
Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας όταν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση του συστήματος
ηχείων.

Πρώτα βήματα

Σχετικά με τα εγχειρίδια του συστήματος ηχείων

Δυνατότητες του συστήματος ηχείων

Οδηγός εξαρτημάτων και χειριστηρίων

Μπάρα-ηχείο

Τηλεχειριστήριο

Χρήση του μενού "Αρχική"

Ρύθμιση

Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων

Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείο

Στερέωση της μπάρας-ηχείο σε τοίχο
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Σύνδεση σε τηλεόραση

Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC

Σύνδεση τηλεόρασης που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC/eARC

Όταν η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή S-CENTER SPEAKER IN

Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV)

Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 2K/4K

Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 8K

Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

Πραγματοποίηση αρχικών ρυθμίσεων

Σύνδεση του προαιρετικού ηχείου

Σύνδεση του προαιρετικού ηχείου με μη αυτόματη σύνδεση

Αν η ασύρματη μετάδοση είναι ασταθής

Όταν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Παρακολούθηση εικόνων

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Αναπαραγωγή της συνδεδεμένης συσκευής ήχου/εικόνας (AV)

Ακρόαση μουσικής/ήχου

Ακρόαση ήχου τηλεόρασης Sony με τη λειτουργία BLUETOOTH®

Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH

Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω ασύρματης σύνδεσης του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης

Ακρόαση ήχου από τηλεόραση σε σύζευξη

Ακρόαση μουσικής/ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH

Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά

Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή

Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB

Ακρόαση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με αναλογικό καλώδιο ήχου

Ακρόαση του ήχου της συνδεδεμένης τηλεόρασης ή συσκευής με ακουστικά

Ακρόαση ήχου μέσω σύζευξης με ακουστικά

Ακρόαση ήχου με συζευγμένα ακουστικά
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Σχετικά με τη σύνδεση των ακουστικών

Ακρόαση μουσικής με σύνδεση σε δίκτυο

Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε το σύστημα ηχείων σε δίκτυο

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου στο μενού "Αρχική"

Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου με χρήση του Sony | Music Center

Διαμόρφωση σύνδεσης Wi-Fi με χρήση συσκευής iOS

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Amazon Music

Προαπαιτούμενο: Πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων για το Alexa με το Sony | Music Center

Διαθέσιμες μορφές ήχου για αναπαραγωγή με το πρωτόκολλο μετάδοσης ήχου

Αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή Amazon Music

Χειρισμός του συστήματος ηχείων μέσω επικοινωνίας με μια συσκευή με ενσωματωμένο το Alexa

Αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή TIDAL

Αναπαραγωγή μουσικής μέσω άλλων υπηρεσιών ροής

Προαπαιτούμενο: Πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων για το Chromecast built-in

Αναπαραγωγή μουσικής με εφαρμογές συμβατές με άλλες υπηρεσίες ροής

Χρήση της εφαρμογής Spotify

Χρήση της λειτουργίας AirPlay

Χρήση της λειτουργίας Sony | Music Center

Ακρόαση μουσικής από υπολογιστή μέσω οικιακού δικτύου

Ρύθμιση της έντασης και της ποιότητας ήχου

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Απολαμβάνοντας μια καθηλωτική εμπειρία surround (IMMERSIVE AE)

Ρύθμιση του εφέ ήχου ανάλογα με την πηγή ήχου (Λειτουργία ήχου)

Βελτίωση της καθαρότητας των διαλόγων (VOICE)

Απολαμβάνοντας καθαρό ήχο σε χαμηλή ένταση τα μεσάνυχτα (NIGHT)

Προσαρμογή της καθυστέρησης μεταξύ εικόνας και ήχου

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση

Όταν παρακολουθείτε άλλη συσκευή
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Απολαμβάνοντας ήχο πολυπλεκτικής μετάδοσης (AUDIO)

Ρύθμιση της έντασης ήχου των διαλόγων κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου DTS:X

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση

Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή περιεχομένου σε συσκευή ήχου/εικόνας (AV)

Χρήση του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με τηλεόραση

Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση (λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI)

Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία "BRAVIA" Sync

Αλλαγή των ρυθμίσεων

Αλλαγή της φωτεινότητας της μπροστινής οθόνης και των λυχνιών ένδειξης (DIMMER)

Εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής

Εκτέλεση της διαδικασίας Easy Setup

Εκτέλεση προηγμένων ρυθμίσεων

Χρήση του μενού [Advanced Settings]

[Speaker Settings]

[Audio Settings]

[HDMI Settings]

[Bluetooth Settings]

[System Settings]

[Network Settings]

[Resetting]

[Software Update]

Ενημέρωση του λογισμικού

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ενεργοποίηση

Το σύστημα ηχείων δεν ενεργοποιείται.

Το σύστημα ηχείων δεν ενεργοποιείται ακόμη και όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

Το σύστημα ηχείων δεν απενεργοποιείται ακόμη και όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.
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Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του συστήματος ηχείων.

Εικόνα

Δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα δεν εξάγεται σωστά.

Η εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης είναι παραμορφωμένη.

Το περιεχόμενο 3D από την υποδοχή HDMI IN 1/HDMI IN 2 δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Το σήμα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 και 4K/60p 4:2:0 10 bit κ.λπ.) από την υποδοχή HDMI IN 1/HDMI IN 2 δεν
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Κάποια εικόνα δεν προβάλλεται σε ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης.

Η εικόνα και ο ήχος της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων δεν εξάγονται από την τηλεόραση όταν το σύστημα
ηχείων δεν είναι ενεργοποιημένο.

Το περιεχόμενο HDR δεν μπορεί να προβληθεί σε υψηλό δυναμικό εύρος.

Ήχος

Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να συνδεθεί με τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH.

Δεν εξάγεται ήχος της τηλεόρασης από το σύστημα ηχείων.

Η εικόνα και ο ήχος της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων δεν εξάγονται από την τηλεόραση όταν το σύστημα
ηχείων δεν είναι ενεργοποιημένο.

Ο ήχος εξάγεται και από το σύστημα ηχείων και από την τηλεόραση.

Ο ήχος διακόπτεται κατά την παρακολούθηση ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή περιεχομένου Blu-ray Disc κ.λπ.

Αν ο ήχος της τηλεόρασης από το σύστημα ηχείων καθυστερεί σε σχέση με την εικόνα.

Δεν ακούγεται καθόλου ήχος ή ακούγεται ήχος χαμηλής έντασης από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων.

Το εφέ surround δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Δεν εξάγεται ήχος από τα προαιρετικά πίσω ηχεία/subwoofer.

Δεν εξάγεται ήχος από κάποια ηχεία.

Βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου

Η διαδικασία Sound Field Optimization απέτυχε.

Σύνδεση συσκευών USB

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

Σύνδεση κινητών συσκευών

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύζευξης.

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της σύνδεσης BLUETOOTH.

Ο ήχος της συνδεδεμένης κινητής συσκευής BLUETOOTH δεν εξάγεται από το σύστημα ηχείων.
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Σύνδεση ακουστικών με τη λειτουργία BLUETOOTH

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύζευξης.

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της σύνδεσης BLUETOOTH.

Δεν εξάγεται ήχος από τα συνδεδεμένα ακουστικά BLUETOOTH.

Η σύνδεση BLUETOOTH με τα ακουστικά διακόπτεται.

Σύνδεση ασύρματου LAN

Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ή η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής.

Ο δρομολογητής ασύρματου LAN που επιθυμείτε δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων.

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Δεν μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα ηχείων στο διαδίκτυο.

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο του συστήματος ηχείων δεν λειτουργεί.

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.

Προαιρετικά ηχεία

Δεν ακούγεται καθόλου ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής έντασης από το προαιρετικό ηχείο.

Ο ήχος διακόπτεται ή υπάρχουν παράσιτα.

Άλλα

Το Ρυθμιστικό για HDMI δεν λειτουργεί σωστά.

Η ένδειξη [PRTCT] αναβοσβήνει στην μπροστινή οθόνη για 5 δευτερόλεπτα και το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται.

Στην μπροστινή οθόνη αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις [PRTCT], [PUSH], το όνομα του ηχείου ([SUB], [RL] ή [RR]) και η
ένδειξη [POWER].

Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ οι ενδείξεις [HIGH], [TEMP] και [ERROR] για 2 δευτερόλεπτα η καθεμία, στην
μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [STANDBY] και κατόπιν το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται.

Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [BT TX].

Οι αισθητήρες της τηλεόρασης δεν λειτουργούν σωστά.

Οι ασύρματες λειτουργίες (ασύρματο LAN, λειτουργία BLUETOOTH ή προαιρετικό subwoofer/προαιρετικά πίσω ηχεία) είναι
ασταθείς.

Πραγματοποιείται ξαφνικά αναπαραγωγή μουσικής με την οποία δεν είστε εξοικειωμένοι.

Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ή το στοιχείο [Advanced Settings] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί./Όταν πατάτε
το κουμπί τροφοδοσίας, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [.DEMO] και το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να
απενεργοποιηθεί.

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του Spotify με το κουμπί MUSIC SERVICE ή δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή.

Το σύστημα ηχείων πραγματοποιεί επανεκκίνηση.
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Επαναφορά του συστήματος ηχείων

Πρόσθετες πληροφορίες

Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου εισόδου

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο HDMI

Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Σχετικά με τα εγχειρίδια του συστήματος ηχείων

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κάθε εγχειρίδιο.

Οδηγός έναρξης

Παρουσιάζει τις αρχικές διαδικασίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη σύνδεση για τη χρήση του συστήματος ηχείων και
τους χειρισμούς μέχρι να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.

Οδηγίες λειτουργίας

Επεξηγεί τους βασικούς χειρισμούς.

Σύνδεση με τηλεόραση ή άλλες συσκευές
Αναπαραγωγή μουσικής/ήχου από συσκευές που είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI ή με τη λειτουργία
BLUETOOTH
Ρύθμιση ήχου κ.λπ.

Οδηγός βοήθειας (εγχειρίδιο στο web) (το παρόν έγγραφο)

Παρουσιάζει όλους τους χειρισμούς συμπεριλαμβανομένης της σύνθετης χρήσης.

Αναπαραγωγή μουσικής/ήχου με τη λειτουργία δικτύου
Λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία του μενού κ.λπ.

Υπόδειξη

Οι οδηγίες σε αυτά τα εγχειρίδια περιγράφουν τους χειρισμούς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία χειρισμού στο τηλεχειριστήριο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στην μπάρα-ηχείο εάν έχουν τις ίδιες ή παρόμοιες ονομασίες με αυτά στο
τηλεχειριστήριο.

Οι χαρακτήρες σε αγκύλες [ ] προβάλλονται στην οθόνη της τηλεόρασης ή στην μπροστινή οθόνη.
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Στις εικόνες οι λεπτομέρειες παραλείπονται.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Δυνατότητες του συστήματος ηχείων

Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει μορφές ήχου βάσει αντικειμένου, όπως τις μορφές Dolby Atmos και DTS:X, καθώς και
μορφές βίντεο HDR, όπως τις μορφές HDR10, HLG και Dolby Vision.

 Δρομολογητής ασύρματου LAN
 Διαδίκτυο
 Προαιρετικά πίσω ηχεία
 Προαιρετικό subwoofer

 Τηλεόραση
Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μιας τηλεόρασης με το σύστημα ηχείων συνδέοντας το σύστημα ηχείων και την
τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI ή τη λειτουργία BLUETOOTH.
Παρακολούθηση τηλεόρασης
Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH

 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™, αποκωδικοποιητής, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.
Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μιας συσκευής ήχου/εικόνας (AV) με το σύστημα ηχείων συνδέοντας το σύστημα ηχείων
και τη συσκευή ήχου/εικόνας (AV) με καλώδιο HDMI.
Αναπαραγωγή της συνδεδεμένης συσκευής ήχου/εικόνας (AV)

 Συσκευή USB
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB με το σύστημα ηχείων
συνδέοντας τη συσκευή USB στη θύρα  (USB) του συστήματος ηχείων.
Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB

 Κινητή συσκευή
Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μιας κινητής συσκευής ή φορητής συσκευής ήχου με το σύστημα ηχείων συνδέοντας το
σύστημα ηχείων και την κινητή συσκευή με τη λειτουργία BLUETOOTH ή συνδέοντας το σύστημα ηχείων και τη φορητή
συσκευή ήχου με ένα αναλογικό καλώδιο ήχου.
Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά
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Ακρόαση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με αναλογικό καλώδιο ήχου

 Ακουστικά
Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της συνδεδεμένης τηλεόρασης ή συσκευής ήχου/εικόνας (AV) από ακουστικά συνδέοντας
το σύστημα ηχείων και τα ακουστικά με τη λειτουργία BLUETOOTH.
Ακρόαση ήχου μέσω σύζευξης με ακουστικά

 Δίκτυο
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή περιεχομένου μουσικής μέσω ροής ή να αναπαραγάγετε αρχεία
μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας με το σύστημα ηχείων συνδέοντας το σύστημα ηχείων στο ίδιο
δίκτυο με εκείνο του smartphone, του τάμπλετ ή της συσκευής iOS.
Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε το σύστημα ηχείων σε δίκτυο

 Προαιρετικά ηχεία
Για τους χειρισμούς των προαιρετικών πίσω ηχείων και του subwoofer, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας τους.
Για τα υποστηριζόμενα προαιρετικά ηχεία και το subwoofer, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Sony.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Μπάρα-ηχείο

Μπροστινό μέρος

Κουμπί  (τροφοδοσία)
Ενεργοποιεί το σύστημα ηχείων ή το θέτει σε λειτουργία αναμονής.

1.

Κουμπί  (επιλογή εισόδου)
Επιλέγει την είσοδο για την αναπαραγωγή στο σύστημα ηχείων.

2.

Κουμπί BLUETOOTH3.

Κουμπί  (MUSIC SERVICE)
Αν είχατε πραγματοποιήσει προηγουμένως αναπαραγωγή μουσικής στο σύστημα ηχείων από το Spotify, μπορείτε να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή πατώντας αυτό το κουμπί.
Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο αυτό το κουμπί σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

4.

Κουμπιά +/– (ένταση)5.

Πάνω ηχεία
Εξάγουν τον ήχο προς τα επάνω.

Σημείωση
Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στο επάνω ηχείο ούτε να αγγίζετε απρόσεκτα το επάνω ηχείο.

6.

Λυχνία ένδειξης BLUETOOTH

Αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα: Κατά την κατάσταση αναμονής σύζευξης.
Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα: Επιχειρείται σύνδεση BLUETOOTH.
Είναι αναμμένη σε μπλε χρώμα: Έχει επιτευχθεί σύνδεση BLUETOOTH.

7.

Μπροστινή οθόνη8.

Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου για να χειριστείτε το σύστημα ηχείων.

9.
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Πίσω μέρος

Σχετικό θέμα
Όταν η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή S-CENTER SPEAKER IN
Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 2K/4K

Αναμεταδότης υπερύθρων
Μεταδίδει το απομακρυσμένο σήμα του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης στην τηλεόραση.

1.

Υποδοχή S-CENTER OUT2.

Θύρα  (USB)3.

Υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC))
Συνδέστε μια τηλεόραση που έχει υποδοχή εισόδου HDMI με καλώδιο HDMI. Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με
eARC και ARC. Το ARC είναι η λειτουργία που αποστέλλει τον ήχο της τηλεόρασης σε μια συσκευή ήχου/εικόνας
(AV), όπως το σύστημα ηχείων, από την υποδοχή HDMI της τηλεόρασης. Το eARC αποτελεί επέκταση του ARC και
επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου βάσει αντικειμένου και πολυκαναλικού LPCM που δεν μπορεί να
μεταδοθεί μέσω του ARC.

4.

Υποδοχή HDMI IN 15.

Υποδοχή HDMI IN 26.

Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος7.

Υποδοχή TV IN (OPT)8.

Υποδοχή ANALOG IN9.
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Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 8K

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Τηλεχειριστήριο

 (τροφοδοσία)
Ενεργοποιεί το σύστημα ηχείων ή το θέτει σε λειτουργία αναμονής.
Κουμπί  (MUSIC SERVICE)
Αν είχατε πραγματοποιήσει προηγουμένως αναπαραγωγή μουσικής στο σύστημα ηχείων από το Spotify, μπορείτε να
συνεχίσετε την αναπαραγωγή πατώντας αυτό το κουμπί.
Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο αυτό το κουμπί σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
BLUETOOTH
TV
HDMI1
HDMI2
USB
ANALOG

1.

AUTO SOUND
CINEMA
MUSIC
STANDARD
VOICE
IMMERSIVE AE

2.

15



Σχετικά με την αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Όταν το σύστημα ηχείων δεν ανταποκρίνεται στους χειρισμούς στο τηλεχειριστήριο, αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες με
νέες μπαταρίες.
Για την αντικατάσταση χρησιμοποιήστε μπαταρίες μαγγανίου R03 (μέγεθος AAA).

Σχετικό θέμα
Απολαμβάνοντας μια καθηλωτική εμπειρία surround (IMMERSIVE AE)
Ρύθμιση του εφέ ήχου ανάλογα με την πηγή ήχου (Λειτουργία ήχου)

Βελτίωση της καθαρότητας των διαλόγων (VOICE)

NIGHT

DIMMER
DISPLAY
Προβάλλει πληροφορίες αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης.
Οι πληροφορίες αναπαραγωγής εμφανίζονται στην μπροστινή οθόνη για την είσοδο της τηλεόρασης.

3.

 (επάνω)/  (κάτω)/  (αριστερά)/  (δεξιά)
 (εισαγωγή)

BACK
OPTIONS
Προβάλλει το μενού επιλογών στην οθόνη της τηλεόρασης.
Το μενού επιλογών εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη για την είσοδο της τηλεόρασης.
HOME

4.

REAR  (ένταση πίσω ηχείων) +/–
Ρυθμίζει την ένταση ήχου των προαιρετικών πίσω ηχείων όταν τα συνδέετε.

 (ένταση) +(*)/–
Ρυθμίζει την ένταση ήχου.
SW  (ένταση subwoofer) +/–
Ρυθμίζει την ένταση ήχου στο ενσωματωμένο subwoofer ή το προαιρετικό subwoofer όταν το συνδέετε.

 (σίγαση)
Απενεργοποιεί τον ήχο προσωρινά.

5.

TV/AUDIO SYSTEM
Μεταθέτει την έξοδο του ήχου της συνδεδεμένης τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και του συστήματος ηχείων.

Σημείωση
Το κουμπί λειτουργεί στις παρακάτω περιπτώσεις.

Η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία ακουστικού ελέγχου συστήματος.
Η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI του συστήματος ηχείων είναι ενεργοποιημένη.

6.

Κουμπιά χειρισμού αναπαραγωγής
 (προηγούμενο)/  (επόμενο)

Επιλέγει το προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή αρχείο.
Πατώντας το παρατεταμένα γίνεται αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα μπροστά (επαναφορά/γρήγορη προώθηση)
κατά την αναπαραγωγή.

 (αναπαραγωγή/παύση)(*)
Ξεκινά, θέτει σε παύση ή ξεκινά εκ νέου την αναπαραγωγή (συνέχιση αναπαραγωγής).

7.

AUDIO(*)8.

Τα κουμπιά AUDIO,  (αναπαραγωγή/παύση) και  (ένταση) + έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τον
χειρισμό.

*
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Απολαμβάνοντας καθαρό ήχο σε χαμηλή ένταση τα μεσάνυχτα (NIGHT)

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

17



Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Χρήση του μενού "Αρχική"

Μπορείτε να προβάλετε το μενού "Αρχική" στην οθόνη της τηλεόρασης συνδέοντας το σύστημα ηχείων και την
τηλεόραση με καλώδιο HDMI.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Πατήστε το  (επάνω)/  (αριστερά)/  (δεξιά) για να επιλέξετε την κατηγορία που θέλετε και κατόπιν
πατήστε το  (κάτω) ή το  (εισαγωγή).

Τα στοιχεία για την κατηγορία που επιλέξατε προβάλλονται κάτω από τον κατάλογο κατηγοριών στην οθόνη της
τηλεόρασης.

 [Watch]: Επιλέγει την είσοδο της τηλεόρασης ή της συσκευής ήχου/εικόνας (AV) που είναι συνδεδεμένη
με το σύστημα ηχείων.

 [Listen]: Επιλέγει την είσοδο της συσκευής ήχου που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων ή την
υπηρεσία μουσικής για την αναπαραγωγή από το σύστημα ηχείων.

 [Setup]: Πραγματοποιεί τις βασικές αρχικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή [Easy Setup] ή
διάφορες προηγμένες ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων.

2

Πατήστε το  (επάνω)/  (κάτω)/  (αριστερά)/  (δεξιά) για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και
κατόπιν πατήστε το  (εισαγωγή).

Η επιλεγμένη είσοδος ή ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Για να επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το BACK.

3
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Εγκατάσταση της μπάρας-ηχείο

Εγκαταστήστε την μπάρα-ηχείο στην ίδια θέση με την τηλεόραση. Η μπάρα-ηχείο μπορεί να εγκατασταθεί σε ράφι,
χρησιμοποιώντας για παράδειγμα βάση τηλεόρασης, ή να στερεωθεί στον τοίχο.

Εγκατάσταση σε ράφι/βάση
Εγκαταστήστε την μπάρα-ηχείο σε κενό χώρο μπροστά από την τηλεόραση.

Στερέωση στον τοίχο
Στερεώστε την μπάρα-ηχείο στον τοίχο κάτω από την τηλεόραση.

Για ρύθμιση με το προαιρετικό subwoofer ή/και τα πίσω ηχεία
Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του συστήματος ηχείων ακολουθώντας τον Οδηγό έναρξης. Στη συνέχεια, συνδέστε τα
προαιρετικά ηχεία στο σύστημα ηχείων ανατρέχοντας στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τα προαιρετικά ηχεία.
Εάν το προαιρετικό ηχείο δεν μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα ηχείων, η επαναφορά του συστήματος ηχείων μπορεί
να επιλύσει το πρόβλημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά του συστήματος ηχείων".
Όταν διακόπτεται ο ήχος από τα προαιρετικά ηχεία, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αλλάζοντας τη θέση εγκατάστασης ή τη
ρύθμιση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα " Δεν εξάγεται ήχος από τα προαιρετικά πίσω ηχεία/subwoofer. ".
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Σημείωση

Προτού συνδέσετε το σύστημα ηχείων, αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος της τηλεόρασης και
των συσκευών ήχου/εικόνας (AV) από τις πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος. Επανασυνδέστε τα αφού συνδέσετε το σύστημα
ηχείων στην τηλεόραση και τις συσκευές ήχου/εικόνας (AV).

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά στο σύστημα ηχείων. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να γίνουν ασταθείς.

Μην καλύπτετε το πάνω μέρος του ηχείου. Μπορεί να διακοπεί η έξοδος ήχου από το πάνω μέρος του ηχείου.

Στο πίσω μέρος του ηχείου υπάρχουν οπές εξαερισμού. Τοποθετήστε το ηχείο σε απόσταση τουλάχιστον 10 mm από την
τηλεόραση ή τον τοίχο.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Στερέωση της μπάρας-ηχείο σε τοίχο

 Μπάρα-ηχείο

Σημείωση
Ετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Ανάλογα με το υλικό του
τοίχου, ο τοίχος ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Σφίξτε τις βίδες καλά στη δοκό του τοίχου.

Κρεμάστε την μπάρα-ηχείο οριζόντια στον ενισχυμένο τοίχο.

Αναθέστε την εγκατάσταση σε έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Sony και προσέξτε ιδιαίτερα τις προφυλάξεις
ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή
σταθερότητα του τοίχου, εσφαλμένη τοποθέτηση βιδών, φυσικές καταστροφές κ.λπ.

Για λόγους ασφαλείας, απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα για το κρέμασμα της μπάρας-ηχείο.

Ετοιμάστε δύο βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για τις οπές στον βραχίονα στερέωσης σε
τοίχο (παρέχεται).

(a) 4 mm
(b) Πάνω από 30 mm
 
Οπή στον βραχίονα στερέωσης σε τοίχο

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

1
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Μετρήστε το βάθος της στερεωμένης τηλεόρασης (e) και βρείτε το απαιτούμενο διάστημα μεταξύ του κάτω
μέρους της τηλεόρασης και του επάνω μέρους της μπάρας-ηχείο (f) στον παρακάτω πίνακα.

Το διάστημα απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι η τηλεόραση δεν θα παρεμβάλλεται στον παραγόμενο ήχο surround
από την μπάρα-ηχείο προς την οροφή.

 Τηλεόραση
 Μπάρα-ηχείο

2

Βάθος της στερεωμένης
τηλεόρασης (e)

Απαιτούμενο διάστημα μεταξύ του κάτω μέρους της τηλεόρασης και του
επάνω μέρους της μπάρας-ηχείο (f)

Κάτω από 110 mm 120 mm ή περισσότερο

110 mm ή περισσότερο 200 mm ή περισσότερο

Ευθυγραμμίστε την κάθετη γραμμή πάνω από τη "  ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ" που είναι
τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (παρέχεται) με το κεντρικό σημείο στο πλάτος της
τηλεόρασής σας.

 Κέντρο της τηλεόρασης
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

3

Ευθυγραμμίστε την "  ΕΠΑΝΩ ΓΡΑΜΜΗ ΜΠΑΡΑΣ-ΗΧΕΙΟΥ" που είναι τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ με την κάτω πλευρά του απαιτούμενου χώρου ανάμεσα στο κάτω μέρος της

4
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τηλεόρασης και το επάνω μέρος της μπάρας-ηχείο (f) που μετρήσατε στο βήμα 2 και στη συνέχεια
κολλήστε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ στον τοίχο με κολλητική ταινία που διατίθεται στο εμπόριο
κ.λπ.

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
 Κολλητική ταινία κ.λπ.

Σφίξτε καλά τις βίδες που είχατε προετοιμάσει στο βήμα 1 στις ενδείξεις για τις βίδες στη "  ΓΡΑΜΜΗ
ΒΙΔΑΣ" που είναι τυπωμένη στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.

 Βίδες
 Ενδείξεις

(g) 387 mm
(h) 2,0 mm έως 3,0 mm

5

Αφαιρέστε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.6

Κρεμάστε τους βραχίονες στερέωσης σε τοίχο στις βίδες στον τοίχο.7
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 Βραχίονας στερέωσης σε τοίχο

Τοποθετήστε την μπάρα-ηχείο στους βραχίονες στερέωση σε τοίχο.8

Ευθυγραμμίστε τις θέσεις της οπής βίδας στο κάτω μέρος της μπάρας-ηχείο και της οπής στον βραχίονα
στερέωσης σε τοίχο και στη συνέχεια στερεώστε την μπάρα-ηχείο στους βραχίονες στερέωσης σε τοίχο
σφίγγοντας τις βίδες (παρέχονται) καλά.

 Βραχίονας στερέωσης σε τοίχο
 Βίδα
 Κάτω μέρος της μπάρας-ηχείο

9
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Σημείωση

Όταν κολλάτε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ στον τοίχο, εξομαλύνετέ το εντελώς.

Βεβαιωθείτε ότι όταν στερεώνετε την μπάρα-ηχείο σε τοίχο χρησιμοποιείτε τους βραχίονες στερέωσης σε τοίχο που παρέχονται.
Μη στερεώσετε την μπάρα-ηχείο απευθείας σε τοίχο. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μπάρας-ηχείο αυξάνει πολύ και ενδέχεται
να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC

Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν εισαχθεί καλά.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης. Αν η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης δεν
είναι ενεργοποιημένη, ο ήχος της τηλεόρασης δεν θα εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN που είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC/eARC στην τηλεόραση και την
υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στο σύστημα ηχείων με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).

 Καλώδιο HDMI (παρέχεται)
 Τηλεόραση

1
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Σύνδεση τηλεόρασης που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC/eARC

Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στο
σύστημα ηχείων με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).

 Καλώδιο HDMI (παρέχεται)
 Τηλεόραση

1

Συνδέστε την υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου στην τηλεόραση και την υποδοχή TV IN (OPT) στο
σύστημα ηχείων με οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται).

2
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Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν εισαχθεί καλά.

Εισάγετε το βύσμα του οπτικού ψηφιακού καλωδίου με τη σωστή κατεύθυνση ελέγχοντας το σχήμα του βύσματος και του
ακροδέκτη στην μπάρα-ηχείο και την τηλεόραση. Εάν το βύσμα εισαχθεί με βία με λάθος κατεύθυνση, ενδέχεται να
καταστραφούν ο ακροδέκτης και το βύσμα.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

 Τηλεόραση
 Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται)
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Όταν η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή S-CENTER SPEAKER IN

Μπορείτε να εξαγάγετε τον ήχο του κεντρικού τμήματος του συστήματος ηχείων από την τηλεόραση συνδέοντας την
τηλεόραση με την παρακάτω μέθοδο.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν εισαχθεί καλά.

Υπόδειξη

Εάν το μήκος του καλωδίου λειτουργίας κεντρικού ηχείου τηλεόρασης δεν επαρκεί, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο μίνι στέρεο.

Συνδέστε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).1

Συνδέστε την υποδοχή S-CENTER SPEAKER IN στην τηλεόραση και την υποδοχή S-CENTER OUT στο
σύστημα ηχείων με το καλώδιο λειτουργίας κεντρικού ηχείου τηλεόρασης (παρέχεται).

 Καλώδιο λειτουργίας κεντρικού ηχείου τηλεόρασης (παρέχεται)
 Τηλεόραση

2
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Σχετικό θέμα
Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC

Σύνδεση τηλεόρασης που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC/eARC

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 2K/4K

Μπορείτε να εξαγάγετε ήχο, όπως Dolby Atmos, Dolby TrueHD και DTS:X σε υψηλή ποιότητα συνδέοντας μια συσκευής
ήχου/εικόνας (AV) στο σύστημα ηχείων.

Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν εισαχθεί καλά.

Υπόδειξη
Αν μια τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC, μπορείτε επίσης να εξαγάγετε ήχο υψηλής ποιότητας συνδέοντας μια
συσκευή ήχου/εικόνας (AV) στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
eARC της τηλεόρασης.

Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο HDMI και τη ρύθμιση [HDMI Signal Format] ανάλογα με τις μορφές βίντεο που εξάγονται από τη
συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων.

Σχετικό θέμα

Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στη συσκευή ήχου/εικόνας (AV) και την υποδοχή HDMI IN 1 ή HDMI IN 2
στο σύστημα ηχείων με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

 Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

1
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Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο HDMI

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

32



Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 8K

Αν συνδέσετε μια συσκευή ήχου/εικόνας (AV) με τους ακόλουθους τρόπους, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή βίντεο 8K και ήχου υψηλής ποιότητας, όπως Dolby Atmos, Dolby TrueHD ή DTS:X.

Συνδέστε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).1

Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή HDMI IN που είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC στην τηλεόραση είναι
συμβατή με την είσοδο βίντεο 8K.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.

2

Συνδέστε μια συσκευή ήχου/εικόνας (AV) με μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Όταν η υποδοχή HDMI IN που είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC στην τηλεόραση
υποστηρίζει την είσοδο βίντεο 8K:
Συνδέστε την υποδοχή HDMI IN 1 ή HDMI IN 2 στο σύστημα ηχείων και την υποδοχή HDMI OUT σε μια συσκευή
ήχου/εικόνας (AV) με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

3
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Σημείωση
Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν εισαχθεί καλά.

Υπόδειξη
Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο HDMI και τη ρύθμιση [HDMI Signal Format] ανάλογα με τις μορφές βίντεο που εξάγονται από τη
συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων.

Σχετικό θέμα
Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο HDMI

 Τηλεόραση
 Συμβατή με είσοδο βίντεο 8K
 Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

 

Όταν η υποδοχή HDMI IN που είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC στην τηλεόραση δεν
υποστηρίζει την είσοδο βίντεο 8K:
Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT μιας συσκευής ήχου/εικόνας (AV) στην υποδοχή HDMI IN που είναι συμβατή με
την είσοδο βίντεο 8K μιας τηλεόρασης με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία eARC στην τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

 Τηλεόραση
 Συμβατή με είσοδο βίντεο 8K
 Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.
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Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στην υποδοχή εναλλασσόμενου
ρεύματος στην μπάρα-ηχείο και στη συνέχεια συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

 Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

1
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Πραγματοποίηση αρχικών ρυθμίσεων

Πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το σύστημα ηχείων για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων.

Χειριστείτε το τηλεχειριστήριο στρέφοντάς το προς το μπροστινό μέρος της μπάρας-ηχείο.

1

Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη [PLEASE WAIT] από την μπροστινή οθόνη και να εμφανιστεί
στην μπροστινή οθόνη η επόμενη ένδειξη.

2

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.3

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη που προβάλλεται στην τηλεόραση προκειμένου να
πραγματοποιήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.

Εάν η οθόνη των αρχικών ρυθμίσεων δεν προβάλλεται, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ώστε
να θέσετε την είσοδο της τηλεόρασης στην είσοδο HDMI που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο του συστήματος ηχείων.

4

37



Σημείωση
Ανάλογα με τη σειρά ενεργοποίησης της τηλεόρασης και του συστήματος ηχείων, το σύστημα ηχείων μπορεί να τεθεί σε σίγαση
και η ένδειξη [MUTING] μπορεί να εμφανιστεί στην μπροστινή οθόνη του συστήματος ηχείων. Αν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε
όλες τις συσκευές και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων αφού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

 Οθόνη αρχικών ρυθμίσεων

Πατήστε τα  (επάνω)/  (κάτω)/  (αριστερά)/  (δεξιά) και το  (εισαγωγή) για να επιλέξετε το
στοιχείο σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.
Εάν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό subwoofer/τα προαιρετικά πίσω ηχεία, συνδέστε τα ακολουθώντας τις
οδηγίες στην οθόνη [Checking Wireless Speaker Connection].
Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Setup is complete.], επιλέξτε [Learn more].
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Σύνδεση του προαιρετικού ηχείου με μη αυτόματη σύνδεση

Το προαιρετικό ηχείο συνδέεται αυτόματα με το σύστημα ηχείων όταν ενεργοποιείται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας του προαιρετικού ηχείου.
Αν το προαιρετικό ηχείο δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα ηχείων αυτόματα, συνδέστε το μη αυτόματα ακολουθώντας
τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση
Αν εκτελέσετε τη διαδικασία [Start manual linking], το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless
Speaker Settings] - [Link mode] ρυθμίζεται αυτόματα στην επιλογή [Manual].

Μόνο τα ηχεία για τα οποία εμφανίστηκε η ένδειξη [Connected] στο βήμα 6 έχουν συνδεθεί με το σύστημα ηχείων. Αν το
προαιρετικό ηχείο δεν έχει συνδεθεί σωστά, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".2

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

Εμφανίζεται η οθόνη [Start manual linking] στην οθόνη της τηλεόρασης.

3

Πατήστε το κουμπί LINK στο προαιρετικό ηχείο.

Η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας του προαιρετικού ηχείου στο οποίο πατήσατε το κουμπί LINK αναβοσβήνει
επαναλαμβανόμενα δύο φορές σε πράσινο χρώμα.

4

Επιλέξτε [Start].

Ξεκινά η μη αυτόματη σύνδεση.
Η διαδικασία σύνδεσης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Για να ακυρώσετε τη μη αυτόματη σύνδεση, επιλέξτε [Cancel].

5

Όταν στο προαιρετικό ηχείο το οποίο επιθυμείτε να συνδέσετε εμφανιστεί η ένδειξη [Connected], επιλέξτε
το [Finish].

6

Πατήστε το  (εισαγωγή).

Η μη αυτόματη σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας του προαιρετικού ηχείου ανάβει
σε πράσινο χρώμα.

7
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Αν η ασύρματη μετάδοση είναι ασταθής

Αν χρησιμοποιείτε πολλά ασύρματα συστήματα, όπως ασύρματο LAN, τα ασύρματα σήματα μπορεί να είναι ασταθή. Σε
αυτήν την περίπτωση, η μετάδοση μπορεί να βελτιωθεί με την αλλαγή της παρακάτω ρύθμισης.

Σημείωση

Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση [RF Channel] από [Off] σε [On], ίσως χρειαστεί 1 λεπτό για την επανασύνδεση.

Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
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Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".2

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

Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

[On]: Υπό κανονικές συνθήκες, επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση. Το σύστημα ηχείων επιλέγει αυτόματα το καλύτερο
κανάλι για τη μετάδοση. Μια ισχυρότερη λειτουργία για την παρεμβολή ασύρματου δικτύου.
[Off]: Το σύστημα ηχείων επιλέγει ένα κανάλι από την περιορισμένη ζώνη συχνοτήτων για την αποφυγή
εξωτερικών παρεμβολών ασύρματου δικτύου. Αν παρουσιαστεί υποβάθμιση του ήχου ενώ είναι επιλεγμένο το
[On], αυτό μπορεί να βελτιωθεί αν επιλέξετε το [Off].

4
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Όταν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης

Όταν η μπάρα-ηχείο εμποδίζει τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
ενδέχεται να μη λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναμεταδότη υπέρυθρων του
συστήματος ηχείων.
Μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποστέλλοντας το σήμα του τηλεχειριστηρίου
από το πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν μπορεί να ελέγξει την τηλεόραση και στη συνέχεια ρυθμίστε το στοιχείο
[IR-Repeater] στο [On]. Αν το ρυθμίσετε στο [On] ενώ το τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει την τηλεόραση, ενδέχεται να μην
επιτευχθεί ο κατάλληλος χειρισμός λόγω των παρεμβολών μεταξύ των απευθείας εντολών από το τηλεχειριστήριο και των
εντολών μέσω της μπάρας-ηχείο.

Ακόμα και αν το στοιχείο [IR-Repeater] έχει ρυθμιστεί στο [On], αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην λειτουργεί ανάλογα με την
τηλεόρασή σας. Επίσης, τα τηλεχειριστήρια άλλων συσκευών, όπως για παράδειγμα του κλιματιστικού, ενδέχεται να μη
λειτουργούν σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης του συστήματος ηχείων ή της τηλεόρασης.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".2

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

Εμφανίζεται η οθόνη [IR-Repeater] στην οθόνη της τηλεόρασης.

3

Επιλέξτε [On].4
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Παρακολούθηση τηλεόρασης

Σημείωση
Όταν η μπάρα-ηχείο εμποδίζει τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και δεν μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση
με το τηλεχειριστήριο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία του αναμεταδότη υπερύθρων του συστήματος ηχείων.

Υπόδειξη

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας [TV] πατώντας το κουμπί TV στο τηλεχειριστήριο.

Σχετικό θέμα
Όταν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
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Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Watch] - [TV] στο μενού "Αρχική".2

Επιλέξτε πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το επιλεγμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα και ο ήχος της τηλεόρασης εξάγεται
από το σύστημα ηχείων.

3

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.4
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Αναπαραγωγή της συνδεδεμένης συσκευής ήχου/εικόνας (AV)

Υπόδειξη

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας [HDMI1] ή [HDMI2] πατώντας το κουμπί HDMI1 ή HDMI2 στο τηλεχειριστήριο.
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Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Watch] και κατόπιν επιλέξτε την είσοδο ([HDMI1] ή [HDMI2]) στο μενού "Αρχική".

[HDMI1]: Συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN 1
[HDMI2]: Συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN 2

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η εικόνα της επιλεγμένης συσκευής και ο ήχος εξάγεται από το σύστημα
ηχείων.

2

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.3
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Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH

Όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση Sony(*) με τη λειτουργία BLUETOOTH, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης
ή της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση συνδέοντας ασύρματα το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση.

 Τηλεόραση Sony
 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

Σημείωση
Αν συνδέσετε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία BLUETOOTH, δεν θα μπορείτε να
προβάλετε την οθόνη λειτουργίας του συστήματος ηχείων, όπως το μενού "Αρχική", στην οθόνη της τηλεόρασης ούτε να
χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του συστήματος ηχείων εκτός από τη λειτουργία ακρόασης του ήχου της τηλεόρασης ή της
συσκευής που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση. 
Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του συστήματος ηχείων, συνδέστε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με το
καλώδιο HDMI (παρέχεται).

Σχετικό θέμα
Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC

Σύνδεση τηλεόρασης που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC/eARC

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Η τηλεόραση πρέπει να είναι συμβατή με το πρωτόκολλο A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) του προφίλ BLUETOOTH.*
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Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω ασύρματης σύνδεσης του συστήματος
ηχείων και της τηλεόρασης

Πρέπει να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος ηχείων με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
BLUETOOTH.
Η σύζευξη αποτελεί τη διαδικασία που απαιτείται να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων για την αμοιβαία καταγραφή των
πληροφοριών σε συσκευές BLUETOOTH προκειμένου να συνδεθούν ασύρματα.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.1

Πατήστε το κουμπί  (τροφοδοσία) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων.2

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο και το κουμπί TV στο τηλεχειριστήριο
ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.

 Κουμπί BLUETOOTH

3

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα
και ότι στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [PAIRING].

Το σύστημα ηχείων εισέρχεται στη λειτουργία σύζευξης BLUETOOTH.

4

Στην τηλεόραση, αναζητήστε το σύστημα ηχείων εκτελώντας τη λειτουργία σύζευξης.5
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Σημείωση
Αν ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξάγεται από το σύστημα ηχείων, πατήστε το κουμπί TV και ελέγξτε την κατάσταση της
μπροστινής οθόνης και τις λυχνίες ένδειξης στην μπάρα-ηχείο.

Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [TV (BT)]: Το σύστημα ηχείων και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί και ο ήχος της
τηλεόρασης εξάγεται από το σύστημα ηχείων.
Η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα και στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [PAIRING]: Εκτελέστε
τη διαδικασία σύζευξης στην τηλεόραση.
Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [TV]: Εκτελέστε τα βήματα από την αρχή.

Αν συνδέσετε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με καλώδιο HDMI, η σύνδεση BLUETOOTH θα ακυρωθεί. Για να συνδέσετε
ξανά το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με τη λειτουργία BLUETOOTH, αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI και στη συνέχεια
εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης από την αρχή.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Η λίστα των συσκευών BLUETOOTH που εντοπίστηκαν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Για τον τρόπο χειρισμού για τη σύζευξη της συσκευής BLUETOOTH με την τηλεόραση, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της τηλεόρασης.

Πραγματοποιήστε σύζευξη του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης επιλέγοντας το "HT-A7000" από τη
λίστα στην οθόνη της τηλεόρασης.

6

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο ανάβει σε μπλε χρώμα και ότι στην
μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [TV (BT)].

Έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης.

7

Επιλέξτε το πρόγραμμα ή την είσοδο της συσκευής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Ο ήχος της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

8

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συστήματος ηχείων χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης.

Όταν πατάτε το κουμπί σίγασης στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ο ήχος τίθεται προσωρινά σε σίγαση.

9
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Ακρόαση ήχου από τηλεόραση σε σύζευξη

Υπόδειξη

Όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση, απενεργοποιείται και το σύστημα ηχείων σε συναρμογή με την απενεργοποίηση της
τηλεόρασης.

Σχετικά με τους χειρισμούς με το τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το σύστημα ηχείων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω κουμπιά.

Σημείωση
Αν επιλέξετε μια είσοδο εκτός από εκείνη της τηλεόρασης στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το σύστημα ηχείων, ο ήχος της
τηλεόρασης δεν θα εξάγεται από το σύστημα ηχείων. Για να εξάγεται ο ήχος της τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί TV στο
τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε ορίσετε την είσοδο της τηλεόρασης.

Όσο η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία BLUETOOTH, τα παρακάτω κουμπιά του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργούν. 
 (επάνω)/  (κάτω)/  (αριστερά)/  (δεξιά),  (εισαγωγή), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, 

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται σε συναρμογή με την ενεργοποίηση της τηλεόρασης και ο ήχος της τηλεόρασης
εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

1

Επιλέξτε το πρόγραμμα ή την είσοδο της συσκευής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Ο ήχος της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

2

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συστήματος ηχείων χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης.

Όταν πατάτε το κουμπί σίγασης στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, ο ήχος τίθεται προσωρινά σε σίγαση.

3

47



(αναπαραγωγή/παύση),  (προηγούμενο)/  (επόμενο)

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη
φορά

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε σύζευξη του συστήματος
ηχείων και της κινητής συσκευής.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί BLUETOOTH για 2 δευτερόλεπτα.1

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα
και ότι στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [PAIRING].

Το σύστημα ηχείων εισέρχεται στη λειτουργία σύζευξης.

2

Στην κινητή συσκευή, αναζητήστε το σύστημα ηχείων πραγματοποιώντας τη λειτουργία σύζευξης.

Η λίστα των συσκευών BLUETOOTH που εντοπίστηκαν εμφανίζεται στην οθόνη της κινητής συσκευής.
Για τον τρόπο χειρισμού για τη σύζευξη της συσκευής BLUETOOTH με την κινητή συσκευή, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της κινητής συσκευής.

3

Πραγματοποιήστε σύζευξη του συστήματος ηχείων και της κινητής συσκευής επιλέγοντας το "HT-A7000"
από τη λίστα στην οθόνη της κινητής συσκευής.

Αν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισάγετε το "0000".

4
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Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της λειτουργίας BLUETOOTH

Υπόδειξη
Αν δεν υπάρχει κινητή συσκευή που να έχει συζευχθεί (π.χ. αμέσως μετά από την αγορά του συστήματος ηχείων), το σύστημα
ηχείων μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης με την απλή αλλαγή της εισόδου στην είσοδο BLUETOOTH.

Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης για τη δεύτερη και τις επόμενες κινητές συσκευές.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο ανάβει σε μπλε χρώμα και ότι στην
μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [BT].

Έχει επιτευχθεί σύνδεση μεταξύ του συστήματος ηχείων και της κινητής συσκευής.

5

Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.

Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

6

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο.

7

Κατάσταση Λυχνία ένδειξης BLUETOOTH

Κατά την κατάσταση αναμονής σύζευξης Αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα

Επιχειρείται σύνδεση Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα

Έχει επιτευχθεί σύνδεση Ανάβει σε μπλε χρώμα
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή

Σημείωση
Αν υπάρχει καθυστέρηση ήχου, μπορεί να βελτιωθεί αν ρυθμίσετε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth
Settings] - [Bluetooth Connection Quality] στην επιλογή [Priority on Stable Connection].

Υπόδειξη
Αν δεν επιτευχθεί σύνδεση, επιλέξτε το "HT-A7000" στην κινητή συσκευή.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της κινητής συσκευής.1

Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH.

Το σύστημα ηχείων συνδέεται αυτόματα με την κινητή συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί τελευταία.

2

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο ανάβει σε μπλε χρώμα και ότι στην
μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [BT].

Έχει επιτευχθεί σύνδεση μεταξύ του συστήματος ηχείων και της κινητής συσκευής.

3

Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη κινητή συσκευή.

Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

4

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο.

5
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Για να αποσυνδέσετε την κινητή συσκευή
Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στην κινητή συσκευή.
Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH ενώ εμφανίζεται η οθόνη [Bluetooth Audio] στην οθόνη της τηλεόρασης.
Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] στην επιλογή
[Transmitter] ή [Off].
Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ή την κινητή συσκευή.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Σημείωση
Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία. Για να αποφύγετε την υποβάθμιση ή καταστροφή δεδομένων ή της συσκευής
USB, απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

Υπόδειξη

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας την είσοδο USB πατώντας το κουμπί USB στο τηλεχειριστήριο.

Σχετικά με την οθόνη αναπαραγωγής μουσικής
Επιλέξτε τα παρακάτω κουμπιά στην οθόνη πατώντας τα  (αριστερά)/  (δεξιά) και κατόπιν πατήστε το 
(εισαγωγή).

 (αναπαραγωγή)/  (παύση)
Ξεκινά ή θέτει σε παύση την αναπαραγωγή.

Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα  (USB).1

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2

Επιλέξτε  [Listen] - [USB (Connected)] στο μενού "Αρχική".3

Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τα τραγούδια και στη συνέχεια επιλέξτε ένα τραγούδι.

Αναπαράγεται το επιλεγμένο τραγούδι και ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

4

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.5
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Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε χειρισμούς χρησιμοποιώντας το  (αναπαραγωγή/παύση) στο
τηλεχειριστήριο.

 (προηγούμενο)/  (επόμενο)
Αναπαράγει το προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο μουσικής.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε χειρισμούς χρησιμοποιώντας το  (προηγούμενο)/  (επόμενο) στο
τηλεχειριστήριο.

 (Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά)
Αναπαράγει τα κομμάτια με τυχαία σειρά. Κάθε φορά που πατάτε το  (εισαγωγή), ενεργοποιείται/απενεργοποιείται
η αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.

 (Αναπαραγωγή σε επανάληψη)
Πατήστε το  (εισαγωγή) επανειλημμένα για να αλλάξετε τη λειτουργία επανάληψης.

Υπόδειξη

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά/γρήγορη προώθηση πατώντας παρατεταμένα το  (προηγούμενο)/  (επόμενο) στο
τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή.

Σχετικό θέμα
Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Λειτουργία επανάληψης Επεξήγηση

 (Επανάληψη όλων) Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία μουσικής.

 (Επανάληψη φακέλου) Επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία μουσικής στον φάκελο.

 (Επανάληψη ενός) Επαναλαμβάνει το αρχείο μουσικής που αναπαράγεται.

 (Απενεργοποίηση) Ακυρώνει την αναπαραγωγή σε επανάληψη.

54



Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Ακρόαση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με αναλογικό καλώδιο ήχου

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μιας συσκευής ήχου, όπως ενός WALKMAN® κ.λπ., που είναι συνδεδεμένη στην
υποδοχή ANALOG IN στην μπάρα-ηχείο.

Υπόδειξη
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας τη ρύθμιση [Analog] πατώντας το κουμπί ANALOG στο τηλεχειριστήριο.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Συνδέστε μια συσκευή ήχου στην υποδοχή ANALOG IN.

 Αναλογικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
 Smartphone, WALKMAN® άλλες συσκευές ήχου κ.λπ.

1

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2

Επιλέξτε  [Listen] - [Analog] στο μενού "Αρχική".

Η οθόνη [Analog] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3

Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.

Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

4

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.5
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Ακρόαση ήχου μέσω σύζευξης με ακουστικά

Για να αφαιρέσετε τα συζευγμένα ακουστικά από τη λίστα συσκευών

Σημείωση

Θέστε τα ακουστικά που είναι συμβατά με BLUETOOTH στη λειτουργία σύζευξης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των ακουστικών για τη μέθοδο σύζευξης.

1

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".3

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

Το σύστημα ηχείων εισέρχεται στη λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH.

4

Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών από την ενότητα [Device List] στην περιοχή [Bluetooth Settings].

Όταν επιτευχθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα εμφανιστεί η ένδειξη [Connected].
Αν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα των ακουστικών σας στην ενότητα [Device List], επιλέξτε [Scan].

5

Επιστρέψτε στο μενού "Αρχική", επιλέξτε  [Watch] ή  [Listen] και επιλέξτε την είσοδο.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η εικόνα της επιλεγμένης εισόδου, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη [BT TX] και κατόπιν ο ήχος εξάγεται από τα ακουστικά.
Ταυτόχρονα, ο ήχος από το σύστημα ηχείων τίθεται στη λειτουργία σίγασης.

6

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε πρώτα το επίπεδο της έντασης ήχου των ακουστικών. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου
των ακουστικών με τα κουμπιά +/– στην μπάρα-ηχείο ή το κουμπί  (ένταση) +/– στο τηλεχειριστήριο.

7

Πατήστε το HOME.
Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1.

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".2.

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

Μετακινήστε τον δρομέα στο όνομα των ακουστικών που θέλετε να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε DISPLAY.
Για να αφαιρέσετε όλα τα συζευγμένα ακουστικά από τη λίστα συσκευών, πατήστε AUDIO.

4.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που προβάλλονται στην οθόνη προκειμένου να αφαιρέσετε τα ακουστικά που επιθυμείτε
από τη λίστα συσκευών.

5.
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Για να προβάλετε τα συζευγμένα ακουστικά στη λίστα συσκευών, ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] -
[Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] στην επιλογή [Transmitter].

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Ακρόαση ήχου με συζευγμένα ακουστικά

Για να αποσυνδέσετε τα συζευγμένα ακουστικά
Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα παρακάτω.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH των ακουστικών.
Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] στην επιλογή
[Receiver] ή [Off].
Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ή τα ακουστικά.
Επιλέξτε το όνομα συσκευής των συνδεδεμένων ακουστικών στην ενότητα  [Setup] - [Advanced Settings] -
[Bluetooth Settings] - [Device List]. 
Η ένδειξη [Connected] δίπλα στο όνομα της συσκευής θα εξαφανιστεί.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH των ακουστικών.1

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".3

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

Το σύστημα ηχείων εισέρχεται στη λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH και το σύστημα ηχείων συνδέεται αυτόματα
με τα ακουστικά που είχαν συνδεθεί τελευταία.

4

Επιστρέψτε στο μενού "Αρχική", επιλέξτε  [Watch] ή  [Listen] και επιλέξτε την είσοδο.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η εικόνα της επιλεγμένης εισόδου, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη [BT TX] και κατόπιν ο ήχος εξάγεται από τα ακουστικά.
Ταυτόχρονα, ο ήχος από το σύστημα ηχείων τίθεται στη λειτουργία σίγασης.

5

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε πρώτα το επίπεδο της έντασης ήχου των ακουστικών. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου
των ακουστικών με τα κουμπιά +/– στην μπάρα-ηχείο ή το κουμπί  (ένταση) +/– στο τηλεχειριστήριο.

6
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Σχετικά με τη σύνδεση των ακουστικών

Ενδέχεται να μην μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου ανάλογα με τα ακουστικά που είναι
συμβατά με BLUETOOTH.
Η είσοδος BLUETOOTH απενεργοποιείται αν το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] -
[Bluetooth Mode] ρυθμιστεί στην επιλογή [Off] ή [Transmitter].
Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 9 συσκευές BLUETOOTH. Αν καταχωρηθεί 10η συσκευή BLUETOOTH, η
παλαιότερη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH θα αντικατασταθεί από τη νέα.
Το σύστημα ηχείων μπορεί να προβάλει έως και 15 εντοπισμένες συσκευές BLUETOOTH στην ενότητα [Device List].
Δεν μπορείτε να αλλάξετε το εφέ ήχου ή τις ρυθμίσεις ενώ γίνεται μετάδοση ήχου στα ακουστικά που είναι συμβατά
με BLUETOOTH.
Η αναπαραγωγή ήχου/μουσικής στη συσκευή BLUETOOTH καθυστερεί σε σχέση με το σύστημα ηχείων λόγω των
χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη του ήχου LDAC από τη συσκευή BLUETOOTH στην
ενότητα [Bluetooth Settings].

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Τι μπορείτε να κάνετε, αν συνδέσετε το σύστημα ηχείων σε δίκτυο

Μέσω σύνδεσης στο δίκτυο, μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο μουσικής από μια υπηρεσία ροής μέσω του
συστήματος ηχείων πραγματοποιώντας χειρισμούς σε ένα smartphone, ένα τάμπλετ ή μια συσκευή iOS ή να
αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας μέσω του συστήματος ηχείων.
Η θύρα Wi-Fi του συστήματος ηχείων διαθέτει λειτουργία δρομολογητή που μπορεί να προωθεί δεδομένα ήχου σε άλλο
προϊόν ήχου της Sony.

360 Reality Audio
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο 360 Reality Audio στο σύστημα ηχείων επιλέγοντάς το στην εφαρμογή της
υπηρεσίας ροής που είναι συμβατή με 360 Reality Audio.

Spotify
Μπορείτε να επιλέξετε μουσική στην εφαρμογή Spotify και να την αναπαραγάγετε στο σύστημα ηχείων.
Χρησιμοποίησε το τηλέφωνο, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου ως τηλεχειριστήριο για το Spotify. Πήγαινε στο
spotify.com/connect για να μάθεις πώς

Chromecast built-in™
Μπορείτε να επιλέξετε μουσική στην εφαρμογή που υποστηρίζει Chromecast και να την αναπαραγάγετε στο σύστημα
ηχείων.

Amazon Alexa
Μπορείτε να πραγματοποιείτε χειρισμούς μέσω φωνής, όπως αναπαραγωγή μουσικής, μετάβαση στο επόμενο/
προηγούμενο τραγούδι, προσαρμογή της έντασης του ήχου κ.λπ., στην υπηρεσία ροής χρησιμοποιώντας το
σύστημα ηχείων σε συνδυασμό με τη συσκευή με ενσωματωμένο το Alexa (δεν παρέχεται).

AirPlay
Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει το AirPlay. Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική στο σύστημα ηχείων μέσω χειρισμού
μιας συσκευής iOS ή ενός υπολογιστή.
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Sony | Music Center
Μπορείτε να ελέγχετε το σύστημα ηχείων ασύρματα εγκαθιστώντας την εφαρμογή "Sony | Music Center" στο
smartphone ή το τάμπλετ σας.

Οικιακό δίκτυο
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον προσωπικό σας υπολογιστή σε θέση
δικτύου μέσω του οικιακού σας δικτύου.

Σημείωση
Ο διακομιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με το σύστημα ηχείων.

Σχετικό θέμα
Προαπαιτούμενο: Πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων για το Alexa με το Sony | Music Center

Αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή TIDAL
Προαπαιτούμενο: Πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων για το Chromecast built-in

Χρήση της εφαρμογής Spotify

Χρήση της λειτουργίας AirPlay
Χρήση της λειτουργίας Sony | Music Center

Ακρόαση μουσικής από υπολογιστή μέσω οικιακού δικτύου

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου στο μενού "Αρχική"

Ελέγξτε τις ακόλουθες πληροφορίες εκ των προτέρων.

Το όνομα του δικτύου (SSID)(*)
Το κλειδί ασφαλείας (κωδικός πρόσβασης)(**)

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Το SSID (Service Set Identifier – Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών) είναι ένα όνομα που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.*
Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ετικέτα στον δρομολογητή ασύρματου LAN/σημείου πρόσβασής σας, στις οδηγίες λειτουργίας, από
το άτομο που εγκατέστησε το ασύρματο δίκτυό σας ή στις πληροφορίες που λάβατε από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.

**

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".2

Επιλέξτε [Network Settings].

Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο [Wi-Fi Connection] έχει ρυθμιστεί στο [On].

3

Επιλέξτε [Internet Settings] - [Next].4

Επιλέξτε [Search for Wi-Fi network].

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα των ονομάτων δικτύου.

5

Επιλέξτε το όνομα του επιθυμητού δικτύου (SSID).

Αν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο που δεν εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε [New connection registration] και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

6

Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας (ή τον κωδικό πρόσβασης) χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο και
στη συνέχεια επιλέξτε [Enter].

Η διαδικασία σύνδεσης του συστήματος ηχείων στο δίκτυο ξεκινά.

7
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Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου με χρήση του Sony | Music Center

Το Sony | Music Center μπορεί να συνδέσει το σύστημα ηχείων στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με αυτό της κινητής συσκευής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής ή ανατρέξτε στο ακόλουθο URL.
https://www.sony.net/smcqa/

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Διαμόρφωση σύνδεσης Wi-Fi με χρήση συσκευής iOS

Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με τη Διαμόρφωση της Apple.
Χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα ηχείων στο ίδιο δίκτυο στο οποίο είναι
συνδεδεμένη η συσκευή σας iOS μέσω Wi-Fi, χωρίς να εισαγάγετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το σύστημα ηχείων.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".2

Επιλέξτε [Network Settings].

Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο [Wi-Fi Connection] έχει ρυθμιστεί στο [On].

3

Επιλέξτε [Internet Settings] - [Next].4

Επιλέξτε [Use Apple Setup].5

Χειριστείτε τη συσκευή iOS ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.6
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Προαπαιτούμενο: Πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων για το Alexa με το Sony |
Music Center

Με το Sony | Music Center, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από το Amazon Music ή να
συνδέσετε το σύστημα ηχείων με κάποια συσκευή με ενσωματωμένο το Amazon Alexa.
Για να προετοιμάσετε το σύστημα ηχείων και την κινητή συσκευή, συνδέστε την κινητή συσκευή μέσω Wi-Fi στο ίδιο
δίκτυο με εκείνο του συστήματος ηχείων και καταχωρίστε το σύστημα ηχείων σε έναν λογαριασμό Amazon.

Σημείωση

Το Amazon Alexa δεν διατίθεται σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Sony | Music Center, βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί σύνδεση δικτύου Wi-Fi.

Σχετικό θέμα
Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου με χρήση του Sony | Music Center

Συνδέστε την κινητή συσκευή μέσω Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με το σύστημα ηχείων.1

Εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή Sony | Music Center στην κινητή συσκευή.2

Εκκινήστε την εφαρμογή Sony | Music Center και επιλέξτε το σύστημα ηχείων.3

Επιλέξτε [Settings] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις ώστε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηχείων με το Alexa.

4
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Διαθέσιμες μορφές ήχου για αναπαραγωγή με το πρωτόκολλο μετάδοσης ήχου

Οι μορφές ήχου που είναι διαθέσιμες για αναπαραγωγή διαφέρουν ανάλογα με το πρωτόκολλο μετάδοσης ήχου.

Στην εφαρμογή Amazon Music για Android OS:

 360 Reality Audio
 Δικαναλικός ήχος
 Alexa Cast
 Εικονίδιο μετάδοσης

Στην εφαρμογή Amazon Music για iOS:

 360 Reality Audio
 Δικαναλικός ήχος
 Alexa Cast
 AirPlay

Υπόδειξη
Εικονίδιο Alexa Cast (  ): Το σύστημα ηχείων εντοπίζεται από την ονομασία συσκευής που ορίσατε στις αρχικές ρυθμίσεις για
το Alexa.

Εικονίδιο μετάδοσης (  ): Το σύστημα ηχείων εντοπίζεται από την ονομασία συσκευής, [HT-A7000], ή την ονομασία συσκευής
που ορίσατε στις αρχικές ρυθμίσεις για το Google Home.

Σχετικό θέμα
Αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή Amazon Music
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Αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή Amazon Music

Χρησιμοποιώντας ένα smartphone/iPhone στο οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή Amazon Music, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την εφαρμογή Amazon Music.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής συμβατής με το 360 Reality Audio η οποία είναι
διαθέσιμη στην εφαρμογή Amazon Music.
Προκειμένου να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής συμβατής με το 360 Reality Audio, πρέπει να εγγραφείτε
στο Amazon Music Unlimited.

Σημείωση
Για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες δικτύου, ενδέχεται να απαιτούνται επιπρόσθετες εγγραφές
και καταβολή χρεώσεων επικοινωνίας και άλλων αμοιβών.

Σημείωση
Κατά την επιλογή μιας συσκευής αναπαραγωγής, η επιλογή της ονομασίας του συστήματος αρχείων που εμφανίζεται με το
εικονίδιο AirPlay (  ) δεν ενεργοποιεί την αναπαραγωγή 360 Reality Audio.

Κατεβάστε την εφαρμογή Amazon Music και εγκαταστήστε τη στο smartphone/iPhone σας.1

Εκκινήστε την εφαρμογή Amazon Music και επιλέξτε τη μουσική της αρεσκείας σας για αναπαραγωγή.

Τα μουσικά κομμάτια που φέρουν το εικονίδιο [360] είναι συμβατά με το 360 Reality Audio.

2

Πατήστε το εικονίδιο μετάδοσης (  ).3

Επιλέξτε το σύστημα ηχείων ως τον προορισμό αναπαραγωγής μουσικής.

Πατήστε την ονομασία του συστήματος ηχείων που εμφανίζεται με το εικονίδιο Alexa Cast (  ) ή το εικονίδιο
μετάδοσης (  ).

4
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Με την εφαρμογή Sony | Music Center, μπορείτε να ελέγξετε τις υπηρεσίες ροής που παρέχουν μουσική συμβατή με το 360
Reality Audio. Στην εφαρμογή Sony | Music Center, επιλέξτε το σύστημα ηχείων και στη συνέχεια επιλέξτε [Settings] - [About 360
Reality Audio] - [Next].

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Σχετικό θέμα
Διαθέσιμες μορφές ήχου για αναπαραγωγή με το πρωτόκολλο μετάδοσης ήχου

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Χειρισμός του συστήματος ηχείων μέσω επικοινωνίας με μια συσκευή με
ενσωματωμένο το Alexa

Μιλώντας σε μια συσκευή με ενσωματωμένο το Alexa, μπορείτε να μεταδώσετε μουσική μέσω ροής στο σύστημα ηχείων
από μια υπηρεσία ροής που υποστηρίζει το Alexa.

Σημείωση
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Οι δεξιότητες του Alexa που χρειάζονται αποκρίσεις του χρήστη δεν είναι διαθέσιμες στο σύστημα ηχείων, επειδή το σύστημα
ηχείων δεν διαθέτει μικρόφωνο.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες φωνητικών εντολών, απαιτείται συσκευή με ενσωματωμένο το Amazon Alexa (δεν
παρέχεται), όπως για παράδειγμα το Amazon Echo. 
Χρησιμοποιώντας συσκευή με ενσωματωμένο το Alexa μαζί με το σύστημα ηχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές
εντολές για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής, να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου/τρέχοντος κομματιού και να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες του Amazon Alexa στο σύστημα ηχείων.

Υπόδειξη
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Sony | Music Center για να καταργήσετε την εγγραφή του συστήματος ηχείων από τον
λογαριασμό Amazon. Ακόμη και αν καταργήσετε έναν λογαριασμό στην εφαρμογή Alexa, το σύστημα ηχείων δεν θα αναγνωρίζει
ότι έχει καταργηθεί η εγγραφή του λογαριασμού.

Στην οθόνη αναπαραγωγής εμφανίζεται μια εικόνα, όπως για παράδειγμα το εξώφυλλο ενός δίσκου, εφόσον το αναπαραγόμενο
περιεχόμενο υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Μιλήστε στη συσκευή με ενσωματωμένο το Alexa προκειμένου να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή
μουσικής.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις φωνητικές εντολές για τη συσκευή με ενσωματωμένο το Alexa στο
Sony | Music Center.

1
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Αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή TIDAL

Χρησιμοποιώντας ένα smartphone/iPhone στο οποίο έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή TIDAL, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την εφαρμογή TIDAL.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής συμβατής με το 360 Reality Audio η οποία είναι
διαθέσιμη στην εφαρμογή TIDAL.
Προκειμένου να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής συμβατής με το 360 Reality Audio, πρέπει να εγγραφείτε
στο πρόγραμμα HiFi TIDAL.

Σημείωση
Το TIDAL ίσως να μην διατίθεται σε κάποιες γλώσσες ή χώρες/περιοχές.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες δικτύου, ενδέχεται να απαιτούνται επιπρόσθετες εγγραφές
και καταβολή χρεώσεων επικοινωνίας και άλλων αμοιβών.

Σημείωση

Με την εφαρμογή Sony | Music Center, μπορείτε να ελέγξετε τις υπηρεσίες ροής που παρέχουν μουσική συμβατή με το 360
Reality Audio. Στην εφαρμογή Sony | Music Center, επιλέξτε το σύστημα ηχείων και στη συνέχεια επιλέξτε [Settings] - [About 360
Reality Audio] - [Next].

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Κατεβάστε την εφαρμογή TIDAL και εγκαταστήστε τη στο smartphone/iPhone σας.1

Συνδέστε την κινητή συσκευή μέσω Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με το σύστημα ηχείων.2

Εκκινήστε την εφαρμογή TIDAL και επιλέξτε τη μουσική της αρεσκείας σας για αναπαραγωγή.3

Πατήστε το εικονίδιο μετάδοσης (  ).4

Επιλέξτε το σύστημα ηχείων ως τον προορισμό αναπαραγωγής μουσικής.

Πατήστε την ονομασία του συστήματος ηχείων ([HT-A7000] ή την ονομασία της συσκευής που ορίσατε στις αρχικές
ρυθμίσεις για το Google Home). 
Όταν επιλέγετε είτε δικαναλικό ήχο ή μουσική συμβατή με το 360 Reality Audio, εμφανίζεται το [360RAcast].

5
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Προαπαιτούμενο: Πραγματοποίηση των αρχικών ρυθμίσεων για το Chromecast built-
in

Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με το Chromecast built-in, το οποίο μπορεί να μεταδώσει μουσική μέσω ροής στο
ηχείο από την κινητή συσκευή.

Αναπαραγωγή και έλεγχος μουσικής με τον Βοηθό Google
Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με συσκευές που υποστηρίζουν τον Βοηθό Google με το Chromecast built-in, ώστε να
μπορείτε να ελέγχετε τη μουσική σας με τη φωνή σας. Απλώς συνδέστε το σύστημα ηχείων με την εφαρμογή Google
Home στην κινητή συσκευή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εφαρμογή Google Home.
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Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Listen] - [Chromecast built-in] στο μενού "Αρχική".

Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. 
Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις, το στοιχείο [Network/Bluetooth Standby] ρυθμίζεται αυτόματα στο [On] και
μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική ακόμα και όταν το σύστημα ηχείων είναι στη λειτουργία αναμονής.

2

73



Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Αναπαραγωγή μουσικής με εφαρμογές συμβατές με άλλες υπηρεσίες ροής

Χρησιμοποιώντας smartphone/iPhone στο οποίο έχει εγκατασταθεί μια εφαρμογή συμβατή με υπηρεσία ροής, μπορείτε
να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δικαναλικού ήχου ή μουσικής συμβατής με το 360 Reality Audio.
Ανάλογα με την υπηρεσία ροής, είναι απαραίτητο να εγγραφείτε στο πρόγραμμα premium προκειμένου να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής συμβατής με το 360 Reality Audio.

Σημείωση
Για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες δικτύου, ενδέχεται να απαιτούνται επιπρόσθετες εγγραφές
και καταβολή χρεώσεων επικοινωνίας και άλλων αμοιβών.

Σημείωση
Με την εφαρμογή Sony | Music Center, μπορείτε να ελέγξετε τις υπηρεσίες ροής που παρέχουν μουσική συμβατή με το 360
Reality Audio. Στην εφαρμογή Sony | Music Center, επιλέξτε το σύστημα ηχείων και στη συνέχεια επιλέξτε [Settings] - [About 360
Reality Audio] - [Next].

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Κατεβάστε και εγκαταστήστε μια εφαρμογή συμβατή με υπηρεσία ροής της επιλογής σας στο
smartphone/iPhone.

1

Συνδέστε την κινητή συσκευή μέσω Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με το σύστημα ηχείων.2

Εκκινήστε την εφαρμογή που κατεβάσατε στο βήμα 1 και επιλέξτε τη μουσική της αρεσκείας σας για
αναπαραγωγή.

3

Πατήστε το εικονίδιο μετάδοσης.

Το εικονίδιο μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή.

4

Επιλέξτε το σύστημα ηχείων ως τον προορισμό αναπαραγωγής μουσικής.

Πατήστε την ονομασία του συστήματος ηχείων ([HT-A7000] ή την ονομασία της συσκευής που ορίσατε στις αρχικές
ρυθμίσεις για το Google Home).

5
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Χρήση της εφαρμογής Spotify

Μπορείτε να επιλέξετε μουσική στην εφαρμογή Spotify και να την αναπαραγάγετε στο σύστημα ηχείων.

Αναπαραγωγή μουσικής στο σύστημα ηχείων με χρήση τη λειτουργίας "Spotify Connect"
Χρησιμοποίησε το τηλέφωνο, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου ως τηλεχειριστήριο για το Spotify. Πήγαινε στο
spotify.com/connect για να μάθεις πώς

Υπόδειξη
Αν το στοιχείο [Network/Bluetooth Standby] έχει ρυθμιστεί στο [On], μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική γρήγορα, ακόμα και αν
το σύστημα ηχείων είναι στη λειτουργία αναμονής.

Στην οθόνη αναπαραγωγής εμφανίζεται μια εικόνα, όπως για παράδειγμα το εξώφυλλο ενός δίσκου, εφόσον το αναπαραγόμενο
περιεχόμενο υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Συνέχιση της μουσικής που αναπαραγόταν στην κινητή συσκευή

Σημείωση
Η εφαρμογή Spotify ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Σχετικό θέμα
[System Settings]
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Πατήστε το MUSIC SERVICE.

Αν είχατε κάνει αναπαραγωγή μουσικής στο Spotify από το σύστημα ηχείων, η μουσική που αναπαραγόταν με το
Spotify συνεχίζεται.

1
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Χρήση της λειτουργίας AirPlay

Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με το AirPlay 2. Μπορείτε να επιλέξετε περιεχόμενο μουσικής σε μια συσκευή iOS,
όπως iPhone, iPad και iPod touch, και να τη μεταδώσετε μέσω ροής στο σύστημα ηχείων.

Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλα ηχεία ταυτόχρονα με το σύστημα ηχείων και να μεταδώσετε μουσική μέσω ροής από πολλά
ηχεία.

Μετάδοση μουσικής μέσω ροής από το σύστημα ηχείων μέσω επικοινωνίας με το Siri
Αν προσθέσετε το σύστημα ηχείων στην οθόνη Αφετηρίας της συσκευής iOS, μπορείτε να μεταδώσετε μουσική μέσω
ροής στο σύστημα ηχείων μιλώντας στο Siri.

Σημείωση
Καθώς το σύστημα ηχείων δεν διαθέτει μικρόφωνο, δεν μπορείτε να μιλήσετε σε αυτό για να το χειριστείτε.

Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες του Siri στο σύστημα ηχείων.
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Συνδέστε τη συσκευή iOS μέσω Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με το σύστημα ηχείων.1

Αναπαραγάγετε τη μουσική που θέλετε να μεταδώσετε μέσω ροής στη συσκευή iOS.2

Εμφανίστε το εικονίδιο AirPlay (  ) στη συσκευή iOS και πατήστε το.3

Επιλέξτε το σύστημα ηχείων ως το ηχείο για μετάδοση μέσω ροής στη συσκευή iOS.

Η μουσική αναπαράγεται από το σύστημα ηχείων.

4
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Χρήση της λειτουργίας Sony | Music Center

Το Sony | Music Center είναι μια εφαρμογή για τον έλεγχο συμβατών συσκευών ήχου της Sony με τη χρήση μιας κινητής
συσκευής, όπως ενός smartphone ή τάμπλετ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Music Center, ανατρέξτε στο παρακάτω URL.
https://www.sony.net/smcqa/

Σημείωση
Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Sony | Music Center. Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα ηχείων και μια
συσκευή BLUETOOTH μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH, απεγκαταστήστε το Sony | Music Center και επιχειρήστε ξανά τη
σύνδεση μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.

Υπόδειξη

Συνδέστε την κινητή συσκευή στο ίδιο δίκτυο με το σύστημα ηχείων.

Σχετικό θέμα
Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου στο μενού "Αρχική"

Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου με χρήση του Sony | Music Center

Διαμόρφωση σύνδεσης Wi-Fi με χρήση συσκευής iOS
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Εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή Sony | Music Center στην κινητή συσκευή.1

Συνδέστε την κινητή συσκευή μέσω Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με το σύστημα ηχείων.2

Εκκινήστε το Sony | Music Center.3

Πραγματοποιήστε χειρισμούς ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του Sony | Music Center.4
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Ακρόαση μουσικής από υπολογιστή μέσω οικιακού δικτύου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον προσωπικό σας
υπολογιστή μέσω του οικιακού σας δικτύου.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής μέσω χειρισμού του Sony | Music Center από μια κινητή συσκευή, όπως
ένα smartphone ή τάμπλετ.

 Υπολογιστής
 Δρομολογητής ασύρματου LAN
 Smartphone ή τάμπλετ

Υπόδειξη
Δείτε το  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Network Connection Status] κατά τον έλεγχο της κατάστασης
σύνδεσης δικτύου.

Συνδέστε το σύστημα ηχείων σε ένα δίκτυο.1

Συνδέστε τον υπολογιστή σε ένα δίκτυο.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή.

2

Διαμορφώστε τον υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας στο οικιακό σας δίκτυο, πρέπει να διαμορφώσετε τον υπολογιστή ως
τον διακομιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή.

3

Ακρόαση μουσικής από υπολογιστή με χρήση του Sony | Music Center.

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Sony | Music Center που είναι
εγκατεστημένο σε μια κινητή συσκευή, όπως smartphone ή τάμπλετ. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Sony | Music
Center, ανατρέξτε στο παρακάτω URL.
https://www.sony.net/smcqa/
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Σχετικό θέμα
Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου στο μενού "Αρχική"

Διαμόρφωση σύνδεσης ασύρματου δικτύου με χρήση του Sony | Music Center

Διαμόρφωση σύνδεσης Wi-Fi με χρήση συσκευής iOS
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Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του συστήματος ηχείων
Πατήστε το  (ένταση) +/–.
Το επίπεδο της έντασης ήχου εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του subwoofer
Πατήστε το SW  (ένταση subwoofer) +/–.
Το επίπεδο της έντασης ήχου εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη.

Σημείωση
Το subwoofer έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή του μπάσου ήχου ή ήχου χαμηλής συχνότητας. Όταν η πηγή εισόδου, όπως
για παράδειγμα οι τηλεοπτικές εκπομπές, δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσου, ενδέχεται να είναι δύσκολο να ακουστεί ήχος μπάσου
από το subwoofer.

Υπόδειξη
Όταν συνδέετε το προαιρετικό subwoofer, ρυθμίζεται το επίπεδο της έντασης ήχου του προαιρετικού subwoofer αντί του επιπέδου
της έντασης ήχου του ενσωματωμένου subwoofer.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των προαιρετικών πίσω ηχείων
Πατήστε το REAR  (ένταση πίσω ηχείων) +/–.
Το επίπεδο της έντασης ήχου εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη.

Σημείωση

Τα προαιρετικά πίσω ηχεία έχουν σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή του μέρους surround του πολυκαναλικού ήχου και του ήχου
surround που δημιουργείται από τον δικαναλικό ήχο χρησιμοποιώντας εικονική επεξεργασία. Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει
πολύ ήχο surround, ενδέχεται να είναι δύσκολο να ακουστεί ήχος surround από τα προαιρετικά πίσω ηχεία.

Το REAR  (ένταση πίσω ηχείων) +/– δεν λειτουργεί όταν δεν είναι συνδεδεμένα τα προαιρετικά πίσω ηχεία.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

80



Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Απολαμβάνοντας μια καθηλωτική εμπειρία surround (IMMERSIVE AE)

Μπορείτε να απολαύσετε μια καθηλωτική εμπειρία ήχου όχι μόνο σε οριζόντια κατεύθυνση, αλλά και προς τα πάνω,
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τις λειτουργίες ήχου. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης αποτελεσματική για το σήμα
καναλιού 2.0, όπως τα τηλεοπτικά προγράμματα.

Σημείωση

Η λειτουργία Immersive Audio Enhancement είναι διαθέσιμη μόνο όταν το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio
Settings] - [Sound Effect] έχει τεθεί στην επιλογή [Sound Mode On] ή το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio
Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] έχει τεθεί στην επιλογή [On].

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση στις ακόλουθες περιπτώσεις ακόμη και αν πατήσετε το κουμπί IMMERSIVE AE.
Η συσκευή BLUETOOTH είναι συνδεδεμένη σε λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH.
Εκπέμπεται δοκιμαστικό ηχητικό σήμα.

Το εφέ surround από όλες τις κατευθύνσεις διαφέρει ανάλογα με την πηγή ήχου.

Η ρύθμιση Immersive Audio Enhancement δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος της
τηλεόρασης. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση Immersive Audio Enhancement στην μπροστινή οθόνη.

Ανάλογα με την πηγή, όπως για παράδειγμα Dolby Atmos, αυτή η ρύθμιση είναι πάντα ενεργοποιημένη και δεν μπορείτε να την
αλλάξετε.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Πατήστε το IMMERSIVE AE για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Η ρύθμιση Immersive Audio Enhancement εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

[Immersive Audio Enhancement: On]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Immersive Audio Enhancement.
[Immersive Audio Enhancement: Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία Immersive Audio Enhancement.

1
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Ρύθμιση του εφέ ήχου ανάλογα με την πηγή ήχου (Λειτουργία ήχου)

Μπορείτε εύκολα να απολαμβάνετε εφέ ήχου που έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων ώστε να ταιριάζουν στα
διαφορετικά ήδη πηγών ήχου.
Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή όταν το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] έχει
ρυθμιστεί στην επιλογή [Sound Mode On].

Σημείωση
Η λειτουργία ήχου απενεργοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις.

Χρησιμοποιείται το Chromecast built-in.
Χρησιμοποιείται το AirPlay.
Η συσκευή BLUETOOTH είναι συνδεδεμένη σε λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH.
Εκπέμπεται δοκιμαστικό ηχητικό σήμα.

Η λειτουργία ήχου δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος της τηλεόρασης. Σε αυτήν την
περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία ήχου στην μπροστινή οθόνη.

Ανάλογα με τον συνδυασμό της ρύθμισης λειτουργίας ήχου και πηγής ήχου, η λειτουργία [Sound Field Optimization] μπορεί να
μην έχει αποτέλεσμα.
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Πατήστε το AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC ή STANDARD για να επιλέξετε τη λειτουργία ήχου.

Η επιλεγμένη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

[Auto Sound]: Η κατάλληλη ρύθμιση ήχου επιλέγεται αυτόματα για την πηγή ήχου.
[Cinema]: Αισθάνεστε βυθισμένοι στον ήχο που ταξιδεύει από πίσω σας και περιβάλλει ολόκληρο το σώμα σας.
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση ταινιών.
[Music]: Εκφράζονται με λεπτομέρεια η ζωντάνια και η ρευστότητα του ήχου. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη
για να απολαμβάνετε μουσική με τρόπο που σας συγκινεί.
[Standard Surround]: Ο ήχος ενός τηλεοπτικού προγράμματος μπορεί να ακουστεί πολύ καθαρά.

1
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Βελτίωση της καθαρότητας των διαλόγων (VOICE)

Σημείωση

Η ρύθμιση λειτουργίας φωνής δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος της τηλεόρασης. Σε αυτήν
την περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση λειτουργίας φωνής στην μπροστινή οθόνη.

Όταν η συσκευή BLUETOOTH συνδεθεί με λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH, η λειτουργία φωνής απενεργοποιείται.
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Πατήστε το VOICE για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Η ρύθμιση λειτουργίας φωνής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

[Voice: On]: Ο διάλογος ακούγεται με ευκολία καθώς βελτιώνεται το εύρος του διαλόγου.
[Voice: Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία φωνής.

1
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Απολαμβάνοντας καθαρό ήχο σε χαμηλή ένταση τα μεσάνυχτα (NIGHT)

Σημείωση
Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα ηχείων, αυτή η ρύθμιση τίθεται αυτόματα στο [Night: Off].

Η ρύθμιση λειτουργίας νύχτας δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος TV. Σε αυτήν την
περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση λειτουργίας νύχτας στην μπροστινή οθόνη.

Όταν η συσκευή BLUETOOTH συνδεθεί με λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH, η λειτουργία νύχτας απενεργοποιείται.
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Πατήστε το NIGHT για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Η ρύθμιση λειτουργίας νύχτας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

[Night: On]: Ο ήχος εξάγεται σε χαμηλή ένταση με ελάχιστη απώλεια της πιστότητας και της διαύγειας του
διαλόγου.
[Night: Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία νύχτας.

1
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Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Πατήστε το OPTIONS.

Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [SYNC].

1

Πατήστε το  (δεξιά) ή το  (εισαγωγή).

Ο χρόνος προσαρμογής εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη.

2

Προσαρμόστε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το  (επάνω)/  (κάτω) και κατόπιν πατήστε το 
(εισαγωγή).

Μπορείτε να προσαρμόσετε από 0 msec έως 300 msec σε βήματα των 25 msec.

3

Πατήστε το OPTIONS.

Σβήνει το μενού επιλογών στην μπροστινή οθόνη.

4
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Όταν παρακολουθείτε άλλη συσκευή

Υπόδειξη
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει λειτουργία που ρυθμίζει την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου, χρησιμοποιήστε τη για
την προσαρμογή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Πατήστε το OPTIONS.

Το μενού επιλογών εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε [A/V sync].2

Προσαρμόστε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το  (επάνω)/  (κάτω) και κατόπιν πατήστε το 
(εισαγωγή).

Μπορείτε να προσαρμόσετε από 0 msec έως 300 msec σε βήματα των 25 msec.

3
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Απολαμβάνοντας ήχο πολυπλεκτικής μετάδοσης (AUDIO)

Μπορείτε να απολαμβάνετε τον ήχο πολυπλεκτικής μετάδοσης όταν το σύστημα ηχείων λαμβάνει ένα σήμα
πολυπλεκτικής μετάδοσης Dolby Digital.

Σημείωση

Για εξαγωγή ήχου Dolby Digital, πρέπει να συνδέσετε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC ή ARC στην
υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) με το καλώδιο HDMI (παρέχεται) ή άλλες συσκευές στην υποδοχή HDMI IN 1 ή HDMI IN
2 με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Αν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC ή ARC, συνδέστε την τηλεόραση την υποδοχή
TV IN (OPT) με ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται) για να εξαγάγετε ήχο Dolby Digital.

Το ακουστικό σήμα δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος TV. Σε αυτήν την περίπτωση,
μπορείτε να ελέγξετε το ακουστικό σήμα στην μπροστινή οθόνη.

Σχετικό θέμα
Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC

Σύνδεση τηλεόρασης που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC/eARC

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Πατήστε το κουμπί AUDIO επανειλημμένα για να επιλέξετε το επιθυμητό ακουστικό σήμα.

Το ακουστικό σήμα εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

[Audio: Main]: Εξάγεται ο ήχος της κύριας γλώσσας.
[Audio: Sub]: Εξάγεται ο ήχος της δευτερεύουσας γλώσσας.
[Audio: Main/Sub]: Ο κύριος ήχος εξάγεται από το αριστερό ηχείο και ο δευτερεύων ήχος εξάγεται από το δεξί
ηχείο.

1
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Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση

Ρυθμίζοντας την ένταση του διαλόγου, μπορείτε να ακούσετε εύκολα τον διάλογο καθώς ξεχωρίζει από τον θόρυβο του
περιβάλλοντος. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι συμβατό με τη λειτουργία
ελέγχου διαλόγων DTS:X.
Η μέθοδος ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με την είσοδο.
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Πατήστε το OPTIONS, εμφανίστε το [DIALOG] στην μπροστινή οθόνη χρησιμοποιώντας το  (επάνω)/ 
 (κάτω) και κατόπιν πατήστε το  (εισαγωγή).

1

Ρυθμίστε την ένταση των διαλόγων χρησιμοποιώντας το  (επάνω)/  (κάτω) και κατόπιν πατήστε το
 (εισαγωγή).

Μπορείτε να ρυθμίσετε από 0,0 dB έως 6,0 dB σε βήματα 1,0 dB.

2

Πατήστε το OPTIONS.

Σβήνει το μενού επιλογών στην μπροστινή οθόνη.

3
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Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή περιεχομένου σε συσκευή ήχου/εικόνας (AV)

Ρυθμίζοντας την ένταση του διαλόγου, μπορείτε να ακούσετε εύκολα τον διάλογο καθώς ξεχωρίζει από τον θόρυβο του
περιβάλλοντος. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι συμβατό με τη λειτουργία
ελέγχου διαλόγων DTS:X.
Η μέθοδος ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με την είσοδο.
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Πατήστε το OPTIONS.

Το μενού επιλογών εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε [DTS Dialog Control].2

Ρυθμίστε την ένταση των διαλόγων χρησιμοποιώντας το  (επάνω)/  (κάτω) και κατόπιν πατήστε το
 (εισαγωγή).

Μπορείτε να ρυθμίσετε από 0,0 dB έως 6,0 dB σε βήματα 1,0 dB.

3
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Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση (λειτουργία
Ρυθμιστικό για HDMI)

Όταν συνδέετε μια τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI,
ορισμένοι χειρισμοί του συστήματος ηχείων, όπως η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή η ρύθμιση της έντασης του ήχου,
μπορούν να λειτουργούν σε συναρμογή με εκείνους της τηλεόρασης.

Σχετικά με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI
Το Ρυθμιστικό για HDMI είναι μια λειτουργία που επιτρέπει τον χειρισμό συσκευών που είναι συνδεδεμένες με καλώδιο
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) μέσω συναρμογής.
Αν και αυτή η λειτουργία ισχύει για συσκευές συμβατές με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, ενδέχεται να μη λειτουργεί
αν συνδέσετε συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη Sony.

Προετοιμασία για χειρισμό σε συναρμογή με μια τηλεόραση

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα
ηχείων με ένα καλώδιο HDMI.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI του συστήματος ηχείων είναι [On].

Υπόδειξη
Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής, όπως μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, με μια τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI μιας τηλεόρασης ή συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, ανατρέξτε
στις οδηγίες λειτουργίας τους.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI ("BRAVIA" sync) κατά τη χρήση μιας τηλεόρασης που κατασκευάζεται από
τη Sony, η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI του συστήματος ηχείων θα ενεργοποιηθεί επίσης αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί η
ρύθμιση, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [DONE].

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή ρύθμιση της έντασης με το τηλεχειριστήριο μιας
τηλεόρασης

Όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την τηλεόραση ή ρυθμίζετε την ένταση του ήχου με το τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος ηχείων ή η ρύθμιση της έντασης του ήχου εκτελείται σε
συναρμογή.
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 Τηλεόραση
 Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Συναρμογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την τηλεόραση, το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση

Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων πριν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, το σύστημα ηχείων ενδέχεται να μην
ενεργοποιηθεί αυτόματα την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιήστε
την ακόλουθη διαδικασία.

Επιλέξτε το σύστημα ηχείων ως συσκευή εξόδου ήχου στο μενού της τηλεόρασης.
Όταν χρησιμοποιείτε τηλεόραση Sony, ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση.

Ρύθμιση έντασης ήχου
Ο ήχος της τηλεόρασης που παρακολουθείτε εξάγεται αυτόματα από το σύστημα ηχείων. Μπορείτε να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου του συστήματος ηχείων με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Άλλες λειτουργίες συναρμογής

Χειρισμός μενού με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
Μπορείτε να χειριστείτε το μενού του συστήματος ηχείων επιλέγοντας το όνομα του συστήματος ηχείων κατά την αλλαγή
της εισόδου ή μέσω χειρισμού του Sync Menu της τηλεόρασης.

Σημείωση
Ορισμένες τηλεοράσεις Sony υποστηρίζουν το Sync Menu. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας για να δείτε
εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει το Sync Menu.

Παρακολούθηση γλώσσας
Όταν αλλάζετε τη γλώσσα για την προβολή στην οθόνη της τηλεόρασης, η γλώσσα προβολής στην οθόνη του
συστήματος ηχείων επίσης αλλάζει.

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα
Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο σε μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc ή "PlayStation®4" κ.λπ. που είναι
συνδεδεμένη στην τηλεόραση, το σύστημα ηχείων και η τηλεόραση ενεργοποιούνται αυτόματα.

Υπόδειξη
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Ρυθμιστικό για HDMI επιλέγοντας  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] στο
μενού "Αρχική".

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση συμβατή με τη
λειτουργία "BRAVIA" Sync

Το "BRAVIA" είναι μια εκτεταμένη λειτουργία που έχει αναπτύξει η Sony με βάση τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI.
Συνδέοντας συσκευές συμβατές με τη λειτουργία "BRAVIA" Sync, όπως μια τηλεόραση ή μια συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc, χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, μπορείτε να χειρίζεστε τις συσκευές σε συναρμογή μεταξύ τους.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "BRAVIA" Sync
Η λειτουργία "BRAVIA" Sync ενεργοποιείται με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI της συσκευής
Sony.

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία "BRAVIA" Sync

Λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI
Συναρμογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Ρύθμιση έντασης ήχου
Χειρισμός μενού με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
Παρακολούθηση γλώσσας
Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα

Λειτουργία ήχου/Επιλογή σκηνής
Η λειτουργία ήχου του συστήματος ηχείων αλλάζει αυτόματα ανάλογα με τη ρύθμιση της λειτουργίας επιλογής σκηνής ή
της λειτουργίας ήχου της τηλεόρασης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία
ήχου στην επιλογή [Auto Sound].

Λειτουργία ελέγχου οικιακού κινηματογράφου
Η ρύθμιση του συστήματος ηχείων, η προσαρμογή των ρυθμίσεων της λειτουργίας ήχου, η αλλαγή εισόδου κ.λπ.
μπορούν να γίνουν χωρίς να αλλάξετε την είσοδο της τηλεόρασης.

Σχετικό θέμα
Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση (λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI)

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Αλλαγή της φωτεινότητας της μπροστινής οθόνης και των λυχνιών ένδειξης
(DIMMER)

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της μπροστινής οθόνης και της λυχνίας ένδειξης BLUETOOTH. Μπορεί επίσης να
αλλάξει η φωτεινότητα της λυχνίας ένδειξης τροφοδοσίας του προαιρετικού subwoofer και των προαιρετικών πίσω
ηχείων.

Σημείωση
Η μπροστινή οθόνη και οι λυχνίες ένδειξης είναι σβηστές, αν επιλέξετε [Dimmer: Off]. Ανάβουν αυτόματα όταν πατάτε
οποιοδήποτε κουμπί και στη συνέχεια σβήνουν εάν δεν πραγματοποιήσετε χειρισμό στο σύστημα ηχείων για περίπου 10
δευτερόλεπτα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μπροστινή οθόνη και οι λυχνίες ένδειξης ενδέχεται να μην σβήσουν. Σε
αυτήν την περίπτωση, η φωτεινότητα της μπροστινής οθόνης και των λυχνιών ένδειξης είναι όπως στη λειτουργία [Dimmer: Dark].

Η λειτουργία προβολής δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος της τηλεόρασης. Σε αυτήν την
περίπτωση, μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία προβολής στην μπροστινή οθόνη.
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Πατήστε το κουμπί DIMMER επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία προβολής.

Η λειτουργία προβολής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

[Dimmer: Bright]: Η μπροστινή οθόνη και οι λυχνίες ένδειξης έχουν υψηλή φωτεινότητα.
[Dimmer: Dark]: Η μπροστινή οθόνη και οι λυχνίες ένδειξης έχουν χαμηλή φωτεινότητα.
[Dimmer: Off]: Η μπροστινή οθόνη και οι λυχνίες ένδειξης είναι σβηστές.

1
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Εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 Το στοιχείο [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] έχει ρυθμιστεί στο [Off].
 Το στοιχείο [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] - [Network/Bluetooth Standby] έχει ρυθμιστεί στο

[Off].

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Εκτέλεση της διαδικασίας Easy Setup

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε με ευκολία τις βασικές αρχικές ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις των ηχείων και τις ρυθμίσεις
δικτύου για το σύστημα ηχείων εκτελώντας τη διαδικασία Easy Setup.
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Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Setup] - [Easy Setup] στο μενού "Αρχική".

Εμφανίζεται η οθόνη [Easy Setup] στην οθόνη της τηλεόρασης.

2

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

[Easy Initial Setup]: Εκτελεί τις βασικές αρχικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων των ηχείων
και των ρυθμίσεων δικτύου.
[Easy Sound Setup]: Εκτελεί τις βασικές ρυθμίσεις των ηχείων για βελτιστοποίηση του ήχου surround για το
περιβάλλον σας.
[Easy Network Setup]: Εκτελεί τις βασικές ρυθμίσεις δικτύου.

3

Εκτελέστε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.4
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Χρήση του μενού [Advanced Settings]

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες προσαρμογές στα στοιχεία, όπως είναι η εικόνα και ο ήχος, στο μενού
[Advanced Settings].
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Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".

Εμφανίζεται η οθόνη [Advanced Settings] στην οθόνη της τηλεόρασης.

2

Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης.

 [Speaker Settings]: Πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις των ηχείων για την εγκατάσταση και τις συνδέσεις.
 [Audio Settings]: Πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις εξαγωγής ήχου.

 [HDMI Settings]: Πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις HDMI.
 [Bluetooth Settings]: Πραγματοποιεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία BLUETOOTH.
 [System Settings]: Πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το σύστημα ηχείων.
 [Network Settings]: Πραγματοποιεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για το διαδίκτυο.
 [Resetting]: Πραγματοποιεί επαναφορά του συστήματος ηχείων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 [Software Update]: Ενημερώνει το λογισμικό του συστήματος ηχείων ή του προαιρετικού subwoofer/των

προαιρετικών πίσω ηχείων.

3
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[Speaker Settings]

[Speaker Settings Information]
Μπορείτε να εφαρμόσετε τη μετρημένη τιμή [Sound Field Optimization] ή την τιμή [Manual Speaker Settings] στις
ρυθμίσεις των ηχείων. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, εκτελέστε τη λειτουργία [Sound Field Optimization] και
απενεργοποιήστε τη λειτουργία [360 Spatial Sound Mapping].
[Sound Field Optimization value]: Εφαρμόζει τη μετρημένη τιμή [Sound Field Optimization] στις ρυθμίσεις των ηχείων.
[Manual Speaker Settings value]: Εφαρμόζει την τιμή [Manual Speaker Settings] στις ρυθμίσεις των ηχείων.

[Sound Field Optimization]
Αυτή η λειτουργία μετρά αυτόματα την απόσταση από την μπάρα-ηχείο μέχρι την οροφή, τους πλαϊνούς τοίχους, το
προαιρετικό subwoofer (*1) και τα πίσω ηχεία (*1) και βελτιστοποιεί την ποιότητα του ήχου surround για το περιβάλλον
σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε τις μετρήσεις. Η βελτιστοποίηση διαρκεί έως 30 δευτερόλεπτα.
Κατά τη βελτιστοποίηση, ενδέχεται να ακουστούν από τα ηχεία δυνατοί ήχοι.

Σημείωση

Μην κάνετε θόρυβο, μην περπατάτε και μην στέκεστε μπροστά από τα ηχεία κατά τη βελτιστοποίηση.

[Sound Field Adjustment]
[Direction of sound field]
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε τη σχετική θέση ανάμεσα στα μπροστινά ηχεία και την τηλεόραση
και ανάμεσα στα ηχεία και τη θέση ακρόασης. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζετε την κατεύθυνση από την οποία ακούτε
τον ήχο, όπως για παράδειγμα τους διαλόγους, ώστε να βελτιωθεί ο συγχρονισμός της εικόνας και του ήχου, ενώ
επιπλέον ρυθμίζεται η κατεύθυνση και η ισορροπία του ήχου ώστε να βελτιωθεί ο ρεαλισμός του. 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, συνδέστε τα προαιρετικά πίσω ηχεία και ενεργοποιήστε τη λειτουργία [360
Spatial Sound Mapping].

[Height of sound field]
Ρυθμίστε το ύψος του ηχητικού πεδίου.

[Test Tone]
Το δοκιμαστικό ηχητικό σήμα αναπαράγεται από τα ηχεία, για να γίνει έλεγχος για διαθέσιμα ηχεία.
[On]: Το δοκιμαστικό ηχητικό σήμα αναπαράγεται από τα ηχεία.
[Off]: Το δοκιμαστικό ηχητικό σήμα δεν αναπαράγεται από τα ηχεία.

[Manual Speaker Settings]
Μπορείτε να ορίσετε την απόσταση του ηχείου από τη θέση ακρόασης και το επίπεδο της έντασης εξόδου ήχου κ.λπ.,
ώστε να πετύχετε τον βέλτιστο δυνατό ήχο surround. 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία [360 Spatial Sound Mapping].

[Distance]
Ορίστε την απόσταση από τη θέση ακρόασης μέχρι το ηχείο.

Αυτό μετριέται μόνο όταν χρησιμοποιείται το προαιρετικό subwoofer ή τα πίσω ηχεία.*1
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Μπορείτε να ορίσετε την τιμή από 0 m έως 10 m (βήμα 0,1 m).
[Front]: Ορίζει την απόσταση του μπροστινού ηχείου.
[Subwoofer](*1): Ορίζει την απόσταση του προαιρετικού subwoofer.
[Rear Speaker (L)](*2): Ορίζει την απόσταση του προαιρετικού πίσω αριστερού ηχείου.
[Rear Speaker (R)](*2): Ορίζει την απόσταση του προαιρετικού πίσω δεξιού ηχείου.

[Level]
Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης ήχου των ηχείων.
Μπορείτε να ορίσετε την τιμή από -6,0 dB έως 6,0 dB (βήμα 0,5 dB).
[Front]: Ορίζει το επίπεδο των μπροστινών ηχείων.
[Height]: Ορίζει το επίπεδο των κάθετων ηχείων.
[Beam Tweeter (L)]: Ορίζει το επίπεδο beam tweeter του αριστερού ηχείου.
[Beam Tweeter (R)]: Ορίζει το επίπεδο beam tweeter του δεξιού ηχείου.
[Subwoofer](*1): Ορίζει το επίπεδο του προαιρετικού subwoofer.
[Rear Speaker (L)](*2): Ορίζει το επίπεδο του προαιρετικού πίσω αριστερού ηχείου.
[Rear Speaker (R)](*2): Ορίζει το επίπεδο του προαιρετικού πίσω δεξιού ηχείου.
[Rear height (L)](*3): Ορίζει το επίπεδο του προαιρετικού πίσω αριστερού κάθετου ηχείου.
[Rear height (R)](*3): Ορίζει το επίπεδο του προαιρετικού πίσω δεξιού κάθετου ηχείου.

[Distance to the ceiling]
Ορίστε την απόσταση από το ηχείο μέχρι την οροφή.
[Front]: Ορίζει την απόσταση του μπροστινού ηχείου. Μπορείτε να ορίσετε την τιμή από 1 m έως 5 m (βήμα 0,1 m).
[Rear Speaker (L)](*1): Επιλέγει την απόσταση του προαιρετικού πίσω αριστερού ηχείου.
[Rear Speaker (R)](*1): Επιλέγει την απόσταση του προαιρετικού πίσω δεξιού ηχείου.

[Distance to a side wall]
Ορίστε την απόσταση μέχρι έναν πλαϊνό τοίχο.
Μπορείτε να ορίσετε την τιμή από 0,5 m έως 10 m (βήμα 0,1 m).
[System (L)]: Ορίζει την απόσταση από την αριστερή πλευρά της μπάρας-ηχείο.
[System (R)]: Ορίζει την απόσταση από τη δεξιά πλευρά της μπάρας-ηχείο.

[Test Tone]
Αναπαράγεται δοκιμαστικό ηχητικό σήμα από τα ηχεία για τη δοκιμή των διαθέσιμων ηχείων.
[On]: Το δοκιμαστικό ηχητικό σήμα αναπαράγεται από τα ηχεία.
[Off]: Το δοκιμαστικό ηχητικό σήμα δεν αναπαράγεται από τα ηχεία.

Υπόδειξη
Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης (πόδια ή μέτρα) πατώντας το OPTIONS.

[Wireless Speaker Settings]
Μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορα στοιχεία που αφορούν την ασύρματη σύνδεση μεταξύ του συστήματος ηχείων και του
προαιρετικού subwoofer/των προαιρετικών πίσω ηχείων.

[Link mode]
Μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο σύνδεσης για το προαιρετικό subwoofer και τα προαιρετικά πίσω ηχεία.
[Auto]: Συνδέει αυτόματα το προαιρετικό subwoofer και τα προαιρετικά πίσω ηχεία με το σύστημα ηχείων.
[Manual]: Συνδέει μη αυτόματα το προαιρετικό subwoofer και τα προαιρετικά πίσω ηχεία.

[Start manual linking]

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό subwoofer.*1
Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τα προαιρετικά πίσω ηχεία.*2

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό subwoofer.*1
Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τα προαιρετικά πίσω ηχεία.*2
Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τα προαιρετικά πίσω κάθετα ηχεία.*3

Αυτό το στοιχείο εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τα προαιρετικά πίσω ηχεία.*1
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Εκτελέστε μη αυτόματη σύνδεση μεταξύ του προαιρετικού subwoofer /των προαιρετικών πίσω ηχείων και του
συστήματος ηχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τα προαιρετικά ηχεία.

[Check wireless connection]
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του προαιρετικού subwoofer και των προαιρετικών πίσω ηχείων.

[RF Channel]
Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές με άλλες ασύρματες συσκευές.
[On]: Υπό κανονικές συνθήκες, επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση. Το σύστημα ηχείων επιλέγει αυτόματα το καλύτερο κανάλι
για τη μετάδοση. Αυτή είναι η ισχυρότερη λειτουργία για την παρεμβολή ασύρματου δικτύου.
[Off]: Το σύστημα ηχείων επιλέγει ένα κανάλι από την περιορισμένη ζώνη συχνοτήτων για την αποφυγή εξωτερικών
παρεμβολών ασύρματου δικτύου. Αν παρουσιαστεί υποβάθμιση του ήχου ενώ είναι επιλεγμένο το [On], αυτό μπορεί
να βελτιωθεί αν επιλέξετε το [Off].

[Wireless Playback Quality]
Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα της ασύρματης αναπαραγωγής του προαιρετικού subwoofer και των προαιρετικών
πίσω ηχείων.
[Sound Quality]: Η ποιότητα του ήχου έχει προτεραιότητα σε σχέση με την κατάσταση σύνδεσης της ασύρματης
σύνδεσης.
[Connection]: Η κατάσταση της σύνδεσης έχει προτεραιότητα σε σχέση με την ποιότητα του ήχου.

[Software Version]
Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού του προαιρετικού subwoofer και των προαιρετικών πίσω ηχείων.

Σημείωση
Τα στοιχεία [RF Channel], [Wireless Playback Quality] και [Software Version] μπορούν να επιλεγούν μόνο όταν το προαιρετικό
subwoofer και τα προαιρετικά πίσω ηχεία είναι συνδεδεμένα στο σύστημα ηχείων.

Το στοιχείο [RF Channel] δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

[TV Center Speaker Settings]
Αν συνδέσετε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI (παρέχεται) και το καλώδιο λειτουργίας
κεντρικού ηχείου τηλεόρασης (παρέχεται), μπορείτε να εξαγάγετε τον ήχο του κεντρικού ηχείου του συστήματος ηχείων
από την τηλεόραση. Ρυθμίστε το στοιχείο [Control for HDMI] στο [On].

[TV Center Speaker Mode]
[On]: Χρησιμοποιεί μια τηλεόραση που είναι συμβατή με αυτήν τη λειτουργία ως το κεντρικό ηχείο.
[Off]: Απενεργοποίηση

[TV Position Setting]
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθορίσετε τη θέση του συστήματος ηχείων σε σχέση με την τηλεόραση,
έτσι ώστε το ύψος στο οποίο θα μπορεί να ακούγεται ο ήχος (π.χ. οι διάλογοι) να είναι κατάλληλο για το ύψος της
τηλεόρασης.

Σημείωση
Ανάλογα με το περιεχόμενο ήχου, ο ήχος ενδέχεται να μην εξάγεται από την τηλεόραση.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία Immersive Audio Enhancement ή τη λειτουργία ήχου, ο ήχος ενδέχεται να μην εξάγεται
από την τηλεόραση.

Όταν το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] έχει ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε άλλη
ρύθμιση εκτός της [Sound Mode On], ο ήχος δεν εξάγεται από την τηλεόραση.
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

[Audio Settings]

[360 Spatial Sound Mapping]
Δημιουργεί μια καταπληκτική εμπειρία 360 Spatial Sound που κάνει τον ήχο να δίνει την αίσθηση ότι καταλαμβάνει
περισσότερο χώρο σαν να υπήρχαν περισσότερα ηχεία στο δωμάτιο. 
Συνδέστε τα προαιρετικά πίσω ηχεία για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση.
[On]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία [360 Spatial Sound Mapping].
[Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία [360 Spatial Sound Mapping].

Σημείωση
Όταν η συσκευή BLUETOOTH συνδεθεί με λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH, η ρύθμιση [360 Spatial Sound Mapping]
απενεργοποιείται.

[DSEE Extreme]
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ως λειτουργία ήχου το στοιχείο [Auto Sound](*) ή [Music].
[On]: Αναβαθμίζει τη συμπιεσμένη μουσική σας με ακρίβεια χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) και
σας κάνει να αισθάνεστε ότι βρίσκεστε σε στούντιο ηχοληψίας ή σε συναυλία.
[Off]: Απενεργοποίηση

Σημείωση
Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με τα δικαναλικά ψηφιακά σήματα εισόδου με συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz ή 48 kHz.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με σήματα DSD.

Μετά την αναβάθμιση ο λόγος συχνότητας δειγματοληψίας/βάθος bit είναι έως 96 kHz/24 bit.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Χρησιμοποιείται το Chromecast built-in.
Το στοιχείο [Advanced Auto Volume] έχει ρυθμιστεί στο [On].
Η λειτουργία Immersive Audio Enhancement έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Immersive Audio Enhancement: On].

[Audio DRC]
Μπορείτε να συμπιέσετε το δυναμικό εύρος του ακουστικού σήματος για να ακούγονται πιο εύκολα οι ήχοι χαμηλής
έντασης.
[Auto]: Συμπιέζει αυτόματα ήχο κωδικοποιημένο σε Dolby TrueHD.
[On]: Αναπαράγει κομμάτια ήχου Dolby και DTS με το δυναμικό εύρος που επιδίωκε ο μηχανικός εγγραφής.
[Off]: Δεν υπάρχει συμπίεση του δυναμικού εύρους.

[Sound Effect]
Μπορείτε να επιλέξετε εφέ ήχου όπως για παράδειγμα τη λειτουργία ήχου. 
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όταν το στοιχείο  [Audio Settings] - [360 Spatial Sound Mapping] έχει τεθεί στο
[Off]. 
Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με τη λειτουργία BLUETOOTH, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.

Μόνο όταν το στοιχείο [Music] έχει επιλεγεί με τη ρύθμιση [Auto Sound].*
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[Sound Mode On]: Η τεχνολογία Vertical Surround Engine βελτιώνει τα κανάλια των ηχείων surround και των κάθετων
ηχείων για να δημιουργηθεί ένα εικονικό εφέ ήχου surround που καθηλώνει και περιβάλλει τον ακροατή, όπως η
λειτουργία ήχου και η λειτουργία Immersive Audio Enhancement.
[Dolby Speaker Virtualizer]: Η λειτουργία Dolby Speaker Virtualizer βελτιώνει τα κανάλια των ηχείων surround και των
κάθετων ηχείων για να δημιουργηθεί ένα εικονικό εφέ ήχου surround που καθηλώνει και περιβάλλει τον ακροατή όταν
αναπαράγεται η μορφή Dolby. Απενεργοποιεί οποιοδήποτε άλλο εφέ ήχου πέραν της μορφής Dolby.
[DTS Neural:X]: Εκτελεί μίξη σύμφωνα με το περιβάλλον surround. Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν η συχνότητα
δειγματοληψίας είναι 96 kHz - 192 kHz ή ενώ αναπαράγεται η μορφή Dolby ή η μορφή DSD.

[Advanced Auto Volume]
Μπορείτε να μειώσετε τη διαφορά της έντασης ήχου λόγω του σήματος εισόδου. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική
όταν η ένταση ενός τηλεοπτικού διαφημιστικού είναι υψηλότερη από αυτήν του τηλεοπτικού προγράμματος.
[On]: Ρυθμίζει την ένταση αυτόματα.
[Off]: Απενεργοποίηση

Σημείωση
Η λειτουργία "Advanced Auto Volume" δεν είναι κατάλληλη για ακρόαση μουσικής.

Σχετικό θέμα
Ρύθμιση του εφέ ήχου ανάλογα με την πηγή ήχου (Λειτουργία ήχου)

Απολαμβάνοντας μια καθηλωτική εμπειρία surround (IMMERSIVE AE)

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

[HDMI Settings]

[Control for HDMI]
[On]: Η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI είναι ενεργοποιημένη. Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI
μπορούν να ελέγχουν η μία την άλλη.
[Off]: Απενεργοποίηση

[Standby Linked to TV]
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχετε ρυθμίσει το στοιχείο [Control for HDMI] στο [On].
[Auto]: Αν η είσοδος του συστήματος ηχείων είναι [TV] ή [HDMI], το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται αυτόματα όταν
απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
[On]: Το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από την είσοδο.
[Off]: Το σύστημα ηχείων δεν απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

[Standby Through]
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχετε ρυθμίσει το στοιχείο [Control for HDMI] στο [On].
[Auto]: Τα σήματα εξάγονται από την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) του συστήματος ηχείων όταν η τηλεόραση
είναι ενεργοποιημένη ενώ το σύστημα ηχείων είναι απενεργοποιημένο. Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση
αναμονής του συστήματος ηχείων μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο σε σχέση με τη ρύθμιση [On] αν
απενεργοποιηθεί η συνδεδεμένη τηλεόραση.
[On]: Τα σήματα εξάγονται πάντα από την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) του συστήματος ηχείων όταν το
σύστημα ηχείων δεν είναι ενεργοποιημένο. Αν συνδέσετε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση εκτός από εκείνες που
κατασκευάζονται από τη Sony, σας συνιστούμε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση.
[Off]: Τα σήματα δεν εξάγονται από την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) του συστήματος ηχείων όταν το σύστημα
ηχείων δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων για να απολαύσετε το περιεχόμενο τηλεόρασης
μιας συσκευής που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων. Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής του
συστήματος ηχείων μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο σε σχέση με τη ρύθμιση [On].

[TV Audio Input Mode]
Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν το σύστημα ηχείων είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης που
είναι συμβατή με eARC ή ARC. Η λειτουργία eARC ή ARC είναι διαθέσιμη όταν το στοιχείο [Control for HDMI] έχει
ρυθμιστεί στο [On].
[Auto]: Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης από το σύστημα ηχείων. Ο ήχος eARC ή ARC έχει προτεραιότητα
όταν έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Auto].
[Optical]: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν έχει συνδεθεί οπτικό ψηφιακό καλώδιο.

[eARC]
Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν το σύστημα ηχείων είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης που
είναι συμβατή με eARC. Κατά τη σύνδεση με μια τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC (μη συμβατή με eARC), η
λειτουργία ARC είναι ενεργή ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση.
[On]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία eARC. Η λειτουργία eARC είναι ενεργή κατά τη σύνδεση με μια τηλεόραση που είναι
συμβατή με eARC.
[Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία eARC.

Σημείωση
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Αν ρυθμίσετε το στοιχείο [eARC] στο [On], ελέγξτε τη ρύθμιση eARC της συνδεδεμένης τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.

Υπόδειξη

Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με eARC (Enhanced Audio Return Channel). Το eARC είναι μια νέα λειτουργία που έχει
τυποποιηθεί από το HDMI2.1 και υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες μορφές ήχου καθώς και τις μορφές ήχου που υποστηρίζονται
από το υπάρχον πρωτόκολλο ARC (Audio Return Channel). 
Μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο ήχου βάσει αντικειμένου, όπως Dolby Atmos - Dolby TrueHD και DTS:X ή περιεχόμενο
πολυκαναλικού LPCM, το οποίο δεν είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω ARC, συνδέοντας το σύστημα ηχείων με τηλεόραση που
είναι συμβατή με eARC χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI. 
Για τη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC ".

[HDMI Signal Format]
Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή βίντεο που θα λαμβάνεται. Αν η εικόνα και ο ήχος της συσκευής που είναι συνδεδεμένη
στο σύστημα ηχείων δεν εξάγονται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση [HDMI Signal Format].
[Enhanced format (4K120, 8K)]: Επιλέξτε την όταν τόσο η συνδεδεμένη τηλεόραση όσο και οι συσκευές υποστηρίζουν
μορφές βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως 4K 120p, 8K κ.λπ.
[Enhanced format]: Επιλέξτε την όταν τόσο η συνδεδεμένη τηλεόραση όσο και οι συσκευές υποστηρίζουν μορφές βίντεο
υψηλής ευκρίνειας, όπως 4K 60p 4:4:4 κ.λπ.
[Standard format]: Επιλέξτε την όταν η συνδεδεμένη τηλεόραση και οι συσκευές υποστηρίζουν μορφές βίντεο τυπικής
ευκρίνειας.

Σημείωση

Ανάλογα με την τηλεόραση, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η ρύθμιση της τηλεόρασης για την έξοδο HDMI. Ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της τηλεόρασης.

Αν η εικόνα και ο ήχος δεν εξάγονται ενώ το στοιχείο [HDMI Signal Format] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Enhanced format
(4K120, 8K)], ρυθμίστε το στην επιλογή [Enhanced format] ή [Standard format].

Αν η εικόνα και ο ήχος δεν εξάγονται ενώ το στοιχείο [HDMI Signal Format] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Enhanced format],
ρυθμίστε το στην επιλογή [Standard format].

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις μορφές βίντεο που μπορούν να ληφθούν και το καλώδιο HDMI που μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
ανατρέξτε στην ενότητα "Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο HDMI ".

[Video output for PIP/PBP-displayed TV]
[On]: Όταν έχει επιλεγεί η είσοδος της τηλεόρασης στο σύστημα ηχείων, η εικόνα από την είσοδο HDMI εξάγεται στην
τηλεόραση. Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή "εικόνα σε εικόνα" (Picture-in-Picture – PIP)/"εικόνα δίπλα σε εικόνα"
(Picture-by-Picture – PBP) της τηλεόρασης, επιλέξτε το [On] για αυτήν τη ρύθμιση.
[Off]: Όταν έχει επιλεγεί η είσοδος της τηλεόρασης στο σύστημα ηχείων, η εικόνα από την είσοδο HDMI δεν εξάγεται
στην τηλεόραση.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]
Μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο από μια συσκευή BLUETOOTH χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ηχείων ή να
ακούσετε ήχο από το σύστημα ηχείων χρησιμοποιώντας ακουστικά συμβατά με BLUETOOTH.
[Receiver]: Αυτό το σύστημα ηχείων είναι σε λειτουργία δέκτη, μέσω της οποίας μπορεί να λαμβάνει και να εξάγει ήχο
από τη συσκευή BLUETOOTH.
[Transmitter]: Αυτό το σύστημα ηχείων είναι σε λειτουργία πομπού, μέσω της οποίας μπορεί να αποστέλλει ήχο στα
ακουστικά που είναι συμβατά με BLUETOOTH. Αν αλλάξετε την είσοδο του συστήματος ηχείων, στην μπροστινή οθόνη
θα εμφανιστεί η ένδειξη [BT TX].
[Off]: Η λειτουργία BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη και δεν μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο [Bluetooth Audio].

Σημείωση

Όταν το στοιχείο [Bluetooth Mode] τίθεται στο [Transmitter], απενεργοποιούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις.
[360 Spatial Sound Mapping]
[Sound Effect]

[Device List]
Όταν το στοιχείο [Bluetooth Mode] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Receiver]: Εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές
BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί.
Όταν το στοιχείο [Bluetooth Mode] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Transmitter]: Εμφανίζεται μια λίστα με ακουστικά
BLUETOOTH που έχουν συζευχθεί και ανιχνευτεί.

[Bluetooth Connection Quality]
Μπορείτε να ορίσετε την ποιότητα της σύνδεσης BLUETOOTH για ακρόαση του ήχου μιας κινητής συσκευής με χρήση
του συστήματος ηχείων.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το στοιχείο [Bluetooth Mode] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Receiver].
[Priority on Sound Quality]: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου. Ο κωδαποκωδικοποιητής επιλέγεται αυτόματα ως
LDAC, AAC ή SBC ανάλογα με τον συμβατό κωδαποκωδικοποιητή της συνδεδεμένης συσκευής.
[Priority on Stable Connection]: Δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση. Ο κωδαποκωδικοποιητής ορίζεται σε SBC.

Σημείωση
Σε περίπτωση σύνδεσης συσκευής BLUETOOTH, η ρύθμιση [Bluetooth Connection Quality] δεν μπορεί να αλλάξει.

[Wireless Playback Quality]
Μπορείτε να ορίσετε τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων της αναπαραγωγής LDAC. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
μόνο όταν το στοιχείο [Bluetooth Mode] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Transmitter].
[LDAC Sound Quality]: Ενεργοποιεί τον κωδαποκωδικοποιητή LDAC και χρησιμοποιείται ο υψηλότερος ρυθμός
μετάδοσης bit. Αποστέλλεται ήχος υψηλότερης ποιότητας, ωστόσο, ενδέχεται κάποιες φορές η αναπαραγωγή ήχου να
γίνει ασταθής, όταν δεν είναι αρκετά καλή η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η αναπαραγωγή ήχου είναι ασταθής σε αυτήν τη
λειτουργία, επιλέξτε [LDAC Stable Connection (Auto)].
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[LDAC Stable Connection (Auto)]: Ενεργοποιεί τον κωδαποκωδικοποιητή LDAC και ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων
αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον.
[SBC Sound Quality]: Ενεργοποιεί τον κωδαποκωδικοποιητή SBC. Αποστέλλεται ήχος υψηλότερης ποιότητας.
[SBC Stable Connection (Auto)]: Ενεργοποιεί τον κωδαποκωδικοποιητή SBC και ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων
αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον.

Σημείωση
Σε περίπτωση σύνδεσης συσκευής BLUETOOTH, η ρύθμιση [Wireless Playback Quality] δεν μπορεί να αλλάξει.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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[System Settings]

[Language]
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε για την προβολή οθόνης του συστήματος ηχείων.

[IR-Repeater]
[On]: Αποστέλλονται σήματα τηλεχειρισμού για την τηλεόραση από το πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο.
[Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

[Network/Bluetooth Standby]
[On]: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων μέσω του δικτύου ή της λειτουργίας BLUETOOTH.
[Off]: Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια στη λειτουργία αναμονής. Αφού ενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων σε αυτήν
τη λειτουργία, μπορεί να χρειαστεί κάποια ώρα μέχρι να εξαχθεί ήχος από το προαιρετικό subwoofer ή τα προαιρετικά
πίσω ηχεία.

Σημείωση

Αν συμφωνήσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Chromecast built-in, το στοιχείο [Network/Bluetooth Standby] θα αλλάξει
αυτόματα στο [On].

Αν ρυθμίσετε το στοιχείο [RF Channel] στο [On], το στοιχείο [Network/Bluetooth Standby] θα αλλάξει αυτόματα στο [On].

[Auto Standby]
[On]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία [Auto Standby]. Αν δεν πραγματοποιήσετε κάποιον χειρισμό στο σύστημα ηχείων ενώ
δεν εισάγεται σήμα για περίπου 20 λεπτά, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
[Off]: Απενεργοποίηση

[Device Name Setting]
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του συστήματος ηχείων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση των παρακάτω
λειτουργιών.

Τη λειτουργία BLUETOOTH
Το οικιακό δίκτυο
Spotify
Chromecast built-in

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και χρησιμοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα.

[System Information]
Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες του συστήματος ηχείων, όπως την έκδοση λογισμικού.

[Software License Information]
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Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία της Άδειας χρήσης λογισμικού.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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[Network Settings]

[Wi-Fi Connection]
[On]: Ενεργοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi του συστήματος ηχείων.
[Off]: Απενεργοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi του συστήματος ηχείων.

[Internet Settings]
Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου και να ελέγξετε τις συνδέσεις του δικτύου.

[Network Connection Status]
Μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση σύνδεσης του τρέχοντος δικτύου.

[Software Update Notification]
[On]: Ρυθμίζει το σύστημα ηχείων έτσι ώστε να σας ενημερώνει για την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.
[Off]: Απενεργοποίηση

[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Το λογισμικό ενημερώνεται αυτόματα μεταξύ 2 π.μ. και 5 π.μ. τοπική ώρα με βάση τη ζώνη ώρας που έχει
επιλεγεί στη ρύθμιση [Time Zone] και ενώ το σύστημα ηχείων δεν χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε [Off] για το στοιχείο
[Network/Bluetooth Standby], οι ενημερώσεις λογισμικού εγκαθίστανται αμέσως μόλις απενεργοποιήσετε το σύστημα
ηχείων.
[Off]: Απενεργοποίηση

[Time Zone]
Επιλέξτε την περιοχή/πόλη σας.

Σημείωση

Η ενημέρωση λογισμικού μπορεί να εκτελεστεί ακόμα και αν επιλέξετε το [Off] στην ενότητα [Auto Update], ανάλογα με τις
λεπτομέρειες των ενημερώσεων.

Η ενημέρωση του λογισμικού πραγματοποιείται αυτόματα εντός 11 ημερών από την κυκλοφορία νέου λογισμικού.

Αν συμφωνήσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Chromecast built-in, το στοιχείο [Auto Update] θα αλλάξει αυτόματα στο [On].

[Privacy Setting]
Το σύστημα ηχείων συλλέγει τις πληροφορίες για τη χρήση των συσκευών σας. Διαβάστε την πολιτική προστασίας
απορρήτου, η οποία θα εμφανιστεί όταν θα είναι απαραίτητη αυτή η ρύθμιση, και αποφασίστε αν συμφωνείτε με τη
συλλογή πληροφοριών.
[Agree]: Επιλέξτε το αν συμφωνείτε με τη συλλογή πληροφοριών.
[Do not agree]: Επιλέξτε το αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή πληροφοριών.

Υπόδειξη
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Ακόμα και αν έχετε επιλέξει [Agree], μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή πληροφοριών επιλέγοντας ξανά [Do not agree] ή
κάνοντας επαναφορά του στοιχείου [Network Settings] στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μέσω της επιλογής [Resetting].

[Chromecast built-in]
Μπορείτε να επιλέξετε την κοινοποίηση των δεδομένων χρήσης και να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία Chromecast built-in.

[Share usage data]
[On]: Παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση της λειτουργίας μετάδοσης στην Google.
[Off]: Απενεργοποίηση

[About Chromecast built-in]
Εμφανίζει τα URL αναφοράς για τη λειτουργία Chromecast built-in.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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[Resetting]

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων στις εργοστασιακές επιλέγοντας το σύνολο των
ρυθμίσεων. Θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εντός του συνόλου.

Σχετικό θέμα
Επαναφορά του συστήματος ηχείων

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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[Software Update]

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος ηχείων ή του προαιρετικού subwoofer/των προαιρετικών πίσω
ηχείων.

Σχετικό θέμα
Ενημέρωση του λογισμικού

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Ενημέρωση του λογισμικού

Ενημερώνοντας το λογισμικό σας την τελευταία εκδοχή, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις νεότερες λειτουργίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις λειτουργίες ενημέρωσης, επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο:

Για τους πελάτες στην Αμερική
https://www.sony.com/am/support

Για τους πελάτες στην Ευρώπη
https://www.sony.eu/support

Για τους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική
https://www.sony-asia.com/support

Σημείωση
Η ολοκλήρωση της ενημέρωσης ενδέχεται να πάρει έως και 20 λεπτά.

Είναι απαραίτητο το περιβάλλον διαδικτύου προκειμένου να εκτελεστούν οι ενημερώσεις μέσω του διαδικτύου.

Όσο η λειτουργία ενημέρωσης είναι σε εξέλιξη, μην ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων, απενεργοποιήσετε
το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, αποσυνδέσετε/συνδέσετε το καλώδιο HDMI ή πραγματοποιήσετε χειρισμό
στο σύστημα ηχείων ή την τηλεόραση. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού.

Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] στο [On], αν
θέλετε οι ενημερώσεις λογισμικού να εκτελούνται αυτόματα. Η ενημέρωση λογισμικού μπορεί να εκτελεστεί ακόμα και αν
επιλέξετε το [Off] στην ενότητα [Auto Update], ανάλογα με τις λεπτομέρειες των ενημερώσεων.

Όταν χρησιμοποιείτε το προαιρετικό subwoofer, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με
το σύστημα ηχείων. Όταν χρησιμοποιείτε τα πίσω ηχεία, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα στην πρίζα
ηλεκτρικού ρεύματος, είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα με το σύστημα ηχείων.

Οι λυχνίες ένδειξης τροφοδοσίας του προαιρετικού subwoofer ή/και των προαιρετικών πίσω ηχείων ανάβουν με
πράσινο χρώμα.

1

Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".

Αν το σύστημα ηχείων εντοπίσει πληροφορίες ενημέρωσης για το σύστημα ηχείων στο δίκτυο, στο μενού "Αρχική"
θα εμφανιστεί η ειδοποίηση ενημέρωσης και η ένδειξη [Software Update]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε
[Software Update] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

3

Επιλέξτε [Software Update].

Εμφανίζεται η οθόνη [Software Update] στην οθόνη της τηλεόρασης.

4

Επιλέξτε το στοιχείο για την ενημέρωση.

Επιλέξτε το στοιχείο της ενημέρωσης μεταξύ των παρακάτω στοιχείων πατώντας το  (επάνω)/  (κάτω) και το
 (εισαγωγή) και κατόπιν ενημερώστε το λογισμικό ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

5
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[Network Update]
Ενημερώνει το λογισμικό χρησιμοποιώντας το διαθέσιμο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο
διαδίκτυο.

[USB Update]
Ενημερώνει το λογισμικό χρησιμοποιώντας μια μνήμη USB. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση, ανατρέξτε στις
οδηγίες που εμφανίζονται κατά τη λήψη του αρχείου ενημέρωσης.

[Wireless Speakers Update]
Κατά την ενημέρωση του λογισμικού, συνδέστε το ασύρματο ηχείο στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και
ενεργοποιήστε το. 
Ενημερώνει το λογισμικό του προαιρετικού subwoofer και των προαιρετικών πίσω ηχείων όταν το λογισμικό του
συστήματος ηχείων είναι της τελευταίας έκδοσης.

Σημείωση
Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία [USB Update] πατώντας παρατεταμένα το κουμπί BLUETOOTH και το κουμπί 
(τροφοδοσία) στην μπάρα-ηχείο για 7 δευτερόλεπτα.

Εάν η ενημέρωση του προαιρετικού subwoofer ή των προαιρετικών πίσω ηχείων δεν είναι δυνατή, μετακινήστε τα κοντά στην
μπάρα-ηχείο και πραγματοποιήστε την ενημέρωση.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Όταν ξεκινά μια ενημέρωση λογισμικού, το σύστημα ηχείων πραγματοποιεί αυτόματη επανεκκίνηση.
Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης λογισμικού, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [UPDATE].
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το σύστημα ηχείων πραγματοποιεί αυτόματη επανεκκίνηση.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το σύστημα ηχείων δεν λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες με την παρακάτω σειρά.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

1. Αναζητήστε την αιτία και τη λύση του προβλήματος ανατρέχοντας σε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας ή στις
Οδηγίες λειτουργίας.  
Η μέθοδος αντιμετώπισης προβλημάτων αναφέρεται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

2. Αναζητήστε την αιτία και τη λύση του προβλήματος στον ιστότοπο υποστήριξης της Sony.  
Ο ιστότοπος υποστήριξης της Sony παρέχει τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες υποστήριξης και Συχνές ερωτήσεις.

Για τους πελάτες στην Αμερική 
https://www.sony.com/am/support
Για τους πελάτες στην Ευρώπη 
https://www.sony.eu/support
Για τους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική 
https://www.sony-asia.com/support

3. Πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων.  
Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.

4. Εάν οποιοδήποτε πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
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Το σύστημα ηχείων δεν ενεργοποιείται.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένο καλά.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά
μετά από μερικά λεπτά.
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Το σύστημα ηχείων δεν ενεργοποιείται ακόμη και όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] στην επιλογή [On]. Η
τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ηχείων της τηλεόρασης. Το σύστημα ηχείων συγχρονίζεται δυναμικά με τις ρυθμίσεις των
ηχείων της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
Ανάλογα με την τηλεόραση, αν ο ήχος εξαγόταν από τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη φορά, το σύστημα
ηχείων ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί σε συναρμογή με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης ακόμη
και όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
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Το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του στοιχείου  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV].
Όταν το στοιχείο [Standby Linked to TV] έχει ρυθμιστεί στο [On] ή το [Auto], το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται
αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
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Το σύστημα ηχείων δεν απενεργοποιείται ακόμη και όταν απενεργοποιείται η
τηλεόραση.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του στοιχείου  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]. Για
να απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα ηχείων, ανεξάρτητα από την είσοδο, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση,
ρυθμίστε το στοιχείο [Standby Linked to TV] στο [On]. Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Ρυθμιστικό
για HDMI. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
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Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση του συστήματος ηχείων.

Ενδέχεται το σύστημα ηχείων να είναι σε λειτουργία επίδειξης. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης,
πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσία) και το
κουμπί – (ένταση) στην μπάρα-ηχείο για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
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Δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα δεν εξάγεται σωστά.

Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο.
Όταν δεν εμφανίζεται εικόνα ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος της τηλεόρασης, επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι που
επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Όταν δεν εμφανίζεται εικόνα ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος HDMI, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής της συνδεδεμένης
συσκευής.
Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI και κατόπιν συνδέστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει εισαχθεί καλά.
Όταν δεν εμφανίζεται εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή ή όταν η εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή δεν
εξάγεται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση του στοιχείου  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2].
Το σύστημα ηχείων είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή εισόδου που δεν είναι συμβατή με HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τις προδιαγραφές της συνδεδεμένης συσκευής.
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Η εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης είναι παραμορφωμένη.

Μπορεί να έχουν προκύψει παρεμβολές της ασύρματης λειτουργίας μεταξύ της τηλεόρασης/άλλων ασύρματων
συσκευών και του συστήματος ηχείων. Εγκαταστήστε το σύστημα ηχείων μακριά από την τηλεόραση/άλλες
ασύρματες συσκευές.
Υπάρχουν παρεμβολές της ζώνης συχνοτήτων μεταξύ του ασύρματου LAN και της ασύρματης σύνδεσης των
προαιρετικών ηχείων. Αλλάξτε τη ζώνη της ασύρματης σύνδεσης LAN της τηλεόρασης ή της συσκευής που
πραγματοποιεί αναπαραγωγή εικόνας στα 2,4 GHz.
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Το περιεχόμενο 3D από την υποδοχή HDMI IN 1/HDMI IN 2 δεν εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.

Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή βίντεο, ενδέχεται να μην εμφανίζεται το περιεχόμενο 3D. Ελέγξτε την
υποστηριζόμενη μορφή βίντεο HDMI.

Σχετικό θέμα
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο HDMI
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Το σήμα βίντεο υψηλής ευκρίνειας (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 και 4K/60p 4:2:0 10 bit κ.λπ.)
από την υποδοχή HDMI IN 1/HDMI IN 2 δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή βίντεο, ενδέχεται να μην εμφανίζονται σήματα βίντεο υψηλής ευκρίνειας,
όπως 4K. Ελέγξτε τις δυνατότητες βίντεο και τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας και της συσκευής βίντεο.
Αλλάξτε τη ρύθμιση του στοιχείου  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] -
[HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] ανάλογα με το σήμα βίντεο που υποστηρίζεται από τη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή.
Κατά την αναπαραγωγή σημάτων βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως περιεχομένου βίντεο 4K με προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων, συνδέστε το σύστημα ηχείων στην υποδοχή εισόδου HDMI που υποστηρίζει HDCP2.2 ή
HDCP2.3 στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας. Αν η υποδοχή
εισόδου HDMI που υποστηρίζει HDCP2.2 ή HDCP2.3 στην τηλεόραση δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC ή
ARC, συνδέστε την υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου στην τηλεόραση και την υποδοχή TV IN (OPT) στο σύστημα
ηχείων με ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο.

Σχετικό θέμα
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο HDMI
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Κάποια εικόνα δεν προβάλλεται σε ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης.

Ο λόγος εικόνας στο μέσο είναι καθορισμένος.
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Η εικόνα και ο ήχος της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων δεν
εξάγονται από την τηλεόραση όταν το σύστημα ηχείων δεν είναι ενεργοποιημένο.

Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] στο [On] στο σύστημα
ηχείων και κατόπιν ρυθμίστε το στοιχείο [Standby Through] στο [Auto] ή στο [On].
Ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων και στη συνέχεια αλλάξτε την είσοδο της συσκευής αναπαραγωγής.
Σε περίπτωση σύνδεσης σε συσκευές εκτός αυτών που κατασκευάζονται από τη Sony που υποστηρίζουν τη
λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] -
[Standby Through] στο [On].
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Το περιεχόμενο HDR δεν μπορεί να προβληθεί σε υψηλό δυναμικό εύρος.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης και της συνδεδεμένης συσκευής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της τηλεόρασής σας και της συνδεδεμένης τηλεόρασης.
Ανάλογα με τη ρύθμιση [HDMI Signal Format], ενδέχεται να μην είναι δυνατή η έξοδος περιεχομένου HDR σε μορφή
HDR από συσκευή ήχου/εικόνας (AV). Αλλάξτε τη ρύθμιση του στοιχείου  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] ανάλογα με τη μορφή βίντεο που υποστηρίζεται από τη
συσκευή ήχου/εικόνας (AV).

Σχετικό θέμα
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο HDMI
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Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να συνδεθεί με τηλεόραση με τη λειτουργία
BLUETOOTH.

Αν συνδέσετε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με καλώδιο HDMI, η σύνδεση BLUETOOTH θα ακυρωθεί.
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Δεν εξάγεται ήχος της τηλεόρασης από το σύστημα ηχείων.

Ελέγξτε τον τύπο και τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, του καλωδίου λειτουργίας κεντρικού ηχείου τηλεόρασης ή του
οπτικού ψηφιακού καλωδίου που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα ηχείων και την τηλεόραση.
Αποσυνδέστε τα συνδεδεμένα καλώδια της τηλεόρασης και του συστήματος ηχείων και στη συνέχεια συνδέστε τα
ξανά καλά. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος της τηλεόρασης και του συστήματος
ηχείων από τις πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος και στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά.
Όταν το σύστημα ηχείων και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί με καλώδιο HDMI, ελέγξτε τα παρακάτω.

Η υποδοχή HDMI της συνδεδεμένης τηλεόρασης έχει σήμανση "eARC" ή "ARC".
Η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη.
Η λειτουργία eARC ή ARC της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη.
Στο σύστημα ηχείων, το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] έχει
ρυθμιστεί στο [On] και το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [TV Audio Input Mode]
έχει ρυθμιστεί στο [Auto].

Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC, ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [eARC] στο [Off].
Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC ή ARC, συνδέστε ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο. Αν η
τηλεόραση δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία eARC ή ARC, ο ήχος της τηλεόρασης δεν θα εξάγεται από το σύστημα
ηχείων, ακόμη και αν το σύστημα ηχείων είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
Αλλάξτε την είσοδο του συστήματος ηχείων στην είσοδο της τηλεόρασης.
Αυξήστε την ένταση του ήχου στο σύστημα ηχείων ή ακυρώστε τη λειτουργία σίγασης.
Αν δεν εξάγεται ο ήχος μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, ενός αποκωδικοποιητή, μιας κονσόλας
παιχνιδιών κ.λπ. που έχει συνδεθεί με την τηλεόραση, συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή HDMI IN 1 ή HDMI IN 2
του συστήματος ηχείων και αλλάξτε την είσοδο του συστήματος ηχείων στην είσοδο για τη συνδεδεμένη συσκευή
([HDMI1] ή [HDMI2]).
Ανάλογα με τη σειρά ενεργοποίησης της τηλεόρασης και του συστήματος ηχείων, το σύστημα ηχείων μπορεί να τεθεί
σε σίγαση και η ένδειξη [MUTING] μπορεί να εμφανιστεί στην μπροστινή οθόνη του συστήματος ηχείων. Εάν συμβεί
αυτό, ενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση και στη συνέχεια το σύστημα ηχείων.
Πατήστε το TV/AUDIO SYSTEM στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την έξοδο για τον ήχο της συνδεδεμένης
τηλεόρασης ή για να ορίσετε τη ρύθμιση των ηχείων της τηλεόρασής σας στο σύστημα ήχου. Ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της τηλεόρασής σας σχετικά με τη ρύθμιση της τηλεόρασης.

Σχετικό θέμα
Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC

Σύνδεση τηλεόρασης που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC/eARC
Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 2K/4K

Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 8K
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Η εικόνα και ο ήχος της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων δεν
εξάγονται από την τηλεόραση όταν το σύστημα ηχείων δεν είναι ενεργοποιημένο.

Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] στο [On] στο σύστημα
ηχείων και κατόπιν ρυθμίστε το στοιχείο [Standby Through] στο [Auto] ή στο [On].
Ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων και στη συνέχεια αλλάξτε την είσοδο της συσκευής αναπαραγωγής.
Σε περίπτωση σύνδεσης σε συσκευές εκτός αυτών που κατασκευάζονται από τη Sony που υποστηρίζουν τη
λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] -
[Standby Through] στο [On].
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Ο ήχος εξάγεται και από το σύστημα ηχείων και από την τηλεόραση.

Θέστε τον ήχο του συστήματος ηχείων ή της τηλεόρασης σε σίγαση.
Όταν συνδέετε το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση με το καλώδιο λειτουργίας κεντρικού ηχείου τηλεόρασης και
ρυθμίζετε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [TV Center Speaker Settings] - [TV
Center Speaker Mode] στο [On], ο ήχος του κεντρικού τμήματος του συστήματος ηχείων εξάγεται από την
τηλεόραση.
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Ο ήχος διακόπτεται κατά την παρακολούθηση ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή
περιεχομένου Blu-ray Disc κ.λπ.

Ελέγξτε τη ρύθμιση της λειτουργίας ήχου. Αν η λειτουργία ήχου οριστεί στην επιλογή [Auto Sound], ο ήχος ενδέχεται
να διακοπεί, όταν η λειτουργία ήχου αλλάξει αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες του προγράμματος που
αναπαράγεται. Αν δεν επιθυμείτε να αλλάζει η λειτουργία ήχου αυτόματα, ορίστε τη λειτουργία ήχου σε μια ρύθμιση
εκτός της επιλογής [Auto Sound].

Σχετικό θέμα
Ρύθμιση του εφέ ήχου ανάλογα με την πηγή ήχου (Λειτουργία ήχου)
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Αν ο ήχος της τηλεόρασης από το σύστημα ηχείων καθυστερεί σε σχέση με την
εικόνα.

Ορίστε την τιμή προσαρμογής της καθυστέρησης μεταξύ της εικόνας και του ήχου στα 0 msec εάν έχει οριστεί μεταξύ
25 msec και 300 msec.
Ενδέχεται να προκύψει διαφορά χρόνου μεταξύ του ήχου και της εικόνας ανάλογα με την πηγή ήχου. Εάν η
τηλεόρασή σας έχει λειτουργία καθυστέρησης εικόνας, χρησιμοποιήστε τη για την προσαρμογή. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

Σχετικό θέμα
Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση

Όταν παρακολουθείτε άλλη συσκευή
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Δεν ακούγεται καθόλου ήχος ή ακούγεται ήχος χαμηλής έντασης από τη συσκευή που
είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων.

Πατήστε το  (ένταση) + στο τηλεχειριστήριο και ελέγξτε το επίπεδο της έντασης του ήχου.
Πατήστε το  (σίγαση) ή το  (ένταση) + στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης.
Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Σας συνιστούμε να δοκιμάσετε και άλλες πηγές εισόδου
πατώντας το κουμπί επιλογής εισόδου στο τηλεχειριστήριο (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH).
Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα έχουν εισαχθεί καλά.
Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου που είναι συμβατό με τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
(HDCP), ο ήχος μπορεί να μην εξάγεται από το σύστημα ηχείων.
Αλλάξτε τη ρύθμιση του στοιχείου  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] -
[HDMI IN 1]/[HDMI IN 2].
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Το εφέ surround δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση μορφής ήχου, η επεξεργασία ήχου surround ενδέχεται να μη λειτουργεί
αποτελεσματικά. Το εφέ surround ενδέχεται να είναι ανεπαίσθητο, ανάλογα με το πρόγραμμα ή τον δίσκο.
Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή πολυκαναλικού ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση ψηφιακής ακουστικής εξόδου στη
συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της
συνδεδεμένης συσκευής.
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Δεν εξάγεται ήχος από τα προαιρετικά πίσω ηχεία/subwoofer.

Εγκαταστήστε το σύστημα ηχείων, τα προαιρετικά πίσω ηχεία και το subwoofer σε απόσταση 1,5 m και άνω από
έναν δρομολογητή ασύρματου LAN κ.λπ.
Μπορεί να βελτιωθεί, αν αλλάξετε την κατεύθυνση της γωνίας της κεραίας του δρομολογητή ασύρματου LAN.

 Δρομολογητής ασύρματου LAN, κ.λπ.
(a) 1,5 m και άνω

Μπορεί να βελτιωθεί αν ρυθμίσετε στο στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless
Speaker Settings] - [Wireless Playback Quality] στην επιλογή [Connection].
Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF
Channel] στο [Off] και κατόπιν στο [On].
Εάν κάποια συσκευή που δημιουργεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως μια ασύρματη συσκευή LAN ή κάποιος
φούρνος μικροκυμάτων βρίσκεται κοντά, απομακρύνετε το σύστημα ηχείων από τη συσκευή.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των προαιρετικών πίσω ηχείων/subwoofer.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

136



Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Δεν εξάγεται ήχος από κάποια ηχεία.

Κάποια ηχεία ενδέχεται να μην εξάγουν ήχο ανάλογα με το περιεχόμενο ή τη λειτουργία ήχου.
Εάν δεν εξάγεται ήχος από τα προαιρετικά πίσω ηχεία
Πατώντας την επιλογή IMMERSIVE AE για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Immersive Audio Enhancement, το
σύστημα ηχείων κάνει μίξη των ακουστικών σημάτων και ο ήχος εξάγεται από όλα τα ηχεία.

 : Ο ήχος εξάγεται και από το σύστημα ηχείων και από τα προαιρετικά πίσω ηχεία.
 : Όταν η λειτουργία ήχου έχει τεθεί στη λειτουργία [Auto Sound], επιλέγεται αυτόματα η κατάλληλη λειτουργία

ήχου για αναπαραγωγή. Όταν επιλέγεται η λειτουργία [Music], δεν εξάγεται ήχος από τα προαιρετικά πίσω ηχεία.
–: Ο ήχος εξάγεται μόνο από το σύστημα ηχείων. Δεν εξάγεται ήχος από τα προαιρετικά πίσω ηχεία.

Σημείωση
Η λειτουργία Immersive Audio Enhancement είναι πάντα ενεργοποιημένη για ορισμένα ακουστικά σήματα.

Όταν το στοιχείο [Sound Effect] τίθεται στη λειτουργία [Dolby Speaker Virtualizer] ή [DTS Neural:X], η λειτουργία Immersive
Audio Enhancement απενεργοποιείται.

Όταν το στοιχείο [Sound Effect] τίθεται στην επιλογή [Dolby Speaker Virtualizer], ορισμένα ηχεία ενδέχεται να μην εξάγουν
ήχο ανάλογα με το περιεχόμενο εισόδου.

Δεν εξάγεται ήχος από τα προαιρετικά πίσω ηχεία όταν αναπαράγεται ήχος Dual Mono.
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Ακουστικό
σήμα Είσοδος Λειτουργία ήχου

Έξοδος ήχου από τα προαιρετικά
πίσω ηχεία

[Immersive
Audio
Enhancement:
On]

[Immersive
Audio
Enhancement:
Off]

Δικαναλικό
περιεχόμενο

Μουσική υπηρεσία Απενεργοποιημένη –

TV, HDMI1/HDMI2, Bluetooth
Audio, Analog, USB, Home
Network

Music –

Cinema/Standard
Surround

Auto Sound

Πολυκαναλικό
περιεχόμενο Οποιαδήποτε είσοδος

Οποιαδήποτε
λειτουργία
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Η διαδικασία Sound Field Optimization απέτυχε.

Όταν χρησιμοποιείτε τα προαιρετικά πίσω ηχεία, τοποθετήστε τα σε όρθια θέση έτσι ώστε οι ετικέτες στο κάτω μέρος
των ηχείων να έχουν κατεύθυνση προς τα κάτω.
Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία Sound Field Optimization σε ήσυχο περιβάλλον.
Εάν η απόσταση μεταξύ της μπάρας-ηχείο και των προαιρετικών πίσω ηχείων/subwoofer είναι πολύ μικρή ή πολύ
μεγάλη, η διαδικασία Sound Field Optimization δεν μπορεί να εκτελεστεί σωστά. Προσαρμόστε την απόσταση μεταξύ
των ηχείων και εκτελέστε ξανά τη διαδικασία Sound Field Optimization.
Εάν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ των ηχείων ή το μικρόφωνο για τη μέτρηση του ηχείου μπλοκάρεται από κάποιο
εμπόδιο, η διαδικασία Sound Field Optimization δεν μπορεί να εκτελεστεί σωστά. Απομακρύνετε το εμπόδιο που
μπορεί να υπάρχει μεταξύ των ηχείων ή μπροστά από τα ηχεία.
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Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

Δοκιμάστε τα παρακάτω:

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι καλά συνδεδεμένη στη θύρα  (USB).
Ελέγξτε αν η συσκευή USB έχει υποστεί ζημιά.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη.
Αν η συσκευή USB έχει συνδεθεί μέσω διανομέα ή καλωδίου USB, αποσυνδέστε την και συνδέστε τη συσκευή USB
απευθείας στο σύστημα ηχείων.
Αν συνδέσετε ένα WALKMAN® ή smartphone, το εσωτερικό ή το εξωτερικό του μέσο αποθήκευσης (όπως μια κάρτα
μνήμης) ενδέχεται να μην αναγνωριστεί.
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Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων.1.
Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά τη συσκευή USB.2.
Ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων.3.
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Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύζευξης.

Πλησιάστε περισσότερο μεταξύ τους το σύστημα ηχείων και τη συσκευή BLUETOOTH.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ηχείων δεν δέχεται παρεμβολές από ασύρματη συσκευή LAN, άλλες ασύρματες
συσκευές 2,4 GHz ή από φούρνο μικροκυμάτων. Εάν βρίσκεται κοντά κάποια συσκευή που δημιουργεί
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, απομακρύνετε τη συσκευή από το σύστημα ηχείων.
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Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της σύνδεσης BLUETOOTH.

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο είναι αναμμένη.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθεί είναι ενεργοποιημένη, καθώς και ότι είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία BLUETOOTH.
Πλησιάστε περισσότερο μεταξύ τους το σύστημα ηχείων και τη συσκευή BLUETOOTH.
Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης του συστήματος ηχείων και της συσκευής BLUETOOTH. Ενδέχεται να
χρειαστεί να ακυρώσετε πρώτα τη σύζευξη με το σύστημα ηχείων χρησιμοποιώντας τη συσκευή BLUETOOTH.
Οι πληροφορίες σύζευξης ενδέχεται να διαγραφούν. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.

Σχετικό θέμα
Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά
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Ο ήχος της συνδεδεμένης κινητής συσκευής BLUETOOTH δεν εξάγεται από το
σύστημα ηχείων.

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο είναι αναμμένη.
Πλησιάστε περισσότερο μεταξύ τους το σύστημα ηχείων και τη συσκευή BLUETOOTH.
Αν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση κάποια συσκευή που δημιουργεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως μια
συσκευή ασύρματου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή ένας φούρνος μικροκυμάτων, απομακρύνετε τη συσκευή
από το σύστημα ηχείων.
Απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ του συστήματος ηχείων και της συσκευής BLUETOOTH ή
απομακρύνετε το σύστημα ηχείων από το εμπόδιο.
Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
Αλλάξτε τη συχνότητα ασύρματου LAN οποιουδήποτε δρομολογητή ασύρματου LAN ή υπολογιστή που βρίσκεται σε
κοντινή απόσταση στο εύρος 5 GHz.
Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα
Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά
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Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύζευξης.

Πλησιάστε περισσότερο μεταξύ τους το σύστημα ηχείων και τα ακουστικά BLUETOOTH.
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ηχείων δεν δέχεται παρεμβολές από ασύρματη συσκευή LAN, άλλες ασύρματες
συσκευές 2,4 GHz ή από φούρνο μικροκυμάτων. Εάν βρίσκεται κοντά κάποια συσκευή που δημιουργεί
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, απομακρύνετε τη συσκευή από το σύστημα ηχείων.
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Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της σύνδεσης BLUETOOTH.

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο είναι αναμμένη.
Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά BLUETOOTH που πρόκειται να συνδεθούν είναι ενεργοποιημένα, καθώς και ότι είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία BLUETOOTH.
Πλησιάστε περισσότερο μεταξύ τους το σύστημα ηχείων και τα ακουστικά BLUETOOTH.
Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης του συστήματος ηχείων και των ακουστικών BLUETOOTH. Ενδέχεται να
χρειαστεί να ακυρώσετε πρώτα τη σύζευξη των ακουστικών BLUETOOTH με αυτό το σύστημα ηχείων.
Οι πληροφορίες σύζευξης ενδέχεται να διαγραφούν. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.

Σχετικό θέμα
Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά
Ακρόαση ήχου μέσω σύζευξης με ακουστικά
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Δεν εξάγεται ήχος από τα συνδεδεμένα ακουστικά BLUETOOTH.

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης BLUETOOTH στην μπάρα-ηχείο είναι αναμμένη.
Πλησιάστε περισσότερο μεταξύ τους το σύστημα ηχείων και τα ακουστικά BLUETOOTH.
Αν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση κάποια συσκευή που δημιουργεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως μια
συσκευή ασύρματου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή ένας φούρνος μικροκυμάτων, απομακρύνετε τη συσκευή
από το σύστημα ηχείων.
Απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο μεταξύ του συστήματος ηχείων και των ακουστικών BLUETOOTH ή
απομακρύνετε το σύστημα ηχείων από το εμπόδιο.
Αλλάξτε τη θέση των συνδεδεμένων ακουστικών BLUETOOTH.
Αλλάξτε τη συχνότητα ασύρματου LAN οποιουδήποτε δρομολογητή ασύρματου LAN ή υπολογιστή που βρίσκεται σε
κοντινή απόσταση στο εύρος 5 GHz.
Αυξήστε τη ένταση των συνδεδεμένων ακουστικών BLUETOOTH.
Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Wireless Playback Quality] στην
επιλογή [LDAC Stable Connection (Auto)] ή [SBC Stable Connection (Auto)].
Κάποια είδη περιεχομένου ενδέχεται να μην εξάγονται λόγω προστασίας περιεχομένου.

Σχετικό θέμα
Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της κινητής συσκευής που συνδέεται για πρώτη φορά
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Η σύνδεση BLUETOOTH με τα ακουστικά διακόπτεται.

Κατά τη χρήση του Chromecast built-in, τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα ηχείων μέσω της
λειτουργίας BLUETOOTH.
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Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ή η σύνδεση δικτύου είναι
ασταθής.

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου LAN είναι ενεργοποιημένος.
Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και τις ρυθμίσεις δικτύου.
Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης (συμπεριλαμβανομένου του υλικού του τοίχου), τις συνθήκες λήψης των
ραδιοκυμάτων ή τα εμπόδια μεταξύ του συστήματος ηχείων και του δρομολογητή ασύρματου LAN, η εμβέλεια
επικοινωνίας ενδέχεται να είναι μικρότερη. Πλησιάστε πιο κοντά μεταξύ τους το σύστημα ηχείων και τον δρομολογητή
ασύρματου LAN.
Οι συσκευές που χρησιμοποιούν ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι συσκευές
BLUETOOTH ή ψηφιακές ασύρματες συσκευές, ενδέχεται να παρεμποδίζουν την επικοινωνία. Απομακρύνετε το
σύστημα ηχείων από αυτές τις συσκευές ή απενεργοποιήστε τις.
Η σύνδεση ασύρματου LAN μπορεί να γίνει ασταθής ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται, ειδικά κατά τη
χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH του συστήματος ηχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, προσαρμόστε το περιβάλλον
όπου γίνεται η χρήση.
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Ο δρομολογητής ασύρματου LAN που επιθυμείτε δεν εμφανίζεται στη λίστα
ασύρματων δικτύων.

Πατήστε το OPTIONS στο τηλεχειριστήριο για να ενημερωθεί η λίστα. Αν και πάλι δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του
δρομολογητή ασύρματου LAN που επιθυμείτε, επιλέξτε [New connection registration] από τη λίστα δικτύων και στη
συνέχεια εισαγάγετε ένα όνομα δικτύου (SSID) μη αυτόματα.
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Δεν μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα ηχείων στο διαδίκτυο.

Ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση LAN.
Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του δρομολογητή ασύρματου LAN.
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Το τηλεχειριστήριο του συστήματος ηχείων δεν λειτουργεί.

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στην μπάρα-ηχείο.
Απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο βρίσκεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του συστήματος ηχείων.
Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με νέες εάν έχουν εξαντληθεί.
Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το σωστό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Σχετικό θέμα
Μπάρα-ηχείο
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Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να λυθεί ενεργοποιώντας τη λειτουργία αναμεταδότη υπερύθρων.

Σχετικό θέμα
Όταν δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
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Δεν ακούγεται καθόλου ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής έντασης από το
προαιρετικό ηχείο.

Πατήστε το SW  (ένταση subwoofer) + στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση του subwoofer ή
πατήστε το REAR  (ένταση πίσω ηχείων) + για να αυξήσετε την ένταση των πίσω ηχείων.
Ελέγξτε την κατάσταση ασύρματης σύνδεσης στο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless
Speaker Settings] - [Check wireless connection].
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία νύχτας.
Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF
Channel] από [Off] σε [On], ενδέχεται να χρειαστεί 1 λεπτό για την εξαγωγή του ήχου.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των προαιρετικών πίσω ηχείων/subwoofer.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

152



Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Ο ήχος διακόπτεται ή υπάρχουν παράσιτα.

Αν υπάρχει κοντά κάποια συσκευή η οποία παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως ασύρματο LAN ή φούρνος
μικροκυμάτων σε χρήση, απομακρύνετε το προαιρετικό ηχείο και το σύστημα ηχείων από αυτή.
Αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ανάμεσα στο προαιρετικό ηχείο και στο σύστημα ηχείων, μετακινήστε το ή απομακρύνετέ
το.
Τοποθετήστε το προαιρετικό ηχείο και το σύστημα ηχείων όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.
Αλλάξτε τη ρύθμιση  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF
Channel] σε [Off] και στη συνέχεια θέστε την ξανά στο [On].
Αλλάξτε τη σύνδεση δικτύου της τηλεόρασης ή της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc από ασύρματη σε
ενσύρματη.
Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] -
[Wireless Playback Quality] στην επιλογή [Connection].
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Το Ρυθμιστικό για HDMI δεν λειτουργεί σωστά.

Ελέγξτε τη σύνδεση με το σύστημα ηχείων.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
Περιμένετε λίγο και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά. Εάν αποσυνδέσετε το σύστημα ηχείων από την πρίζα, χρειάζεται
λίγη ώρα μέχρι να είναι δυνατό να γίνουν χειρισμοί. Περιμένετε τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια
δοκιμάστε ξανά.
Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα ηχείων υποστηρίζουν τη λειτουργία Ρυθμιστικό για
HDMI.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα ηχείων. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας.
Ο τύπος και ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν από τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI
περιορίζεται από το πρότυπο HDMI CEC ως εξής:

Συσκευές εγγραφής (συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc, DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές
Συσκευές αναπαραγωγής (συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές (το σύστημα
ηχείων χρησιμοποιεί μία εξ αυτών)
Συσκευές δέκτη: έως 4 συσκευές
Σύστημα ήχου (δέκτης/ακουστικά): έως 1 συσκευή (χρησιμοποιείται από το σύστημα ηχείων)

Σχετικό θέμα
Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με ARC/eARC
Σύνδεση τηλεόρασης που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία ARC/eARC

Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 2K/4K

Σύνδεση συσκευής ήχου/εικόνας (AV) συμβατής με τη μορφή βίντεο 8K

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Η ένδειξη [PRTCT] αναβοσβήνει στην μπροστινή οθόνη για 5 δευτερόλεπτα και το
σύστημα ηχείων απενεργοποιείται.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τις οπές
εξαερισμού του συστήματος ηχείων.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Στην μπροστινή οθόνη αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις [PRTCT], [PUSH], το
όνομα του ηχείου ([SUB], [RL] ή [RR]) και η ένδειξη [POWER].

Πατήστε το κουμπί  (τροφοδοσία) στο αντίστοιχο ηχείο ([SUB]: προαιρετικό subwoofer, [RL]: προαιρετικό πίσω
αριστερό ηχείο, [RR]: προαιρετικό πίσω δεξί ηχείο) για να το απενεργοποιήσετε. Για το προαιρετικό πίσω ηχείο,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και στη συνέχεια πραγματοποιήστε επανεκκίνηση
του συστήματος ηχείων. Για το προαιρετικό subwoofer, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου
ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τις οπές εξαερισμού του προαιρετικού subwoofer και στη συνέχεια
πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του συστήματος ηχείων. Εάν συνδεθούν ξανά σωστά, η ένδειξη στην μπροστινή
οθόνη επιστρέφει στην κανονική κατάσταση.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

156



Οδηγός βοήθειας

Soundbar
HT-A7000

Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ οι ενδείξεις [HIGH], [TEMP] και [ERROR]
για 2 δευτερόλεπτα η καθεμία, στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
[STANDBY] και κατόπιν το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται.

Εντοπίζεται υψηλή θερμοκρασία στο σύστημα ηχείων. Πατήστε το κουμπί  (τροφοδοσία) για να
πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του συστήματος ηχείων.
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Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [BT TX].

Ρυθμίστε το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Mode] στην επιλογή
[Receiver]. Στην μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [BT TX], αν το στοιχείο [Bluetooth Mode] έχει ρυθμιστεί στην
επιλογή [Transmitter].

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οι αισθητήρες της τηλεόρασης δεν λειτουργούν σωστά.

Η μπάρα-ηχείο ενδέχεται να εμποδίζει ορισμένους αισθητήρες (όπως τον αισθητήρα φωτεινότητας), τον δέκτη του
τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας ή τον πομπό για γυαλιά 3D (υπέρυθρη μετάδοση) μιας τηλεόρασης 3D που
υποστηρίζει τη σύστημα υπέρυθρων γυαλιών 3D ή της ασύρματης επικοινωνίας. Απομακρύνετε την μπάρα-ηχείο
από την τηλεόραση εντός ενός εύρους που επιτρέπει τη σωστή λειτουργία αυτών των εξαρτημάτων. Για την
τοποθεσία των αισθητήρων και του δέκτη του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.
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Οι ασύρματες λειτουργίες (ασύρματο LAN, λειτουργία BLUETOOTH ή προαιρετικό
subwoofer/προαιρετικά πίσω ηχεία) είναι ασταθείς.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πέραν της τηλεόρασης κοντά στο σύστημα ηχείων.
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Πραγματοποιείται ξαφνικά αναπαραγωγή μουσικής με την οποία δεν είστε
εξοικειωμένοι.

Ενδέχεται να έχει πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή της προεγκατεστημένης δειγματικής μουσικής. Πατήστε το 
(επιλογή εισόδου) στην μπάρα-ηχείο για να σταματήσει η αναπαραγωγή.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ή το στοιχείο [Advanced
Settings] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί./Όταν πατάτε το κουμπί τροφοδοσίας, στην
μπροστινή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [.DEMO] και το σύστημα ηχείων δεν μπορεί
να απενεργοποιηθεί.

Ενδέχεται το σύστημα ηχείων να είναι σε λειτουργία επίδειξης. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία επίδειξης,
πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσία) και το
κουμπί – (ένταση) στην μπάρα-ηχείο για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του Spotify με το κουμπί MUSIC SERVICE ή δεν είναι
δυνατή η αναπαραγωγή.

Αναπαραγάγετε μουσική από το Spotify στο σύστημα ηχείων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Spotify Connect στην
εφαρμογή Spotify της κινητής συσκευής.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Το σύστημα ηχείων πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

Όταν συνδέεται σε τηλεόραση με ανάλυση διαφορετική από αυτήν του συστήματος ηχείων, το σύστημα ηχείων
ενδέχεται να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση προκειμένου να πραγματοποιήσει επαναφορά της ρύθμισης εξόδου
εικόνας.
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Επαναφορά του συστήματος ηχείων

Εάν το σύστημα ηχείων εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων ως
εξής.

Για να ακυρώσετε την επαναφορά
Επιλέξτε [Cancel] στο βήμα 5.

Αν δεν είναι δυνατή η επαναφορά με χρήση του μενού "Αρχική"
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσία) και το κουμπί – (ένταση) στην μπάρα-ηχείο για πάνω από 5
δευτερόλεπτα.
Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.

Σημείωση
Όταν πραγματοποιείται επαναφορά, ενδέχεται να χαθεί η σύνδεση με το προαιρετικό subwoofer και τα προαιρετικά πίσω ηχεία.
Σε αυτήν τη περίπτωση, συνδέστε τα ξανά ανατρέχοντας στις οδηγίες λειτουργίας τους.
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Πατήστε το HOME.

Το μενού "Αρχική" εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

1

Επιλέξτε  [Setup] - [Advanced Settings] στο μενού "Αρχική".2

Επιλέξτε [Resetting].3

Επιλέξτε το στοιχείο μενού που επιθυμείτε να επαναφέρετε.4

Επιλέξτε [Start].5
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Τύποι αρχείων ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής

Σημείωση

Η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων ενδέχεται να μην είναι δυνατή ανάλογα με τη μορφή, την κωδικοποίηση, τη συνθήκη
εγγραφής ή άλλες συνθήκες.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε υπολογιστή.

Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η γρήγορη προώθηση ή η γρήγορη επαναφορά σε ορισμένα αρχεία.

Το σύστημα ηχείων δεν αναπαράγει κωδικοποιημένα αρχεία, όπως DRM.

Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να αναγνωρίσει έναν αρχείο/ένα φάκελο ανάλογα με το όνομα/τα μετα-δεδομένα.

Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτό το σύστημα ηχείων.

Το σύστημα ηχείων μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές Mass Storage Class (MSC) (όπως μια μνήμη flash).
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Κωδαποκωδικοποιητής Επέκταση

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

Το σύστημα ηχείων δεν αναπαράγει αρχεία με κωδικοποίηση DST.*
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Υποστηριζόμενες μορφές ήχου εισόδου

Οι υποστηριζόμενες μορφές ήχου διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση εισόδου στο σύστημα ηχείων. Το "  "
υποδεικνύει την υποστηριζόμενη μορφή ήχου και το "–" υποδεικνύει τις μη υποστηριζόμενες μορφές ήχου στον
παρακάτω πίνακα.

Σημείωση
Η υποδοχή HDMI IN 1/HDMI IN 2 δεν υποστηρίζει μορφές ήχου που περιέχουν προστασία από αντιγραφή, όπως τις μορφές
Super Audio CD ή DVD-Audio.
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Μορφή Είσοδος HDMI
1/2

Είσοδος TV
(eARC)

Είσοδος TV
(ARC)

Είσοδος TV
(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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Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο HDMI

Οι μορφές βίντεο που υποστηρίζει αυτό το σύστημα ηχείων είναι οι εξής.
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

Σχετικά με τη ρύθμιση [HDMI Signal Format]
Όταν το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] έχει ρυθμιστεί στην
επιλογή [Enhanced format (4K120, 8K)], μπορούν να εξαχθούν όλες οι μορφές βίντεο που υποστηρίζονται από αυτό το
σύστημα ηχείων.
Όταν το στοιχείο [HDMI Signal Format] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Enhanced format], η μορφή βίντεο περιορίζεται στα
4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 κ.λπ.
Όταν το στοιχείο [HDMI Signal Format] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Standard format], η μορφή βίντεο περιορίζεται στα
4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz κ.λπ.

Σχετικά με το καλώδιο HDMI που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI που παρέχεται για τη σύνδεση με μια τηλεόραση.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας που υποστηρίζει 48 Gbps, αυτό υποστηρίζει όλες τις
μορφές βίντεο που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα ηχείων.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο υψηλής ταχύτητας Premium HDMI με Ethernet που υποστηρίζει 18 Gbps, αυτό
υποστηρίζει μορφές βίντεο έως 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 κ.λπ.

Σχετικά με το σήμα 3D
Η ακόλουθη μορφή βίντεο είναι συμβατή με σήμα 3D στη μορφή πλάι-πλάι (side-by-side).

1080i 50/60 Hz

Οι ακόλουθες μορφές βίντεο είναι συμβατές με σήμα 3D στη μορφή στοιβάγματος καρέ (frame packing) και πάνω-κάτω
(top-and-bottom).

1080p 24 Hz
720p 50/60 Hz

Σχετικά με το κουμπί OPTIONS και την προβολή οθόνης (OSD) του συστήματος ηχείων
Στην περίπτωση των ακόλουθων σημάτων, το κουμπί OPTIONS δεν λειτουργεί και η προβολή οθόνης (OSD) του
συστήματος ηχείων δεν εμφανίζεται.

Το σήμα με ανάλυση 4096 × 2160p
Το σήμα 3D στη μορφή πλάι-πλάι (side-by-side) ή στη μορφή πάνω-κάτω (top-and-bottom)

Σημειώσεις για την υποδοχή HDMI και τις συνδέσεις HDMI

Χρησιμοποιήστε ένα εγκεκριμένο καλώδιο HDMI.
Δεν συνιστούμε τη χρήση καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI.
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Τα ακουστικά σήματα (συχνότητα δειγματοληψίας, μήκος bit κ.λπ.) που μεταδίδονται από υποδοχή HDMI ενδέχεται
να συμπιέζονται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν αλλάξει η συχνότητα δειγματοληψίας ή ο αριθμός των καναλιών των σημάτων
εξόδου ήχου από τη συσκευή αναπαραγωγής.
Όταν το στοιχείο  [Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI Settings] - [Video output for PIP/PBP-displayed TV] έχει
ρυθμιστεί στο [On] και έχει επιλεγεί η είσοδος της τηλεόρασης, τα σήματα βίντεο μέσω της υποδοχής HDMI IN 1 ή
HDMI IN 2 εξάγονται από την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).
Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει το "TRILUMINOS".
Όλες οι υποδοχές HDMI IN 1, HDMI IN 2 και HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) υποστηρίζουν τη μετάδοση 4K 120p ή 8K,
HDCP2.2 και HDCP2.3(*1), χρωματικούς χώρους εύρους BT.2020(*2) και διέλευση περιεχομένου HDR (High
Dynamic Range)(*3).
Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση με ανάλυση διαφορετική από αυτήν του συστήματος ηχείων, το σύστημα ηχείων
μπορεί να επανεκκινηθεί για να γίνει επαναφορά της ρύθμισης εξόδου εικόνας.
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Το HDCP2.2 και το HDCP2.3 αποτελούν νέα βελτιωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που χρησιμοποιείται για την
προστασία περιεχομένου, όπως είναι οι ταινίες 4K. Αν η συσκευή είναι συμβατή με HDCP2.2 ή HDCP2.3, μπορείτε να παρακολουθείτε
περιεχόμενο ακόμα και αν η έκδοση HDCP διαφέρει, για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας τηλεόρασης συμβατής με HDCP2.2 και μιας
συσκευής 4K συμβατής με HDCP2.3.

*1

Ο χρωματικός χώρος BT.2020 είναι ένα νέο ευρύτερο χρωματικό πρότυπο που ορίζεται για τηλεοπτικά συστήματα εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας
κ.λπ.

*2

Το HDR είναι μια αναδυόμενη μορφή βίντεο που μπορεί να προβάλει μεγαλύτερο εύρος επιπέδων φωτεινότητας. Το σύστημα ηχείων είναι
συμβατό με HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) και Dolby Vision.

*3
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Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH

Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται με απόσταση περίπου 10 μέτρων (χωρίς εμπόδια) μεταξύ
τους. Το αποτελεσματικό εύρος επικοινωνίας ενδέχεται να μειωθεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες.

Όταν μεταξύ των συσκευών που είναι συνδεδεμένες μέσω BLUETOOTH υπάρχει κάποιος άνθρωπος, κάποιο
μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο
Τοποθεσίες όπου βρίσκεται εγκατεστημένο ασύρματο LAN
Κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων σε χρήση
Τοποθεσίες όπου προκύπτουν άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Οι συσκευές BLUETOOTH και τα ασύρματα LAN (IEEE 802.11 b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων
(2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με δυνατότητα ασύρματου LAN,
ενδέχεται να προκύψουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο ρυθμό
μεταφοράς δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί αυτό, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις:

Χρησιμοποιήστε το σύστημα ηχείων σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη συσκευή ασύρματου LAN.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή ασύρματου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH εντός 10 μέτρων.
Τοποθετήστε το σύστημα ηχείων και τη συσκευή BLUETOOTH όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.

Η μετάδοση ραδιοκυμάτων από αυτό το σύστημα ηχείων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία
ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία,
απενεργοποιείτε πάντα αυτό το σύστημα ηχείων και τη συσκευή BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες:

Σε ξενοδοχεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε μέρος όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα
αέρια
Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς

Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με την τεχνική προδιαγραφή
BLUETOOTH για τη διασφάλιση ασφαλούς σύνδεσης κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση τεχνολογίας
BLUETOOTH. Ωστόσο, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να είναι ανεπαρκής ανάλογα με το περιεχόμενο των ρυθμίσεων
και άλλους παράγοντες, συνεπώς, πρέπει πάντα να είστε προσεκτικοί κατά την επικοινωνία με χρήση τεχνολογίας
BLUETOOTH.
Η Sony δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν ζημιές ή άλλες απώλειες που θα προκύψουν από διαρροή
πληροφοριών κατά την επικοινωνία με χρήση τεχνολογίας BLUETOOTH.
Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα εγγυημένη με όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο
προφίλ με αυτό το σύστημα ηχείων.
Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα ηχείων πρέπει να πληρούν την προδιαγραφή
BLUETOOTH που καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση. Ωστόσο,
ακόμα και αν μια συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις
στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, καθώς και διαφορετική προβολή ή λειτουργία.
Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να διακόπτεται ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα ηχείων, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις περιβάλλουσες συνθήκες.

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με το σύστημα ηχείων, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Οδηγός βοήθειας
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Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Αυτό το σύστημα ηχείων περιλαμβάνει το Dolby(*) Digital και το DTS(**) Digital Surround System.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα αποτελούν σήματα κατατεθέντα που κατέχονται από την Bluetooth SIG,
Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Sony Corporation υπόκειται σε άδεια. Τα λοιπά εμπορικά
σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Google, Google Play, Google Home και Chromecast built-in είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το
Google Assistant δεν διατίθεται σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

Οι επωνυμίες Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η χρήση του σήματος Works with Apple σημαίνει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με την
τεχνολογία που ορίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα επιδόσεων της
Apple.

Το λογότυπο "BRAVIA" αποτελεί εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Η επωνυμία WALKMAN® και το λογότυπο WALKMAN® είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

Το "PlayStation" αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Sony Interactive Entertainment Inc.

Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας παραχωρούνται με άδεια από την
Fraunhofer IIS και την Thomson.

Το Windows Media αποτελεί είτε εμπορικό σήμα κατατεθέν είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή
διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft ή
εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft.

Οι επωνυμίες Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® και Wi-Fi Alliance® είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.

Οι επωνυμίες Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ και WPA2™ είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.

Η επωνυμία LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
Το σύστημα LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που έχει αναπτυχθεί από τη Sony και επιτρέπει τη
μετάδοση ηχητικού περιεχομένου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμη και μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αντίθεση με
άλλες τεχνολογίες κωδικοποίησης συμβατές με Bluetooth, όπως το SBC, το σύστημα LDAC λειτουργεί χωρίς μετατροπή
του ηχητικού περιεχομένου Hi-Res(*), και επιτρέπει, σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, τη μετάδοση περίπου τριπλάσιων
δεδομένων(**) μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με απαράμιλλη ποιότητα ήχου, χάρη στην αποτελεσματική
κωδικοποίηση και τις βελτιστοποιημένες δυνατότητες δημιουργίας πακέτων.

Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Τo Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.

*

Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://patents.dts.com. 
Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας από την DTS, Inc. Οι επωνυμίες DTS, DTS:X και το λογότυπο DTS:X είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά
σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. © 2020 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

**
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Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό που υπόκειται στη Δημόσια άδεια γενικής χρήσης (GNU General Public License -
"GPL") ή στην Ελάσσονα δημόσια άδεια γενικής χρήσης (GNU Lesser General Public License - "LGPL"). Αυτές οι άδειες
χρήσης κατοχυρώνουν στους πελάτες το δικαίωμα απόκτησης, τροποποίησης και αναδιανομής του πηγαίου κώδικα
σύμφωνα με τους όρους τη σχετικής άδειας GPL ή LGPL.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη GPL, την LGPL και τις άλλες άδειες χρήσης λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα [Software
License Information], που βρίσκεται στη θέση  [Setup] - [Advanced Settings] - [System Settings] στο προϊόν.

Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο του σχετικού πηγαίου κώδικα που απαιτείται βάσει της άδειας χρήσης GPLv2 (και
άλλων αδειών χρήσης) στη διεύθυνση https://oss.sony.net/Products/Linux

Μπορείτε να λάβετε τον πηγαίο κώδικα που απαιτείται από την άδεια χρήσης GPLv2 σε φυσικό μέσο από εμάς για μια
περίοδο τριών ετών μετά την τελευταία αποστολή αυτού του προϊόντος, υποβάλλοντας ένα αίτημα μέσω της φόρμας που
είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://oss.sony.net/Products/Linux
Αυτή η προσφορά ισχύει για όλους τους αποδέκτες αυτών των πληροφοριών.

Σημειώστε ότι η Sony δεν απαντά σε τυχόν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.

Η επωνυμία "DSEE Extreme" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Το "TRILUMINOS" και το λογότυπο "TRILUMINOS" αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

Το λογισμικό Spotify υπόκειται σε άδειες τρίτων, τις οποίες μπορείς να δεις εδώ:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Η επωνυμία Spotify και τα λογότυπα Spotify είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου εταιρειών Spotify.(*)

Οι επωνυμίες Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των
θυγατρικών της.

Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

5-024-837-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

εξαιρούνται περιεχόμενα μορφής DSD*
σε σχέση με το σύστημα SBC (Subband Coding) όταν επιλέγεται ρυθμός μετάδοσης bit 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz)**

Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.*
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