
Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Utilizați acest manual dacă întâmpinați probleme sau aveți întrebări.

Pornire

Verificarea conținutului pachetului

Componente și comenzi

Căști WH-L600R

Procesor TMR-L600

Alimentare

Încărcarea căștilor/Conectarea procesorului la priza de perete

Pornirea procesorului

Setarea procesorului la modul standby

Oprirea procesorului

Pornirea căștilor

Oprirea căștilor

Efectuarea conexiunilor
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Note privind conexiunile HDMI

Ce este ARC?

Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC

Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC (conectarea la un TV cu un cablu digital
optic)

Exemplu de conexiune 3: conectarea la TV utilizând un cablu audio analogic (comercializat separat)

Note privind conexiuni

La conectarea utilizând mufa OPTICAL IN (intrare audio digitală optică)

Experiența plăcută a divertismentului audio și video

Vizionarea programelor TV

Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul

Utilizarea eficace a dispozitivelor HDMI

Setările de ieșire audio ale dispozitivelor conectate

Când ați terminat de utilizat sistemul

Selectarea efectelor audio

Setarea modului de redare (butonul SOUND FIELD)

Setarea decodorului matricei (comutatorul MATRIX)

Selectarea unui interval dinamic (comutator COMPRESSION)

Altele

Format audio acceptat de procesor

Semnale sonore de avertizare și semnale sonore de funcționare ale căștilor

Funcția de oprire automată

Informații importante

Măsuri de precauție

Căști și pernițe

Aria de transmisiune a semnalului RF

Efectul de sunet surround

Despre curățare

Drepturi de autor

Site-uri web de asistență clienți
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Depanare

Cum pot rezolva o problemă?

Cuprins pentru simptome și cauze posibile

Sunet

Sunetul TV-ului nu este emis din căști

Sunetul altor dispozitive decât TV-ul nu este emis din căști

Comutatorul CTRL FOR HDMI este setat la „ON” dar volumul căștilor nu poate fi reglat din telecomanda TV-ului.

Sunet distorsionat sau intermitent (uneori cu zgomot)

Nivel redus al sunetului

Efectul de sunet surround nu este obținut

Semnalul audio nu este redat în formatul audio dorit.

Se aud semnale sonore de la căști.

Nu se obține sunetul surround pe 7.1 canale.

Alimentarea/Încărcarea

Procesorul nu pornește chiar dacă TV-ul este pornit.

Bateria nu poate fi încărcată; indicatorul de încărcare se aprinde intermitent.

Procesorul nu se oprește chiar dacă TV-ul este oprit.

Procesorul se oprește atunci când opriți TV-ul.

Altele

Configurarea funcției de LAN wireless a TV-ului este complexă.

Controlul pentru funcția HDMI nu funcționează corect.

Dacă sistemul nu funcționează corect
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Verificarea conținutului pachetului

După ce ați desfăcut ambalajul, verificați dacă toate elementele de pe listă sunt incluse în ambalaj. Dacă lipsesc anumite
elemente, contactați dealerul.
Numerele din ( ) arată cantitatea elementelor.

Procesor digital surround (1)
Căști stereo fără fir (1)
Adaptor de c.a. (pentru procesor, 12 V c.c.) (1)
Cablu de alimentare cu c.a. (1) (*)
Cablu digital optic (mufă optică dreptunghiulară × mufă optică dreptunghiulară, 1,5 m) (1)
Instrucțiuni de utilizare (1 set)
Ghid de referință (1 set)
Alte documente (1 set) (*)

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Este posibil să nu fie inclus în unele țări sau regiuni.*
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Căști WH-L600R

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Terminal de încărcare 
Puneți căștile pe procesor, aliniind fiecare dintre terminalele de încărcare, pentru încărcarea căștilor.

1.

Punct tactil (pentru a distinge partea stângă) 
Asigurați-vă că potriviți părțile stânga  și dreapta  ale căștilor cu urechile.

2.

Indicator de alimentare/încărcare 
Acest indicator se aprinde verde când alimentarea este pornită și se aprinde roșu în timp ce căștile se încarcă.

3.

Buton POWER (alimentare) 
Apăsați butonul aproximativ 2 secunde pentru a porni sau a opri căștile.

4.

Buton VOL (volum) +/- 
Reglează volumul.

5.

Buton SOUND FIELD 
Permite selectarea unui mod de redare.

6.
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Procesor TMR-L600

Comutator GAIN 
Reglează amplificarea semnalelor de intrare audio analogice.

1.

Mufă AUDIO IN 
Intrare pentru semnale audio analogice.

2.

Mufă OPTICAL IN 
Intrare pentru semnale audio optice.

3.

Mufă HDMI (ARC) 
Intrare pentru semnale HDMI. Această mufă este compatibilă cu ARC (Audio Return Channel).

4.

Mufă DC IN 12V 
Conectați adaptorul de c.a. inclus la această mufă.

5.

Terminal de încărcare 
Puneți căștile pe procesor, aliniind fiecare dintre terminalele de încărcare, pentru încărcarea căștilor.

6.

Buton  (alimentare)/Indicator de alimentare 
Procesorul pornește sau, alternativ, intră în modul standby când apăsați butonul. Apăsați butonul, timp de cel puțin 3
secunde, pentru a opri complet procesorul (oprire alimentare).  
Acest indicator se aprinde alb când alimentarea este pornită, portocaliu în modul de așteptare și se stinge când
alimentarea este oprită.

7.

Buton SOUND FIELD 
Permite selectarea unui mod de redare.

8.
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Buton INPUT 
Permite selectarea unei intrări.

9.

Indicatori DECODE INFO 
Indicatorul decodorului selectat se aprinde.

10.

Indicatori SOUND FIELD 
Indicatorul modului de redare selectat se aprinde.

11.

Indicatori INPUT 
Indicatorul intrării selectate se aprinde.

12.

Comutator CTRL FOR HDMI 
Activează sau dezactivează controlul pentru funcția HDMI. 
Setați comutatorul la ON atunci când procesorul este conectat la mufa HDMI (ARC) de pe TV cu un cablu HDMI.

13.

Comutator MATRIX 
Activează sau dezactivează funcția decodorului de matrice*. 

14.

Decodorul matricei extinde semnalele de intrare audio într-un format multi-canal de până la 7.1 canale. Este activată opțiunea când
comutatorul MATRIX este setat la „ON” și modul de redare este CINEMA, GAME sau SPORTS.

*

Comutator COMPRESSION 
Permite selectarea unui interval dinamic.

15.
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Încărcarea căștilor/Conectarea procesorului la priza de perete

Căștile au o baterie reîncărcabilă litiu-ion, care trebuie încărcată înainte de a utiliza căștile prima oară.

Conectați procesorul la priza de perete cu adaptorul de c.a. inclus.

A: adaptor de c.a. (inclus)
B: la priza de perete

1

Forma adaptorului de c.a. diferă în funcție de țară sau regiune.*

Puneți căștile pe terminalul de încărcare al procesorului. 
Puteți încărca căștile independent de orientarea stângă sau dreaptă.

A: indicatorul de încărcare este aprins roșu în timpul încărcării.
B: indicatorul de încărcare se stinge atunci când încărcarea este completă.

2
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Timpul de încărcare și utilizare

 
Încărcați bateria căștilor în următoarele situații.

Se aude un semnal sonor lung (de aproximativ 2 secunde) și căștile se opresc.
Indicatorul de alimentare/încărcare al căștilor are luminozitate redusă sau nu se aprinde.
Sunetul este întrerupt.

Notă
Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Dacă încărcați în afara intervalului de temperatură
recomandată, indicatorul de încărcare se aprinde intermitent și bateria nu poate fi încărcată.

Butonul POWER (alimentare) de pe căști și butonul  (alimentare) de pe procesor nu sunt disponibile în timpul încărcării.

Dacă nu folosiți căștile pentru o perioadă lungă de timp, durata de viață a bateriei reîncărcabile se poate scurta. Aceasta se
poate îmbunătăți dacă repetați procesul de încărcare și descărcare de mai multe ori.

Dacă depozitați căștile pentru perioade mai lungi de un an, încărcați bateria o dată pe an pentru a preveni supra-descărcarea.

Dacă durata pe care puteți folosi căștile a devenit extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă.
Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.

Subiect asociat
Căști WH-L600R

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Când indicatorul de încărcare se oprește, deconectați căștile de la procesor.3

Timpul de încărcare aproximativ Durată aproximativă de utilizare*1

6 ore*2 17 ore*3

20 de minute*4 2 ore*3

La 1 kHz, putere de 1 mW + 1 mW*1
Timpul necesar pentru încărcarea completă a unei baterii descărcate*2
Durata poate varia în funcție de temperatură sau de condițiile de utilizare.*3
Timpul necesar pentru a încărca o baterie descărcată*4
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Pornirea procesorului

Sugestie

În timp ce alimentarea procesorului este oprită (indicatorul de alimentare este stins), procesorul pornește sau, alternativ, intră în
modul standby când apăsați butonul  (alimentare).

Când căștile sunt pornite în timp ce procesorul este în modul standby, pornește și procesorul.

Notă
Dacă procesorul a fost oprit (indicatorul de alimentare nu este aprins), acesta nu pornește când porniți căștile. Apăsați butonul 

 (alimentare) de pe procesor pentru a porni procesorul.

Subiect asociat
Procesor TMR-L600

Oprirea procesorului

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Deconectați căștile de la procesor.

Indicatorul de alimentare al procesorului se aprinde alb și procesorul pornește automat.

De asemenea, puteți porni procesorul prin apăsarea butonului  (alimentare) când căștile nu sunt așezate pe
terminalul de încărcare al procesorului.

1
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Setarea procesorului la modul standby

Funcția procesorului de economisire a energiei
Procesorul intră automat în modul standby când opriți căștile și nu utilizați procesorul timp de aproximativ 5 minute.

Sugestie

Procesorul pornește sau, alternativ, intră în modul standby când apăsați butonul  (alimentare).

Când căștile sunt oprite în timp ce alimentarea procesorului și a căștilor este activă, procesorul intră în modul standby.

Subiect asociat
Pornirea procesorului

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Apăsați scurt butonul  (alimentare) fără a așeza căștile pe terminalul de încărcare al procesorului.

Indicatorul de alimentare se aprinde portocaliu.

1
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Oprirea procesorului

Puteți reduce consumul de energie al sistemului dacă nu-l veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp, dacă este
necesar.

Sugestie
Când procesorul și căștile sunt pornite, dacă nu este introdus niciun semnal în mufa de intrare selectată și nu se efectuează nicio
operațiune pe sistem timp de cel puțin 20 de minute, procesorul se oprește automat. (Poate dura cel puțin 20 de minute sau este
posibil să nu funcționeze din cauza zgomotului.)

Subiect asociat
Pornirea procesorului

Setarea procesorului la modul standby
Utilizarea eficace a dispozitivelor HDMI

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Puneți căștile pe terminalul de încărcare al procesorului.

Indicatorul de alimentare al procesorului se stinge.

Când căștile nu sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului, puteți să opriți procesorul și prin apăsarea,
timp de cel puțin 3 secunde, a butonului  (alimentare) al procesorului până când indicatorul de alimentare se
oprește.

1
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Pornirea căștilor

Subiect asociat
Oprirea căștilor

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Deconectați căștile de la procesor și apăsați, timp de aproximativ 2 secunde, butonul POWER (alimentare)
de pe căști.

Indicatorul de alimentare/încărcare se aprinde verde.

1
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Oprirea căștilor

Funcția căștilor de economisire a energiei
Căștile se opresc automat în următoarele situații.

La 5 minute după ce procesorul intră în modul de standby sau în cazul în care căștile nu pot primi semnale de la
procesor.
Nivelul bateriei căștilor este redus.

Subiect asociat
Pornirea procesorului

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Puneți căștile pe terminalul de încărcare al procesorului.

Căștile sunt oprite și indicatorul de alimentare/încărcare se aprinde roșu.

De asemenea, puteți opri căștile prin apăsarea continuă, timp de aproximativ 2 secunde, a butonului POWER
(alimentare) de pe căști. (Indicatorul de alimentare/încărcare se stinge.)

1
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Note privind conexiunile HDMI

Utilizați un cablu HDMI autorizat. Utilizați un cablul HDMI de mare viteză de la Sony care acceptă ethernet cu sigla
tipului de cablu aplicată.
Dacă nu se emite sunetul dispozitivului, verificați setarea dispozitivului conectat prin cablul HDMI. 
De asemenea, consultați „Sunetul TV-ului nu este emis din căști” și „Sunetul altor dispozitive decât TV-ul nu este
emis din căști”.
Este posibil ca semnalele audio (frecvența de eșantionare, lungimea biților etc.) transmise de la o mufă HDMI să fie
anulate de dispozitivul conectat.
Sunetul poate fi întrerupt când frecvența de eșantionare sau numărul de canale al semnalelor de ieșire audio de la
dispozitivul de redare sunt modificate.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

15



Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Ce este ARC?

Sistemul acceptă Audio Return Channel (ARC). Funcția ARC trimite sunetul TV-ului de la mufa de intrare HDMI a TV-ului
la un dispozitiv AV (acest sistem, un amplificator AV, o bară de sunet etc.) printr-un cablu HDMI.

Verificarea dacă TV-ul acceptă sau nu ARC
Dacă găsiți „ARC” tipărit lângă o mufă de intrare HDMI de pe TV, acesta acceptă ARC. În caz de îndoieli, consultați
manualul furnizat împreună cu TV-ul sau contactați producătorul TV-ului.

Note privind conectarea procesorului și a TV-ului
Metoda de conectare care trebuie utilizată pentru procesor și TV diferă dacă TV-ul acceptă sau nu ARC. 
Dacă TV-ul acceptă ARC și doriți să utilizați funcția ARC de pe procesor, conectați procesorul și TV-ul așa cum este
prezentat în „Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC”.
Este posibil să fie necesară setarea ieșirii audio digitale pe TV. În acest caz, consultați manualele incluse cu dispozitivele
conectate la TV.

Sugestie

În mod normal, doar mufa numărul 1 dintre mufele de intrare HDMI de pe un TV acceptă ARC. Asigurați-vă că veți conecta
procesorul la mufa de intrare HDMI corectă de pe TV.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC

Următorul exemplu prezintă metoda de conectare atunci când ascultați în căști audio de la un TV dotat cu ARC. Pentru a
conecta procesorul la un TV care nu este dotat cu ARC, consultați „Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care
nu este dotat cu ARC (conectarea la un TV cu un cablu digital optic)”.

Setați comutatorul CTRL FOR HDMI de pe laterala procesorului la „ON”.1

Conectați procesorul la TV.2

Conectați mufa HDMI OUT a procesorului și mufa HDMI cu marcajul „ARC” a TV-ului utilizând un cablu HDMI
de mare viteză care acceptă ethernet (comercializat separat). 
Dacă este deja conectat un dispozitiv la mufa HDMI (ARC) de pe TV, deconectați-l și reconectați-l la cealaltă
mufă de intrare HDMI.

1.

Conectați adaptorul de c.a. inclus la priza de perete.2.
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Notă

Opriți procesorul înainte să acționați comutatorul CTRL FOR HDMI.

A: audio TV
B: la priza de perete

Forma adaptorului de c.a. diferă în funcție de țară sau regiune.*

Conectați alte dispozitive, precum un player Disc/DVD Blu-ray sau un dispozitiv de jocuri la TV.3
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Subiect asociat
Vizionarea programelor TV
Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC (conectarea
la un TV cu un cablu digital optic)

Următorul exemplu prezintă metoda de conectare atunci când ascultați audio de la un TV care nu este dotat cu ARC.
Pentru a conecta procesorul la un TV dotat cu ARC, consultați „Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu
ARC”.

A: audio TV
B: la priza de perete

Subiect asociat
Vizionarea programelor TV

Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul

Forma adaptorului de c.a. diferă în funcție de țară sau regiune.*

Conectați ieșirea digitală optică de pe TV la mufa OPTICAL IN a procesorului cu cablul digital optic (inclus).1

Conectați adaptorul de c.a. inclus la priza de perete.2

Conectați alte dispozitive, precum un player Disc/DVD Blu-ray sau un dispozitiv de jocuri la TV.3
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Exemplu de conexiune 3: conectarea la TV utilizând un cablu audio analogic
(comercializat separat)

Următorul exemplu prezintă metoda de conectare TV - căști atunci când ascultați semnalul audio al unui TV fără mufe
de intrare ARC care acceptă HDMI și mufe de ieșire audio digitală optică.

A: TV cu ieșire audio analogică
B: audio TV
C: la priza de perete

Sugestie
În acest caz, setați volumul de pe dispozitivul conectat la un nivel mediu. Este posibil să apară zgomote dacă volumul de pe
dispozitiv este prea redus.

Forma adaptorului de c.a. diferă în funcție de țară sau regiune.*

Conectați mufa AUDIO IN a procesorului la mufa de ieșire audio analogică cu un cablu audio analogic
(mini-mufă stereo  mini-mufă stereo, comercializate separat).

Mini-mufă stereo  mini-mufă stereo

1

Conectați adaptorul de c.a. inclus la priza de perete.2

Conectați alte dispozitive, precum un player Disc/DVD Blu-ray sau un dispozitiv de jocuri la TV.3
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Subiect asociat
Vizionarea programelor TV
Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

La conectarea utilizând mufa OPTICAL IN (intrare audio digitală optică)

Este posibil să trebuiască să efectuați setările de ieșire audio digitală optică pe dispozitivul conectat la mufele
OPTICAL IN ale procesorului. Consultați manualul inclus cu dispozitivul.
Nu există garanția că va funcționa conectarea mufei OPTICAL IN de pe procesor la o ieșire digitală optică de pe
computer.

Note privind manipularea cablului digital optic
Nu scăpați obiecte pe cablul digital optic și nu expuneți cablul la șocuri.
Prindeți mufa pentru a conecta sau deconecta cablul cu grijă.
Asigurați-vă că sunt curate capetele cablului digital optic. Praful de la capetele cablului poate scădea performanța.
Când depozitați cablul, asigurați-vă că nu pliați sau îndoiți cablul digital optic la o rază de îndoire mai mică de 25 mm.

A: raza de îndoire a cablului digital optic nu trebuie să fie mai mică de 25 mm.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Vizionarea programelor TV

Porniți procesorul și TV-ul.

În cazul în care căștile sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului, acestea pornesc automat atunci
când sunt deconectate de la terminalul de încărcare.

În cazul în care căștile nu sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului, apăsați butonul  (alimentare)
de pe procesor.

1

Selectați un program TV utilizând telecomanda TV-ului.2

Apăsați în mod repetat butonul INPUT de pe procesor pentru a comuta intrarea în funcție de TV-ul conectat.3

Configurați setarea de ieșire audio de pe TV la o setare diferită de cea a difuzoarelor TV-ului.4

Porniți căștile, purtați-le și reglați volumul.5
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Notă
Conectați procesorul și TV-ul cu o metodă corespunzătoare în funcție de TV-ul la care vă uitați. Pentru detalii, consultați subiectul
conex de mai jos.

Utilizați căștile în aria de transmisiune a semnalului.

Asigurați-vă că nu creșteți volumul prea mult în timpul secvențelor cu sunet redus ale filmului. Creșterea bruscă a volumului vă
poate afecta urechile (precum o scenă cu o explozie).

Subiect asociat
Oprirea procesorului

Pornirea căștilor

Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC

Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC (conectarea la un TV cu un cablu digital
optic)

Exemplu de conexiune 3: conectarea la TV utilizând un cablu audio analogic (comercializat separat)
Aria de transmisiune a semnalului RF

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Comutarea dispozitivului conectat la care vreți să auziți sunetul

Dacă ascultați audio de pe dispozitive digitale precum un player Disc/DVD Blu-ray, PlayStation®4 sau alte dispozitive AV
conectate cu un TV cu căști.

Porniți procesorul și dispozitivele al căror conținut doriți să vizualizați.1

Selectați o intrare de pe procesor și TV.

Apăsați în mod repetat butonul INPUT de pe procesor pentru a comuta intrarea la intrarea TV-ului pe care l-ați
conectat.
Setați intrarea TV-ului la dispozitivul conectat pe care doriți să îl ascultați.
Verificați setările de ieșire audio de pe playerul Disc/DVD Blu-ray, PlayStation®4 sau alte dispozitive.

2

Porniți redarea de pe dispozitivul al cărui conținut doriți să vizualizați.3
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Notă

Utilizați căștile în aria de transmisiune a semnalului.

Asigurați-vă că nu creșteți volumul prea mult în timpul secvențelor cu sunet redus ale filmului. Creșterea bruscă a volumului vă
poate afecta urechile (precum o scenă cu o explozie).

Subiect asociat
Utilizarea eficace a dispozitivelor HDMI
Aria de transmisiune a semnalului RF

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Porniți căștile, purtați-le și reglați volumul.4
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Utilizarea eficace a dispozitivelor HDMI

Controlul pentru funcția HDMI a sistemului respectă standardele Consumer Electronics Control (CEC). 
Dacă veți conecta un TV, un recorder Disc Blu-ray sau PlayStation®4 compatibile cu CEC, cu cabluri HDMI, puteți
acționa procesorul cu telecomanda TV-ului.  
Setați comutatorul CTRL FOR HDMI la „ON”. 
De asemenea, pentru activare, setați controlul pentru funcția HDMI a TV-ului conectat la procesor și a dispozitivelor
conectate la TV. Următoarele funcții sunt disponibile cu controlul pentru funcția HDMI.

Funcție de interblocare oprire
Control audio sistem
Redare printr-o singură atingere

Notă

Este posibil ca aceste funcții să poată fi utilizate cu alte dispozitive decât produsele Sony. Nu putem garanta funcționarea
corespunzătoare a dispozitivelor.

Oprirea procesorului și dispozitivelor conectate împreună cu oprirea TV-ului (Funcție de
interblocare oprire)
Când intrarea procesorului este „HDMI” și TV-ul este oprit, procesorul și dispozitivele conectate se opresc împreună cu
TV-ul. Indicatorul de alimentare al procesorului se schimbă din alb în portocaliu și procesorul intră în modul standby. Cu
toate acestea, căștile nu se opresc.

Vizualizarea conținutului de pe dispozitivele conectate prin utilizare simplă (Redare printr-o singură
atingere)
Când redați conținut de pe un dispozitiv conectat (recorder Disc Blu-ray, PlayStation®4 etc.), procesorul și TV-ul pornesc
automat, intrarea procesorului comută la HDMI și sunetul este emis din căști. În funcție de TV, este posibil ca primele
secvențe audio și video să nu fie emise.

Ascultarea sunetului de la TV pe sistem (Control audio sistem)
Această funcție permite următoarele:

Sunetul de la TV este emis din căști atunci când vă uitați la TV și porniți procesorul.
Volumul de pe căști poate fi reglat cu telecomanda TV-ului.
Atunci când porniți TV-ul, procesorul este și el pornit și sunetul este emis din căști.
În funcție de TV, nivelul volumului căștilor apare pe ecranul TV-ului.

Puteți efectua setarea din meniul TV-ului. Pentru mai multe detalii, consultați manualul furnizat împreună cu TV-ul.

Sugestie
Când setarea de ieșire audio comută la difuzoarele TV-ului, sunetul nu poate fi emis din căști, indiferent de intrarea procesorului.
Când doriți să emiteți sunetul din căști, apăsați butonul VOL (volum) + de pe căști.

Notă
Căștile nu pornesc automat. Apăsați butonul POWER (alimentare) de pe căști.

Procesorul nu pornește în cazul în care căștile sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului și sunetul este emis din
TV.
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În funcție de TV, dacă sunetul era emis din difuzoarele TV-ului când ați oprit anterior TV-ul, este posibil ca procesorul să nu
pornească împreună cu TV-ul în următoarele situații.

Când conținutul dispozitivului conectat este redat.
Când TV-ul este pornit.

Subiect asociat
Setările de ieșire audio ale dispozitivelor conectate

Setarea decodorului matricei (comutatorul MATRIX)
Selectarea unui interval dinamic (comutator COMPRESSION)

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

30



Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
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Setările de ieșire audio ale dispozitivelor conectate

Setați ieșirea audio digitală de pe TV-ul conectat la mufa HDMI (ARC), de pe TV-ul conectat utilizând un cablu digital
optic sau de pe dispozitivele conectate, precum un player Disc Blu-ray astfel încât este emis sunetul procesat în format
„Dolby Digital” sau „DTS”. Este posibil să efectuați setări suplimentare pentru a obține sunet surround multi-canal. Pentru
detalii, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul sau dispozitivele.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Când ați terminat de utilizat sistemul

Sugestie

De asemenea, puteți opri căștile prin apăsarea continuă, timp de aproximativ 2 secunde, a butonului POWER (alimentare) de pe
căști. În acest caz, procesorul intră automat în modul standby. Pentru a opri procesorul apăsați continuu, timp de cel puțin 3
secunde, butonul  (alimentare).

Dacă sunetul nu este emis automat din TV, setați setarea de ieșire audio la difuzoarele TV-ului. Pentru detalii privind setarea,
consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.

Notă
Este posibil să apară zgomot dacă deconectați adaptorul de c.a. de la procesor înainte de a opri căștile.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Puneți căștile pe terminalul de încărcare al procesorului.

Procesorul și căștile se opresc automat și sunetul dispozitivului este emis automat din TV.

1
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Setarea modului de redare (butonul SOUND FIELD)

Puteți selecta modul de redare preferat în funcție de programele și conținutul redat. Acest lucru vă permite să
experimentați senzația dintr-un cinema etc.

Modul de redare și sursa de sunet adecvată
CINEMA:  
Oferă un mediu cu sunet surround cu o calitate a sunetului naturală (mai ales în cazul dialogurilor). 
Produce o calitate ridicată a sunetului care se regăsește în cele mai noi cinematografe. 
Adecvat pentru vizionarea filmelor.
GAME:  
Creează un sunet precis în spațiu și oferă o senzație clară de direcție. 
Produce un sunet puternic și realist pentru jocuri video cu sunet surround multi-canal. 
Adecvat pentru jocuri video cu surse de sunet multi-canal.
SPORTS:  
Creează modul de redare optim pentru vizionarea evenimentelor sport ce au loc pe un stadion.  
Vă puteți bucura de atmosferă ca și cum ați urmări evenimentul sportiv pe un stadion.
VOICE:  
Produce o voce mai clară. 
Sunet stereo normal, nu surround virtual de tip CINEMA și GAME. 
Adecvat pentru programele de știri.
Oprit: 
Redare normală a căștilor.

Notă
Volumul căștilor poate varia în funcție de semnalul de intrare și de modul de redare.

Apăsați în mod repetat butonul SOUND FIELD de pe procesor.

De fiecare dată când apăsați butonul, modul de redare se schimbă așa cum este indicat mai jos și indicatorul
SOUND FIELD al procesorului se aprinde. Selectați modul dorit.

A: oprit

De asemenea, puteți utiliza butonul SOUND FIELD de pe căști.

1
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Subiect asociat
Căști WH-L600R

Efectul de sunet surround

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Setarea decodorului matricei (comutatorul MATRIX)

Permite pornirea/oprirea decodorului matricei*.

Tip și efecte procesare audio
ON:  
Procesați semnalul audio utilizând Dolby Pro Logic IIx. Extinde sunetul de intrare al sunetului pe 2 canale sau pe 5.1
canale până la formatul surround pe 7.1 canale prin adăugarea de canale de surround (stânga/dreapta).
OFF:  
Oprește decodorul matricei.

Notă
În funcție de formatul audio introdus în procesor, precum formatul DTS pe 5.1 canale, este posibil ca decodorul matricei să nu
funcționeze chiar dacă ați setat comutatorul MATRIX la „ON”.

Subiect asociat
Setarea modului de redare (butonul SOUND FIELD)

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Decodorul matricei extinde semnalele de intrare audio într-un format multi-canal de până la 7.1 canale. Este activată opțiunea când comutatorul
MATRIX este setat la „ON” și modul de redare este CINEMA, GAME sau SPORTS.

*

Setați comutatorul MATRIX de pe laterala procesorului la „ON”.1

35



Ghid de asistenţă
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Selectarea unui interval dinamic (comutator COMPRESSION)

Efect de redare
ON:  
Cu modul de redare selectat cu butonul SOUND FIELD (inclusiv atunci când indicatorul este oprit), această funcție
menține nivelul general al conținutului programului: sunetele de explozii sunt atenuate iar sunetele la nivel redus (dialog
etc.) sunt accentuate. 
Acest efect este eficace pentru semnalele audio cu un interval dinamic larg, precum filmele sau muzica clasică.
OFF:  
Modul de redare a sonorului se modifică la efectul selectat cu ajutorul butonului SOUND FIELD.

Ilustrație cu un proces de compresie

 Compresie interval dinamic cu DSP încorporat în procesor
 Nivel de surprindere
 Nivel ușor de auzit
 Nivel greu de auzit

Sugestie

Când se comută „ON” sau „OFF”, este posibil ca volumul mediu să se modifice. În acest caz, reglați volumul din nou.

Setați comutatorul COMPRESSION de pe laterala procesorului la „ON”.1
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Format audio acceptat de procesor

Listă cu formate audio acceptate

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Format audio Număr maxim de canale Acceptate de sistem

Dolby Digital 5.1

Dolby Digital EX 6.1

DTS 5.1

PCM linear multi-canal 2
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Semnale sonore de avertizare și semnale sonore de funcționare ale căștilor

Starea căștilor este raportată de semnale sonore după cum urmează.

Se aude un semnal sonor scurt dublu, în mod repetat. 
Căștile nu primesc semnal RF de la procesor.

Utilizați căștile în aria de transmisiune a semnalului RF.
Porniți procesorul.
Verificați conexiunea între procesor, adaptor de c.a. și priza de c.a.
Asigurați-vă că nu există alte dispozitive wireless care utilizează banda de frecvență wireless de 2,4 GHz și că nu
există unde electromagnetice generate de un cuptor cu microunde din apropiere.
Modificați poziția procesorului.

Se aude un semnal sonor lung (de aproximativ 2 secunde) și căștile se opresc. 
Când bateria reîncărcabilă a căștilor este consumată, se aude un semnal sonor de avertizare (de aproximativ 2
secunde) și căștile se opresc. Căștile pot fi pornite chiar și atunci când nu mai există energie în baterie, dar acestea
se opresc aproape imediat. Încărcați căștile.

Se aude un semnal sonor scurt și căștile pornesc. 
Acest lucru indică pornirea căștilor. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Se aude un semnal sonor (de aproximativ 0,5 secunde) și căștile se opresc. 
Acest lucru indică oprirea corespunzătoare a căștilor. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Se aud trei semnale sonore scurte, joase. 
Acest lucru indică că încercați să creșteți/reduceți volumul atunci când acesta este deja la nivelul maxim/minim.  
Acest semnal sonor nu se aude atunci când controlați volumul cu ajutorul telecomenzii TV-ului.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Funcția de oprire automată

Procesorul se stinge automat dacă nu se efectuează nicio operațiune și nu există intrări audio aproximativ 20 de minute.

Această stare poate dura mai mult de 20 de minute sau este posibil să nu funcționeze din cauza zgomotului.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Măsuri de precauție

Notă privind electricitatea statică

Este posibil să auziți un ușor țiuit din cauza electricității statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați
îmbrăcăminte realizată din materiale naturale.

Note privind purtarea căștilor

Deoarece puteți purta căștile strâns, există pericolul de vătămare a urechilor etc. dacă acestea sunt împinse puternic
sau atunci când căștile sunt scoase brusc din urechi. De asemenea, dacă apăsați căștile pe urechi, este posibil să
apară un sunet generat de diafragmă. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

Altele

Despre siguranță
Nu scăpați, nu loviți sau expuneți procesorul sau căștile la șocuri puternice de orice fel. Acest lucru poate deteriora
produsul.
Nu dezasamblați și nu încercați să deschideți nicio componentă a sistemului.
Nu aplicați greutăți sau presiune asupra căștilor, deoarece acestea se pot deforma pe durata unei perioade
prelungite de depozitare.
Nu supuneți căștile șocurilor excesive.
Nu expuneți sistemul la apă. Căștile nu sunt impermeabile. Nu uitați să respectați măsurile de precauție de mai jos.

Aveți grijă să nu scăpați căștile într-o chiuvetă sau într-un alt recipient umplut cu apă.
Nu utilizați căștile în locuri umede sau în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia sau ninsoarea.
Nu udați căștile. 
Dacă atingeți căștile cu mâinile ude sau le introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil acestea
să se umezească, ceea ce poate provoca funcționarea defectuoasă a căștilor.

Despre amplasare
Nu așezați sistemul în niciunul dintre următoarele locuri.

Loc expus la lumina directă a soarelui, în apropierea unui încălzitor sau în alt loc cu temperatură extrem de
ridicată
Locuri cu praf
Pe o suprafață instabila sau înclinată
Locuri expuse unui număr mare de vibrații
Baie sau alt loc cu umiditate ridicată

Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiți gaura de ventilație a aparatului cu ziare, fețe de masă, perdele etc.
Nu expuneți aparatul la surse de foc (de exemplu, lumânări aprinse).
Nu așezați acest sistem într-un loc expus la umiditate, praf, funingine sau abur, nu o țineți în mașină și nu o expuneți
la lumina directă a soarelui.

Altele
Dacă simțiți disconfort după utilizarea căștilor, încetați utilizarea căștilor imediat.

Despre adaptorul de c.a.
Asigurați-vă că utilizați adaptorul de c.a. inclus. Utilizarea adaptoarelor de c.a. cu mufă cu polaritate diferită sau alte
caracteristici poate provoca defectarea produsului. Chiar și adaptoarele de c.a. cu aceeași tensiune și polaritate a
mufei pot deteriora acest produs din cauza capacității curentului sau a altor factori.
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Chiar și adaptoarele de c.a. cu aceeași tensiune și polaritate a mufei pot deteriora procesorul din cauza capacității
curentului sau a altor factori. Utilizați adaptorul de c.a. inclus.
Utilizați o priză de perete ușor accesibilă. Dacă apare o defecțiune, deconectați adaptorul de c.a. din priză.
Alimentarea procesorului nu este oprită complet.
Rețineți următoarele atunci când utilizați adaptorul de c.a.:

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Pentru reducerea riscului de incendiu sau de șoc electric, nu expuneți adaptorul de c.a. la stropi sau jeturi de apă
și nu așezați obiecte care conțin lichide, cum ar fi vazele, pe adaptorul de c.a.

Dacă nu veți utiliza sistemul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați adaptorul de c.a. de la priza de c.a. Când
deconectați mufa, prindeți de adaptorul de c.a. Nu trageți de cablu.

Cablu de alimentare cu c.a. inclus (Este posibil să nu fie inclus în unele țări sau regiuni.)
Cablul de alimentare cu c.a inclus este destinat exclusiv pentru procesor și nu poate fi utilizat cu alte produse
electrice.

Dacă aveți întrebări sau probleme privind sistemul care nu sunt cuprinse în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai
apropiat dealer Sony.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Căști și pernițe

Despre căști
Asigurați-vă că potriviți părțile dreapta și stânga ale căștilor cu urechile.

Luarea în considerare a altor persoane din jurul dumneavoastră
Atunci când volumul este prea ridicat, sunetul se va auzi în exteriorul căștilor. Aveți grijă să nu măriți volumul prea mult
astfel încât acesta să deranjeze lumea din jurul dumneavoastră. 
Există tendința de a mări volumul în medii zgomotoase. Cu toate acestea, din motive de siguranță, vă sfătuim să păstrați
volumul la un nivel care să vă permită să auziți sunetele înconjurătoare.

Despre bateria reîncărcabilă încorporată a căștilor
Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C și 35 °C. Dacă încărcați în afara intervalului de
temperatură recomandată, indicatorul de încărcare se aprinde intermitent și bateria nu poate fi încărcată.
Dacă depozitați căștile pentru perioade mai lungi de un an, încărcați bateria o dată pe an pentru a preveni supra-
descărcarea.
Dacă durata pe care puteți folosi căștile a devenit extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una
nouă. Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.

Despre înlocuirea pernițelor
Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuire dacă pernițele se murdăresc sau se uzează.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Aria de transmisiune a semnalului RF

Aria aproximativă de transmisiune a semnalului RF de la procesor la căști este de până la 30 m. 
Aceasta variază în funcție de prezența obstacolelor (corpul uman, metale, pereți etc.) și de condițiile de recepție.

Notă

Sistemul utilizează un semnal în banda de frecvență de 2,4 GHz. Prin urmare, este posibil ca sunetul să fie întrerupt dacă
semnalul acestui sistem este blocat de un obstacol. Acest fenomen apare din cauza caracteristicilor semnalelor RF și nu este o
defecțiune.

Este posibil ca sunetul să fie afectat în funcție de locul și condițiile în care este instalat procesorul. Utilizați procesorul și căștile
într-un loc în care puteți auzi sunetul audio fără interferențe.

Este posibil ca sunetul să fie întrerupt dacă utilizați procesorul și căștile într-o locație unde sunt utilizate în apropiere alte
dispozitive wireless în banda de 2,4 GHz, de exemplu, un cuptor cu microunde etc.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Efectul de sunet surround

În cazul unei surse fără conținut video, precum un CD audio, localizarea sunetului poate fi dificilă.
Sistemul simulează Funcția de transfer relativă la cap generală (HRTF) a oamenilor. Cu toate acestea, deoarece
HRTF diferă de la persoană la persoană, modul în care efectele sunt percepute depinde de fiecare persoană.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Despre curățare

Utilizați o lavetă moale, ușor umezită cu o soluție de detergent slab. Nu utilizați solvenți, de exemplu diluant, benzen sau
alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Drepturi de autor

„Virtualphones Technology” este o marcă comercială înregistrată a Sony Corporation.
Sistemul include un decodor Dolby* Digital, un decodor Dolby Pro Logic IIx și un decodor DTS**.
Sistemul include tehnologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Termenii HDMI și HDMI High-Definition
Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing
Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
Sigla „BRAVIA” este o marcă comercială a Sony Corporation.
„PlayStation” este o marcă comercială înregistrată a Sony Interactive Entertainment Inc.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, Surround EX și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.

*

Pentru brevetele DTS, consultați http://patents.dts.com. Produs sub licența DTS, Inc. DTS, simbolul, DTS împreună cu simbolul și Digital
Surround sunt mărci comerciale înregistrate și/sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. 
© DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

**
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Site-uri web de asistență clienți

Accesați următorul site web de asistență pentru a obține informații referitoare la asistență pentru sistemul de căști:
Pentru clienții din S.U.A.: 
http://esupport.sony.com/
Pentru clienții din Canada: 
http://esupport.sony.com/CA/
Pentru clienții din America Latină: 
http://esupport.sony.com/LA/
Pentru clienții din țările europene: 
www.sony.eu/support
Pentru clienții din China: 
https://service.sony.com.cn/
Pentru clienții din alte țări/regiuni: 
http://www.sony-asia.com/

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

48

http://esupport.sony.com/
http://esupport.sony.com/CA/
http://esupport.sony.com/LA/
http://www.sony.eu/support
https://service.sony.com.cn/
http://www.sony-asia.com/


Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Cum pot rezolva o problemă?

Dacă sistemul nu funcționează cum ar trebui, încercați următorii pași pentru a rezolva problema.

Subiect asociat
Încărcarea căștilor/Conectarea procesorului la priza de perete
Site-uri web de asistență clienți

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

Găsiți simptomele problemei în acest manual și încercați oricare dintre acțiunile de corecție indicate.1

Încărcați bateria căștilor.

Este posibil să puteți rezolva unele probleme încărcând bateria.

2

Căutați informații despre problemă pe „Site-uri web de asistență clienți”.3

Dacă nu reușiți să rezolvați problema cu niciuna dintre metodele enumerate mai sus, consultați cel mai
apropiat dealer Sony.

4
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Cuprins pentru simptome și cauze posibile

Subiectele care urmează indică posibilele cauze și remediile pentru simptome. Consultați subiectul corespunzător
problemei cu care vă confruntați.

Sunet
Sunetul TV-ului nu este emis din căști
Sunetul altor dispozitive decât TV-ul nu este emis din căști
Comutatorul CTRL FOR HDMI este setat la „ON” dar volumul căștilor nu poate fi reglat din telecomanda TV-ului.
Sunet distorsionat sau intermitent (uneori cu zgomot)
Nivel redus al sunetului
Efectul de sunet surround nu este obținut
Semnalul audio nu este redat în formatul audio dorit.
Se aud semnale sonore de la căști.
Nu se obține sunetul surround pe 7.1 canale.

Alimentarea/Încărcarea
Procesorul nu pornește chiar dacă TV-ul este pornit.
Bateria nu poate fi încărcată; indicatorul de încărcare se aprinde intermitent.
Procesorul nu se oprește chiar dacă TV-ul este oprit.
Procesorul se oprește atunci când opriți TV-ul.

Altele
Configurarea funcției de LAN wireless a TV-ului este complexă.
Controlul pentru funcția HDMI nu funcționează corect.
Dacă sistemul nu funcționează corect

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation
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Sunetul TV-ului nu este emis din căști

Verificați tipul cablului utilizat pentru a conecta TV-ul și procesorul (cablul HDMI, cablul digital optic sau cablul audio
analogic) și metoda de conectare. Pentru detalii, consultați următoarele.

Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC
Verificați următoarele:

Procesorul este conectat la o mufă de intrare HDMI care acceptă ARC.
Comutatorul CTRL FOR HDMI de pe procesor este setat la „ON”.
Controlul pentru funcția HDMI de pe TV este activat.

Selectați „HDMI” cu butonul INPUT de pe procesor.
Dacă TV-ul nu acceptă Audio Return Channel (ARC), conectați TV-ul și procesorul cu cablul digital optic sau cu un
cablu audio analogic (comercializate separat).

Exemplu de conexiune 2: conectarea la un TV care nu este dotat cu ARC (conectarea la un TV cu un cablu
digital optic)

Verificați conexiunea cablului digital optic între procesor și TV.

Exemplu de conexiune 3: conectarea la TV utilizând un cablu audio analogic (comercializat separat)
Verificați conexiunea cablului audio analogic între procesor și TV.

Creșteți volumul căștilor.
Verificați setarea de ieșire audio de pe TV. Pentru detalii privind verificare și setarea, consultați manualele incluse
împreună cu TV-ul.
Verificați dacă formatul audio introdus în procesor este acceptat de sistem.

Subiect asociat
Format audio acceptat de procesor
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Sunetul altor dispozitive decât TV-ul nu este emis din căști

Modificați intrarea pentru procesor cu butonul INPUT conform TV-ului conectat la care ați conectat dispozitivul.
Creșteți volumul căștilor.
Verificați setarea de ieșire audio de pe TV. Pentru detalii privind verificare și setarea, consultați manualele incluse
împreună cu TV-ul.
Verificați dacă formatul audio introdus în procesor este acceptat de sistem.
Verificați dacă dispozitivul conectat la mufa HDMI (ARC) de pe procesor este un TV. 
Mufa HDMI (ARC) de pe procesor este disponibilă doar când conectați la o mufă de intrare HDMI care acceptă ARC,
de pe un TV. Când doriți să conectați un dispozitiv HDMI diferit de un TV la procesor, conectați mai întâi dispozitivul
respectiv la mufa de intrare HDMI de pe un TV, apoi conectați mufa HDMI (ARC) de pe procesor la o mufă de intrare
HDMI care acceptă ARC pe TV.
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Comutatorul CTRL FOR HDMI este setat la „ON” dar volumul căștilor nu poate fi
reglat din telecomanda TV-ului.

Setați intrarea procesorului la „HDMI” cu butonul INPUT.
Verificați dacă alimentarea procesorului este activă.
Verificați setarea de ieșire audio de pe TV. Pentru detalii privind verificare sau setarea, consultați manualele incluse
împreună cu TV-ul.
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Sunet distorsionat sau intermitent (uneori cu zgomot)

Nivelul bateriei căștilor este redus. Încărcați bateria căștilor. 
Dacă indicatorul de alimentare este în continuare stins după terminarea încărcării, duceți căștile la cel mai apropiat
dealer Sony.
Asigurați-vă că nu există alte dispozitive wireless care utilizează banda de frecvență wireless de 2,4 GHz sau un
cuptor cu microunde care este utilizat în apropierea procesorului și a căștilor.
Mutați procesorul.
Când intrarea procesorului este „ANALOG” setați comutatorul GAIN de pe procesor la „LO”.
În cazul în care conectați mufa căștilor a dispozitivului AV la mufa AUDIO IN sau la procesor, reduceți nivelul
volumului de pe dispozitivul AV conectat.
Acest sistem este compatibil cu 96 kHz. Setați semnalul de ieșire la 96 kHz pe dispozitivul conectat cu procesorul. La
introducerea unui semnal de 192 kHz, sunetul ar putea fi emis spre ieșire câteva clipe. Aceasta nu reprezintă o
defecțiune.
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Nivel redus al sunetului

Dacă simptomele apar când este selectat „ANALOG” cu butonul INPUT, setați comutatorul GAIN de pe procesor la
„HIGH”.
În cazul în care conectați mufa căștilor a dispozitivului AV la mufa AUDIO IN sau la procesor, creșteți volumul de pe
dispozitivul AV conectat.
Creșteți volumul căștilor.

Subiect asociat
Procesor TMR-L600
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Efectul de sunet surround nu este obținut

Selectați „CINEMA”, „GAME” sau „SPORTS” pentru modul de redare audio.
Sunetul redat nu este un semnal multi-canal. 
În funcție de setarea de ieșire audio de pe TV sau de pe dispozitivul HDMI, semnalele multi-canal sunt convertite la 2
canale pentru a fi emise. În acest caz, modificați setarea de pe dispozitiv astfel încât să fie emis un semnal multi-
canal.

Subiect asociat
Setarea modului de redare (butonul SOUND FIELD)
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Semnalul audio nu este redat în formatul audio dorit.

Verificați formatul audio al Discului sau DVD-ului Blu-ray.

Verificați ambalajul Discului sau DVD-ului Blu-ray etc. pentru a consulta dacă conținutul audio a fost înregistrat în
formatul audio dorit.
Selectați formatul audio dorit din meniul de setări audio din meniul principal al discului înainte de a porni redarea
de pe disc.

Verificați setările de ieșire audio ale dispozitivului conectat (recorder Disc Blu-ray, PlayStation®4 etc.). 
Dacă ieșirea multi-canal este setată pentru a fi convertită într-un semnal pe 2 canale, modificați setarea astfel încât
semnalul audio multi-canal să fie emis în mod multi-canal.
Dacă TV-ul are difuzoare stereo, ieșirea audio de la dispozitivul conectat devine stereo (2 canale), aceeași cu cea a
TV-ului, chiar dacă redați programe multi-canal.
Dacă TV-ul nu acceptă formatul audio pe care doriți să îl ascultați, semnalul audio al TV-ului este convertit la 2
canale pentru a putea fi emis. În acest caz, conectați dispozitivul care emite audio (recorder Disc Blu-ray sau
PlayStation®4 etc.) și procesorul cu un cablul digital optic.

Subiect asociat
Utilizarea eficace a dispozitivelor HDMI
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Se aud semnale sonore de la căști.

Verificați căștile și consultați „Semnale sonore de avertizare și semnale sonore de funcționare ale căștilor”.
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Nu se obține sunetul surround pe 7.1 canale.

Selectați „CINEMA”, „GAME” sau „SPORTS” pentru modul de redare audio.
În funcție de formatul audio introdus în procesor, este posibil ca decodorul matricei să nu funcționeze. Setați
comutatorul MATRIX de pe procesor la „ON”.

Subiect asociat
Setarea modului de redare (butonul SOUND FIELD)
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Procesorul nu pornește chiar dacă TV-ul este pornit.

Dacă procesorul și TV-ul sunt conectate cu un cablu digital optic sau cu un cablu audio analogic, nu puteți utiliza
funcția de interblocare a alimentării.
Asigurați-vă că ați conectat ferm cablul HDMI.
Setați comutatorul CTRL FOR HDMI de pe procesor la „ON”. TV-ul trebuie să accepte controlul pentru funcția HDMI.
Pentru detalii, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.
Verificați setarea de ieșire audio de pe TV. Procesorul se activează sau se dezactivează în funcție de setarea de
ieșire audio de pe TV. Pentru detalii, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.
Când căștile sunt așezate pe terminalul de încărcare al procesorului, procesorul nu poate fi pornit.
Pentru anumite TV-uri, dacă sunetul era emis din difuzorul TV-ului când ați oprit anterior TV-ul, este posibil ca
procesorul să nu pornească chiar dacă porniți TV-ul.
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Bateria nu poate fi încărcată; indicatorul de încărcare se aprinde intermitent.

Verificați conexiunea între căști și procesor.
Există o problemă cu bateria reîncărcabilă. Consultați cel mai apropiat dealer Sony.
Încărcați bateria la o temperatură ambientală cuprinsă între 5 °C și 35 °C.

Subiect asociat
Încărcarea căștilor/Conectarea procesorului la priza de perete
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Procesorul nu se oprește chiar dacă TV-ul este oprit.

Când intrarea procesorului este setată la „OPTICAL” sau „ANALOG”, procesorul nu se oprește împreună cu TV-ul.
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Procesorul se oprește atunci când opriți TV-ul.

Verificați setarea comutatorului CTRL FOR HDMI. În cazul în care comutatorul CTRL FOR HDMI este setat la „ON”
și este selectat HDMI pe procesor pentru intrare, procesorul se oprește împreună cu TV-ul.

Subiect asociat
Procesor TMR-L600
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Configurarea funcției de LAN wireless a TV-ului este complexă.

Mutați sistemul la distanță față de TV.
Instalați punctul de acces (router LAN wireless etc.) cât mai aproape de TV.
Modificați canalul punctului de acces (router LAN wireless etc.). Pentru detalii privind setarea punctului de acces,
consultați manualul inclus împreună cu dispozitivul.

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

64



Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Controlul pentru funcția HDMI nu funcționează corect.

Consultați subiectul conex de mai jos pentru a analiza conexiunea HDMI între procesor și TV.
Activați controlul pentru funcția HDMI de pe TV. Pentru detalii, consultați manualele incluse împreună cu TV-ul.
Așteptați puțin. Acționați procesorul după cel puțin 15 secunde după deconectarea acestuia de la sursa de
alimentare și reconectarea acestuia.

Subiect asociat
Note privind conexiunile HDMI

Ce este ARC?

Exemplu de conexiune 1: conectarea la un TV dotat cu ARC

4-732-289-31(3) Copyright 2018 Sony Corporation

65



Ghid de asistenţă

Sistem de căşti digital surround
WH-L600

Dacă sistemul nu funcționează corect

Reinițializați sistemul. 
Apăsați butonul de reinițializare de pe căști cu un obiect subțire, cum ar fi un ac. Apoi, deconectați adaptorul de c.a.
de la procesor și reconectați-le după 10 secunde sau mai mult. Setările se păstrează chiar și după reinițializare.
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