

Маскіратор голосу
Ви можете змінити голос під час розмов або співу в мікрофон.

Для активації функції маскіратора голосу
Натискайте повторно VOICE CHANGER для зміни голосового ефекту.

Для скасування функції маскіратора голосу
Натискайте повторно VOICE CHANGER для вибору [OFF].

Вiдлуння мікрофона
Ви можете додати ефект вiдлуння до свого голосу під час співу в мікрофон.

Для додавання ефекту вiдлуння
Натискайте повторно MIC ECHO для коригування ефекту вiдлуння.
107

Пов’язані розділи
Спів під караоке
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Насолоджування звуком гітари
Ви можете прослуховувати звучання гітари (не додається), підключивши гітару до гнізда MIC2/GUITAR на системі.
Ви також можете одночасно грати на гітарі та співати, підключивши мікрофон до гнізда MIC1 на системі. Крім того,
ви можете змінити звучання гітари, вибравши гітарний ефект.
1

Натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення
рівня гучності гітари.

2

Використовуйте кабель інструмента (не додається) для підключення гітари до гнізда MIC2/GUITAR на
системі.

3

Натискайте повторно GUITAR на системі для вибору гітарного ефекту, який потрібно застосувати.
[CLEAN]: Оригінальний звук гітари. Рекомендується для електричної гітари або електроакустичної гітари.
[O ˎDRIVE]: Спотворений звук, схожий на перенавантажений гітарний підсилювач. Рекомендується для
електричної гітари.
[BASS]: Оригінальний звук гітари. Рекомендується для бас-гітари.

4

Розпочніть грати на гітарі та відрегулюйте гучність гітари.
Звук гітари виводитиметься через систему.

Для виключення режиму гітари
Кілька разів торкніться GUITAR на системі для вибору [OFF].
Примітка
При використанні електроакустичної гітари з ефектом [O ˎDRIVE] може виникнути мікрофонний ефект. Натискайте
повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на системі) для зменшення гучності гітари. Або
переключіться на інший гітарний ефект.
Перед відключенням гітари від системи натискайте повторно MIC LEVEL - (або торкайтесь MIC/GUITAR LEVEL - на
системі) для зменшення гучності гітари.
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Гра на барабані (Taiko)
Ви можете грати на віртуальному барабані, використовуючи верхню панель системи як ігрову поверхню барабана.
Примітка
Легко стукайте руками по верхній панелі. Не використовуйте інші предмети, наприклад палички, оскільки це призведе до
появи подряпин на поверхні верхньої панелі.
Тиск, який докладається під час постукування по верхній панелі, не впливає на рівень гучності в режимі Taiko.
При активації режиму Taiko гучність Taiko відповідає поточному рівню гучності системи.
У режимі Taiko регулятори на системі будуть деактивовані, за винятком
на пульті ДК для зміни функції або гучності джерела музики.

1

(живлення) та TAIKO. Використовуйте кнопки

Натискайте повторно TAIKO на системі для вибору [TAIKO].
Верхня панель висвічується 4 різними кольорами залежно від зони.

2

Постукайте по зоні 1, 2, 3 або 4, або проведіть рукою над датчиком GESTURE CONTROL.
Доступні рухи проведення рукою:
Справа наліво (

)

Зліва направо (

)

Знизу вгору (
Згори вниз (
3

)
)

Проведіть рукою над датчиком GESTURE CONTROL у напрямку за годинниковою стрілкою (
проти годинникової стрілки ( ) для регулювання гучності барабану.

) або

Гра в гру Taiko
У цій грі вам потрібно постукувати по верхній панелі відповідно до комбінації світлового покажчика ( ), яка
з’являється навколо датчика GESTURE CONTROL. Ваша оцінка обчислюється за шкалою від 0 до 100 залежно
110

від числа правильно виконаних дій.

: Світловий покажчик

1. Натискайте повторно TAIKO на системі доти, доки на дисплеї не почне мигати [GAME 5].

Система почне зворотній відлік від 5 секунд і гра розпочнеться, коли на дисплеї почне мигати [START].

2. Постукайте по зоні 1, 2, 3 або 4 відповідно до комбінації світлового покажчика.
Світловий покажчик буде мигати 3 рази.
Вам потрібно постукати по правильній зоні під час мигання в третій раз.
Приклад постукування для зони 4

1. Слідкуйте за світловим покажчиком, який мигає комбінацією зеленого кольору.

2. Світловий покажчик ще раз мигне тією самою комбінацією зеленого кольору.

3. Постукайте по зоні, яка пов'язана з миганнями світлового покажчика, саме в той момент, коли колір мигань
зміниться з зеленого на синій.

111

Слідкуйте за тим, щоб постукувати по правильній зоні саме в той момент, коли світловий покажчик мигає синім
кольором.
Комбінація світлового покажчика

Зона для постукування

1

2

3

4

3. Продовжуйте гру протягом 50 секунд.

Після завершення гри на дисплеї з’явиться оцінка.

Для деактивації гри Taiko
Натискайте повторно TAIKO на системі доти, доки не згасне світловий покажчик.
112

Пов’язані розділи
Змагання у грі Taiko (Taiko Game Ranking)
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Використання таймера сну
Система автоматично вимкнеться через передвстановлений час.
1

Натискайте повторно SLEEP для вибору потрібного часу.

Для скасування таймера сну
Натискайте повторно SLEEP для вибору [OFF].
Підказка
Для перевірки часу, який залишився до вимкнення системи, натисніть SLEEP.
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Насолоджування музикою з підсвічуванням (Party Light/Speaker Light)
Система підсвічується разом з музикою, оживляючи атмосферу. На момент придбання цю настройку включено.
1

Під час відтворення натискайте повторно PARTY LIGHT для вибору [LED ON].
Частини системи, що виділено на малюнку нижче, будуть підсвічуватися.

2

Натискайте повторно LIGHT MODE для вибору потрібного режиму підсвічування.
Якщо активовано функцію Бездротова Party Chain або Stereo Pair, режим підсвічування відрізняється.

Для вимкнення підсвічування
Натискайте повторно PARTY LIGHT для вибору [LED OFF].
Примітка
Не дивіться безпосередньо на компонент, який випромінює світло, при ввімкненому підсвічуванні.
Якщо підсвічування занадто яскраве, увімкніть світло в кімнаті або вимкніть підсвічування.
Ви можете ввімкнути або вимкнути підсвічування, коли включено демонстрацію.

Пов’язані розділи
Виключення режиму демонстрації

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

115

Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Використання голосової вказівки
ВАЖЛИВО: ГОЛОСОВА ВКАЗІВКА ДЛЯ ЦІЄЇ СИСТЕМИ ДОСТУПНА ТІЛЬКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
1

Натисніть OPTIONS.

2

Натискайте повторно
(введення).

3

Натисніть

(вгору)/

(вгору)/

(вниз) для вибору [VOICE GUIDANCE], а потім натисніть

(вниз) для вибору [ON], а потім натисніть

(введення).

Активується голосова вказівка.
Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.
Залежно від стану системи голосові вказівки виводяться системою наступним чином:
При налаштуванні системи в режим сполучення: «BLUETOOTH pairing»
При підключенні до пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH connected»
При відключенні від пристрою BLUETOOTH: «BLUETOOTH disconnected»

Для деактивації голосової вказівки
Виберіть [OFF] у пункті

.

Для регулювання рівня звуку голосової вказівки
1. Натисніть OPTIONS.
2. Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [SAMPLER], а потім натисніть

(введення).

3. Натискайте повторно

(вгору)/ (вниз) для регулювання рівня голосової вказівки, а потім натисніть
(введення).
Для виходу з меню опцій натисніть OPTIONS.

Примітка
Рівень гучності голосової вказівки змінюється відповідно до рівня гучності системи. Однак у деяких випадках рівень
гучності голосової вказівки може не змінюватися.
У деяких випадках може виникати затримка під час виведення голосової вказівки або голосова вказівка може не
працювати.
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Деактивація регуляторів на системі (Блокування від дітей)
Ви можете відключити регулятори (крім
боку дітей.
1

Утримуйте натиснутою

(живлення)) на системі для запобігання неправильного керування з

(стоп) на системі більше 5 секунд.

На дисплеї з’явиться [CHILD LOCK ON].

Для виключення функції блокування від дітей
Утримуйте натиснутою

(стоп) на системі більше 5 секунд до появи на дисплеї [CHILD LOCK OFF].

Примітка
Функцію блокування від дітей буде автоматично виключено при від'єднанні шнура живлення змінного струму (мережевого
шнура).
Функцію блокування від дітей неможливо активувати, коли відкрито лоток для дисків.
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Прослуховування вбудованої демонстрації звуку
Утримуйте натиснутою (відтворення) на системі більше 2 секунд.
Буде відтворено вбудовану демонстрацію звуку.

Щоб зупинити демонстрацію
Торкніться

(стоп) на системі.
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Настройки меню
Ви можете регулювати різні настройки в меню налаштування.
Для входу в меню налаштування утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP при зупиненому відтворенні у
функції DVD/CD або USB.
На екрані телевізора з’явиться меню налаштування. Використовуйте (вгору)/ (вниз) і
(введення) для
навігації в меню налаштування.
Для виходу з меню утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.
Пункти, що відображаються, залежать від країни або регіону.
Примітка
Настройки відтворення, що зберігаються на диску, мають пріоритет перед настройками меню налаштування. Тому деякі
настройки меню налаштування не можуть бути виконані.

Налаштування мови – [LANGUAGE SETUP]
[OSD]
[MENU]
(для DVD
VIDEO)

Встановлення мови екранної індикації.

Встановлення мови для меню DVD.

[AUDIO]
(для DVD
VIDEO)

Переключення мови звукової доріжки.
Якщо обрати [ORIGINAL], буде вибрано мову, що має пріоритет на диску.

[SUBTITLE]
(для DVD
VIDEO)

Переключення мови субтитрів.
Якщо обрати [AUDIO FOLLOW], мова субтитрів змінюється відповідно до вибраної мови
звукової доріжки.

Примітка
Якщо обрано [OTHERS
] у [MENU], [AUDIO] та [SUBTITLE], введіть код мови за допомогою цифрових кнопок.
Для отримання інформації про код мови див. Список кодів мов.

Налаштування екрана телевізора – [VIDEO SETUP]
[TV TYPE]
(для DVD VIDEO)

Виберіть цей параметр при підключенні широкоекранного телевізора або
телевізора з функцією широкоформатного режиму.

[16:9]*1
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[4:3
LETTER
BOX]

Виберіть цей параметр при підключенні телевізора з екраном 4:3 без
функції широкоформатного режиму. Відображення широкоекранного
зображення з чорними смугами вгорі та внизу.

Виберіть цей параметр при підключенні телевізора з екраном 4:3 без
функції широкоформатного режиму. Відображення зображення у повну
висоту на весь екран з обрізаними боками.
[4:3 PAN
SCAN]

[FULL]*1

Виберіть цей параметр при підключенні телевізора з функцією
широкоформатного режиму. Зображення екрана 4:3 відображається зі
співвідношенням сторін 16:9 навіть на широкоекранному телевізорі.
Зміна розміру зображення відповідно до розміру екрана зі збереженням
початкового співвідношення сторін зображення. При виведенні
зображення екрана 4:3 з лівого і правого боку відображаються чорні
смуги.

[4:3 OUTPUT]
(для DVD VIDEO)
[NORMAL]

[COLOR

SYSTEM(VIDEO CD)]*2
(для VIDEO CD)
(Крім моделей для
Латинської Америки,
Бразилії, Європи та
Росії)

[PAUSE MODE]
(для DVD VIDEO)

*1
*2

[AUTO]*1

Виведення відеосигналу відповідно до системи кольорового телебачення
диска. Виберіть цю настройку для телевізора з системою DUAL.

[PAL]

Виведення відеосигналу в системі PAL.

[NTSC]

Виведення відеосигналу в системі NTSC.

[AUTO]*1

Зображення, включно з об’єктами, що динамічно рухаються, виводиться
без тремтіння. Зазвичай обирайте цю настройку.

[FRAME]

Зображення, включно з об’єктами, що не рухаються динамічно,
виводиться з високою роздільною здатністю.

Настройка за замовчуванням
Докладніше див. Підключення телевізора.

Налаштування опцій аудіосигналу – [AUDIO SETUP]
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[AUDIO DRC]
(для DVD
VIDEO)
(Стиснення
динамічного
діапазону)
[TRACK
SELECTION]
(для DVD
VIDEO)
[A/V SYNC]
DVD
VIDEO/VIDEO
CD/DATA
CD/DATA DVD)
(Тільки
відеофайли)
[DOWNMIX]
(для DVD
VIDEO)

*

[OFF]*

Виключено.

[STANDARD]

Обирайте під час перегляду кінофільмів з низькою гучністю пізно ввечері.
Динамічний діапазон стискається, як передбачено інженером звукозапису.

[OFF]*

Без встановлення пріоритету.

[AUTO]

Встановлення пріоритету звукової доріжки, яка містить найбільшу кількість
каналів, при відтворенні диска DVD VIDEO, на якому записано кілька
аудіоформатів (PCM, MPEG аудіо або Dolby Digital).

[OFF]*

Без регулювання.

[ON]

Регулювання затримки між зображенням і звуком, якщо звук не
синхронізований із зображенням, яке відображається.

[NORMAL]*

Виведення багатоканального звуку у вигляді 2-канального стереосигналу.

[DOLBY
SURROUND]

Виведення багатоканального звуку у вигляді 2-канального сигналу об’ємного
звучання.

Настройка за замовчуванням

Примітка
[DOWNMIX] використовується тільки для Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC на системі.

Налаштування системи – [SYSTEM SETUP]

[SCREEN
SAVER]

[BACKGROUND]

[PARENTAL
CONTROL]
[MULTI-DISC
RESUME]
(для DVD
VIDEO/VIDEO
CD)

[ON]*

Якщо приблизно 15 хвилин ви не використовуєте систему, з’явиться
(гучність) +/- (або торкніться
зображення екранної заставки. Натисніть
VOLUME -/+ на системі) для виходу з режиму екранної заставки.

[OFF]

Виключено.

[JACKET

PICTURE]*

У вигляді фону з’явиться записане на диску зображення обкладинки
(нерухоме зображення).

[GRAPHICS]

У вигляді фону з’явиться збережене в системі передвстановлене зображення.

[BLUE]

Фон синього кольору.

[BLACK]

Фон чорного кольору.

Встановлення обмежень відтворення. Докладніше див. Обмеження відтворення з диска
(Батьківський контроль).
[ON]*

Зберігає в пам’яті місце відновлення відтворення для 6 дисків.

[OFF]

Відтворення почнеться з місця відновлення відтворення тільки для наявного
диска в системі.
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[RESET]

*

Повертає настройки меню налаштування до настройок за замовчуванням. Докладніше див.
Повернення настройок меню налаштування до настройок за замовчуванням.

Настройка за замовчуванням

Налаштування опцій HDMI – [HDMI SETUP]
[AUTO(1920x1080p)]*1

Виведення відеосигналів
відповідно до роздільної
здатності телевізора.

[1920x1080i]/[1280x720p]/[720x480p]*2/[720x480/576p]*3

Виведення відеосигналів
відповідно до вибраної
настройки роздільної
здатності.

[YCBCR]*1

Виведення відеосигналів
YCBCR.

[RGB]

Виведення відеосигналів
RGB.

[AUTO]*1

Виведення аудіосигналів в
оригінальному форматі
через Роз’єм HDMI OUT (TV)
ARC на системі.

[PCM]

Виведення сигналів 2канальної лінійної PCM
через Роз’єм HDMI OUT (TV)
ARC на системі.

[ON]*1

Активовано функцію
Контроль по HDMI. Ви
можете здійснювати спільне
керування системою і
телевізором, підключеним за
допомогою кабелю HDMI.

[OFF]

Виключено.

[HDMI RESOLUTION]

[YCBCR/RGB(HDMI)]

[AUDIO(HDMI)]

[CONTROL FOR HDMI]

[AUDIO RETURN
CHANNEL]
(Доступно при
встановленні
[CONTROL FOR HDMI]
у [ON])

[STANDBY LINKED TO
TV]
(Доступно при
встановленні
[CONTROL FOR HDMI]
у [ON])

Ви можете прослуховувати
звук телевізора через
динаміки системи.
Встановіть цю функцію, якщо
систему підключено до
роз’єму HDMI IN телевізора,
сумісного з функцією
реверсивного звукового
каналу (ARC).

[ON]*1

[OFF]

Виключено.

[AUTO]*1

У разі вимкнення телевізора
система автоматично
вимкнеться за таких умов:
Під час відтворення відео
для функції DVD/CD або
USB.
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При зупиненні
відтворення аудіосигналу
для функції DVD/CD або
USB.
При виборі функції
телевізора.

*1
*2
*3

[ON]

Незалежно від цієї функції
система автоматично
вимкнеться при вимкненні
телевізора.

[OFF]

Система не вимкнеться при
вимкненні телевізора.

Настройка за замовчуванням
Тільки моделі для Латинської Америки.
Для інших моделей.
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Про індикатори
Індикатор BLUETOOTH
Висвічується

З'єднання по BLUETOOTH встановлено.

Мигає двічі поспіль

Система перейшла в режим сполучення.

Повільно мигає

Система очікує пристрою BLUETOOTH для підключення.

Індикатор MEGA BASS
Висвічується

Режим MEGA BASS включено.

Вимкнений

Режим MEGA BASS виключено.

Пов’язані розділи
Основний модуль
Насолоджування бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем (функція Бездротова Party
Chain)
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Оновлення передвстановленого програмного забезпечення
У майбутньому програмне забезпечення цієї системи може бути оновлено. Ви можете оновити передвстановлене
програмне забезпечення системи з веб-сайта підтримки. Виконайте онлайн-інструкції для оновлення програмного
забезпечення.
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Список кодів регіонів для батьківського контролю
Код

Регіон

Код

Регіон

Код

2044

Аргентина

2115

Данія

2304

2047

Австралія

2165

Фінляндія

2046

Австрія

2174

2057

Бельгія

2070

Регіон

Код

Регіон

Корея

2436

Португалія

2363

Малайзія

2489

Росія

Франція

2362

Мексика

2501

Сінгапур

2109

Німеччина

2376

Нідерланди

2149

Іспанія

Бразилія

2248

Індія

2390

Нова Зеландія

2499

Швеція

2079

Канада

2238

Індонезія

2379

Норвегія

2086

Швейцарія

2090

Чилі

2254

Італія

2427

Пакистан

2528

Таїланд

2092

Китай

2276

Японія

2424

Філіппіни

2184

Великобританія
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Список кодів мов
Список кодів мов відповідає стандарту ISO 639:1988 (E/F).
Код

Мова

Код

Мова

Код

Мова

Код

Мова

1027

Афарська

1186

Гельська

1350

Малаялам

1513

Свазі

1028

Абхазька

1194

Галісійська

1352

Монгольська

1514

Сесото

1032

Африкаанс

1196

Гуарані

1353

Молдавська

1515

Сунданська

1039

Амхарська

1203

Гуджараті

1356

Маратхі

1516

Шведська

1044

Арабська

1209

Хауса

1357

Малайська

1517

Суахілі

1045

Ассамська

1217

Хінді

1358

Мальтійська

1521

Тамільська

1051

Аймарська

1226

Хорватська

1363

Бірманська

1525

Телугу

1052

Азербайджанська

1229

Угорська

1365

Науру

1527

Таджицька

1053

Башкирська

1233

Вірменська

1369

Непальська

1528

Тайська

1057

Білоруська

1235

Інтерлінгва

1376

Нідерландська

1529

Тигринья

1059

Болгарська

1239

Інтерлінгве

1379

Норвезька

1531

Туркменська

1060

Бігарі

1245

Інупіак

1393

Окситанська

1532

Тагальська

1061

Біслама

1248

Індонезійська

1403

(Афан) Оромо

1534

Тсвана

1066

Бенгалі; Бенгальська

1253

Ісландська

1408

Орія

1535

Тонганська

1067

Тибетська

1254

Італійська

1417

Пенджабська

1538

Турецька

1070

Бретонська

1257

Іврит

1428

Польська

1539

Тсонга

1079

Каталонська

1261

Японська

1435

Пашто; Пушту

1540

Татарська

1093

Корсиканська

1269

Ідиш

1436

Португальська

1543

Чві

1097

Чеська

1283

Яванська

1463

Кечуа

1557

Українська

1103

Валлійська

1287

Грузинська

1481

Ретороманська

1564

Урду

1105

Данська

1297

Казахська

1482

Кірунді

1572

Узбецька

1109

Німецька

1298

Гренландська

1483

Румунська

1581

В’єтнамська

1130

Бхутані

1299

Кхмерська

1489

Російська

1587

Волапюк

1142

Грецька

1300

Каннада

1491

Руандійська

1613

Волоф

1144

Англійська

1301

Корейська

1495

Санскрит

1632

Коса

1145

Есперанто

1305

Кашмірська

1498

Сіндгі

1665

Йоруба

1149

Іспанська

1307

Курдська

1501

Санго

1684

Китайська
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Код

Мова

Код

Мова

Код

Мова

Код

Мова

1150

Естонська

1311

Киргизька

1502

Сербохорватська

1697

Зулу

1151

Баскійська

1313

Латинська

1503

Сингальська

1703

Не вказано

1157

Перська

1326

Лінгала

1505

Словацька

1165

Фінська

1327

Лаоська

1506

Словенська

1166

Фіджійська

1332

Литовська

1507

Самоанська

1171

Фарерська

1334

Латвійська; Латиська

1508

Шона

1174

Французька

1345

Малагасійська

1509

Сомалійська

1181

Фризька

1347

Маорі

1511

Албанська

1183

Ірландська

1349

Македонська

1512

Сербська
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Що можна зробити для вирішення проблеми?
Якщо система не працює, як очікується, спробуйте виконати наступні пункти для вирішення проблеми.
Знайдіть опис ознак проблеми в даному Довідка і спробуйте будь-які з перелічених методів усунення.
Виконайте перевстановлення системи. (Див. Система не працює належним чином..)
Знайдіть інформацію з цієї проблеми на веб-сайті підтримки покупців.
Перейдіть до веб-сайтів підтримки, щоб отримати інформацію про систему.
Для користувачів у Америці:
https://www.sony.com/am/support
Для користувачів в Європі:
https://www.sony.eu/support
Для користувачів в інших країнах/регіонах:
https://www.sony-asia.com/support
Примітка
У випадку заміни певних деталей під час ремонту, ці деталі сервісний персонал може залишити у себе.

Пов’язані розділи
Система не працює належним чином.
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Про функцію самодіагностики
При активації функції самодіагностики на екрані телевізора або дисплеї з’являється сервісний номер. Сервісний
номер складається з літер і цифр (наприклад, C 13 50). Див. наступну таблицю стосовно причини та методу
усунення.
Перші 3 символи
сервісного номера

Причина та метод усунення

C 13

Цей диск брудний.
Очистіть диск м’якою тканиною.

C 31

Диск вставлено неправильно.
Вимкніть і знову ввімкніть систему. Після цього вставте диск правильно.

E XX
(XX являє собою
число)

Щоб уникнути порушення роботи, система виконала функцію самодіагностики.
Зверніться до найближчого дилера Sony або до місцевого уповноваженого сервісного
центру Sony і повідомте 5-значний сервісний номер.
Приклад: E 61 10

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Про повідомлення
Під час роботи на дисплеї може з’явитися або почати блимати одне з наступних повідомлень.
Повідомлення

Причина
Вставлено диск, який неможливо відтворити.

CANNOT PLAY

CODE
01/SGNL ERR

Завантажено DVD VIDEO з кодом регіону, який не підтримується.
Через роз’єм HDMI IN (ARC) підключеного телевізора подається сигнал, який не
підтримується. (Див. Звук телевізора не чутно з системи. На дисплеї з’являються [CODE 01]
та [SGNL ERR]..)
Файл створено у форматі, який не підтримується.

DATA ERROR

Розширення файла не відповідає формату файла.

DEVICE
ERROR

Пристрій USB неможливо розпізнати, або під’єднано невідомий пристрій.

DEVICE FULL

Пам’ять пристрою USB заповнена.

ERASE
ERROR

Не вдалося видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.

FATAL ERROR

Під час операції пересилання або видалення даних було від’єднано пристрій USB і можливо,
його пошкоджено.

FOLDER FULL

Пересилання даних на пристрій USB неможливе, оскільки число папок досягло максимуму.

NoDEVICE

Немає підключеного пристрою USB або підключено пристрій, який не підтримується.

NO DISC

У системі немає диска.

NO MUSIC

На джерелі відтворення немає підтримуваних аудіофайлів.

NO SUPPORT

Підключено пристрій USB, який не підтримується, або ж пристрій USB підключено через USBконцентратор.

NO VIDEO

На джерелі відтворення немає підтримуваних відеофайлів.

NOT USE

Була спроба виконати певну операцію за умов, коли ця операція заборонена.

OVER
CURRENT

Виявлено надструм через порт

PROTECT

Пристрій USB захищено від запису.

PUSH STOP

Ви намагалися виконати операцію, яка може бути виконана тільки коли відтворення зупинено.

READING

Система зчитує інформацію з диска або пристрою USB. Деякі операції недоступні.

REC ERROR

Пересилання даних не почалося, частково призупинено або не може бути виконано з інших
причин.

(USB).
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Повідомлення
TRACK FULL

Причина
Пересилання даних на пристрій USB неможливе, оскільки число файлів досягло максимуму.
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Живлення не вмикається.
Переконайтесь, що шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) надійно підключено до гнізда AC IN з
заднього боку системи.

Пов’язані розділи
Підключення системи до електричної розетки
Ввімкнення живлення
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Система перейшла в режим очікування.
Це не є ознакою несправності. Система переходить у режим очікування автоматично приблизно через 15
хвилин за відсутності будь-яких операцій або вихідного аудіосигналу.

Пов’язані розділи
Функція автоматичного переходу в режим очікування
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Немає звуку.
Відрегулюйте гучність.
Перевірте під’єднання додаткового обладнання, за наявності.
Увімкніть під’єднане обладнання.
Вимкніть систему, від’єднайте шнур живлення змінного струму (мережевий шнур), потім знову під’єднайте його
і увімкніть систему.

Пов’язані розділи
Підключення системи до електричної розетки
Ввімкнення живлення
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Чутно сильне гудіння або шум.
Перемістіть систему подалі від джерел перешкод.
Підключіть систему до іншої штепсельної розетки.
Встановіть на шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) фільтр захисту від перешкод (не додається).
Вимкніть розташоване поруч електричне обладнання.
Коли система ввімкнена, може бути чутно шум вентиляторів охолодження системи. Це не є ознакою
несправності.
Перемістіть систему подалі від неонових вивісок чи флуоресцентного світла.
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Пульт ДК не працює.
Перевірте полярність батарейок.
Усуньте перешкоди між пультом ДК і системою.
Піднесіть пульт ДК ближче до системи.
Спрямуйте пульт ДК на датчик системи.
Замініть батарейки (R03/розміру AAA).
Перемістіть систему подалі від флуоресцентного світла.

Пов’язані розділи
Встановлення батарейок в пульт ДК
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На екрані телевізора залишається неоднорідність кольорів.
Вимкніть телевізор, а потім увімкніть його через 15 – 30 хвилин. Якщо неоднорідність кольорів залишається і
далі, розмістіть систему подалі від телевізора.
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При використанні будь-якого регулятора на системі з’являється [CHILD LOCK].
Виключіть функцію блокування від дітей.

Пов’язані розділи
Деактивація регуляторів на системі (Блокування від дітей)
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Під час увімкнення системи чути клацання.
Це робочий звук, який можна почути, наприклад, під час увімкнення або вимкнення системи. Це не є ознакою
несправності.
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Система не вмикається навіть після ввімкнення телевізора.
Утримуючи натиснутою SHIFT, натисніть SETUP, а потім встановіть [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] в
[ON]. Телевізор має підтримувати функцію Контроль по HDMI. Докладніше див. інструкцію з експлуатації
телевізора.
Перевірте настройки динаміків телевізора. Живлення системи синхронізується з настройками динаміків
телевізора. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.
Якщо минулого разу звук виводився через динаміки телевізора, система не ввімкнеться навіть після
ввімкнення телевізора.
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Система вимикається при вимкненні телевізора.
[STANDBY LINKED TO TV] в [HDMI SETUP] встановлено в [ON], система автоматично вимкнеться при
вимкненні телевізора незалежно від входу.
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Система не вимикається навіть після вимкнення телевізора.
Для автоматичного вимкнення системи незалежно від входу при вимкненні телевізора, встановіть [STANDBY
LINKED TO TV] в [ON]. Телевізор має підтримувати функцію Контроль по HDMI. Докладніше див. інструкцію з
експлуатації телевізора.
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Відсутнє зображення/звук при підключенні до Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC.
Змініть настройку в [HDMI SETUP] – [HDMI RESOLUTION]. Проблема може бути вирішена.
Обладнання, що підключено до Роз’єм HDMI OUT (TV) ARC, не відповідає формату аудіосигналу. У такому
випадку встановіть [HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] в [PCM].
Спробуйте наступне:
Вимкніть та знову ввімкніть систему.
Вимкніть та знову ввімкніть підключене обладнання.
Від’єднайте і знову під’єднайте кабель HDMI.
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Звук телевізора не виводиться через систему.
Перевірте тип і підключення кабелю HDMI або аудіокабелю, під’єднаного до системи і телевізора.
Якщо телевізор сумісний з реверсивним звуковим каналом, переконайтесь, що систему підключено до ARCсумісного роз'єму HDMI IN телевізора. Якщо звук і далі не виводиться або якщо звук переривається,
під’єднайте аудіокабель (не додається), утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP, а потім встановіть
[HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] в [OFF].
Якщо телевізор несумісний з реверсивним звуковим каналом, звук телевізора не буде виводитися через
систему навіть при підключенні системи до роз’єму HDMI IN телевізора. Для виведення звуку телевізора через
систему під’єднайте аудіокабель (не додається).
Переключіть функцію системи на [TV].
Збільшіть гучність на системі.
Залежно від порядку ввімкнення телевізора і системи, систему може бути приглушено і на дисплеї системи
буде висвічуватися [ ] (приглушення). Якщо таке станеться, увімкніть спочатку телевізор, а потім систему.
Встановіть настройку динаміків телевізора (BRAVIA) на аудіосистему. Див. інструкцію з експлуатації телевізора
стосовно налаштування телевізора.

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Звук телевізора не чутно з системи. На дисплеї з’являються [CODE 01] та [SGNL
ERR].
Ця система підтримує тільки формати 2-канальної лінійної PCM. Перевірте настройку аудіовиходу на
телевізорі і змініть її на режим виходу PCM, якщо вибрано автоматичний режим. Докладніше див. інструкцію з
експлуатації телевізора.
Переконайтесь у тому, що настройку виходу динаміка на телевізорі встановлено для використання зовнішніх
акустичних систем.
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Звук виводиться через систему і телевізор.
Приглушіть звук системи або телевізора.
Змініть вихід динаміка на телевізорі на акустичну систему телевізора або аудіосистему.
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Функція Контроль по HDMI не працює належним чином.
Перевірте підключення до системи.
Включіть функцію Контроль по HDMI на телевізорі. Докладніше див. інструкцію з експлуатації телевізора.
Трохи зачекайте, а потім повторіть спробу. Якщо від’єднати систему, для відновлення операцій знадобиться
час. Зачекайте 15 секунд або довше, а потім повторіть спробу.
Переконайтесь, що телевізор, підключений до системи, підтримує функцію Контроль по HDMI.
Тип та кількість пристроїв, які можна контролювати за допомогою функції Контроль по HDMI, обмежено
стандартом HDMI CEC наступним чином:
Пристрої запису (рекордер Blu-ray Disc, DVD-рекордер тощо): до 3 пристроїв
Пристрої відтворення (програвач Blu-ray Disc, DVD-програвач тощо): до 3 пристроїв (ця система
використовує один з них)
Пристрої, які відносяться до тюнерів: до 4 пристроїв
Аудіосистема (приймач/навушники): до 1 пристрою (використовується цією системою)

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Лоток для дисків не відкривається та на дисплеї з’являється [LOCKED].
Зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony або до місцевого уповноваженого сервісного центру
Sony.
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Лоток для дисків не закривається.
Завантажте диск правильно.
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Диск не виймається.
Диск неможливо вийняти під час синхронного пересилання або пересилання REC1. Натисніть
скасувати пересилання, а потім торкніться (відкрити/закрити) на системі, щоб вийняти диск.
Зверніться за консультацією до найближчого дилера Sony.
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Відтворення не починається.
Завантажте диск етикеткою догори.
Протріть диск дочиста.
Завантажте диск ще раз.
Завантажте диск, який ця система може відтворити.
Вийміть диск і витріть із нього вологу, а потім залиште систему ввімкненою на кілька годин, поки волога не
випарується.
Було завантажено DVD VIDEO з кодом регіону, який не підтримується.

Пов’язані розділи
Ввімкнення живлення
Вимкнення живлення (Режим очікування)
Підключення до пристрою USB
Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати
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Переривається звук під час відтворення з диска.
Протріть диск дочиста.
Завантажте диск ще раз.
Перемістіть систему в місце без вібрацій.
Замініть диск на інший диск без дефектів.
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Відтворення починається не з першої доріжки/файла.
Встановіть режим звичайного відтворення.
На диску вибрано відновлення відтворення. Двічі натисніть
почати відтворення.

(стоп). Потім натисніть
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Не вдається виконати деякі функції, такі як зупинення, пошук за позначкою,
уповільнене відтворення, повторне відтворення або довільне відтворення.
Залежно від диска деякі з наведених вище операцій можуть бути неможливі. Див. інструкцію з експлуатації, що
додається до диска.
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Не вдається відтворити файли.
Дані не зберігаються в підтримуваному форматі.
Перед відтворенням переконайтесь у тому, що вибрано правильну настройку MEDIA MODE.
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Назва не відображається належним чином.
Версія ID3 відрізняється від версії 1 (1.0/1.1) або версії 2 (2.2/2.3).
Коди символів, які можуть відображатися цією системою, наведено нижче:
Прописні літери (від A до Z)
Цифри (від 0 до 9)
Символи (< > * + , [ ] \ _)
Інші символи відображаються як [_].
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Протягом тривалого часу відображається [READING] або запуск відтворення
триває надто довго.
Якщо структура файлів занадто складна, процес зчитування може займати багато часу.
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Зображення відсутнє.
Перевірте, чи надійно підключено систему.
У разі пошкодження кабелю HDMI замініть його на новий.
Переконайтесь, що систему підключено до роз’єму HDMI IN телевізора.
Переконайтесь, що телевізор увімкнено та він використовується належним чином.
Переконайтесь, що вхід вибрано відповідно до підключення телевізора, щоб ви могли переглядати
зображення з системи.
(Крім моделей для Латинської Америки, Бразилії, Європи та Росії)
Не забудьте правильно встановити систему кольорового телебачення відповідно до системи кольорового
телебачення телевізора.

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
Використання функції Контроль по HDMI
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З’являється шум на зображенні.
Протріть диск дочиста.
(Крім моделей для Латинської Америки, Бразилії, Європи та Росії)
Встановіть систему кольорового телебачення, яка відповідає вашому телевізору.

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Не вдається змінити формат зображення екрана телевізора.
Формат зображення зафіксовано на DVD VIDEO і відеофайлі.
Залежно від телевізора зміна формату зображення може бути неможливою.
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Не вдається змінити мову для звукової доріжки та субтитрів або ракурси камери.
Багатомовні доріжки, багатомовні субтитри або кілька ракурсів не записані на DVD VIDEO, який
відтворюється.
Зміну цієї настройки заборонено на DVD VIDEO.
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Неможливо виключити субтитри.
DVD VIDEO не дозволяє виключати субтитри.
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Відтворення не починається.
Вимкніть систему і повторно під’єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
Відновлення відтворення вибрано на пристроїUSB. Двічі натисніть
щоб почати відтворення.

(стоп). Потім натисніть
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Відтворення починається не з першого файлу.
Встановіть режим звичайного відтворення.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

165

Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Не вдається відтворити файли.
Дані не зберігаються в підтримуваному форматі.
Перед відтворенням переконайтесь у тому, що вибрано правильну настройку MEDIA MODE.
Пристрої USB з форматом файлової системи, який відрізняється від FAT16 або FAT32, не підтримуються.
Ця система підтримує FAT16 і FAT32, проте деякі пристрої USB можуть не підтримувати жодну з цих систем
FAT. Докладніше див. інструкцію з експлуатації кожного пристрою USB або зверніться до виробника.
Якщо використовується поділений пристрій USB, відтворити можна тільки файли в першому розділі.
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Назва не відображається належним чином.
Версія ID3 відрізняється від версії 1 (1.0/1.1) або версії 2 (2.2/2.3).
Дані, які зберігаються на пристрої USB, можуть бути пошкодженими, виконайте пересилання даних ще раз.
Коди символів, які можуть відображатися цією системою, наведено нижче:
Прописні літери (від A до Z)
Цифри (від 0 до 9)
Символи (< > * + , [ ] \ _)
Інші символи відображаються як [_].
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Відсутній звук під час відтворення з USB.
Пристрій USB підключений неправильно. Вимкніть систему і повторно підключіть пристрій USB, потім увімкніть
систему і перевірте, чи з’явилося на дисплеї [USB].

Пов’язані розділи
Ввімкнення живлення
Вимкнення живлення (Режим очікування)
Підключення до пристрою USB
Відтворення пристрою USB
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Під час відтворення з USB виникає шум, пропуск звуку або спотворений звук.
Вимкніть систему і повторно під’єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
Самі музичні дані містять шум, або ж звук спотворений. Шум міг з’явитися під час процесу пересилання даних.
Видаліть файл і спробуйте виконати пересилання даних ще раз.
Бітрейт, який використовується при кодуванні аудіофайла, занадто низький. Відправте на пристрій USB
аудіофайл з більш високим бітрейтом.

Пов’язані розділи
Ввімкнення живлення
Вимкнення живлення (Режим очікування)
Підключення до пристрою USB
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Протягом тривалого часу відображається [READING] або запуск відтворення
триває надто довго.
Процес зчитування може займати багато часу в наступних випадках.
На пристрої USB багато папок або файлів. Докладніше див. «Примітки щодо файлів, які можна
відтворювати» в Диски або файли на дисках/пристрої USB, які можна відтворювати.
Структура файлів занадто складна.
Занадто велика ємність пам’яті.
Внутрішня пам’ять фрагментована.
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На дисплеї з’являється [NO FILE].
Система перейшла в режим оновлення програмного забезпечення і всі регулятори (крім
(живлення))
деактивовані. Натисніть
(живлення) на системі для скасування оновлення програмного забезпечення.
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На дисплеї з’являється [OVER CURRENT].
Виявлена проблема з рівнем електричного струму через порт (USB) на системі. Вимкніть систему та
від’єднайте пристрій USB від порту. Переконайтесь у справності пристрою USB. Якщо ця індикація буде
з’являтися знову, зверніться до найближчого дилера Sony.

Пов’язані розділи
Вимкнення живлення (Режим очікування)
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Пристрій USB не розпізнано.
Вимкніть систему і повторно під’єднайте пристрій USB, а потім увімкніть систему.
Пристрій USB не працює належним чином. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB cтосовно вирішення
цієї проблеми.

Пов’язані розділи
Ввімкнення живлення
Вимкнення живлення (Режим очікування)
Підключення до пристрою USB
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Пересилання даних завершується помилкою.
Пристрій USB неправильно відформатовано. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB cтосовно
форматування.
Вимкніть систему та від’єднайте пристрій USB. Якщо пристрій USB має перемикач живлення, вимкніть
пристрій USB, а потім повторно ввімкніть після від’єднання його від системи. Потім виконайте пересилання
даних ще раз.
Якщо операції пересилання та видалення даних повторюються багато разів, файлова структура на пристрої
USB стає фрагментованою. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB cтосовно вирішення цієї проблеми.
Під час пересилання даних було від’єднано пристрій USB або вимкнено живлення системи. Видаліть частково
пересланий файл і виконайте пересилання ще раз. Якщо це не вирішить проблему, то можливо, пристрій USB
несправний. Див. інструкцію з експлуатації пристрою USB cтосовно вирішення цієї проблеми.
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Неможливо видалити аудіофайли або папки на пристрої USB.
Перевірте, чи не захищена від запису пам’ять пристрою USB.
Під час операції видалення було від’єднано пристрій USB або вимкнено живлення системи. Видаліть частково
стертий файл. Якщо це не вирішить проблему, то можливо, пристрій USB несправний. Див. інструкцію з
експлуатації пристрою USB cтосовно вирішення цієї проблеми.
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Не вдається виконати сполучення.
Ви не зможете виконати сполучення, просто утримуючи натиснутою BLUETOOTH/
PAIRING на системі.
Обов’язково спочатку активуйте функцію BLUETOOTH, а потім утримуйте натиснутою BLUETOOTH/
PAIRING, щоб виконати сполучення.
Перемістіть пристрій BLUETOOTH ближче до системи.
Сполучення може бути неможливим, якщо поблизу системи присутні інші пристрої BLUETOOTH. У такому
випадку вимкніть інші пристрої BLUETOOTH.
Перевірте правильність введення ключа доступу при виборі назви системи (цієї системи) на пристрої
BLUETOOTH.

Пов’язані розділи
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
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Пристрій BLUETOOTH не може виявити цю систему, або на дисплеї з’явилося [BT
OFF].
Встановіть сигнал BLUETOOTH у [BT ON].

Пов’язані розділи
Включення або виключення сигналу BLUETOOTH
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Неможливо виконати підключення.
Пристрій BLUETOOTH, який ви намагалися підключити, не підтримує профіль A2DP і не може бути
підключений до системи.
Активуйте функцію BLUETOOTH пристрою BLUETOOTH.
Встановіть з’єднання з пристрою BLUETOOTH.
Реєстраційну інформацію про сполучення видалено.
Виконайте операцію сполучення ще раз.

Пов’язані розділи
Сполучення і підключення до пристроїв BLUETOOTH
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Не вдається підключити до системи iPhone/iPod.
Система сумісна з iOS 11.0 або пізнішою версією.
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Спостерігаються пропуски або пульсації звуку, або втрачається з’єднання.
Система та пристрій BLUETOOTH розташовані занадто далеко одне від одного.
За наявності перешкод між системою і пристроєм BLUETOOTH усуньте перешкоди або уникайте їх.
За наявності поблизу обладнання, яке генерує електромагнітне випромінювання, наприклад пристрій
бездротової локальної мережі, інший пристрій BLUETOOTH або мікрохвильова піч, перемістіть їх подалі.
Виберіть опцію відповідного аудіокодека.

Пов’язані розділи
Вибір якості (кодека) відтворення потокового аудіосигналу по BLUETOOTH
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Звук із пристрою BLUETOOTH не прослуховується на цій системі.
Спочатку збільшіть гучність на пристрої BLUETOOTH, а потім відрегулюйте гучність за допомогою
(гучність) +/- (VOLUME -/+ на системі).
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Чути сильний гул, шум або спотворений звук.
За наявності перешкод між системою і пристроєм BLUETOOTH усуньте перешкоди або уникайте їх.
За наявності поблизу обладнання, яке генерує електромагнітне випромінювання, наприклад пристрій
бездротової локальної мережі, інший пристрій BLUETOOTH або мікрохвильова піч, перемістіть їх подалі.
Зменшіть гучність на підключеному пристрої BLUETOOTH.

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

182

Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Чути гучне гудіння або шум, або ж неможливий прийом станцій.
Належним чином підключіть дротову FM-антену (зовнішню).
Змініть положення антени та її орієнтацію, щоб отримати гарний прийом.
Вимкніть розташоване поруч електричне обладнання.
Прийом радіопередач може бути неможливий залежно від умов розповсюдження радіохвиль або
розташування будівель у вашій місцевості.

Поганий прийом: Далеко від вікон, між будівлями тощо.

Гарний прийом: Поряд з вікнами тощо.
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Шум під час стереофонічного FM-прийому.
Для зменшення статичного шуму на слабкій стереофонічній FM-станції натискайте повторно REPEAT/FM
MODE доти, доки на дисплеї не згасне [ST].
Стереоефект буде втрачено, проте прийом поліпшиться.

Пов’язані розділи
Прослуховування FM-радіо

5-014-123-21(1) Copyright 2020 Sony Corporation

184

Довідка
Домашня аудіосистема

MHC-V73D

Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції
Бездротова Party Chain.
Після підключення всіх систем виконайте операції сполучення і підключення пристрою BLUETOOTH до
Господаря вечірки.

Пов’язані розділи
Насолоджування бездротовим відтворенням за допомогою кількох аудіосистем (функція Бездротова Party
Chain)
Завершення роботи функції Бездротова Party Chain
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Пристрій BLUETOOTH не вдається підключити до системи під час роботи функції
Stereo Pair.
Після підключення двох систем однакової моделі виконайте операції сполучення і підключення пристрою
BLUETOOTH до Господаря вечірки.

Пов’язані розділи
Прослуховування музики за допомогою бездротового зв’язку двох систем (функція Stereo Pair)
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Voice Control не працює належним чином.
Говоріть ближче до мікрофона смартфона/iPhone.
Говоріть чіткіше і повільніше.
Зменшіть навколишній шум.
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Не вдається активувати Gesture Control.
Кілька разів торкніться GESTURE ON/OFF на системі, поки не висвітиться GESTURE CONTROL.
Переконайтесь, що функцію блокування від дітей не активовано.

Пов’язані розділи
Деактивація регуляторів на системі (Блокування від дітей)
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Gesture Control не працює належним чином.
Підносьте руку ближче до датчика GESTURE CONTROL під час виконання руху рукою.
Виконуйте рух рукою повільніше.
Виберіть правильний режим (PLAYBACK, DJ, SAMPLER або KARAOKE) перед початком використання Gesture
Control.
Встановіть на шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) фільтр захисту від перешкод (не додається).
Вимкніть розташоване поруч електричне обладнання.
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Відсутній звук мікрофона.
Відрегулюйте рівень гучності мікрофона.
Переконайтесь у тому, що мікрофон правильно підключено до гнізда MIC1 або MIC2/GUITAR на системі.
Переконайтесь у тому, що мікрофон увімкнено.
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Виник акустичний зворотній зв’язок.
Зменшіть гучність.
Перемістіть мікрофон і гітару подалі від системи або спрямуйте мікрофон в інший бік.
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Під час відтворення втрачається стереоефект звуку.
Виключіть пом’якшення вокалу.
Переконайтесь, що систему підключено належним чином.

Пов’язані розділи
Різні функції для караоке
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Система не працює належним чином.
Перевстановіть систему до заводських настройок за замовчуванням.
Скористайтесь регуляторами на системі для виконання цієї операції.
1

Від’єднайте шнур живлення змінного струму (мережевий шнур) від системи, а потім під’єднайте його
знову.

2

Натисніть

3

Утримуйте натиснутими GUITAR та MEGA BASS приблизно 3 секунди.

(живлення), щоб увімкнути систему.

Після мигання всіх індикаторів на системі більше 3 секунд усі налаштовані користувачем настройки,
наприклад реєстраційна інформація про сполучення, будуть перевстановлені до заводських настройок за
замовчуванням.
На дисплеї з’явиться [RESET].
Після завершення перевстановлення система автоматично перезавантажиться. Натисніть (живлення),
щоб увімкнути систему.
Усі налаштовані користувачем настройки, наприклад реєстраційна інформація про сполучення, будуть
перевстановлені до заводських настройок за замовчуванням (крім деяких настройок меню налаштування).
Для перевстановлення всіх настройок меню налаштування див. Повернення настройок меню налаштування
до настройок за замовчуванням.

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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Повернення настройок меню налаштування до настройок за замовчуванням
Ви можете повернути настройки меню налаштування (крім настройок для [PARENTAL CONTROL]) до настройок
за замовчуванням.
1

Утримуйте натиснутою SHIFT і натисніть SETUP.
На екрані телевізора з’явиться меню налаштування.

2

Натискайте повторно
(введення).

(вгору)/

(вниз) для вибору [SYSTEM SETUP], а потім натисніть

3

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [RESET], а потім натисніть

4

Натискайте повторно

(вгору)/

(вниз) для вибору [YES], а потім натисніть

Для завершення цієї операції потрібно кілька секунд. Не натискайте
налаштувань системи.

Пов’язані розділи
Підключення телевізора
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(живлення) під час скидання

