
Hjälpguide

Sound Bar
HT-A5000

Använd denna hjälpguide om du har frågor om hur du använder högtalarsystemet.

Komma igång

Om högtalarsystemets handböcker

Vad du kan göra med högtalarsystemet

Guide till delar och kontroller

Högtalarpanel

Fjärrkontroll

Använda startmenyn

Installation

Installera högtalarsystemet

Installera högtalarpanelen

Montera högtalarpanelen på en vägg

Ansluta till en TV
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Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC

Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC

När din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag

Ansluta en AV-enhet

Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet

Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet

Ansluta till nätuttaget

Utföra inledande inställningar

Ansluta högtalare (tillval)

Ansluta högtalare (tillval) genom manuell anslutning

Om trådlös överföring är instabil

När TV-fjärrkontrollen inte fungerar

Se på bilder

Se på TV

Spela upp på ansluten AV-enhet

Lyssna på musik/ljud

Lyssna på Sony TV-ljud via BLUETOOTH®-funktionen

Vad du kan göra genom att ansluta en TV via BLUETOOTH-funktionen

Lyssna på ljudet från TV:n genom att ansluta högtalarsystemet trådlöst till TV:n

Lyssna på ljudet från den ihopparade TV:n

Lyssna på musik/ljud via BLUETOOTH-funktionen

Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som är ansluten för första gången

Lyssna på musik från den ihopparade enheten

Lyssna på musik på en USB-enhet

Lyssna på ljudet från ansluten TV eller enhet via hörlurar

Lyssna på ljud genom ihopparning med hörlurar

Lyssna på ljud med ihopparade hörlurar

Om anslutning av hörlurarna

Lyssna på musik genom att ansluta till ett nätverk
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Vad du kan göra genom att ansluta högtalarsystemet till ett nätverk

Anmärkningar om anslutning till Internet

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Ställa in en trådlös nätverksanslutning i startmenyn

Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center

Ställa in en Wi-Fi-anslutning med en iOS-enhet

Spela upp musik från Amazon Music

Förutsättning: ha gjort de ursprungliga inställningarna för Alexa med Sony | Music Center

Ljudformat som är tillgängliga för uppspelning med Audio Casting Protocol

Spela musik med Amazon Music-appen

Manövrera högtalarsystemet genom att prata med en enhet med inbyggd Alexa

Spela musik med TIDAL-appen

Spela upp musik från andra strömningstjänster

Förutsättning: Ha gjort de ursprungliga inställningarna för Chromecast built-in

Spela upp musik med appar som är kompatibla med andra strömningstjänster

Använda Spotify

Använda AirPlay

Använda Sony | Music Center

Lyssna på musik på din dator via ett hemmanätverk

Justera volymen och ljudkvaliteten

Justera volymen

Använda surroundeffekt (SOUND FIELD)

Höra dialogen tydligare (VOICE)

Njuta av ett tydligt ljud i låg volym under natten (NIGHT)

Justera fördröjningen mellan bild och ljud

När du tittar på TV

När du tittar på en annan enhet

Lyssna på multiplexsändningsljud (AUDIO)

Justera dialogvolymen när DTS:X-innehåll spelas upp
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När du tittar på TV

När du spelar upp innehåll på en AV-enhet

Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV

Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV (Kontroll för HDMI-funktion)

Manövrera högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med ”BRAVIA” Sync-funktionen

Ändra inställningarna

Ändra ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster och indikatorerna (DIMMER)

Spara energi i standbyläge

Utföra Easy Setup

Utföra avancerade inställningar

Använda [Advanced Settings]-menyn

[Speaker Settings]

[Audio Settings]

[HDMI Settings]

[Bluetooth Settings]

[System Settings]

[Network Settings]

[Resetting]

[Software Update]

Uppdatera programvaran

Felsökning

Felsökning

Strömförsörjning

Det går inte att starta högtalarsystemet.

Det går inte att starta högtalarsystemet även om TV:n är påslagen.

Högtalarsystemet stängs av när TV:n stängs av.

Det går inte att stänga av högtalarsystemet även om TV:n stängs av.

Det går inte att stänga av högtalarsystemet.

Bild
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Det syns ingen bild eller så matas inte bilden ut på rätt sätt.

Bilden på TV-skärmen är förvrängd.

3D-innehåll från HDMI IN-uttaget visas inte på TV-skärmen.

HD-videosignal (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 och 4K/60p 4:2:0 10-bitars osv.) från HDMI IN-uttaget visas inte på TV-skärmen.

Bilden visas inte på hela TV-skärmen.

Bild och ljud för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet matas inte ut från TV:n när högtalarsystemet inte är påslaget.

HDR-innehåll går inte att visa i högt dynamiskt omfång.

Ljud

Det går inte att ansluta högtalarsystemet till en TV via BLUETOOTH-funktionen.

Inget TV-ljud matas ut från högtalarsystemet.

Bild och ljud för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet matas inte ut från TV:n när högtalarsystemet inte är påslaget.

Ljudet matas ut från både högtalarsystemet och TV:n.

TV-ljudet från högtalarsystemet fördröjs efter bilden.

Inget eller bara ett svagt ljud hörs från enheten som är ansluten till högtalarsystemet.

Ingen surroundeffekt erhålls.

Inget ljud matas ut från de bakre högtalarna/subwoofern (tillval).

Ljudet matas inte ut från vissa högtalare.

Sound Field Optimization

Sound Field Optimization misslyckades.

Anslutning av USB-enhet

USB-enheten känns inte igen.

Anslutning av mobil enhet

Ihopparning kan inte utföras.

BLUETOOTH-anslutning går inte att genomföra.

Ljudet från ansluten mobil BLUETOOTH-enhet matas inte ut från högtalarsystemet.

Anslutning av hörlurar via BLUETOOTH-funktionen

Ihopparning kan inte utföras.

BLUETOOTH-anslutning går inte att genomföra.

Inget ljud matas ut från anslutna BLUETOOTH-hörlurar.

BLUETOOTH-anslutningen till hörlurarna kopplas från.
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Trådlös LAN-anslutning

Det går inte att ansluta högtalarsystemet till nätverket eller nätverksanslutningen är ostabil.

Den trådlösa LAN-router som du vill använda visas inte i listan med trådlösa nätverk.

Internet-anslutning

Det går inte att ansluta högtalarsystemet till Internet.

Fjärrkontroll

Högtalarsystemets fjärrkontroll fungerar inte.

Fjärrkontrollen till TV:n fungerar inte.

Högtalare (tillval)

Inget eller bara ett svagt ljud hörs från högtalaren (tillval).

Ljudet hoppar eller oljud hörs.

Övrigt

Kontroll för HDMI-funktionen fungerar inte som den ska.

[PRTCT] blinkar i frontpanelens teckenfönster i 5 sekunder och högtalarsystemet stängs av.

[PRTCT], [PUSH], högtalarnamn ([SUB], [RL] eller [RR]) och [POWER] blinkar växelvis i frontpanelens teckenfönster.

[HIGH], [TEMP] och [ERROR] visas växelvis i 2 sekunder vardera i frontpanelens teckenfönster, [STANDBY] visas i frontpanelens
teckenfönster, sedan stängs högtalarsystemet av.

[BT TX] visas i frontpanelens teckenfönster.

TV:ns sensorer fungerar inte som de ska.

Trådlösa funktioner (trådlöst LAN, BLUETOOTH-funktionen eller subwoofern/bakre högtalare (tillval)) är ostabila.

Musik som du inte känner till spelas plötsligt.

Det går inte att stänga av högtalarsystemet eller det går inte att använda [Advanced Settings]./När du trycker på strömbrytaren,
visas [.DEMO] i frontpanelens teckenfönster och det går inte att stänga av högtalarsystemet.

Det går inte att spela Spotify via MUSIC SERVICE-knappen, eller kan inte spelas på samma uppspelningssätt.

Högtalarsystemet startas om.

Återställa högtalarsystemet

Övrig information

Spelbara typer av ljudfiler

Ingående ljudformat som stöds

HDMI-videoformat som stöds

Om BLUETOOTH-kommunikation
6
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Upphovsrätter och varumärken
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Hjälpguide

Sound Bar
HT-A5000

Om högtalarsystemets handböcker

Den information som ingår i varje handbok är enligt nedan.

Startguide

Introducerar de inledande procedurerna när det gäller installation och anslutning för användning av högtalarsystemet
samt funktioner för att spela musik.

Bruksanvisning

Beskriver grundläggande funktioner.

Anslutning till en TV eller andra enheter
Uppspelning av musik/ljud från enheter anslutna via en HDMI-kabel eller BLUETOOTH-funktionen
Ljudjustering osv.

Hjälpguide (handbok på Internet) (detta dokument)

Tillhandahåller alla funktioner inklusive avancerad användning.

Uppspelning av musik/ljud med nätverksfunktionen
Information om menyalternativ osv.

Tips

Anvisningarna i dessa handböcker beskriver användning av fjärrkontrollens reglage. 
Du kan använda knapparna på högtalarpanelen om de har samma eller liknande namn som de på fjärrkontrollen.

Tecken inom klamrar [ ] visas på TV-skärmen eller i frontpanelens teckenfönster.

Detaljerna utelämnas från illustrationerna.
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Hjälpguide
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HT-A5000

Vad du kan göra med högtalarsystemet

Högtalarsystemet har stöd för objektbaserade ljudformat som t.ex. Dolby Atmos och DTS:X samt HDR-videoformat som
t.ex. HDR10, HLG och Dolby Vision.

 Trådlös LAN-router
 Internet
 Bakre högtalare (tillval)
 Subwoofer (tillval)

 TV
Du kan lyssna på ljudet från en TV med högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-
kabel eller BLUETOOTH-funktionen.
Se på TV
Vad du kan göra genom att ansluta en TV via BLUETOOTH-funktionen

 Blu-ray Disc™-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.
Du kan lyssna på ljudet från en AV-enhet med högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till AV-enheten via
en HDMI-kabel.
Spela upp på ansluten AV-enhet

 USB-enhet
Du kan spela musikfiler som lagrats på en USB-enhet med högtalarsystemet genom att ansluta USB-enheten till  -
porten (USB) på högtalarsystemet.
Lyssna på musik på en USB-enhet

 Mobil enhet
Du kan lyssna på ljudet från en mobil enhet med högtalarsystemet genom att ansluta högtalarsystemet till den mobila
enheten via BLUETOOTH-funktionen.
Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som är ansluten för första gången
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 Hörlurar
Du kan lyssna på ljudet från ansluten TV eller AV-enhet via hörlurar genom att ansluta högtalarsystemet till hörlurarna via
BLUETOOTH-funktionen.
Lyssna på ljud genom ihopparning med hörlurar

 Nätverk
Du kan utföra ljudströmning av musik eller spela musikfiler som lagrats på din dator via högtalarsystemet genom att
ansluta högtalarsystemet till samma nätverk som din smarttelefon, surfplatta eller iOS-enhet.
Vad du kan göra genom att ansluta högtalarsystemet till ett nätverk

 Högtalare (tillval)
Mer information om funktioner för de bakre högtalarna och subwoofern (tillval) finns i respektive bruksanvisning.
Se de högtalare och den subwoofer (tillval) som stöds på Sonys webbsida.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Hjälpguide
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HT-A5000

Högtalarpanel

Framsida

Baksida

 -knapp (strömbrytare)
Slår på högtalarsystemet eller ställer det i standbyläge.

1.

 -knapp (ingangsval)
Väljer ingång för uppspelning på högtalarsystemet.

2.

BLUETOOTH-knapp3.

 -knapp (MUSIC SERVICE)
Om du tidigare har spelat musik från Spotify på högtalarsystemet kan du återuppta uppspelningen genom att trycka
på denna knapp.
Denna knapp är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

4.

+/–-knappar (volym)5.

Topphögtalare
Matar ut ljudet uppåt.

OBS!
Ingenting får placeras ovanpå topphögtalaren och rör inte heller vid den på ett oförsiktigt sätt.

6.

BLUETOOTH-indikator

Blinkar snabbt blå: Vid standbyläge för ihopparning
Blinkar blå: BLUETOOTH-anslutning håller på att upprättas.
Lyser blå: BLUETOOTH-anslutning har upprättats.

7.

Frontpanelens teckenfönster8.

Fjärrkontrollsensor
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn för att manövrera högtalarsystemet.

9.
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Relaterade avsnitt
När din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag
Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet

Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

IR-repeater
Sänder TV-fjärrkontrollens fjärrsignal till TV:n.

1.

Nätingång2.

TV IN (OPT)-uttag3.

S-CENTER OUT-uttag4.

HDMI IN-uttag5.

 -port (USB)6.

HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttag
Anslut en TV som har ett HDMI-ingångsuttag med en HDMI-kabel. Högtalarsystemet är kompatibelt med eARC och
ARC. ARC är funktionen som skickar TV-ljudet till en AV-enhet t.ex. högtalarsystemet från TV:ns HDMI-uttag. eARC
är en förlängning av ARC och möjliggör överföring av objektljud och flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan sändas
med ARC.

7.
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Fjärrkontroll

 (strömbrytare)
Slår på högtalarsystemet eller ställer det i standbyläge.

 -knapp (MUSIC SERVICE)
Om du tidigare har spelat musik från Spotify på högtalarsystemet kan du återuppta uppspelningen genom att trycka
på denna knapp.
Denna knapp är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder/regioner.
BLUETOOTH
TV
HDMI
USB
VOICE
NIGHT

1.

Uppspelningsknappar
 (föregående)/  (nästa)

Väljer föregående/nästa spår eller fil.
Genom att trycka på och hålla ner den sker sökning bakåt eller framåt (snabbspolning bakåt/framåt) under
uppspelning.

 (spela upp/paus)(*)

2.
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Om byte av batterier till fjärrkontrollen

När högtalarsystemet inte svarar på manövrering från fjärrkontrollen, måste två batterier bytas mot nya batterier.
Använd R03-manganbatterier (storlek AAA) vid byte.

Relaterade avsnitt
Höra dialogen tydligare (VOICE)

Njuta av ett tydligt ljud i låg volym under natten (NIGHT)

Använda surroundeffekt (SOUND FIELD)

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Startar, pausar eller startar om uppspelning (återuppta uppspelning).

SOUND FIELD3.

DIMMER
DISPLAY
Visar uppspelningsinformation på TV-skärmen.
Uppspelningsinformation visas i frontpanelens teckenfönster för TV-ingång.

4.

 (upp)/  (ner)/  (vänster)/  (höger)
 (Enter)

BACK
OPTIONS
Visar alternativmenyn på TV-skärmen.
Alternativmenyn visas i frontpanelens teckenfönster för TV-ingång.
HOME

5.

REAR  (volym för bakre högtalare) +/–
Justerar volymen för de bakre högtalarna (tillval) när de ansluts.

 (volym) +(*)/–
Justerar volymen.
SW  (subwooferns volym) +/–
Justera volymen för den inbyggda subwoofern eller subwoofern (tillval) när den ansluts.

 (ljudavstängning)
Stänger tillfälligt av ljudet.

6.

TV/AUDIO SYSTEM
Växlar utgång för anslutet TV-ljud mellan TV:n och högtalarsystemet.

OBS!
Denna knapp fungerar i följande fall.

Den anslutna TV:n är kompatibel med funktionen för systemets ljudkontroll.
Högtalarsystemets Kontroll för HDMI-funktion är aktiverad.

7.

AUDIO(*)8.

Knapparna AUDIO,  (spela upp/pausa) och  (volym) + har en upphöjd punkt som du kan känna med fingret. Använd den som hjälp
vid manövrering.

*

15



Hjälpguide
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Använda startmenyn

Du kan visa startmenyn på TV-skärmen genom att ansluta högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-kabel.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Tryck på  (upp)/  (vänster)/  (höger) för att välja den kategori du önskar, tryck sedan på  (ner)
eller  (Enter).

Alternativen för vald kategori visas under kategorilistan på TV-skärmen.

 [Watch]: Väljer ingång för TV- eller AV-enheten som är ansluten till högtalarsystemet.
 [Listen]: Väljer ingången för den ljudenhet som är ansluten till högtalarsystemet eller musiktjänsten för

uppspelning på högtalarsystemet.
 [Setup]: Utför grundläggande inledande inställningar genom att använda [Easy Setup] eller

högtalarsystemets olika avancerade inställningar.

2

Tryck på  (upp)/  (ner)/  (vänster)/  (höger) för att välja det alternativ du önskar, tryck sedan på
 (Enter).

Vald ingångs- eller inställningsskärm visas på TV-skärmen.
Tryck på BACK för att återgå till föregående skärmbild.

3
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Installera högtalarpanelen

Installera högtalarpanelen på samma plats som din TV. Det går att installera högtalarpanelen på en hylla, t.ex. ett TV-
stativ eller på väggen.

Installera på en hylla/ett stativ
Installera högtalarpanelen på en tom plats framför TV:n.

Montera på en vägg
Montera högtalarpanelen på väggen under TV:n.

Installera subwoofer (tillval) och/eller bakre högtalare
Genomför inställningen av högtalarsystemet genom att följa startguiden. Anslut sedan högtalarna (tillval) till
högtalarsystemet genom att se bruksanvisningen som medföljer högtalarna (tillval).
Om den tillvalbara högtalaren inte kan ansluta till högtalarsystemet kan det hjälpa att återställa högtalarsystemet. Se
”Återställa högtalarsystemet” för mer information.
När ljudet från högtalarna (tillval) hoppar kanske det går att förbättra genom att ändra installationsplats eller inställning.
Mer information finns i ”Inget ljud matas ut från de bakre högtalarna/subwoofern (tillval).”.
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OBS!

Koppla från nätkablarna till TV:n och AV-enheter från nätuttagen innan du ansluter högtalarsystemet. Anslut dem igen efter att du
anslutit högtalarsystemet till en TV och AV-enheter.

Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet. Trådlösa funktioner kan bli instabila.

Täck inte för högtalarens ovansida. Det kan avbryta ljudutmatningen från högtalarens ovansida.

Det finns ventilationsöppningar på högtalarens baksida. Placera högtalaren med ett avstånd på cirka 10 mm eller mer från en TV
eller en vägg.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Montera högtalarpanelen på en vägg

 Högtalarpanel

OBS!
Använd skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Den kan hända att väggen skadas beroende
på materialet i väggen.

Fäst skruvarna ordentligt i en regel.

Häng högtalarpanelen horisontellt på den förstärkta väggen.

Låt installationen utföras av en Sony-återförsäljare eller en licensierad montör och var noga med säkerheten under installationen.

Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, otillräcklig väggstabilitet, oriktig skruvinstallation,
naturkatastrofer osv.

Av säkerhetsskäl krävs det minst två personer för att hänga upp högtalarpanelen.

Se till att ha två skruvar (medföljer ej) som passar hålen på väggmonteringsstödet (medföljer).

(a) 4 mm
(b) Mer än 30 mm
 
Hålet i väggmonteringsstödet

(c) 5,0 mm
(d) 10 mm

1

Mät djupet på monterad TV (e) och kontrollera vilket utrymme som krävs från TV:ns undersida och
högtalarpanelens ovansida (f) i tabellen nedan.

2
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Utrymme krävs för att se till att TV:n inte stör surroundljudet som matas ut från högtalarpanelen mot taket.

 TV
 Högtalarpanel

Djupet på monterad TV
(e)

Utrymmet som krävs mellan TV:ns undersida och högtalarpanelens ovansida
(f)

Mindre än 110 mm 120 mm eller mer

110 mm eller mer 200 mm eller mer

Rikta in den vertikala linjen ovanför ”  TV:NS MITTLINJE” som är tryckt på din MALL FÖR
VÄGGMONTERING (medföljer) med mitten av din TV:s bredd.

 TV:ns mitt
 MALL FÖR VÄGGMONTERING

3

Rikta in ”  HÖGTALARPANELENS ÖVRE LINJE” som är tryckt på din MALL FÖR VÄGGMONTERING
med undersidan av det utrymme som krävs mellan TV:ns undersida och högtalarpanelens övre linje (f) som
du mätte upp i steg 2, fäst sedan din MALL FÖR VÄGGMONTERING på väggen genom att använda ett
självhäftande tejp etc. tillgängligt i handeln.

4
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 MALL FÖR VÄGGMONTERING
 Självhäftande tejp etc.

Fäst skruvarna som du tog fram i steg 1 i skruvmarkeringarna på ”  SKRUVLINJE” tryckt på MALL
FÖR VÄGGMONTERING.

 Skruvar
 Markeringar

(g) 470 mm
(h) 2,0 mm till 3,0 mm

5

Ta bort din MALL FÖR VÄGGMONTERING.6

Häng väggmonteringsstöden på skruvarna på väggen.7
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 Väggmonteringsstöd

Placera högtalarpanelen på väggmonteringsstöden.8

Rikta in skruvhålen på högtalarpanelens undersida med hålen på väggmonteringsstödet, fäst sedan
högtalarpanelen på väggmonteringsstöden genom att skruva i skruvarna (medföljer) ordentligt.

 Högtalarpanelens undersida
 Väggmonteringsstöd

9
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OBS!
Släta ut din MALL FÖR VÄGGMONTERING helt, när du fäster den på väggen.

Se till att använda medföljande väggmontering när du monterar högtalarpanelen på en vägg. Montera inte högtalarpanelen direkt
på väggen. Temperaturen inuti högtalarpanelen kan öka avsevärt, vilket kan orsaka skada eller funktionsfel.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

 Skruvar (2)
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Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC

OBS!
Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.

Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n. Om Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n inte är aktiverad kommer TV-ljudet inte
att matas ut från högtalarsystemet.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Anslut HDMI IN-uttaget som är kompatibelt med ARC/eARC på TV:n till HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttaget
på ditt högtalarsystem via HDMI-kabeln (medföljer).

 HDMI-kabel (medföljer)
 TV

1
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Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC

Anslut HDMI IN-uttaget på TV:n till HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttaget på ditt högtalarsystem via HDMI-
kabeln (medföljer).

 HDMI-kabel (medföljer)
 TV

1

Anslut det optiska digitalutgångsuttaget på TV:n till TV IN (OPT)-uttaget på ditt högtalarsystem via en
optisk digitalkabel (medföljer ej).

2
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OBS!
Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.

Sätt i kontakten på den optiska digitalkabeln åt rätt håll genom att kontrollera formen på kontakten och anslutningen på
högtalarpanelen och TV:n. Om du tvingar in kontakten felvänt finns det risk att anslutningen och kontakten skadas.
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 TV
 Optisk digitalkabel (medföljer ej)
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När din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag

Du kan mata ut ljudet från högtalarsystemets mitt från TV:n genom att ansluta TV:n med följande metod.

OBS!
Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.

Tips
Om kabeln för centerhögtalare-läge för TV inte är tillräckligt lång kan du använda en stereominikabel, tillgänglig i handeln.

Relaterade avsnitt

Anslut högtalarsystemet till TV:n via HDMI-kabeln (medföljer) .1

Anslut S-CENTER SPEAKER IN-uttaget på TV:n till S-CENTER OUT-uttaget på ditt högtalarsystem via
kabeln för centerhögtalare-läge för TV (medföljer).

 Kabel för centerhögtalare-läge för TV (medföljer)
 TV

2
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Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC

Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet

Du kan mata ut ljud som t.ex. Dolby Atmos, Dolby TrueHD och DTS:X i hög kvalitet genom att ansluta en AV-enhet till
högtalarsystemet.

OBS!
Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.

Tips
Om en TV är kompatibel med eARC kan du också mata ut högkvalitetsljud genom att ansluta AV-enheten till TV:ns HDMI IN-
uttag. Aktivera i sådana fall TV:ns eARC-funktion.

Välj lämplig HDMI-kabel och [HDMI Signal Format]-inställning enligt videoformatsutmatningen från enheten som är ansluten till
högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt
HDMI-videoformat som stöds

Anslut HDMI OUT-uttaget på AV-enheten till HDMI IN-uttaget på högtalarsystemet via en HDMI-kabel
(medföljer ej).

 HDMI-kabel (medföljer ej)
 Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.

1
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Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet

När du ansluter en AV-enhet med följande metoder kan du spela 8K-video och högkvalitetsljud som t.ex. Dolby Atmos,
Dolby TrueHD eller DTS:X.

Anslut högtalarsystemet till TV:n via HDMI-kabeln (medföljer) .1

Kontrollera så att det eARC-kompatibla HDMI IN-uttaget på TV:n är kompatibelt med 8K-videoingång.

Se TV:ns bruksanvisning.

2

Anslut AV-enheten med en av följande metoder.

När det eARC-kompatibla HDMI IN-uttaget på TV:n är kompatibelt med 8K-videoingång:
Anslut HDMI IN-uttaget på högtalarsystemet till HDMI OUT-uttaget på en AV-enhet via en HDMI-kabel (medföljer
ej).

 TV
 Kompatibel med 8K-videoingång

3
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OBS!

Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.

Tips

Välj lämplig HDMI-kabel och [HDMI Signal Format]-inställning enligt videoformatsutmatningen från enheten som är ansluten till
högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt
Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC

HDMI-videoformat som stöds
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 HDMI-kabel (medföljer ej)
 Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.

 

När det eARC-kompatibla HDMI IN-uttaget på TV:n inte har stöd för 8K-videoingång:
Anslut HDMI OUT-uttaget på AV-enheten till HDMI IN-uttaget som är kompatibelt med 8K-videoingång på en TV via
en HDMI-kabel (medföljer ej).
Se till att TV:ns eARC-funktion är aktiverad.

 TV
 Kompatibel med 8K-videoingång
 HDMI-kabel (medföljer ej)
 Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.
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Ansluta till nätuttaget

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Anslut nätkabeln (medföljer) till högtalarsystemets nätingång och anslut den sedan till vägguttaget.

 Nätkabel (medföljer)

1
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Utföra inledande inställningar

Tryck på HOME på fjärrkontrollen som medföljer högtalarsystemet för att starta högtalarsystemet.

Manövrera fjärrkontrollen genom att rikta den mot framsidan på högtalarpanelen.

1

Vänta tills [PLEASE WAIT] försvinner i teckenfönstret på frontpanelen och nästa indikering visas i
teckenfönstret på frontpanelen.

2

Slå på TV:n.3

Följ instruktionerna på skärmbilden som visas på TV:n för att utföra de grundläggande inställningarna.

Om skärmbilden med grundläggande inställningar inte visas använder du TV:ns fjärrkontroll för att växla ingången
på TV:n till den HDMI-ingång som är ansluten till högtalarsystemet, och trycker sedan på HOME på
högtalarsystemets fjärrkontroll.

 Skärmen inledande inställningar

4
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OBS!

Det kan hända att ljudet stängs av på högtalarsystemet och [MUTING] visas i frontpanelens teckenfönster på högtalarsystemet,
beroende på i vilken ordning du startar TV:n och högtalarsystemet. Om detta sker stänger du av alla enheter och startar sedan
högtalarsystemet efter att du startat TV:n.
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Tryck på  (upp)/  (ner)/  (vänster)/  (höger) och  (Enter) för att välja alternativet enligt
anvisningarna på skärmen.
Om du använder tillvalbar subwoofer/tillvalbara bakre högtalare så ansluter du dem genom att följa
instruktionerna på skärmbilden [Checking Wireless Speaker Connection].
När [Setup is complete.] visas väljer du [Learn more].
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Ansluta högtalare (tillval) genom manuell anslutning

Högtalaren (tillval) ansluts automatiskt till högtalarsystemet när den slås på. Mer information finns i högtalarens (tillval)
bruksanvisning.
Om högtalaren (tillval) inte kan anslutas automatiskt till högtalarsystemet så genomför den manuella anslutningen
genom att följa stegen nedan.

OBS!
Om du utför [Start manual linking] ställs  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] -
[Link mode] automatiskt in på [Manual].

Endast de högtalare som [Connected] visades för i steg 6 ansluter till högtalarsystemet. Om högtalaren (tillval) inte ansluts
korrekt genomför du anslutningen igen från steg 1.
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Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.2

Välj [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].

Skärmbilden [Start manual linking] visas på TV-skärmen.

3

Tryck på LINK på högtalaren (tillval).

Strömindikatorn på högtalaren (tillval) där LINK trycktes in blinkar grön två gånger upprepat.

4

Välj [Start].

Den manuella anslutningen startar.
Anslutningsförfarandet visas på TV-skärmen.
Om du vill avbryta den manuella anslutningen väljer du [Cancel].

5

När högtalaren (tillval) som du vill ansluta visar [Connected] väljer du [Finish].6

Tryck på  (Enter).

Den manuella anslutningen är upprättad och strömindikatorn på högtalaren (tillval) lyser grön.

7
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Om trådlös överföring är instabil

Om du använder flera trådlösa system, som t.ex. ett trådlöst LAN, kan de trådlösa signalerna bli instabila. I sådant fall
kan överföringen kanske förbättras genom att du ändrar följande inställning.

OBS!

Om du ändrar inställningen för [RF Channel] från [Off] till [On] kan det ta 1 minut att återansluta.

Den här inställningen visas inte i vissa länder/regioner.
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Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.2

Välj [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].3

Välj önskad inställning.

[On]: Välj normalt det här alternativet. Högtalarsystemet väljer automatiskt en bättre kanal för sändning. Ett
starkare läge vid trådlös störning.
[Off]: Högtalarsystemet väljer en kanal från det begränsade frekvensbandet för att förhindra extern trådlös
störning. Om ljudtapp sker när du valt [On] går det att förbättra genom att välja [Off].

4
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När TV-fjärrkontrollen inte fungerar

När högtalarpanelen hindrar TV:ns fjärrkontrollsensor kan det hända att din TV:s fjärrkontroll inte fungerar. Aktivera i
sådana fall IR-repeaterfunktionen på högtalarsystemet.
Du kan manövrera TV:n med TV:ns fjärrkontroll genom att skicka fjärrsignalen från baksidan av högtalarpanelen.

OBS!
Kontrollera först att det inte går att manövrera TV:n med TV:ns fjärrkontroll och ställ sedan in [IR-Repeater] på [On]. Om den är
inställd på [On] när det går att manövrera TV:n med fjärrkontrollen, kan det hända att korrekt funktion inte erhålls på grund av
störningen mellan fjärrkontrollens direktkommando och kommandot från högtalarpanelen.

Det kan hända att denna funktion inte fungerar beroende på din TV även om [IR-Repeater] är inställt på [On]. Fjärrkontroller till
andra enheter t.ex. luftkonditionerare kanske inte heller fungerar som de ska. Installera i sådana fall högtalarsystemet eller TV:n
på en annan plats.
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Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.2

Välj [System Settings] - [IR-Repeater].

Skärmbilden [IR-Repeater] visas på TV-skärmen.

3

Välj [On].4
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Se på TV

OBS!
När högtalarpanelen hindrar TV:ns fjärrkontrollsensor och du inte kan manövrera TV:n via TV:ns fjärrkontrollsystem kan du
aktivera högtalarsystemets IR-repeaterfunktion.

Tips

Du kan välja [TV] direkt genom att trycka på TV på fjärrkontrollen.

Relaterade avsnitt
När TV-fjärrkontrollen inte fungerar

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Watch] - [TV] på startmenyn.2

Välj program med TV:ns fjärrkontroll.

Valt TV-program visas på TV-skärmen och TV-ljudet matas ut från högtalarsystemet.

3

Justera volymen.4
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Spela upp på ansluten AV-enhet

Tips
Du kan välja [HDMI] direkt genom att trycka på HDMI på fjärrkontrollen.
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Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Watch] - [HDMI] på startmenyn.

Bilden från vald enhet visas på TV-skärmen och ljudet matas ut från högtalarsystemet.

2

Justera volymen.3
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Vad du kan göra genom att ansluta en TV via BLUETOOTH-funktionen

När du använder en Sony-TV(*) med BLUETOOTH-funktion kan du lyssna på ljudet från TV:n eller enheten som är
ansluten till TV:n genom att ansluta högtalarsystemet trådlöst till TV:n.

 Sony-TV
 Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv.

OBS!
Om du ansluter högtalarsystemet och TV:n genom att använda BLUETOOTH-funktionen kan du inte visa högtalarsystemets
funktionsskärm t.ex. startmenyn på TV-skärmen, eller använda andra funktioner på högtalarsystemet än lyssningsfunktionen för
ljudet från TV:n eller enheten som är ansluten till TV:n. 
Använd högtalarsystemets alla funktioner genom att ansluta högtalarsystemet till TV:n via HDMI-kabeln (medföljer) .

Relaterade avsnitt
Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC
Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC
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TV:n måste vara kompatibel med A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) för BLUETOOTH-profilen.*
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Lyssna på ljudet från TV:n genom att ansluta högtalarsystemet trådlöst till TV:n

Du måste utföra ihopparning av högtalarsystemet och TV:n genom att använda BLUETOOTH-funktionen.
Ihopparning är den process som krävs för att i förväg registrera informationen om BLUETOOTH-enheter som ska
anslutas trådlöst.

Slå på TV:n.1

Tryck på  (strömbrytare) för att starta högtalarsystemet.2

Håll BLUETOOTH-knappen på högtalarpanel och TV på fjärrkontrollen intryckta samtidigt i 5 sekunder.

Högtalarsystemet växlar till ihopparningsläge för BLUETOOTH.
[TV (BT) ON] och [PAIRING] visas i ordning i frontpanelens teckenfönster.

 BLUETOOTH-knapp

3

Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen blinkar snabbt blå och att [PAIRING] visas i
frontpanelens teckenfönster.

4

Sök efter högtalarsystemet på TV:n genom att utföra ihopparningsfunktionen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras visas på TV-skärmen.
Information om metod för ihopparning av BLUETOOTH-enheten med TV:n finns i bruksanvisningen till TV:n.

5
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OBS!

Om TV-ljudet inte matas ut från högtalarsystemet, trycker du på TV och kontrollerar status i frontpanelens teckenfönster och
indikatorerna på högtalarpanelen.

[TV (BT)] visas i frontpanelens teckenfönster: Högtalarsystemet är anslutet till TV:n och TV-ljudet matas ut från
högtalarsystemet.
BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt och [PAIRING] visas i frontpanelens teckenfönster: Utför ihopparning på TV:n.
[TV] visas i frontpanelens teckenfönster: Utför stegen från början.

När du ansluter högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-kabel, avbryts BLUETOOTH-anslutningen. För att ansluta
högtalarsystemet till TV:n igen med BLUETOOTH-funktionen, måste HDMI-kabeln kopplas från och sedan måste anslutningen
utföras från början.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Para ihop högtalarsystemet med TV:n genom att välja ”HT-A5000” i listan på TV-skärmen.6

Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blå och att [TV (BT)] visas i frontpanelens
teckenfönster.

En anslutning mellan högtalarsystemet och TV:n har upprättats.

7

Välj program eller ingång på enheten genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet från den bild som visas på TV-skärmen matas ut från högtalarsystemet.

8

Justera volymen på högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet stängs tillfälligt av om du trycker på ljudavstängningsknappen på TV:ns fjärrkontroll.

9

43



Hjälpguide

Sound Bar
HT-A5000

Lyssna på ljudet från den ihopparade TV:n

Tips
När TV:n stängs av stängs också högtalarsystemet av genom att det är låst till TV:ns strömbrytare.

Om manövrering med fjärrkontrollen som medföljer högtalarsystemet
Du kan använda följande knappar.

OBS!
Om du väljer en annan ingång än TV på fjärrkontrollen som medföljer högtalarsystemet, matas inte TV-ljudet ut från
högtalarsystemet. För att mata ut TV-ljudet trycker du på TV på fjärrkontrollen för att ändra till TV-ingången.

När TV:n är ansluten via BLUETOOTH-funktionen fungerar inte följande fjärrkontrollknappar. 
 (upp)/  (ner)/  (vänster)/  (höger),  (Enter), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS,  (spela upp/paus), 

(föregående)/  (nästa)

Slå på TV:n med TV:ns fjärrkontroll.

Högtalarsystemet slås på genom att låsa det till TV:ns strömbrytare och TV-ljudet matas ut från högtalarsystemet.

1

Välj program eller ingång på enheten genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet från den bild som visas på TV-skärmen matas ut från högtalarsystemet.

2

Justera volymen på högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Ljudet stängs tillfälligt av om du trycker på ljudavstängningsknappen på TV:ns fjärrkontroll.

3
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Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som är ansluten för första
gången

För att kunna använda BLUETOOTH-funktionen måste du i förväg para ihop högtalarsystemet och den mobila enheten.

Håll BLUETOOTH-knappen intryckt i 2 sekunder.1

Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen blinkar snabbt blå och att [PAIRING] visas i
frontpanelens teckenfönster.

Högtalarsystemet växlar till ihopparningsläget.

2

Sök efter högtalarsystemet på den mobila enheten genom att utföra ihopparningsfunktionen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras visas på den mobila enhetens skärm.
Information om metod för ihopparning av BLUETOOTH-enheten med den mobila enheten finns i bruksanvisningen
till den mobila enheten.

3

Para ihop högtalarsystemet med den mobila enheten genom att välja ”HT-A5000” i listan på den mobila
enhetens skärm.

Om en kodnyckel efterfrågas anger du ”0000”.

4

Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blå och att [BT] visas i frontpanelens
teckenfönster.

En anslutning mellan högtalarsystemet och den mobila enheten har upprättats.

5
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Kontrollera anslutningsstatus för BLUETOOTH-funktionen

Tips

Om det inte finns någon mobil enhet ihopparad (t.ex. direkt efter inköpet av högtalarsystemet), växlar högtalarsystemet till
ihopparningsläget genom att bara ändra ingången till BLUETOOTH-ingång.

Utför ihopparning för den andra samt efterföljande mobila enheter.
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Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten mobil enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

6

Justera volymen.

Du kan spela upp eller pausa innehållet genom att använda uppspelningsknapparna på fjärrkontrollen.

7

Status BLUETOOTH-indikator

Vid standbyläge för ihopparning Blinkar snabbt blå

Anslutningen håller på att upprättas Blinkar blå

Anslutningen har upprättats Lyser blå
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Lyssna på musik från den ihopparade enheten

OBS!
Om ljudet fördröjs går det att förbättra genom att ställa in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth
Connection Quality] på [Priority on Stable Connection].

Tips
Om anslutningen inte upprättas väljer du ”HT-A5000” på den mobila enheten.

Koppla från den mobila enheten

Aktivera den mobila enhetens BLUETOOTH-funktion.1

Tryck på BLUETOOTH-knappen.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den mobila enhet den senast var ansluten till.

2

Se till att BLUETOOTH-indikatorn på högtalarpanelen lyser blå och att [BT] visas i frontpanelens
teckenfönster.

En anslutning mellan högtalarsystemet och den mobila enheten har upprättats.

3

Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten mobil enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

4

Justera volymen.

Du kan spela upp eller pausa innehållet genom att använda uppspelningsknapparna på fjärrkontrollen.

5
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Gör något av följande.

Inaktivera den mobila enhetens BLUETOOTH-funktion.
Tryck på BLUETOOTH-knappen när skärmbilden [Bluetooth Audio] visas på TV-skärmen.
Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] på [Transmitter] eller [Off].
Stäng av högtalarsystemet eller den mobila enheten.
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Lyssna på musik på en USB-enhet

Du kan spela upp musikfiler som lagrats på en ansluten USB-enhet.

OBS!
Koppla inte bort USB-enheten när den används. För att undvika att data skadas eller att USB-enheten skadas, stänger du av
högtalarsystemet innan du ansluter eller tar bort USB-enheten.

Tips

Du kan välja USB-ingång direkt genom att trycka på USB på fjärrkontrollen.

Om skärmen för musikuppspelning
Välj följande knappar på TV-skärmen genom att trycka på  (vänster)/  (höger), tryck sedan på  (Enter).

 (spela upp)/  (paus)
Startar eller pausar uppspelningen.
Du kan också manövrera genom att använda  (spela upp/paus) på fjärrkontrollen.

Anslut USB-enheten till  -porten (USB).1

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2

Välj  [Listen] - [USB (Connected)] på startmenyn.3

Välj den mapp där låtarna har sparats, välj sedan en låt.

Vald låt spelas upp och ljudet matas ut från högtalarsystemet.

4

Justera volymen.5

50



 (föregående)/  (nästa)
Spelar upp föregående eller nästa musikfil.
Du kan också manövrera genom att använda  (föregående)/  (nästa) på fjärrkontrollen.

 (Slumpmässig uppspelning)
Spelar upp i slumpmässig ordning. Varje gång du trycker på  (Enter), aktiveras/avaktiveras slumpmässig
uppspelning.

 (Repetera uppspelning)
Tryck upprepade gånger på  (Enter) för att växla läget för repeterad uppspelning.

Tips
Du kan spola bakåt/framåt genom att trycka och hålla in  (föregående)/  (nästa) på fjärrkontrollen under uppspelning.

Relaterade avsnitt
Spelbara typer av ljudfiler
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Läget repetera Beskrivning

 (Repetera alla) Repeterar alla musikfiler.

 (Repetera mapp) Repeterar samtliga musikfiler i en mapp.

 (Repetera en) Repeterar en musikfil som spelas upp.

 (Av) Avbryter repeterad uppspelning.
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Lyssna på ljud genom ihopparning med hörlurar

Ta bort ihopparade hörlurar från enhetslistan

OBS!

Ställ in BLUETOOTH-kompatibla hörlurar till ihopparningsläget.

Mer information om ihopparningsmetod finns i bruksanvisningen till hörlurarna.

1

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.3

Välj [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

Högtalarsystemet växlar till BLUETOOTH-sändningsläget.

4

Välj namnet på hörlurarna i [Device List] under [Bluetooth Settings].

När BLUETOOTH-anslutning har upprättats visas [Connected].
Om du inte kan hitta namnet på dina hörlurar i [Device List], väljer du [Scan].

5

Återgå till startmenyn, välj  [Watch] eller  [Listen] och välj ingång.

Bilden för vald ingång visas på TV-skärmen, [BT TX] visas i frontpanelens teckenfönster, sedan matas ljudet ut i
hörlurarna.
Ljudet från högtalarsystemet stängs samtidigt av.

6

Justera volymen.

Justera först hörlurarnas volymnivå. Justera sedan hörlurarnas volymnivå +/– på högtalarpanelen eller 
(volym) +/– på fjärrkontrollen.

7

Tryck på HOME.
Startmenyn visas på TV-skärmen.

1.

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.2.

Välj [Bluetooth Settings] - [Device List].3.

Flytta markören till namnet på hörlurarna som du vill ta bort och tryck sedan på DISPLAY.
Ta bort ihopparade hörlurar från enhetslistan genom att trycka på AUDIO.

4.

Följ anvisningarna på skärmen för att ta bort önskade hörlurar från enhetslistan.5.
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Visa ihopparade hörlurar i enhetslistan genom att ställa in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth
Mode] på [Transmitter].

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Lyssna på ljud med ihopparade hörlurar

Koppla från ihopparade hörlurar
Gör något av följande.

Avaktivera hörlurarnas BLUETOOTH-funktion.
Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] på [Receiver] eller [Off].
Stäng av högtalarsystemet eller hörlurarna.
Välj enhetsnamnet för de anslutna hörlurarna under  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Device List]. 
[Connected] för enhetsnamnet försvinner.
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Aktivera BLUETOOTH-funktion på hörlurarna.1

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.3

Välj [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] - [Transmitter].

Högtalarsystemet växlar till BLUETOOTH-sändningsläget och högtalarsystemet återansluter automatiskt till de
hörlurar det senast var anslutet till.

4

Återgå till startmenyn, välj  [Watch] eller  [Listen] och välj ingång.

Bilden för vald ingång visas på TV-skärmen, [BT TX] visas i frontpanelens teckenfönster, sedan matas ljudet ut i
hörlurarna.
Ljudet från högtalarsystemet stängs samtidigt av.

5

Justera volymen.

Justera först hörlurarnas volymnivå. Justera sedan hörlurarnas volymnivå +/– på högtalarpanelen eller 
(volym) +/– på fjärrkontrollen.

6
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Om anslutning av hörlurarna

Du kanske inte kan justera volymnivån beroende på de BLUETOOTH-kompatibla hörlurarna.
Inmatning av BLUETOOTH avaktiveras när  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth
Mode] är inställt på [Off] eller [Transmitter].
Det går att registrera upp till 9 BLUETOOTH-enheter. Om en 10:e BLUETOOTH-enhet registreras kommer den
BLUETOOTH-enhet med den äldsta anslutningen att ersättas med den nya.
Högtalarsystemet kan visa upp till 15 identifierade BLUETOOTH-enheter i [Device List].
Du kan inte ändra ljudeffekten eller inställningar när du sänder ljudet till de BLUETOOTH-kompatibla hörlurarna.
Uppspelning av ljud/musik på BLUETOOTH-enheten fördröjs jämfört med den på högtalarsystemet, på grund av den
trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper.
Du kan aktivera eller avaktivera mottagningen av LDAC-ljud från BLUETOOTH-enheten under [Bluetooth Settings].

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Vad du kan göra genom att ansluta högtalarsystemet till ett nätverk

Du kan utföra ljudströmning av musik via högtalarsystemet genom att manövrera din smarttelefon, surfplatta eller iOS-
enhet eller spela musik som lagrats på en dator via högtalarsystemet genom att ansluta till nätverket.
Högtalarsystemets Wi-Fi-port har en routerfunktion som kan vidarebefordra ljuddata till en annan Sony-ljudenhet.

360 Reality Audio
Du kan spela upp 360 Reality Audio-innehåll på högtalarsystemet genom att välja det i streamingappen som är
kompatibel med 360 Reality Audio.

Spotify
Du kan välja musik i Spotify-appen och spela upp den på högtalarsystemet.
Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur

Chromecast built-in™
Du kan välja musik i den Chromecast-aktiverade appen och spela upp den på högtalarsystemet.

Amazon Alexa
Du kan utföra röststyrning t.ex. musikuppspelning, gå till nästa/föregående låt, justera volymen osv. i
streamingtjänsten genom att använda högtalarsystemet tillsammans med den inbyggda Alexa-enheten (medföljer ej).

AirPlay
Högtalarsystemet har stöd för AirPlay. Du kan spela musik på högtalarsystemet genom att manövrera en iOS-enhet
eller en dator.

Sony | Music Center
Du kan manövrera högtalarsystemet trådlöst genom att installera ”Sony | Music Center”-appen på din smarttelefon
eller surfplatta.

Hemmanätverk
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Du kan spela musikfiler som lagrats på din dator på en nätverksplats via ditt hemmanätverk.

OBS!

Servern måste anslutas till samma nätverk som högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt
Förutsättning: ha gjort de ursprungliga inställningarna för Alexa med Sony | Music Center
Spela musik med TIDAL-appen

Förutsättning: Ha gjort de ursprungliga inställningarna för Chromecast built-in

Använda Spotify
Använda AirPlay

Använda Sony | Music Center

Lyssna på musik på din dator via ett hemmanätverk

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Anmärkningar om anslutning till Internet

När du ansluter högtalarsystemet till Internet så försäkra dig om att du ansluter via en router (*) med lämpliga
säkerhetsinställningar.
När ett säkerhetstillbud inträffar kan den här produkten komma att skadas av skadlig kod (illasinnad programvara) etc.
via Internet och utsättas för säkerhetshot som stöld eller förvanskning av personlig information eller innehåll. Den här
produkten kanske också kan skada nätverkstjänster utan din vetskap.

 LAN-port på en vägg
 LAN-kabel
 Router
 Trådlöst LAN

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

En router är en enhet som vidareförmedlar anslutning till Internet och ett lokalt nätverk till andra enheter. 
Följande typer av routrar finns: 

 Trådbunden router 
 ADSL-modemrouter 
 Optisk nätverksenhet (ONU) med routerfunktion 
 Wi-Fi-åtkomstpunkt som kan fungera som en router 
 Vägginbyggd åtkomstpunkt med router (**)

*

Om du inte är säker på om en vägginbyggd åtkomstpunkt kan användas som router så kontrollera med din fastighetsförvaltare eller
Internetleverantör etc.

**
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Ställa in en trådlös nätverksanslutning i startmenyn

Kontrollera följande information i förväg.

Nätverksnamnet (SSID)(*)
Säkerhetsnyckeln (lösenord)(**)
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SSID (Service Set Identifier) är ett namn som identifierar en specifik åtkomstpunkt.*
Denna information bör vara tillgänglig på en etikett på din trådlösa LAN-router/åtkomstpunkt, i bruksanvisningen, av den person som installerade
ditt trådlösa nätverk eller i information som tillhandahålls av din Internetleverantör.

**

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.2

Välj [Network Settings].

Kontrollera att [Wi-Fi Connection] är inställd på [On].

3

Välj [Internet Settings] - [Next].4

Välj [Search for Wi-Fi network].

Listan över nätverksnamn visas på TV-skärmen.

5

Välj önskat nätverksnamn (SSID).

När du ansluter till ett nätverk som inte finns i listan väljer du [New connection registration] och följer instruktionerna
på skärmen.

6

Ange säkerhetsnyckeln (eller lösenordet) genom att använda programmets tangentbord och välj sedan
[Enter].

Högtalarsystemet börjar ansluta till nätverket.

7
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Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center

Sony | Music Center kan ansluta högtalarsystemet till samma trådlösa nätverk som den mobila enheten. Mer information
får du genom att följa anvisningarna i appen eller se följande webbplats.
https://www.sony.net/smcqa/

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ställa in en Wi-Fi-anslutning med en iOS-enhet

Högtalarsystemet är kompatibelt med Apple-inställning.
Genom att använda denna funktion kan du ansluta högtalarsystemet till samma nätverk som ansluter din iOS-enhet över
Wi-Fi utan att ange nätverksnamn och lösenord.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.2

Välj [Network Settings].

Kontrollera att [Wi-Fi Connection] är inställd på [On].

3

Välj [Internet Settings] - [Next].4

Välj [Use Apple Setup].5

Manövrera iOS-enheten genom att följa instruktionerna på skärmen.6
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Förutsättning: ha gjort de ursprungliga inställningarna för Alexa med Sony | Music
Center

Med Sony | Music Center kan du spela musik från Amazon Music eller länka högtalarsystemet till en enhet med inbyggd
Amazon Alexa.
Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet och registrera högtalarsystemet på ett
Amazon-konto, för att förbereda högtalarsystemet och den mobila enheten.

OBS!

Amazon Alexa finns inte tillgänglig på alla språk och i alla länder/regioner.

Försäkra dig om att en Wi-Fi-nätverksanslutning har upprättats innan du använder Sony | Music Center.

Relaterade avsnitt
Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center

Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.1

Installera den kostnadsfria Sony | Music Center-appen på den mobila enheten.2

Starta Sony | Music Center och välj högtalarsystemet.3

Välj [Inställningar] - [Amazon Alexa] - [Inledande inställning] och följ anvisningarna på skärmen för att göra
inställningar för att använda högtalarsystemet med Alexa.

4
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Ljudformat som är tillgängliga för uppspelning med Audio Casting Protocol

Tillgängliga ljudformat för uppspelning varierar beroende på ljudsändningsprotokollet.

I Amazon Music-appen för Android OS:

 360 Reality Audio
 2-kanaligt ljud
 Alexa Cast
 Sänd-ikon

I Amazon Music-appen för iOS:

 360 Reality Audio
 2-kanaligt ljud
 Alexa Cast
 AirPlay

Tips
Alexa Cast-ikon (  ): Högtalarsystemet identifieras med det enhetsnamn som du angav i de inledande inställningarna för
Alexa.

Sänd-ikon (  ): Högtalarsystemet identifieras av enhetsnamnet, [HT-A5000] eller det enhetsnamn som du angav i de
inledande inställningarna för Google Home.

Relaterade avsnitt
Spela musik med Amazon Music-appen
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Spela musik med Amazon Music-appen

Genom att använda en smarttelefon/iPhone på vilken Amazon Music-appen är installerad kan du spela upp musik från
Amazon Music.
Du kan även spela upp 360 Reality Audio-kompatibel musik som finns tillgänglig på Amazon Music .
Om du vill spela upp 360 Reality Audio-kompatibel musik måste du prenumerera på Amazon Music Unlimited.

OBS!
För att ladda ner appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och
andra avgifter krävas.

OBS!

När en uppspelningsenhet väljs innebär det inte att om du väljer högtalarsystemets namn med AirPlay-ikonen (  ) att 360
Reality Audio-uppspelning aktiveras.

Med Sony | Music Center kan du kontrollera vilka strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. I
Sony | Music Center väljer du högtalarsystemet och sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].

Hämta och installera Amazon Music-appen på din smarttelefon/iPhone.1

Starta Amazon Music-appen och välj önskad musik för uppspelning.

De musikspår som visas med ikonen [360] är kompatibla med 360 Reality Audio.

2

Tryck på sänd-ikonen (  ).3

Välj högtalsystemet som destination för musikuppspelningen.

Tryck på högtalarsystemets namn som indikeras med Alexa Cast-ikonen (  ) eller sänd-ikonen (  ).

4
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Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.

Relaterade avsnitt
Ljudformat som är tillgängliga för uppspelning med Audio Casting Protocol

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Manövrera högtalarsystemet genom att prata med en enhet med inbyggd Alexa

Genom att prata med en enhet med inbyggd Alexa kan du strömma musik till högtalarsystemet från en strömningstjänst
som stöder Alexa.

OBS!

Denna funktion är inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

Alexa-funktioner som kräver användarrespons är inte tillgängliga på högtalarsystemet eftersom högtalarsystemet inte har en
mikrofon.

En enhet med inbyggd Amazon Alexa (medföljer ej), till exempel Amazon Echo, krävs för att använda röstkommandofunktioner. 
Genom att använda en enhet med inbyggd Alexa tillsammans med högtalarsystemet kan du använda röstkommandon för att
spela upp, hoppa till början av nästa/aktuellt spår och justera volymen.

Alla Amazon Alexa-funktioner finns inte tillgängliga på högtalarsystemet.

Tips

Använd Sony | Music Center för att avregistrera högtalarsystemet från Amazon-kontot. Även om du avregistrerar ett konto i
Alexa-appen kommer högtalarsystemet inte att identifiera att kontot har avregistrerats.

En bild t.ex. ett albumomslag visas på uppspelningsskärmen om det uppspelade innehållet har stöd för den funktionen.
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Prata med enheten med inbyggd Alexa för att spela upp musik.

Om du vill ha mer information om röstkommandon för enheten med inbyggd Alexa kan du få sådan på Sony | Music
Center.

1
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Spela musik med TIDAL-appen

Genom att använda en smarttelefon/iPhone på vilken TIDAL-appen är installerad kan du spela upp musik från TIDAL.
Du kan även spela upp 360 Reality Audio-kompatibel musik som finns tillgänglig på TIDAL .
Om du vill spela upp 360 Reality Audio-kompatibel musik måste du prenumerera på HiFi-planen hos TIDAL.

OBS!
TIDAL är kanske inte tillgängligt på vissa språk eller i vissa länder/regioner.

För att ladda ner appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och
andra avgifter krävas.

OBS!
Med Sony | Music Center kan du kontrollera vilka strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. I
Sony | Music Center väljer du högtalarsystemet och sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].

Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.
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Hämta och installera TIDAL-appen på din smarttelefon/iPhone.1

Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.2

Starta TIDAL-appen och välj önskad musik för uppspelning.3

Tryck på sänd-ikonen (  ).4

Välj högtalsystemet som destination för musikuppspelningen.

Tryck på högtalarsystemets namn ([HT-A5000] eller det enhetsnamn som du angav i inledande inställningar för
Google Home). 
När du väljer antingen 2-kanalsljud eller 360 Reality Audio-kompatibel musik så visas [360RAcast].

5
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Förutsättning: Ha gjort de ursprungliga inställningarna för Chromecast built-in

Högtalarsystemet är kompatibelt med Chromecast built-in som kan strömma musik till högtalaren från den mobila
enheten.

Spela upp och manövrera din musik med Google Assistant
Detta högtalarsystem är kompatibelt med en Google Assistant-aktiverad enhet med Chromecast built-in så att du kan
styra musiken med din röst. Länka bara högtalarsystemet till Google Home-appen på din mobila enhet. Mer information
finns i Google Home-appen.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Listen] - [Chromecast built-in] på startmenyn.

Följ stegen som visas på skärmen. 
Efter att du utfört inställningarna ställs [Network/Bluetooth Standby] automatiskt in på [On] och du kan snabbt spela
upp musik även när högtalarsystemet befinner sig i standbyläge.

2
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Spela upp musik med appar som är kompatibla med andra strömningstjänster

Genom att använda en smarttelefon/iPhone som har en app installerad som är kompatibel med den strömningstjänst du
vill använda kan du spela upp 2-kanaligt ljud eller 360 Reality Audio-kompatibel musik.
Beroende på strömningstjänst kan du behöva ha ett premium-abonnemang för att spela upp 360 Reality Audio-
kompatibel musik.

OBS!
För att ladda ner appen och använda nätverkstjänster kan ytterligare registreringar och betalning av kommunikationsavgifter och
andra avgifter krävas.

OBS!
Med Sony | Music Center kan du kontrollera vilka strömningstjänster som tillhandahåller 360 Reality Audio-kompatibel musik. I
Sony | Music Center väljer du högtalarsystemet och sedan [Inställningar] - [Om 360 Reality Audio] - [Nästa].

Specifikationerna och utformningen av appen kan ändras utan föregående meddelande.
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Hämta och installera en app som är kompatibel med den strömningstjänst du vill ha på din
smarttelefon/iPhone.

1

Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.2

Starta appen du hämtade i steg 1 och välj önskad musik för uppspelning.3

Tryck på sänd-ikonen.

Sänd-ikonen skiljer sig åt beroende på app.

4

Välj högtalsystemet som destination för musikuppspelningen.

Tryck på högtalarsystemets namn ([HT-A5000] eller det enhetsnamn som du angav i inledande inställningar för
Google Home).

5
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Använda Spotify

Du kan välja musik i Spotify-appen och spela upp den på högtalarsystemet.

Spela upp musik på högtalarsystemet genom att använda ”Spotify Connect”-funktionen
Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur

Tips

Om [Network/Bluetooth Standby] är inställt på [On], kan du snabbt spela upp musik även när högtalarsystemet befinner sig i
standbyläge.

En bild t.ex. ett albumomslag visas på uppspelningsskärmen om det uppspelade innehållet har stöd för den funktionen.

Återuppta musik som har spelats upp på den mobila enheten

OBS!

Spotify-appen är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

Relaterade avsnitt
[System Settings]
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Tryck på MUSIC SERVICE.

Om du har spelat upp musik från Spotify på högtalarsystemet, återupptas uppspelningen av musiken som spelades
med Spotify.

1
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Använda AirPlay

Högtalarsystemet är kompatibelt med AirPlay 2. Du kan välja musikinnehåll på en iOS-enhet t.ex. iPhone, iPad och iPod
touch och strömma det till högtalarsystemet.

Tips

Du kan också välja andra högtalare samtidigt som högtalarsystemet och strömma musik via flera högtalare.

Strömma på högtalarsystemet genom att prata med Siri
Om du lägger till högtalarsystemet i Home-appen på iOS-enheten kan du strömma musik till högtalarsystemet genom att
prata med Siri.

OBS!
Det går inte att prata med högtalarsystemet för att manövrera eftersom högtalarsystemet inte har någon mikrofon.

Alla Siri-funktioner finns inte tillgängliga på högtalarsystemet.
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Anslut iOS-enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.1

Spela den musik du vill strömma på iOS-enheten.2

Visa AirPlay-ikonen (  ) på iOS-enheten och tryck på den.3

Välj högtalarsystemet som den högtalare du ska strömma till på iOS-enheten.

Musiken spelas upp på högtalarsystemet.

4
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Använda Sony | Music Center

Sony | Music Center är en applikation för manövrering av kompatibla Sony-ljudenheter genom att använda den mobila
enheten t.ex. en smarttelefon eller surfplatta.

För ytterligare information om Sony | Music Center, se följande webbsida.
https://www.sony.net/smcqa/

OBS!
Använd den senaste versionen av Sony | Music Center.

Om du inte kan ansluta högtalarsystemet och en BLUETOOTH-enhet via BLUETOOTH-funktionen, ska du avinstallera Sony |
Music Center och försöka ansluta via BLUETOOTH-funktionen igen.

Tips
Anslut den mobila enheten till samma nätverk som högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt
Ställa in en trådlös nätverksanslutning i startmenyn

Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center
Ställa in en Wi-Fi-anslutning med en iOS-enhet

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Installera den kostnadsfria Sony | Music Center-appen på den mobila enheten.1

Anslut den mobila enheten via Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.2

Starta Sony | Music Center.3

Manövrera genom att följa Sony | Music Center-skärmen.4
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Lyssna på musik på din dator via ett hemmanätverk

Du kan spela musikfiler som lagrats på din dator via ditt hemmanätverk.
Det går att spela upp musikfiler genom att manövrera Sony | Music Center på en mobil enhet t.ex. en smarttelefon eller
surfplatta.

 Dator
 Trådlös LAN-router
 Smarttelefon eller surfplatta

Tips
Se  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Network Connection Status] när du kontrollerar status för
nätverksanslutningen.

Anslut högtalarsystemet till ett nätverk.1

Anslut datorn till ett nätverk.

Ytterligare information finns i din dators bruksanvisning.

2

Ställ in dator.

Du måste ställa in datorn som server, för att kunna använda datorn i ditt hemmanätverk. Ytterligare information
finns i din dators bruksanvisning.

3

Lyssna på musik på en dator genom att använda Sony | Music Center.

Du kan spela upp musikfiler som lagrats på datorn genom att manövrera Sony | Music Center som finns installerad
på en mobil enhet t.ex. en smarttelefon eller surfplatta. För ytterligare information om Sony | Music Center, se
följande webbsida.
https://www.sony.net/smcqa/

4
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Relaterade avsnitt
Ställa in en trådlös nätverksanslutning i startmenyn

Ställa in en trådlös nätverksanslutning med Sony | Music Center

Ställa in en Wi-Fi-anslutning med en iOS-enhet
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Justera volymen

Justera högtalarsystemets volym
Tryck på  (volym) +/–.
Volymnivån visas i frontpanelens teckenfönster.

Justera subwooferns volym
Tryck på SW  (subwooferns volym) +/–.
Volymnivån visas i frontpanelens teckenfönster.

OBS!
Subwoofern är utformad för uppspelning av basljus eller lågfrekvensljud. När ingångskällan, t.ex. TV-program, inte innehåller
mycket basljud kan det vara svårt att höra basljudet från subwoofern.

Tips

När subwoofern (tillval) ansluts justeras nivå för subwoofern (tillval) istället för nivån för den inbyggda subwoofern.

Justera volymen för bakre högtalare (tillval)
Tryck på REAR  (volym för bakre högtalare) +/–.
Volymnivån visas i frontpanelens teckenfönster.

OBS!
De bakre högtalarna (tillval) är utformade för uppspelning av flerkanalsljudets surrounddel och surroundljudet som skapas från
det 2-kanaliga ljudet genom virtuell bearbetning. När ingångskällan inte innehåller mycket surroundljud kan det vara svårt att höra
surroundljudet från de bakre högtalarna (tillval).

REAR  (volym för bakre högtalare) +/– fungerar inte när de bakre högtalarna (tillval) inte är anslutna.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Använda surroundeffekt (SOUND FIELD)

Du kan slå på eller av surroundeffekten så att det passar ljudkällorna.

OBS!

Du kan inte ändra inställningen under följande förhållanden även om du trycker på SOUND FIELD.
BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläge.
En testton sänds ut.

Inställningen visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera inställningen i frontpanelens
teckenfönster.

Beroende på källa, till exempel Dolby Atmos, är den här inställningen alltid satt till PÅ och kan inte ändras.

Tips
Du kan välja typ av surroundeffekt under  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Field Setting].  
Du kan inte ändra inställningen för [Sound Field Setting] när  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [360 Spatial
Sound Mapping] är inställt på [On].

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på SOUND FIELD för att välja inställningen.

Inställningen visas på TV-skärmen.

[Sound Field: Effect On]: Ljudet matas ut med surroundeffekten. Den här inställningen är lämplig för att
uppleva surroundeffekten med närvaro oavsett genre.
[Sound Field: Effect Off]: Ljudet matas ut utan surroundeffekten. Den här inställningen är lämplig för att lyssna
på högupplöst ljud eller nyheter.

1
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Höra dialogen tydligare (VOICE)

OBS!

Inställningen visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera inställningen i frontpanelens
teckenfönster.

När BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläget, avaktiveras röstläget.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på VOICE för att välja inställningen.

Inställningen visas på TV-skärmen.

[Voice: On]: Dialogen hörs enkelt genom att förstärka dialogomfånget.
[Voice: Off]: Avaktiverar röstlägesfunktionen.

1
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Njuta av ett tydligt ljud i låg volym under natten (NIGHT)

OBS!

När du stänger av högtalarsystemet ställs denna inställning automatiskt in på [Night: Off].

Inställningen visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera inställningen i frontpanelens
teckenfönster.

När BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläget, avaktiveras nattläget.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på NIGHT för att välja inställningen.

Inställningen visas på TV-skärmen.

[Night: On]: Ljudet matas ut i låg volym med minimal förlust i återgivning och tydlighet i dialogen.
[Night: Off]: Avaktiverar funktionen för nattläge.

1
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När du tittar på TV

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på OPTIONS.

[SYNC] visas i frontpanelens teckenfönster.

1

Tryck på  (höger) eller  (Enter).

Justeringstiden visas i frontpanelens teckenfönster.

2

Justera fördröjningen genom att använda  (upp)/  (ner), tryck sedan på  (Enter).

Det går att justera mellan 0 millisekunder till 300 millisekunder i steg om 25 millisekunder.

3

Tryck på OPTIONS.

Alternativmenyn i frontpanelens teckenfönster försvinner.

4
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När du tittar på en annan enhet

Tips
Om din TV har en funktion som justerar fördröjningen mellan bilden och ljudet, bör den användas för justering. Ytterligare
information finns i TV:ns bruksanvisning.
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Tryck på OPTIONS.

Alternativmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj [A/V sync].2

Justera fördröjningen genom att använda  (upp)/  (ner), tryck sedan på  (Enter).

Det går att justera mellan 0 millisekunder till 300 millisekunder i steg om 25 millisekunder.

3
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Lyssna på multiplexsändningsljud (AUDIO)

Du kan lyssna på multiplexsändningsljud när högtalarsystemet tar emot multiplexsändningssignalen Dolby Digital.

OBS!
För att mata ut Dolby Digital-ljud måste du ansluta en TV som är kompatibel med eARC eller ARC till HDMI OUT (TV
eARC/ARC)-uttaget via HDMI-kabeln (medföljer) eller andra enheter till HDMI IN-uttaget via en HDMI-kabel (medföljer ej).

Om TV:ns HDMI IN-uttag inte är kompatibelt med eARC eller ARC ansluter du TV:n till TV IN (OPT)-uttaget via en optisk
digitalkabel (medföljer ej), för att mata ut Dolby Digital-ljudet.

Inställningen visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera inställningen i frontpanelens
teckenfönster.

Relaterade avsnitt
Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC
Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på AUDIO för att välja inställningen.

Inställningen visas på TV-skärmen.

[Audio: Main]: Ljudet från huvudspråket matas ut.
[Audio: Sub]: Ljudet från underspråket matas ut.
[Audio: Main/Sub]: Huvudljudet hörs i den vänstra högtalaren och underljudet hörs i den högra högtalaren.

1
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När du tittar på TV

Genom att justera dialogvolymen kan du enkelt lyssna på dialogen eftersom den går att särskilja från det omgivande
bruset. Denna funktion fungerar när du spelar upp innehåll som är kompatibelt med funktionen DTS:X dialogkontroll.
Inställningsmetoden varierar beroende på ingången.
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Tryck på OPTIONS, visa [DIALOG] i frontpanelens teckenfönster genom att använda  (upp)/  (ner),
tryck sedan på  (Enter).

1

Justera dialogvolymen genom att använda  (upp)/  (ner), tryck sedan på  (Enter).

Du kan justera från 0,0 dB till 6,0 dB i steg om 1,0 dB.

2

Tryck på OPTIONS.

Alternativmenyn i frontpanelens teckenfönster försvinner.

3
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När du spelar upp innehåll på en AV-enhet

Genom att justera dialogvolymen kan du enkelt lyssna på dialogen eftersom den går att särskilja från det omgivande
bruset. Denna funktion fungerar när du spelar upp innehåll som är kompatibelt med funktionen DTS:X dialogkontroll.
Inställningsmetoden varierar beroende på ingången.
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Tryck på OPTIONS.

Alternativmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj [DTS Dialog Control].2

Justera dialogvolymen genom att använda  (upp)/  (ner), tryck sedan på  (Enter).

Du kan justera från 0,0 dB till 6,0 dB i steg om 1,0 dB.

3
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Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV (Kontroll för HDMI-funktion)

Genom att ansluta en TV som är kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen via en HDMI-kabel är det möjligt att låsa
högtalarsystemets funktioner t.ex. ström på/av eller volymjustering till en TV.

Om Kontroll för HDMI-funktionen
Kontroll för HDMI-funktionen är en funktion som gör det möjligt att manövrera enheter som är anslutna via en HDMI-
kabel (High-Definition Multimedia Interface) genom att låsa dem till varandra.
Denna funktion fungerar med enheter som är kompatibla med Kontroll för HDMI-funktionen, men det kan hända att den
inte fungerar med andra enheten är de som är tillverkade av Sony.

Förbered manövrering genom att låsa till en TV

Aktivera inställningarna för Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n som är ansluten till högtalarsystemet via en HDMI-
kabel.
Standardinställningen för högtalarsystemets Kontroll för HDMI-funktion är [On].

Tips

När man ansluter en enhet som t.ex. en Blu-ray Disc-spelare till en TV via en HDMI-kabel, ska Kontroll för HDMI-funktionen
aktiveras.

Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på en TV eller Blu-ray Disc-spelare genom att se respektive bruksanvisning.

Om du aktiverar Kontroll för HDMI-funktionen (”BRAVIA” sync) när du använder en TV som är tillverkad av Sony, aktiveras också
Kontroll för HDMI-funktionen för ditt högtalarsystem automatiskt. När inställningen är genomförd visas [DONE] i frontpanelens
teckenfönster.

Slå på/av strömmen eller justera volymen via en TV-fjärrkontroll

När strömmen till TV:n slås på/av eller volymen justeras via TV:ns fjärrkontroll är högtalarsystemets strömbrytare eller
volymjustering låst till TV-fjärrkontrollen.

 TV
 TV-fjärrkontroll

Låsning av strömbrytare
Om du slår på eller stänger av TV:n, slås också högtalarsystemet på eller stängs av automatiskt.
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OBS!

Om du stänger av högtalarsystemet innan du stänger av TV:n kan det hända att högtalarsystemet inte slås på automatiskt nästa
gång du slår på TV:n. I sådana fall ska du utföra följande funktion.

Välj högtalarsystemet som enhet för ljudutmatning i TV-menyn.
När en Sony-TV används slår du på högtalarsystemet när TV:n är påslagen.

Volymjustering
Ljudet från TV:n som du ser på matas automatiskt ut i högtalarsystemet. Du kan justera volymen för högtalarsystemet
via TV-fjärrkontrollen.

Andra låsningsfunktioner

Menymanövrering via TV:ns fjärrkontroll
Du kan manövrera högtalarsystemets meny genom att välja namnet på högtalarsystemet när ingången ändras eller
synkmenyn manövreras på TV:n.

OBS!
Vissa Sony TV-apparater har stöd för synkmenyn. Se bruksanvisningen till TV:n för att se om din TV har stöd för synkmenyn.

Språket följer med
När du ändrar språket för TV:ns skärmtext ändras även högtalarsystemets språk för skärmtext.

Funktion för uppspelning med en knapptryckning
När du spelar upp innehållet på en Blu-ray Disc-spelare eller ”PlayStation®4” osv. som är ansluten till TV:n, slås
högtalarsystemet och TV:n på automatiskt.

Tips
Du kan ändra Kontroll för HDMI-inställningarna genom att välja  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] i
startmenyn.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Manövrera högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med
”BRAVIA” Sync-funktionen

”BRAVIA” Sync är en utökad funktion som utvecklats av Sony baserad på Kontroll för HDMI-funktionen. Genom att
ansluta ”BRAVIA” Sync-kompatibla enheter t.ex. en TV eller en Blu-ray Disc-spelare via en HDMI-kabel kan du
manövrera enheterna genom att låsa dem till varandra.

Använda ”BRAVIA” Sync
”BRAVIA” Sync aktiveras genom att aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på Sony-enheten.

Vad du kan göra med ”BRAVIA” Sync

Kontroll för HDMI-funktionen
Låsning av strömbrytare
Volymjustering
Menymanövrering via TV:ns fjärrkontroll
Språket följer med
Funktion för uppspelning med en knapptryckning

Funktion för hemmabiokontroll
Det går att ställa in högtalarsystemet, ingångsväxling osv. utan att växla TV-ingången.

Relaterade avsnitt
Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV (Kontroll för HDMI-funktion)

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

88



Hjälpguide

Sound Bar
HT-A5000

Ändra ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster och indikatorerna (DIMMER)

Ändra ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster och BLUETOOTH-indikatorerna. Ljusstyrkan på strömindikatorn för
subwoofern och de bakre högtalarna (tillval) ändras också.

OBS!

Frontpanelens teckenfönster och indikatorerna slocknar när du väljer [Dimmer: Off]. De tänds automatiskt när du trycker på valfri
knapp och slocknar sedan igen om du inte använder högtalarsystemet under ca. 10 sekunder. I vissa fall kan det däremot hända
att frontpanelens teckenfönster och indikatorerna inte slocknar. I sådana fall är ljusstyrkan i frontpanelens teckenfönster och
indikatorerna samma som [Dimmer: Dark].

Inställningen visas inte på TV-skärmen när TV-ingången valts. I detta fall kan du kontrollera inställningen i frontpanelens
teckenfönster.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på DIMMER för att välja inställningen.

Inställningen visas på TV-skärmen.

[Dimmer: Bright]: Frontpanelens teckenfönster och indikatorerna är ljusa.
[Dimmer: Dark]: Frontpanelens teckenfönster och indikatorerna är mörka.
[Dimmer: Off]: Frontpanelens teckenfönster och indikatorerna lyser inte.

1
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Spara energi i standbyläge

Kontrollera att du har gjort följande inställningar:

 [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] är inställt på [Off].
 [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] är inställt på [Off].

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Utföra Easy Setup

Du kan enkelt utföra grundläggande inledande inställningar, högtalarinställningar och nätverksinställningar för
högtalarsystemet genom att utföra Easy Setup.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Setup] - [Easy Setup] på startmenyn.

Skärmbilden [Easy Setup] visas på TV-skärmen.

2

Välj önskad inställning.

[Easy Initial Setup]: Utför grundläggande inledande inställningar inklusive högtalarinställningar och
nätverksinställningar.
[Easy Sound Setup]: Utför grundläggande högtalarinställningar för att optimera surroundljudet i omgivningen.
[Easy Network Setup]: Utför grundläggande nätverksinställningar.

3

Följ instruktionerna på skärmen för att utföra inställningarna.4
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Använda [Advanced Settings]-menyn

Du kan göra olika justeringar för alternativ som t.ex. bild och ljud i [Advanced Settings]-menyn.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

Skärmbilden [Advanced Settings] visas på TV-skärmen.

2

Välj inställningsalternativet.

 [Speaker Settings]: Gör högtalarinställningar för installation och anslutningar.
 [Audio Settings]: Gör inställningar för ljudutmatning.

 [HDMI Settings]: Gör HDMI-inställningar.
 [Bluetooth Settings]: Gör detaljerade inställningar för BLUETOOTH-funktionen.
 [System Settings]: Gör högtalarsystemrelaterade inställningar.
 [Network Settings]: Gör detaljerade inställningar för Internet.
 [Resetting]: Återställer högtalarsystemet till fabriksinställningarna.
 [Software Update]: Uppdaterar programvaran för högtalarsystemet eller subwoofern/bakre högtalare

(tillval).

3
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[Speaker Settings]

[Speaker Settings Information]
Du kan tillämpa uppmätt värde för [Sound Field Optimization] eller värdet för [Manual Speaker Settings] för
högtalarinställningar. För att använda den här inställningen genomför [Sound Field Optimization] och stäng av [360
Spatial Sound Mapping].
[Sound Field Optimization value]: Tillämpar uppmätt värde för [Sound Field Optimization] för högtalarinställningar.
[Manual Speaker Settings value]: Tillämpar värdet för [Manual Speaker Settings] för högtalarinställningar.

[Sound Field Optimization]
Denna funktion mäter automatiskt avståndet från högtalarpanelen till taket, väggarna, subwoofern (*1) och bakre
högtalare (*1) (tillval), och optimerar kvaliteten för surroundljudet i omgivningen.
Följ anvisningarna på skärmen för att starta mätningarna. Optimering tar upp till 30 sekunder. Under optimering kan
högtalarna ge ifrån sig starka ljud.

OBS!
Du får inte väsnas, gå eller stå framför högtalarna under optimeringen.

[Sound Field Adjustment]
[Direction of sound field]
Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in förhållandet i placeringen mellan fronthögtalare och TV:n och mellan
högtalarna och lyssningspositionen. På så vis justeras riktningen från vilken du hör ljud, till exempel dialog, för att
förbättra synkroniseringen mellan bild och ljud, och då justeras även ljudets riktning och balans för att förbättra dess
realism. 
För att använda den här inställningen anslut de tillvalbara bakre högtalarna och aktivera funktionen [360 Spatial
Sound Mapping].

[Height of sound field]
Justera ljudfältets höjd.

[Test Tone]
Testtonen spelas upp i högtalarna för att kontrollera tillgängliga högtalare.
[On]: Testtonen spelas upp i högtalarna.
[Off]: Testtonen spelas inte upp i högtalarna.

[Manual Speaker Settings]
För att erhålla bästa möjliga surroundljud ställer du in högtalarnas avstånd från lyssningsplatsen och utmatningsnivån
osv. 
Inaktivera [360 Spatial Sound Mapping] för att använda den här inställningen.

[Distance]
Ställ in avståndet från lyssningspositionen till högtalaren.
Du kan ställa in värdet från 0 meter till 10 meter (i steg om 0,1 meter).

Detta mäts endast när subwoofern och bakre högtalare (tillval) används.*1
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[Front]: Ställer in avståndet till den främre högtalaren.
[Subwoofer](*1): Ställer in avståndet till subwoofern (tillval).
[Rear Speaker (L)](*2): Ställer in avståndet till vänster bakre högtalare (tillval).
[Rear Speaker (R)](*2): Ställer in avståndet till höger bakre högtalare (tillval).

[Level]
Justera ljudnivån för högtalarna.
Du kan ställa in värdet från –6,0 dB till +6,0 dB (i steg om 0,5 dB).
[Front]: Ställer in nivån för den främre högtalaren.
[Height]: Ställer in nivån för höjdhögtalaren.
[Beam Tweeter (L)]: Ställer in nivån för vänster diskanthögtalare.
[Beam Tweeter (R)]: Ställer in nivån för höger diskanthögtalare.
[Subwoofer](*1): Ställer in nivån för subwoofern (tillval).
[Rear Speaker (L)](*2): Ställer in nivån för vänster bakre högtalare (tillval).
[Rear Speaker (R)](*2): Ställer in nivån för höger bakre högtalare (tillval).
[Rear height (L)](*3): Ställer in nivån för vänster bakre höjdhögtalare (tillval).
[Rear height (R)](*3): Ställer in nivån för höger bakre höjdhögtalare (tillval).

[Distance to the ceiling]
Ställ in avståndet från högtalaren till taket.
[Front]: Ställer in avståndet till den främre högtalaren. Du kan ställa in värdet från 1 meter till 5 meter (i steg om 0,1
meter).
[Rear Speaker (L)](*1): Väljer avståndet till vänster bakre högtalare (tillval).
[Rear Speaker (R)](*1): Väljer avståndet till höger bakre högtalare (tillval).

[Distance to a side wall]
Ställ in avståndet från högtalaren till en sidovägg.
Du kan ställa in värdet från 0,5 meter till 10 meter (i steg om 0,1 meter).
[System (L)]: Ställer in avståndet från högtalarpanelens vänstra sida.
[System (R)]: Ställer in avståndet från högtalarpanelens högra sida.

[Test Tone]
Testtonen hörs från högtalarna vid kontroll av tillgängliga högtalare.
[On]: Testtonen hörs från högtalaren.
[Off]: Testtonen hörs inte från högtalarna.

Tips
Du kan ändra måttenheter (fot eller meter) genom att trycka på OPTIONS.

[Wireless Speaker Settings]
Det går att justera olika alternativ relaterade till trådlös anslutning mellan högtalarsystemet och subwoofern/bakre
högtalare (tillval).

[Link mode]
Du kan ställa in anslutningsmetod för subwoofer och bakre högtalare (tillval).
[Auto]: Ansluter automatiskt subwoofern och bakre högtalare (tillval) till högtalarsystemet.
[Manual]: Ansluter manuellt subwoofern och bakre högtalare (tillval).

[Start manual linking]

Detta alternativ visas när subwoofern (tillval) används.*1
Detta alternativ visas när bakre högtalare (tillval) används.*2

Detta alternativ visas när subwoofern (tillval) används.*1
Detta alternativ visas när bakre högtalare (tillval) används.*2
Detta alternativ visas när bakre höjdhögtalare (tillval) används.*3

Detta alternativ visas när bakre högtalare (tillval) används.*1
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Utför manuell anslutning mellan subwoofern/bakre högtalare (tillval) och högtalarsystemet. Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljde högtalarna (tillval).

[Check wireless connection]
Du kan kontrollera anslutningsstatus för subwoofern och bakre högtalare (tillval).

[RF Channel]
Du kan minimera störningen med andra trådlösa enheter.
[On]: Välj normalt det här alternativet. Högtalarsystemet väljer automatiskt en bättre kanal för sändning. Detta är det
bästa läget vid trådlös störning.
[Off]: Högtalarsystemet väljer en kanal från det begränsade frekvensbandet för att förhindra extern trådlös störning.
Om ljudtapp sker när du valt [On] går det att förbättra genom att välja [Off].

[Wireless Playback Quality]
Du kan ställa in kvaliteten för trådlös uppspelning för subwoofern och bakre högtalare (tillval).
[Sound Quality]: Ljudkvaliteten har prioritet över anslutningsstatus för den trådlösa anslutningen.
[Connection]: Anslutningsstatus har prioritet över ljudkvaliteten.

[Software Version]
Du kan kontrollera programvaruversion för subwoofern och bakre högtalare (tillval).

OBS!
[RF Channel], [Wireless Playback Quality] och [Software Version] går endast att välja när subwoofern och bakre högtalare (tillval)
är anslutna till högtalarsystemet.

[RF Channel] är inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

[TV Center Speaker Settings]
Om du ansluter högtalarsystemet och TV:n med HDMI-kabeln (medföljer) och kabel för centerhögtalare-läge för TV
(medföljer) kan du mata ut ljudet från högtalarsystemets mitthögtalardel via TV:n. Ställ in [Control for HDMI] till [On].

[TV Center Speaker Mode]
[On]: Använder en TV som är kompatibel med denna funktion som mitthögtalare.
[Off]: Av

[TV Position Setting]
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in högtalarsystemets position i förhållande till TV:n så att den höjd som
ljudet (t.ex. dialogen) kan höras är lämplig för TV:ns höjd.

OBS!
Det kan hända att ljudet inte matas ut från TV:n beroende på innehållet.

När surroundeffekten ställs in på [Sound Field: Effect On] genom att trycka på SOUND FIELD på fjärrkontrollen matas inget ljud
ut från TV:n.
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[Audio Settings]

[360 Spatial Sound Mapping]
Skapar en fantastisk 360 Spatial Sound-upplevelse som gör att ljudet känns mer fylligt som om det fanns fler högtalare i
rummet. 
Anslut de tillvalbara bakre högtalarna för att använda den här inställningen.
[On]: Aktiverar funktionen [360 Spatial Sound Mapping].
[Off]: Inaktiverar funktionen [360 Spatial Sound Mapping].

OBS!
När BLUETOOTH-enheten är ansluten i BLUETOOTH-sändningsläget inaktiveras läget [360 Spatial Sound Mapping].

[Sound Field Setting]
Du kan välja typen av surroundeffekt. Den här effekten är tillgänglig när surroundeffekten ställs in på [Sound Field: Effect
On] genom att trycka på SOUND FIELD på fjärrkontrollen. 
Du kan ändra inställningarna när  [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] är inställd på [Off]. 
Den här funktionen är inte tillgänglig när hörlurar är anslutna med BLUETOOTH-funktionen.
[Sony | Vertical Surround Engine]: Sony | Vertical Surround Engine förstärker surround- och höjdhögtalarkanaler för att
skapa en omfamnande virtuell surroundeffekt.
[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer förstärker surround- och höjdhögtalarkanaler för att skapa en
omfamnande virtuell surroundeffekt när du spelar Dolby-format. Inaktiverar alla ljudeffekter förutom Dolby-format.
[DTS Neural:X]: Utför blandning i enlighet med omgivande miljö. Den här funktionen är avstängd när
samplingsfrekvensen är 96 kHz – 192 kHz eller när Dolby-format eller DSD-format spelas upp.

[DSEE Extreme]
[On]: Uppskalerar din komprimerade musik exakt med AI-teknik och det får dig att känna dig som om du befinner dig i en
inspelningsstudio eller på en konsert.
[Off]: Av

OBS!
Denna funktion är kompatibel med 2-kanaliga digitala ingångssignaler med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz eller 48 kHz.

Denna funktion är inte kompatibel med DSD-signaler.

Samplingsfrekvensen/bitdjupet efter uppskalering är upp till 96 kHz/24-bitars.

Den här funktionen fungerar inte som den ska i följande fall.
Chromecast built-in används.
[Advanced Auto Volume] är inställt på [On].
Surroundeffekten ställs in på [Sound Field: Effect On] genom att trycka på SOUND FIELD på fjärrkontrollen.

[Audio DRC]
Du kan komprimera ljudsignalens dynamiska område så att det är lätt att höra ljud med låg volym.
[Auto]: Komprimerar automatiskt ljud som kodats i Dolby TrueHD.
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[On]: Återskapar ljudspåret Dolby och DTS med det dynamiska område som inspelningsteknikern avsåg.
[Off]: Ingen komprimering av det dynamiska området.

[Advanced Auto Volume]
Du kan reducera skillnaden i volymen på grund av ingångssignalen. Denna funktion är effektiv när volymen på TV-
reklamen är högre än själva TV-programmet.
[On]: Volymen justeras automatiskt.
[Off]: Av

OBS!
Avancerad automatisk volyminställning är inte lämplig när du vill lyssna på musik.

Relaterade avsnitt
Använda surroundeffekt (SOUND FIELD)

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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[HDMI Settings]

[Control for HDMI]
[On]: Kontroll för HDMI-funktionen är aktiverad. Enheter som är anslutna med en HDMI-kabel kan styra varandra.
[Off]: Av

[Standby Linked to TV]
Denna funktion är tillgänglig när du ställer in [Control for HDMI] på [On].
[Auto]: Om ingången till högtalarsystemet är [TV] eller [HDMI] stängs högtalarsystemet av automatiskt när du stänger av
TV:n.
[On]: Högtalarsystemet stängs av automatiskt när du stänger av TV:n oavsett ingång.
[Off]: Högtalarsystemet stängs inte av när du stänger av TV:n.

[Standby Through]
Denna funktion är tillgänglig när du ställer in [Control for HDMI] på [On].
[Auto]: Signaler matas ut från högtalarsystemets HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttag när TV:n är påslagen och
högtalarsystemet inte är påslaget. Strömförbrukningen i standbyläge för högtalarsystemet går att minska mer än när det
är inställt till [On] genom att stänga av ansluten TV.
[On]: Signaler matas alltid ut från högtalarsystemets HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttag när högtalarsystemet inte är
påslaget. Vi rekommenderar att du använder denna inställning om du ansluter en TV som inte är tillverkad av Sony.
[Off]: Signaler matas inte ut från högtalarsystemets HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttag när högtalarsystemet inte är
påslaget. Slå på högtalarsystemet för att njuta av TV-innehållet för en enhet som är ansluten till högtalarsystemet.
Strömförbrukningen i standbyläge för högtalarsystemet går att minska mer än när det är inställt till [On].

[TV Audio Input Mode]
Ställ in denna funktion när högtalarsystemet är anslutet till en TV:s HDMI IN-uttag som är kompatibel med eARC eller
ARC. eARC- eller ARC-funktionen är tillgänglig när du ställer in [Control for HDMI] på [On].
[Auto]: Du kan lyssna på TV-ljudet i högtalarsystemet. Ljudet för eARC eller ARC har prioritet när det ställts in till [Auto].
[Optical]: Använd denna inställning när en optisk digitalkabel är ansluten.

[eARC]
Ställ in denna funktion när högtalarsystemet är anslutet till en TV:s HDMI IN-uttag som är kompatibel med eARC. Vid
anslutning till en TV som är kompatibel med ARC (ej kompatibel med eARC) fungerar ARC-funktionen oavsett denna
inställning.
[On]: Aktiverar eARC-funktionen. eARC-funktionen fungerar när en TV som är kompatibel med eARC ansluts.
[Off]: Avaktiverar eARC-funktionen.

OBS!
När [eARC] är inställt på [On], bör du kontrollera eARC-inställningen på ansluten TV. Ytterligare information finns i TV:ns
bruksanvisning.

Tips
Högtalarsystemet är kompatibelt med eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC är en ny funktion som standardiserats av
HDMI2.1 och har stöd för de senaste ljudformaten som tillägg till de ljudformat som har stöd för befintlig ARC (Audio Return
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Channel). 
Du kan njuta av objektljudsinnehåll, t.ex. Dolby Atmos - Dolby TrueHD och DTS:X eller flerkanals LPCM-innehåll som inte går att
sända med ARC, genom att ansluta högtalarsystemet till en TV som är kompatibel med eARC via en HDMI-kabel. 
Se ”Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC ” för anslutning.

[HDMI Signal Format]
Du kan välja videoformat som går att ta emot. Om bilden och ljudet för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet
inte matas ut på rätt sätt ändrar du inställningen för [HDMI Signal Format].

[HDMI IN]
[Standard format]: Välj när ansluten TV och enheter har stöd för videoformat med standardupplösning.
[Enhanced format]: Välj när både ansluten TV och enheter har stöd för högupplösta videoformat t.ex. 4K 60p 4:4:4
osv.
[Enhanced format (4K120, 8K)]: Välj när både ansluten TV och enheter har stöd för högupplösta videoformat t.ex. 4K
120p, 8K osv.

OBS!
Det kan hända, beroende på din TV, att TV-inställningen för HDMI-utmatning krävs. Se TV:ns bruksanvisning.

Om bilden och ljudet inte matas ut när du ställt in [HDMI Signal Format] till [Enhanced format (4K120, 8K)], ställer du in det till
[Enhanced format] eller [Standard format].

Om bilden och ljudet inte matas ut när du ställt in [HDMI Signal Format] till [Enhanced format], ställer du in det till [Standard
format].

Mer information om vilka videoformat som går att ta emot och vilken HDMI-kabel som går att använda finns under ” HDMI-
videoformat som stöds”.

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]
[On]: När TV-ingången valts på högtalarsystemet matas bilden från HDMI-ingången ut på TV:n. För att kunna använda
TV:ns PIP-/PBP-visning (Picture-in-Picture/Picture-by-Picture) väljer du [On] för denna inställning.
[Off]: När TV-ingången valts på högtalarsystemet matas inte bilden från HDMI-ingången ut på TV:n.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]
Du kan njuta av innehåll från en BLUETOOTH-enhet genom att använda detta högtalarsystem eller lyssna på ljud från
detta högtalarsystem genom att använda BLUETOOTH-kompatibla hörlurar.
[Receiver]: Detta högtalarsystem befinner sig i mottagarläge, vilket gör det möjligt att ta emot och mata ut ljud från
BLUETOOTH-enheten.
[Transmitter]: Detta högtalarsystem befinner sig i sändarläge, vilket gör det möjligt att mata ut ljud till BLUETOOTH-
kompatibla hörlurar. Om du växlar högtalarsystemets ingång så visas [BT TX] i frontpanelens teckenfönster.
[Off]: BLUETOOTH-funktionen stängs av och det går inte att välja [Bluetooth Audio]-ingången.

OBS!

När [Bluetooth Mode] är inställd på [Transmitter] så inaktiveras följande inställningar.
[360 Spatial Sound Mapping]
[Sound Field Setting]

[Device List]
När [Bluetooth Mode] är inställt på [Receiver]: En lista över ihopparade BLUETOOTH-enheter visas.
När [Bluetooth Mode] är inställt på [Transmitter]: En lista över ihopparade och identifierade BLUETOOTH-hörlurar visas.

[Bluetooth Connection Quality]
Du kan ställa in anslutningskvalitet för BLUETOOTH för att lyssna på ljudet från en mobil enhet genom att använda detta
högtalarsystem.
Denna funktion är endast tillgänglig när du ställer in [Bluetooth Mode] till [Receiver].
[Priority on Sound Quality]: Prioriterar ljudkvalitet. Kodeken LDAC, AAC eller SBC väljs automatiskt beroende på
kompatibel kodek för ansluten enhet.
[Priority on Stable Connection]: Prioriterar stabil anslutning. Kodeken är inställd på SBC.

OBS!
Vid anslutning av en BLUETOOTH-enhet går det inte att ändra inställningen för [Bluetooth Connection Quality].

[Wireless Playback Quality]
Du kan ställa in överföringsdatahastigheten för LDAC-uppspelning. Denna funktion är endast tillgänglig när du ställer in
[Bluetooth Mode] till [Transmitter].
[LDAC Sound Quality]: Aktiverar LDAC-kodek och högsta bithastigheten används. Ljudet sänds ut med en högre kvalitet.
Ljuduppspelningen kan däremot bli ostabil om kvaliteten på länken inte är tillräckligt bra. Om ljuduppspelningen är
ostabil i detta läge väljer du [LDAC Stable Connection (Auto)].
[LDAC Stable Connection (Auto)]: Aktiverar LDAC-kodek och dataöverföringshastigheten ändras automatiskt beroende
på omgivningen.
[SBC Sound Quality]: Aktiverar SBC-kodek. Ljudet sänds ut med en högre kvalitet.
[SBC Stable Connection (Auto)]: Aktiverar SBC-kodek och dataöverföringshastigheten ändras automatiskt beroende på
omgivningen.
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OBS!

Vid anslutning av en BLUETOOTH-enhet går det inte att ändra inställningen för [Wireless Playback Quality].
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[System Settings]

[Language]
Du kan välja det språk du önskar som högtalarsystemets skärmtext.

[IR-Repeater]
[On]: Fjärrsignaler för TV:n skickas från baksidan av högtalarpanelen.
[Off]: Stänger av funktionen.

[Network/Bluetooth Standby]
[On]: Du kan starta högtalarsystemet via nätverket eller BLUETOOTH-funktionen.
[Off]: Du kan spara ström i standbyläget. Det tar tid att mata ut ljudet från subwoofern eller bakre högtalare (tillval) efter
att du startat högtalarsystemet i detta läge.

OBS!

Om du godkänner till att använda Chromecast built-in-funktionen växlar [Network/Bluetooth Standby] automatisk till [On].

Om du ställer in [RF Channel] till [On], växlar [Network/Bluetooth Standby] automatiskt till [On].

[Auto Standby]
[On]: Slår på funktionen [Auto Standby]. Om du inte använder högtalarsystemet och ingen signal matas på under 20
minuter, aktiverar högtalarsystemet standbyläget automatiskt.
[Off]: Av

[Device Name Setting]
Du kan ändra namnet på högtalarsystemet efter eget önskemål när följande funktioner används.

BLUETOOTH-funktionen
Hemmanätverket
Spotify
Chromecast built-in

Följ anvisningarna på skärmen och använd programmets tangentbord för att ange namnet.

[System Information]
Du kan visa information om högtalarsystemet t.ex. programvaruversion.

[Software License Information]
Du kan visa programmets licensinformation.
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[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]
[On]: Aktiverar högtalarsystemets Wi-Fi-anslutning.
[Off]: Inaktiverar högtalarsystemets Wi-Fi-anslutning.

[Internet Settings]
Du kan ställa in nätverksinställningar och kontrollera nätverksanslutningen.

[Network Connection Status]
Du kan visa det aktuella nätverkets anslutningsstatus.

[Software Update Notification]
[On]: Ställer in högtalarsystemet så att det ger information om senaste programvaruversion.
[Off]: Av

[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Programvaruuppdatering utförs automatiskt mellan kl 02.00 och 05.00 lokal tid för vald [Time Zone] när
högtalarsystemet inte används. Om du väljer [Off] för [Network/Bluetooth Standby], utförs programvaruuppdatering
när du stängt av högtalarsystemet.
[Off]: Av

[Time Zone]
Välj ditt område/din stad.

OBS!

Programvaruuppdatering kan ske även om du väljer [Off] under [Auto Update] beroende på den specifika uppdateringen.

Programvaruuppdatering utförs automatiskt inom 11 dagar efter att en ny programvara lanserats.

Om du godkänner till att använda Chromecast built-in-funktionen växlar [Auto Update] automatisk till [On].

[Privacy Setting]
Högtalarsystemet samlar in information om din användning av enheten. Läs igenom sekretesspolicyn, som visas när
denna inställning krävs, och besluta dig för om du godkänner insamlandet av information.
[Agree]: Välj denna om du accepterar insamlandet av information.
[Do not agree]: Välj denna om du accepterar insamlandet av information.

Tips
Även om du valt [Agree] kommer du att kunna stoppa insamlandet av information genom att välja [Do not agree] eller återställa
[Network Settings] till fabriksinställningar via [Resetting].
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[Chromecast built-in]
Du kan ställa in delning av användningsdata och bekräfta funktionen Chromecast built-in.

[Share usage data]
[On]: Tillhandahåller information som relaterar till användningen av Cast-funktion till Google.
[Off]: Av

[About Chromecast built-in]
Visar referenssidor för funktionen Chromecast built-in.
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[Resetting]

Du kan återställa inställningarna för högtalarsystemet till fabriksinställningarna genom att välja gruppen av inställningar.
Alla inställningar inom gruppen återställs.

Relaterade avsnitt
Återställa högtalarsystemet
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[Software Update]

Du kan uppdatera programvaran för högtalarsystemet eller subwoofern/bakre högtalare (tillval).

Relaterade avsnitt
Uppdatera programvaran
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Uppdatera programvaran

Genom att uppdatera programvaran till den senaste versionen får du tillgång till de nyaste funktionerna.
Mer information om uppdateringsfunktioner finns på följande webbplats:

För kunder i Amerika
https://www.sony.com/am/support

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

För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika
https://www.sony-asia.com/support

OBS!
Det kan ta upp till 20 minuter att genomföra uppdateringen.

Internetanslutning krävs för uppdatering via Internet.

Du får inte starta eller stänga av högtalarsystemet, koppla från nätkabeln, koppla från/ansluta en HDMI-kabel eller manövrera
högtalarsystemet eller TV:n, när uppdateringen pågår. Vänta tills uppdateringen av programvaran är färdig.

Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] på [On] om du vill att
programvaran ska uppdateras automatiskt. Programvaruuppdatering kan ske även om du väljer [Off] under [Auto Update]
beroende på den specifika uppdateringen.

Se till att subwoofern (tillval) är påslagen och ansluten till högtalarsystemet när den ska användas. Se till
att de bakre högtalarna är anslutna till vägguttaget, påslagna och anslutna till högtalarsystemet när du
använder de bakre högtalarna.

Subwooferns (tillval) och/eller bakre högtalares strömindikator lyser grön.

1

Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

2

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.

Om högtalarsystemet identifierar uppdateringsinformation för högtalarsystemet på nätverket, visas
uppdateringsmeddelandet och [Software Update] i startmenyn. I så fall väljer du [Software Update] och följer
anvisningarna på skärmen.

3

Välj [Software Update].

Skärmbilden [Software Update] visas på TV-skärmen.

4

Välj alternativ för uppdatering.

Välj alternativ för uppdatering bland följande alternativ genom att trycka på  (upp)/  (ner) och  (Enter),
uppdatera sedan programvaran genom att följa instruktionerna på skärmen.
Högtalarsystemet startar om automatiskt när uppdatering av programvara startar.

5

108

https://www.sony.com/am/support
https://www.sony.eu/support
https://www.sony-asia.com/support


[Network Update]
Uppdaterar programvaran via tillgängligt nätverk. Se till så att nätverket är anslutet till Internet.

[USB Update]
Uppdaterar programvaran med ett USB-minne. Mer information om uppdateringen finns i instruktionerna som visas när
uppdateringsfilen laddas ner.

[Wireless Speakers Update]
Anslut den trådlösa högtalaren till nätuttaget och slå på den när du uppdaterar programvaran. 
Uppdaterar programvaran för subwoofern och bakre högtalare (tillval) när högtalarsystemets programvara är av den
senaste versionen.

OBS!

Du kan utföra [USB Update] genom att trycka på och hålla in BLUETOOTH- och  -knappen (strömbrytare) på högtalarpanelen
i 7 sekunder.

Om uppdatering av subwoofern eller bakre högtalare (tillval) inte fungerar kan du flytta dem till en plats i närheten av
högtalarpanelen och uppdatera.
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Vid programvaruuppdatering visas [UPDATE] i frontpanelens teckenfönster.
När uppdateringen är genomförd startar högtalarsystemet om automatiskt.
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Felsökning

Hantera högtalarsystemet på följande sätt om det inte fungerar som det ska.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

1. Sök efter orsak och lösning på problemet genom att se denna hjälpguide eller bruksanvisning.  
Felsökningsmetoden finns i ”Felsökning”.

2. Sök efter orsak och lösning på problemet på Sonys supportwebbplats.  
Sonys supportwebbplats ger dig den senaste supportinformationen och vanliga frågor och svar.

För kunder i Amerika 
https://www.sony.com/am/support
För kunder i Europa 
https://www.sony.eu/support
För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika 
https://www.sony-asia.com/support

3. Återställa högtalarsystemet.  
Högtalarsystemets alla inställningar återgår till ursprungligt läge.

4. Om du inte kan lösa problemet på egen hand ska du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
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Det går inte att starta högtalarsystemet.

Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
Koppla från nätkabeln från vägguttaget, och anslut den sedan igen efter några minuter.
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Det går inte att starta högtalarsystemet även om TV:n är påslagen.

Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] på [On]. TV:n måste ha stöd för
Kontroll för HDMI-funktionen. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
Kontrollera TV:ns högtalarinställningar. Strömmen till högtalarsystemet synkar med TV:ns högtalarinställningar. Se
TV:ns bruksanvisning för mer information.
Om ljudet matades ut från TV:ns högtalare förra gången, kan det, beroende på TV:n, hända att högtalarsystemet inte
slås på genom att du låser det till TV:ns strömbrytare, även om TV:n slås på.
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Högtalarsystemet stängs av när TV:n stängs av.

Kontrollera inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. När
[Standby Linked to TV] är inställt på [On] eller [Auto] stängs högtalarsystemet av automatiskt när du stänger av TV:n.
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Det går inte att stänga av högtalarsystemet även om TV:n stängs av.

Kontrollera inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. För att
stänga av högtalarsystemet automatiskt oavsett ingång när du stänger av TV:n, ställer du in [Standby Linked to TV]
på [On]. TV:n måste ha stöd för Kontroll för HDMI-funktionen. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
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Det går inte att stänga av högtalarsystemet.

Det kan hända att högtalarsystemet befinner sig i demoläge. Återställ högtalarsystemet för att avbryta demoläget.
Håll  (strömbrytare) och – (volym) intryckt på högtalarpanelen i minst 5 sekunder.
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Det syns ingen bild eller så matas inte bilden ut på rätt sätt.

Välj lämplig ingång.
Om det inte visas någon bild när TV-ingången har valts väljer du den TV-kanal du önskar med TV:ns fjärrkontroll.
Om det inte visas någon bild när HDMI-ingången har valts trycker du på uppspelningsknappen på ansluten enhet.
Koppla från HDMI-kabeln och anslut den sedan igen. Se till så att kabeln är ordentligt ansluten.
Om det inte visas någon bild från ansluten enhet eller om bilden från ansluten enhet inte matas ut på rätt sätt, ändrar
du inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN].
Högtalarsystemet är anslutet till en ingångsenhet som inte är HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content
Protection). I så fall kontrollerar du specifikationen för den anslutna enheten.
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Bilden på TV-skärmen är förvrängd.

Störningar av den trådlösa funktionen mellan TV:n/andra trådlösa enheter och högtalarsystemet kan ha inträffat.
Installera högtalarsystemet på avstånd från TV:n/andra trådlösa enheter.
Det finns en störning av frekvensbandet mellan trådlöst LAN och högtalarnas (tillval) trådlösa anslutning. Växla
bandet till 2,4 GHz för den trådlösa LAN-anslutningen till TV:n eller enheten som visar en bild.
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3D-innehåll från HDMI IN-uttaget visas inte på TV-skärmen.

Det kan hända att 3D-innehåll inte visas beroende på TV:n eller videoenheten. Kontrollera det HDMI-videoformat
som stöds.

Relaterade avsnitt
HDMI-videoformat som stöds
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HD-videosignal (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 och 4K/60p 4:2:0 10-bitars osv.) från HDMI IN-
uttaget visas inte på TV-skärmen.

Det kan hända att HD-videosignaler t.ex. 4K-innehåll inte visas beroende på TV:n eller videoenheten. Kontrollera din
TV:s och videoenhets videokapacitet och inställningar.
Ändra inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN]
enligt den videosignal som stöds av en ansluten TV eller enhet.
När du spelar upphovsrättsskyddade HD-videosignaler t.ex. 4K-videoinnehåll, ansluter du högtalarsystemet till det
HDMI-ingångsuttag som har stöd för HDCP2.2 eller HDCP2.3 på TV:n. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
Om det HDMI-ingångsuttag med stöd för HDCP2.2 eller HDCP2.3 på TV:n inte är kompatibelt med eARC eller ARC,
ansluter du det optiska digitalutgångsuttaget på TV:n till TV IN (OPT)-uttaget på högtalarsystemet via en optisk
digitalkabel.

Relaterade avsnitt
HDMI-videoformat som stöds
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Bilden visas inte på hela TV-skärmen.

Medians bildförhållande är fast.
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Bild och ljud för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet matas inte ut från
TV:n när högtalarsystemet inte är påslaget.

Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] till [On] på högtalarsystemet och
ställ sedan in [Standby Through] till [Auto] eller [On].
Slå på högtalarsystemet och växla sedan ingången för den enhet som spelas.
Vid anslutning till andra enheter än de som är tillverkade av Sony och har stöd för Kontroll för HDMI-funktionen,
ställer du in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] på [On].
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HDR-innehåll går inte att visa i högt dynamiskt omfång.

Kontrollera inställningarna för TV:n och ansluten enhet. Se mer information i bruksanvisningen till TV:n och ansluten
enhet.
Det kan hända att en AV-enhet inte kan mata ut HDR-innehåll i HDR-format beroende på [HDMI Signal Format]-
inställningen. Ändra inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] -
[HDMI IN] enligt det videoformat som stöds av AV-enheten.

Relaterade avsnitt
HDMI-videoformat som stöds
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Det går inte att ansluta högtalarsystemet till en TV via BLUETOOTH-funktionen.

När du ansluter högtalarsystemet till TV:n via en HDMI-kabel, avbryts BLUETOOTH-anslutningen.
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Inget TV-ljud matas ut från högtalarsystemet.

Kontrollera typen och anslutningen för HDMI-kabeln, kabeln för centerhögtalare-läge för TV eller optiska digitalkabeln
som är ansluten till högtalarsystemet och TV:n .
Koppla från kablarna som är anslutna till TV:n och högtalarsystemet, och anslut dem sedan ordentligt igen. Koppla
från nätkablarna till TV:n och högtalarsystemet från nätuttagen, och anslut dem sedan igen.
Kontrollera följande när högtalarsystemet är anslutet till TV:n via en HDMI-kabel.

HDMI-uttaget på ansluten TV är märkt med ”eARC” eller ”ARC”.
TV:ns Kontroll för HDMI-funktion är aktiverad.
TV:ns eARC- eller ARC-funktion är aktiverad.
Antalet anslutna enheter som kan manövreras med Kontroll för HDMI-funktionen har inte överskridit gränsen.
På högtalarsystem är  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] inställt till [On]
och  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode] är inställt till [Auto].

Om din TV inte är kompatibel med eARC ställer du in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [eARC]
på [Off].
Om din TV inte är kompatibel med eARC eller ARC ansluter du en optisk digitalkabel. Om TV:n inte är kompatibel
med eARC eller ARC, kommer TV-ljudet inte att matas ut från högtalarsystemet även om högtalarsystemet är
anslutet till TV:ns HDMI IN-uttag.
Ställ in högtalarsystemets ingång till TV-ingång.
Höj volymen på högtalarsystemet eller avbryt ljudavstängningen.
Om ljudet från en Blu-ray Disc-spelare, kabelbox, spelkonsol osv. som är ansluten till TV:n inte matas ut, ansluter du
enheten till HDMI IN-uttaget på högtalarsystemet och växlar ingång för högtalarsystemet till ingången för ansluten
enhet ([HDMI]).
Det kan hända att ljudet stängs av på högtalarsystemet och [MUTING] visas i frontpanelens teckenfönster på
högtalarsystemet, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och högtalarsystemet. Om detta sker slår du först på
TV:n och sedan högtalarsystemet.
Tryck på TV/AUDIO SYSTEM på fjärrkontrollen för att växla utgång för ljudet från ansluten TV eller ställ in
högtalarinställningen för din TV till ljudsystem. Läs TV:ns bruksanvisning för information om hur du ställer in TV:n.

Relaterade avsnitt
Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC

Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC

Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet
Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet
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Bild och ljud för den enhet som är ansluten till högtalarsystemet matas inte ut från
TV:n när högtalarsystemet inte är påslaget.

Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] till [On] på högtalarsystemet och
ställ sedan in [Standby Through] till [Auto] eller [On].
Slå på högtalarsystemet och växla sedan ingången för den enhet som spelas.
Vid anslutning till andra enheter än de som är tillverkade av Sony och har stöd för Kontroll för HDMI-funktionen,
ställer du in  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] på [On].
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Ljudet matas ut från både högtalarsystemet och TV:n.

Stäng av ljudet för högtalarsystemet eller TV:n.
När du ansluter högtalarsystemet och TV:n med kabeln för centerhögtalare-läge för TV och ställer in  [Setup] -
[Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [TV Center Speaker Settings] - [TV Center Speaker Mode] på [On], matas
ljudet från högtalarsystemets mitt ut från TV:n.
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TV-ljudet från högtalarsystemet fördröjs efter bilden.

Ställ in justeringsvärdet för fördröjningen mellan bilden och ljudet till 0 msek, om det är inställt till intervallet mellan 25
msek och 300 msek.
En tidslucka mellan ljudet och bilden kan uppstå beroende på ljudkällan. Om din TV har en funktion som fördröjer
bilden bör den användas för justering. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.

Relaterade avsnitt
När du tittar på TV

När du tittar på en annan enhet
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Inget eller bara ett svagt ljud hörs från enheten som är ansluten till högtalarsystemet.

Tryck på  (volym) + på fjärrkontrollen och kontrollera volymnivån.
Tryck på  (ljudavstängning) eller  (volym) + på fjärrkontrollen för att avbryta ljudavstängningsfunktionen.
Kontrollera att ingångskällan är vald på rätt sätt. Du bör testa med andra ingångskällor genom att trycka på knappen
för val av ingång på fjärrkontrollen (TV/HDMI/USB/BLUETOOTH).
Se till så att kontakterna är ordentligt anslutna.
När du spelar innehåll som är kompatibelt med upphovsrättsskyddsteknik (HDCP), kan det hända att ljudet inte
matas ut från högtalarsystemet.
Ändra inställningen för  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN].
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Ingen surroundeffekt erhålls.

Det kan hända att bearbetningen av surroundljudet inte fungerar effektivt beroende på inställningen av SOUND
FIELD och ingångssignal. Det kan hända att surroundeffekten är diskret beroende på program eller skiva.
Kontrollera inställningen för digital ljudutmatning på enheten som är ansluten till högtalarsystemet, för att spela
flerkanaligt ljud. Mer information finns i den anslutna enhetens bruksanvisning.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

129



Hjälpguide

Sound Bar
HT-A5000

Inget ljud matas ut från de bakre högtalarna/subwoofern (tillval).

Installera högtalarsystemet, de bakre högtalarna (tillval) och subwoofern med ett avstånd på minst 1,5 m från den
trådlösa LAN-routern osv.
Det kan bli bättre genom att ändra riktningen eller vinkeln på den trådlösa LAN-routerns antenn.

 Trådlös LAN-router osv.
(a) minst 1,5 m

Det kan gå att lösa genom att ställa in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [Wireless Playback Quality] på [Connection].
Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel] på [Off],
ställ sedan in på [On].
Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, t.ex. en trådlös LAN-enhet eller en mikrovågsugn finns i
närheten måste högtalarsystemet flyttas bort från enheten.
Se bruksanvisningen till de bakre högtalarna/subwoofern (tillval).
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Ljudet matas inte ut från vissa högtalare.

Det kan hända att vissa högtalare inte matar ut ljud beroende på kombinationen av inställningen för SOUND FIELD
och ljudkällan.
Om ljudet inte matas ut från de tillvalbara bakre högtalarna
Genom att trycka på SOUND FIELD för att slå på surroundeffekten mixar högtalarsystemet upp ljudsignalerna och
ljudet matas ut från alla högtalare.

 : Ljudet matas ut från både högtalarsystemet och de tillvalbara bakre högtalarna.
–: Ljudet matas ut enbart från högtalarsystemet. Ljudet matas inte ut från de tillvalbara bakre högtalarna.

OBS!

När [Sound Field Setting] är inställd på [Dolby Speaker Virtualizer] kanske inget ljud kommer från vissa högtalare beroende
på innehållet.

Ljudet matas inte ut från de tillvalbara bakre högtalarna när Dual Mono-ljud spelas upp.
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Ljudutmatning från de tillvalbara bakre högtalarna

[Sound Field: Effect On] [Sound Field: Effect Off]

2-kanaligt innehåll –

Flerkanaligt innehåll
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Sound Field Optimization misslyckades.

När de bakre högtalarna (tillval) används ska de installeras upprätt så att etiketterna på undersidan av högtalarna är
riktade nedåt.
Utför Sound Field Optimization igen på en plats där det är tyst i omgivningen.
Om avståndet mellan högtalarpanelen och de bakre högtalarna/subwoofern (tillval) är för nära eller för långt bort från
varandra går det inte att utföra Sound Field Optimization på rätt sätt. Justera avståndet mellan högtalarna och utför
Sound Field Optimization igen.
Om det finns ett hinder mellan högtalarna eller om mikrofonen för mätning av högtalarna döljs av ett hinder, går det
inte att utföra Sound Field Optimization på rätt sätt. Ta bort hindret mellan högtalarna eller framför högtalarna.
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USB-enheten känns inte igen.

Försök med följande:

Se till att USB-enheten är korrekt ansluten till  -porten (USB).
Kontrollera om USB-enheten är skadad.
Se till att USB-enheten är aktiverad.
Om USB-enheten är ansluten via en USB-hubb eller -kabel, kopplar du från den och ansluter USB-enheten direkt till
högtalarsystemet.
När du ansluter en WALKMAN® eller smarttelefon kan det hända att den interna eller externa lagringsenheten (t.ex.
ett minneskort) inte går att identifiera.
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Stäng av högtalarsystemet.1.
Ta bort och anslut sedan USB-enheten igen.2.
Starta högtalarsystemet.3.
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Ihopparning kan inte utföras.

Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
Se till att högtalarsystemet inte störs av en trådlös LAN-enhet, andra trådlösa 2,4 GHz-enheter eller en
mikrovågsugn. Flytta bort enheten som genererar elektromagnetisk strålning från högtalarsystemet om den befinner
sig i närheten.
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BLUETOOTH-anslutning går inte att genomföra.

Se till att högtalarpanelens BLUETOOTH-indikator lyser.
Se till att den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas är påslagen och att BLUETOOTH-funktionen aktiveras.
Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
Para ihop högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten igen. Du kanske först måste avbryta ihopparningen till
högtalarsystemet via din BLUETOOTH-enhet.
Det kan hända att ihopparningsinformation raderas. Utför ihopparningen igen.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som är ansluten för första gången
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Ljudet från ansluten mobil BLUETOOTH-enhet matas inte ut från högtalarsystemet.

Se till att högtalarpanelens BLUETOOTH-indikator lyser.
Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.
Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, t.ex. en trådlös LAN-enhet, andra BLUETOOTH-enheter
eller en mikrovågsugn finns i närheten måste enheten flyttas bort från högtalarsystemet.
Flytta bort hinder som finns mellan högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten eller flytta bort högtalarsystemet från
hindret.
Placera ansluten BLUETOOTH-enhet på en annan plats.
Växla den trådlösa LAN-frekvensen för närliggande trådlösa LAN-router eller dator till 5 GHz-intervallet.
Höj volymen på ansluten BLUETOOTH-enhet.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som är ansluten för första gången
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Ihopparning kan inte utföras.

Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna närmare varandra.
Se till att högtalarsystemet inte störs av en trådlös LAN-enhet, andra trådlösa 2,4 GHz-enheter eller en
mikrovågsugn. Flytta bort enheten som genererar elektromagnetisk strålning från högtalarsystemet om den befinner
sig i närheten.
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BLUETOOTH-anslutning går inte att genomföra.

Se till att högtalarpanelens BLUETOOTH-indikator lyser.
Se till att BLUETOOTH-hörlurarna som ska anslutas är påslagen och att BLUETOOTH-funktionen aktiveras.
Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna närmare varandra.
Para ihop högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna igen. Du kanske först måste avbryta ihopparningen av
BLUETOOTH-hörlurarna med högtalarsystemet.
Det kan hända att ihopparningsinformation raderas. Utför ihopparningen igen.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som är ansluten för första gången
Lyssna på ljud genom ihopparning med hörlurar
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Inget ljud matas ut från anslutna BLUETOOTH-hörlurar.

Se till att högtalarpanelens BLUETOOTH-indikator lyser.
Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna närmare varandra.
Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, t.ex. en trådlös LAN-enhet, andra BLUETOOTH-enheter
eller en mikrovågsugn finns i närheten måste enheten flyttas bort från högtalarsystemet.
Flytta bort hinder som finns mellan högtalarsystemet och BLUETOOTH-hörlurarna eller flytta bort högtalarsystemet
från hindret.
Placera anslutna BLUETOOTH-hörlurar på en annan plats.
Växla den trådlösa LAN-frekvensen för närliggande trådlösa LAN-router eller dator till 5 GHz-intervallet.
Höj volymen på anslutna BLUETOOTH-hörlurarna.
Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] på [LDAC Stable
Connection (Auto)] eller [SBC Stable Connection (Auto)].
Det kan hända att visst innehåll inte matas ut på grund av innehållsskydd.

Relaterade avsnitt
Lyssna på musik genom att para ihop den mobila enheten som är ansluten för första gången
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BLUETOOTH-anslutningen till hörlurarna kopplas från.

När du använder Chromecast built-in går det inte att ansluta hörlurarna till högtalarsystemet via BLUETOOTH-
funktionen.
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Det går inte att ansluta högtalarsystemet till nätverket eller nätverksanslutningen är
ostabil.

Se till så att den trådlösa LAN-routern är påslagen.
Kontrollera nätverksanslutningen och nätverksinställningarna.
Beroende på användningsmiljö (inklusive väggmaterial), mottagningsförhållanden för radiovågor eller hinder mellan
högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern, kan det hända att kommunikationsavståndet förkortas. Flytta
högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern närmare varandra.
Enheter som använder ett frekvensband på 2,4 GHz, t.ex. en mikrovågsugn, BLUETOOTH eller digital trådlös enhet
kan störa kommunikationen. Flytta bort högtalarsystemet från sådana enheter eller stäng av dem.
Det kan hända att den trådlösa LAN-anslutningen blir ostabil beroende på användningsmiljön, speciellt när
högtalarsystemets BLUETOOTH-funktion används. Justera i så fall användningsmiljön.
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Den trådlösa LAN-router som du vill använda visas inte i listan med trådlösa nätverk.

Tryck på OPTIONS på fjärrkontrollen för att uppdatera listan. Om den trådlösa LAN-router som du vill använda
fortfarande inte identifieras, väljer du [New connection registration] i nätverkslistan. Ange sedan ett nätverksnamn
(SSID) manuellt.
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Det går inte att ansluta högtalarsystemet till Internet.

Kontrollera den trådlösa LAN-anslutningen.
Starta om den trådlösa LAN-routern.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Högtalarsystemets fjärrkontroll fungerar inte.

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på högtalarpanelen.
Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och högtalarsystemet.
Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot nya, om de är urladdade.
Se till att du trycker på rätt knapp på fjärrkontrollen.

Relaterade avsnitt
Högtalarpanel

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Fjärrkontrollen till TV:n fungerar inte.

Det går kanske att lösa detta problem genom att aktivera IR-repeaterfunktionen.

Relaterade avsnitt
När TV-fjärrkontrollen inte fungerar

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Inget eller bara ett svagt ljud hörs från högtalaren (tillval).

Tryck på SW  (subwooferns volym) + på fjärrkontrollen för att öka subwooferns volym eller tryck på REAR 
 (volym för bakre högtalare) + för att öka volymen för den bakre högtalaren.

Kontrollera status för den trådlösa anslutningen i  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless
Speaker Settings] - [Check wireless connection].
Avaktivera nattläget.
Om du ändrar inställningen  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] -
[RF Channel] från [Off] till [On] kan det ta cirka 1 minut för ljudet att matas ut.
Se bruksanvisningen till de bakre högtalarna/subwoofern (tillval).
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Ljudet hoppar eller oljud hörs.

Om det finns en enhet i närheten som skapar elektromagnetiska vågor, som t.ex. ett trådlöst LAN eller en
mikrovågsugn som används, så bör du placera högtalaren (tillval) och högtalarsystemet på avstånd från denna.
Om det finns ett hinder mellan högtalaren (tillval) och högtalarsystemet så flytta eller ta bort det.
Placera högtalaren (tillval) och högtalarsystemet så nära varandra som möjligt.
Ändra inställningen  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF
Channel] till [Off] och ändra sedan till [On] igen.
Växla nätverksanslutningen för TV:n eller Blu-ray Disc-spelaren från trådlös till trådbunden.
Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Playback
Quality] på [Connection].

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Kontroll för HDMI-funktionen fungerar inte som den ska.

Kontrollera anslutningen till högtalarsystemet.
Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
Vänta en stund och försök sedan igen. Det kan ta en stund innan funktionerna kan utföras om du kopplar från
högtalarsystemet. Vänta i minst 15 sekunder och försök sedan igen.
Se till att enheterna som är anslutna till ditt högtalarsystem har stöd för Kontroll för HDMI-funktionen.
Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på enheterna som är anslutna till ditt högtalarsystem. Se enhetens
bruksanvisning för mer information.
Typen och antalet enheter som kan manövreras via Kontroll för HDMI-funktionen begränsas av HDMI CEC-
standarden enligt följande:

Inspelningsenheter (Blu-ray Disc-brännare, DVD-brännare etc.): upp till 3 enheter
Uppspelningsenheter (Blu-ray Disc-spelare, DVD-spelare etc.): upp till 3 enheter (detta högtalarsystem använder
en av dem)
Tuner-relaterade enheter: upp till 4 enheter
Ljudsystem (mottagare/hörlurar): upp till 1 enhet (används av högtalarsystemet)

Relaterade avsnitt
Ansluta en TV som är kompatibel med ARC/eARC

Ansluta en TV som inte är kompatibel med ARC/eARC
Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 2K/4K-videoformatet

Ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 8K-videoformatet
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[PRTCT] blinkar i frontpanelens teckenfönster i 5 sekunder och högtalarsystemet
stängs av.

Koppla från nätkabeln och se till att inget blockerar högtalarsystemets ventilationsöppningar.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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[PRTCT], [PUSH], högtalarnamn ([SUB], [RL] eller [RR]) och [POWER] blinkar växelvis
i frontpanelens teckenfönster.

Tryck på  (strömbrytare) på motsvarande högtalare ([SUB]: subwoofer (tillval), [RL]: vänster bakre högtalare
(tillval), [RR]: höger bakre högtalare (tillval)) för att stänga av var och en. Koppla från nätkabeln till bakre högtalaren
(tillval) och starta sedan om högtalarsystemet. Koppla från nätkabeln till subwoofern (tillval) och se till att inget
blockerar subwooferns ventilationsöppningar och starta sedan om högtalarsystemet. Om de återansluts på rätt sätt
återgår visningen i frontpanelens teckenfönster till normal visning.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

150



Hjälpguide

Sound Bar
HT-A5000

[HIGH], [TEMP] och [ERROR] visas växelvis i 2 sekunder vardera i frontpanelens
teckenfönster, [STANDBY] visas i frontpanelens teckenfönster, sedan stängs
högtalarsystemet av.

En hög temperatur detekteras i högtalarsystemet. Tryck på  (strömbrytare) för att starta om högtalarsystemet.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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[BT TX] visas i frontpanelens teckenfönster.

Ställ in  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] på [Receiver]. [BT TX] visas i
frontpanelens teckenfönster om [Bluetooth Mode] är inställt på [Transmitter].
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TV:ns sensorer fungerar inte som de ska.

Det kan hända att högtalarpanelen blockerar vissa sensorer (t.ex. sensorn för ljusstyrka), TV:ns
fjärrkontrollmottagare eller 3D-glasögonsändaren (infraröd överföring) för en 3D-TV med stöd för infraröda 3D-
glasögonsystemet, eller trådlös kommunikation. Flytta bort högtalarpanelen från TV:n inom ett avstånd som tillåter att
delarna fungerar som de ska. För mer information om sensorers och fjärrkontrollmottagarens placering, se TV:ns
bruksanvisning.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Trådlösa funktioner (trådlöst LAN, BLUETOOTH-funktionen eller subwoofern/bakre
högtalare (tillval)) är ostabila.

Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet, förutom en TV.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Musik som du inte känner till spelas plötsligt.

Det kan hända att den förinstallerade musiken kanske spelas upp. Tryck på  (val av ingång) på högtalarpanelen
för att stoppa uppspelningen.
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Det går inte att stänga av högtalarsystemet eller det går inte att använda [Advanced
Settings]./När du trycker på strömbrytaren, visas [.DEMO] i frontpanelens
teckenfönster och det går inte att stänga av högtalarsystemet.

Det kan hända att högtalarsystemet befinner sig i demoläge. Återställ högtalarsystemet för att avbryta demoläget.
Håll  (strömbrytare) och – (volym) intryckt på högtalarpanelen i minst 5 sekunder.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Det går inte att spela Spotify via MUSIC SERVICE-knappen, eller kan inte spelas på
samma uppspelningssätt.

Spela musiken från Spotify på högtalarsystemet genom att använda Spotify Connect-funktionen i den mobila
enhetens Spotify-app.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation
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Högtalarsystemet startas om.

Vid anslutning till en TV med en upplösning som skiljer sig från högtalarsystemets upplösning, kan det hända att
högtalarsystemet startar om för att återställa bildutgångsinställningen.
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158



Hjälpguide

Sound Bar
HT-A5000

Återställa högtalarsystemet

Återställ högtalarsystemet på följande sätt om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar som det ska.

Avbryta återställningen
Välj [Cancel] i steg 5.

Om du inte kan återställa via startmenyn
Håll  (strömbrytare) och – (volym) intryckt på högtalarpanelen i minst 5 sekunder.
Inställningarna återgår till ursprungligt läge.

OBS!
Genom att återställa kan det hända att länken till subwoofern och bakre högtalare (tillval) försvinner. Återanslut dem i sådana fall
genom att hänvisa till respektive bruksanvisning.
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Tryck på HOME.

Startmenyn visas på TV-skärmen.

1

Välj  [Setup] - [Advanced Settings] på startmenyn.2

Välj [Resetting].3

Välj vilket menyalternativ du vill återställa.4

Välj [Start].5
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Spelbara typer av ljudfiler

OBS!

Vissa filer kanske inte går att spela beroende på filformat, filkodning, inspelningsförhållanden eller andra förhållanden.

Vissa filer som redigerats på en dator kan inte spelas.

Det kanske inte går att snabbspola bakåt eller framåt för vissa filer.

Högtalarsystemet spelar inte kodade filer som t.ex. DRM.

Högtalarsystemet känner inte igen en fil/mapp beroende på namn/metadata.

Det kan hända att vissa USB-enheter inte fungerar med detta högtalarsystem.

Högtalarsystemet kan identifiera Mass Storage Class-enheter (MSC) (t.ex. flash-minne).
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Kodec Filändelse

MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) .mp3

AAC/HE-AAC .m4a, .aac, .mp4, .3gp

WMA9 Standard .wma

LPCM .wav

FLAC .flac

DSF .dsf

DSDIFF(*) .dff

AIFF .aiff, .aif

ALAC .m4a

Vorbis .ogg

Monkey’s Audio .ape

Detta högtalarsystem spelar inte filer som kodats med DST.*
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Ingående ljudformat som stöds

Ljudformat som stöds skiljer sig åt beroende på högtalarsystemets ingångsinställning. ”  ” indikerar det ljudformat
som stöds och ”–” indikerar det ljudformat som inte stöds i tabellen nedan.

OBS!
HDMI IN-uttaget har inte stöd för ljudformat som innehåller kopieringsskydd, t.ex. Super Audio CD eller DVD-Audio.
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Format HDMI-
ingång

TV-ingång
(eARC)

TV-ingång
(ARC)

TV-ingång
(OPT)

LPCM 2ch

LPCM 5.1ch – –

LPCM 7.1ch – –

Dolby Digital

Dolby TrueHD – –

Dolby Digital Plus –

Dolby Atmos – –

Dolby Atmos - Dolby TrueHD – –

Dolby Atmos - Dolby Digital Plus –

DTS

DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix
6.1

DTS 96/24

DTS-HD High Resolution Audio – –

DTS-HD Master Audio – –

DTS:X – –
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HDMI-videoformat som stöds

Följande videoformat stöds av det här högtalarsystemet.
8K 24/25/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1080p 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 24/30/50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

Om [HDMI Signal Format]-inställningen
När  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] är inställt på [Enhanced format (4K120,
8K)] går det att mata in alla videoformat som detta högtalarsystem har stöd för.
När [HDMI Signal Format] är inställt på [Enhanced format] är videoformatet begränsat till 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.
När [HDMI Signal Format] är inställt på [Standard format] är videoformatet begränsat till 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24Hz osv.

Om vilken HDMI-kabel som ska användas
Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta till en TV.
När en Ultra HDMI-höghastighetskabel med stöd för 48 Gbps används, har den stöd för alla videoformat som detta
högtalarsystem har stöd för.
När en Premium HDMI-höghastighetskabel med Ethernet som har stöd för 18 Gbps används har den stöd för
videoformat upp till 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Om 3D-signalen
Följande videoformat är kompatibelt med 3D-signal i Side-by-Side-format (hälften).

1080i 50/60 Hz

Följande videoformat är kompatibla med 3D-signal i Frame packing- och Over-Under-format (ovansidan-undersidan).

1080p 24 Hz
720p 50/60 Hz

Om högtalarsystemets OPTIONS-knapp och OSD (On-Screen Display)
OPTIONS-knappen fungerar inte och högtalarsystemets OSD (On-Screen Display) visas inte när följande signaler
används.

Signalen med upplösning på 4096 × 2160p
3D-signalen i Side-by-Side-format (hälften) eller Over-Under-format (ovansidan-undersidan)

Anmärkningar om HDMI-uttag och HDMI-anslutningar

Använd en HDMI-behörig kabel.
Vi rekommenderar inte att du använder en HDMI-DVI-konverteringskabel.
Ljudsignaler (samplingsfrekvens, bitlängd etc.) överförda från ett HDMI-uttag kan undertryckas av den anslutna
enheten.
Ljudet kan avbrytas när samplingsfrekvensen eller antalet kanaler för ljudutsignaler från uppspelningsenheten
växlas.
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När  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Video output for PIP/PBP-displayed TV] är inställt på [On]
och TV-ingång har valts, matas videosignaler via HDMI IN-uttaget ut från HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttaget.
Högtalarsystemet har stöd för ”TRILUMINOS”.
Alla HDMI IN- och HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttag har stöd för överföring av 4K 120p eller 8K, HDCP2.2 och
HDCP2.3(*1), BT.2020 bredd färgrymd(*2) och HDR-innehåll (High Dynamic Range)(*3) pass-through.
Vid anslutning till en TV vars upplösning som skiljer sig från högtalarsystemets upplösning, kan det hända att
högtalarsystemet startar om för att återställa bildutgångsinställningen.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

HDCP2.2 och HDCP2.3 är en nyligen förbättrad upphovsrättsskyddad teknik som används för att skydda innehåll som t.ex. 4K-filmer. Om
enheten är kompatibel med HDCP2.2 eller HDCP2.3 kan du se på innehåll även om HDCP-versionen skiljer sig åt, t.ex. en HDCP2.2-kompatibel
TV och en HDCP2.3-kompatibel 4K-enhet.

*1

Färgrymden BT.2020 är en ny bredare färgstandard som definieras för ultra-högupplösta TV-system osv.*2
HDR är ett växande videoformat som kan visa ett bredare spektrum av ljusstyrkenivåer. Högtalarsystemet är kompatibelt med HDR10, HLG
(Hybrid Log-Gamma), och Dolby Vision.

*3
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Om BLUETOOTH-kommunikation

BLUETOOTH-enheter bör användas inom cirka 10 meter (obehindrat avstånd) från varandra. Det effektiva
kommunikationsavståndet kan vara kortare beroende på följande villkor.

När en person, metallföremål, vägg eller annat hinder finns mellan enheterna med BLUETOOTH-anslutning
Platser där ett trådlöst LAN finns installerat
Runt omkring mikrovågsugnar som används
Platser där andra elektromagnetiska vågor sänds ut

BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) använder samma frekvensband (2,4 GHz).
Elektromagnetisk störning kan uppstå när du använder din BLUETOOTH-enhet i närheten av en enhet med trådlös
LAN-funktion. Detta kan resultera i minskad dataöverföringshastighet, brus eller oförmåga att ansluta. Försök med
följande om detta händer:

Använd detta högtalarsystem minst 10 meter från den trådlösa LAN-enheten.
Stäng av strömmen till den trådlösa LAN-enheten om den används inom 10 meter från din BLUETOOTH-enhet.
Placera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten så nära varandra som möjligt.

Sändningen av radiovågor från högtalarsystemet kan störa vissa medicinska enheters funktion. Eftersom denna
störning kan leda till funktionsfel bör du alltid stänga av strömmen till högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten på
följande platser:

På sjukhus, på tåg, i flygplan, vid bensinstationer och på platser där lättantändliga gaser förekommer
I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

Detta högtalarsystem har stöd för skyddsfunktioner som överensstämmer med BLUETOOTH-specifikationen för att
ge säker anslutning vid kommunikation via BLUETOOTH-teknik. Detta skydd kan däremot vara otillräckligt beroende
på inställningsinnehållet samt andra faktorer, så du bör alltid vara försiktig vid kommunikation via BLUETOOTH-
teknik.
Sony kan inte hållas ansvarigt på något sätt för skador eller andra förluster som ett resultat av informationsläckage
vid kommunikation via BLUETOOTH-teknik.
BLUETOOTH-kommunikation garanteras nödvändigtvis inte med alla BLUETOOTH-enheter som har samma profil
som högtalarsystemet.
BLUETOOTH-enheter anslutna till högtalarsystemet måste överensstämma med BLUETOOTH-specifikationen
föreskriven av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade för överensstämmelse. Även om en enhet
överensstämmer med BLUETOOTH-specifikationen, kan det däremot finnas fall där BLUETOOTH-enhetens
egenskaper eller specifikationer gör det omöjligt att ansluta, eller kan resultera i olika kontrollmetoder, visning eller
funktioner.
Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till
högtalarsystemet, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.

Om du har några frågor eller får problem med högtalarsystemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
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Upphovsrätter och varumärken

Detta högtalarsystem använder Dolby(*) Digital och DTS(**) Digital Surround System.

Namnet BLUETOOTH® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning
av sådana namn sker på licens från Sony Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Google, Google Play, Google Home och Chromecast built-in är varumärken som tillhör Google LLC. Google Assistant
finns inte tillgänglig på alla språk och i alla länder och regioner.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och i andra
länder.

Användningen av emblemet Works with Apple innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den
teknik som identifieras i emblemet och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apple-prestandakrav.

”BRAVIA”-logotypen är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

WALKMAN® och logotypen WALKMAN® är varumärken som registrerats av Sony Corporation.

”PlayStation” är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

MPEG Layer-3 ljudkodningstekniken och patenten licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Denna produkt är skyddad av viss immateriell egendomsrätt som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller
distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft -
dotterbolag.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® och Wi-Fi Alliance® är varumärken som registrerats av Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ och WPA2™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

LDAC™ och logotypen LDAC är varumärken som tillhör Sony Corporation.
LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony. Den gör det möjligt att sända högupplöst (Hi-Res) ljudinnehåll,
till och med över en Bluetooth-anslutning. Till skillnad från andra Bluetooth-kompatibla kodningstekniker, som exempelvis
SBC, fungerar den utan någon nedkonvertering av Hi-Res-ljudinnehåll(*) och gör det möjligt att, till skillnad från med
övrig teknik, överföra ungefär tre gånger så mycket data(**) över trådlösa Bluetooth-nätverk. Ljudkvaliteten blir utan
motstycke med hjälp av effektiv kodning och optimerad pakethantering.

Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som
tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Sekretessbelagda, icke publicerade arbeten. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Med
ensamrätt.

*

Information om DTS-patent finns på http://patents.dts.com. 
Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, DTS:X och logotypen DTS:X är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i
USA och i andra länder. © 2020 DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.

**

undantaget innehåll i DSD-format*
I jämförelse med SBC (Subband Coding) när bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz) är vald**
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Den här produkten innehåller programvara som är föremål för GNU General Public License (”GPL”) eller GNU Lesser
General Public License (”LGPL”). Dessa fastställer att kunderna har rätt att inhämta, modifiera och vidaredistribuera
källkoden av nämnda program i enlighet med termerna i GPL eller LGPL.

Information om GPL, LGPL och andra programvarulicenser finns i [Software License Information] under  [Setup] -
[Advanced Settings] - [System Settings] på produkten.

Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPLv2 (och andra licenser) på
https://oss.sony.net/Products/Linux

Du kan erhålla den källkod som krävs av GPLv2 på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår
senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på https://oss.sony.net/Products/Linux
Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.

Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.

”DSEE Extreme” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

”TRILUMINOS” och ”TRILUMINOS”-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify och Spotify-logotyperna är varumärken som tillhör Spotify-gruppen(*).

Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess närstående företag.

Alla andra varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare.

5-029-483-71(4) Copyright 2021 Sony Corporation

Beroende på land och område kanske den här funktionen inte är tillgänglig.*
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