
Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

A következő rész ismerteti az adó használatát. Válasszon egy témát a navigációs mezőben.
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Kezdőlépések

Részek és kezelőelemek

Csatlakozás létrehozása

Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása

Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH® fejhallgatóhoz

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

A TV hangjának a hallgatása

A TV hangjának térhatású megszólaltatása Sony márkájú fejhallgatón keresztül

A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése (használat után)

A TV hangjának a megszólaltatása fejhallgatón keresztül

Információk
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Az adó jelzőfénye

Használatra vonatkozó megjegyzések

Óvintézkedések

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

Védjegyek

Hibaelhárítás

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Hang

Nincs hang/Csak egy hangszóró-komponensből jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz hang/A hangszóróból búgás vagy zaj
hallható

BLUETOOTH kapcsolat

Az adó nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

Alaphelyzetbe állítás

Az adó inicializálása
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Részek és kezelőelemek

Kapcsolódó témák
Az adó jelzőfénye

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation

(BLUETOOTH) gomb1.

Jelzőfény (narancssárga vagy kék fénnyel világít)
Az adó tápellátási vagy kommunikációs állapotát narancssárga vagy kék jelzőfény jelzi.

2.

DIGITAL IN (optikai digitális hangbemenet) port3.

DC IN port (USB Type-C®)4.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása

Készítse elő a TV hangjának a BLUETOOTH fejhallgatójába való vezeték nélküli átvitelt az adóból.

Csatlakoztassa az adó DIGITAL IN (optikai digitális hangbemenet) portját és a TV optikai digitális
hangkimeneti portját a mellékelt optikai digitális kábellel.

1

Csatlakoztassa az adó DC IN portját és a TV USB portját a mellékelt USB Type-C® kábellel.

Amíg az adó be van kapcsolva és nem kap hangjelet, az adó jelzőfénye narancssárga fénnyel villog.

Amikor az adót a vásárlást követően első ízben párosítja egy BLUETOOTH eszközzel, vagy inicializálja az adót (és
az összes párosítási információ törlődik az adóból), az adó a bekapcsolása után automatikusan párosítási módba
kerül., és az adó jelzőfénye párosan villogni kezd kék fénnyel.

Tipp
Ha a TV nincs kimenő USB tápellátási porttal ellátva, csatlakoztassa a adót egy fali aljzathoz egy kereskedelmi
forgalomban kapható USB hálózati tápegység segítségével.

2

Kapcsolja be a TV-t és végezze el rajta a beállításokat.3
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BRAVIA XR™ TV használata esetén:
Ha BRAVIA XR TV-t használ Sony márkájú fejhallgatóval, a TV hangját térhatással is élvezheti. A 3D surround funkciók
beállításához kövesse a TV képernyőn megjelenő utasításait.
A kompatibilis TV modelleket és Sony márkájú fejhallgatókat az alábbi URL-címen találja.
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

Tipp
Amíg a 3D surround funkciók aktívak maradnak a BRAVIA XR TV-n, térhatással élvezheti a TV hangját, ha az adót a következő
alkalmak során Sony márkájú fejhallgatóhoz csatlakoztatja.

Nem-BRAVIA XR TV használata esetén::
Digitális hangkimeneti módszereként adja meg a PCM lehetőséget a TV-n.

Ha a TV-n digitális hangkimeneti módszereként nem PCM van meghatározva, lehet, hogy a BLUETOOTH fejhallgató
nem fogja tudni megszólaltatni a TV hangját.

Tipp
A digitális hangkimeneti módszer beállítása után az adó jelzőfénye narancssárgáról kékre vált.

Megjegyzés
Nem BRAVIA XR TV-ken nem áll rendelkezésre térhatású hang.

Amíg a TV hangja térhatású, a TV nem ad ki hangot. A TV távvezérlőjének a hangerő-szabályozó funkciója is le van tiltva.

Az adóhoz BLUETOOTH csatlakozás útján kapcsolódó fejhallgató hangereje nem szabályozható a TV-n keresztül.

Ha nem BRAVIA XR TV-n néz videót, amely hangját az adón keresztül csatlakoztatott fejhallgatón hallgatja, lehet, hogy a videó
és a hang eltolódik.

Kapcsolódó témák

Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH® fejhallgatóhoz
A TV hangjának a megszólaltatása fejhallgatón keresztül
A TV hangjának térhatású megszólaltatása Sony márkájú fejhallgatón keresztül
A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése (használat után)
Az adó jelzőfénye

Részleteket a TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban talál.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH® fejhallgatóhoz

A párosítás a céleszköz BLUETOOTH csatlakozáshoz szükséges adatainak a regisztrációs folyamata.
Ha egy eszközt a BLUETOOTH kapcsolattal csatlakoztatott adóval kíván használni, az adót párosítani kell az egyes
eszközökkel.
A folytatás előtt ügyeljen az alábbiakra:

Helyezze a BLUETOOTH fejhallgatót 1 m távolságon belülre az adótól.

Csatlakoztassa az adót a TV-hez vagy egy fali csatlakozóaljzathoz a mellékelt USB Type-C® kábellel.

A fejhallgatón csökkentse a hangerőt, hogy megelőzze a fejhallgató által esetleg kiadott hirtelen erős hangot.

Készítse keze ügyébe a fejhallgatóhoz mellékelt kezelési útmutatót referencia céljából.

Megjegyzés
A fejhallgató hangereje nem szabályozható TV készülékeken keresztül. Ezt ne feledje, ha olyan fejhallgatót használ, amelynek
nincs hangerő-szabályozó funkciója.

Tipp
A fenti utasítások csak példaként szolgálnak. Részleteket a fejhallgatóhoz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Tartsa lenyomva az adó (BLUETOOTH) gombját körülbelül 5 másodpercig.

Az adó jelzőfénye párosan villogni kezd kék fénnyel, jelezve, hogy az adó párosítási módban van.

1

Helyezze a fejhallgatót párosítási módba, hogy BLUETOOTH kapcsolat jöjjön létre az adóval.

Amikor létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, az adó jelzőfénye abbahagyja a villogást, és világítani kezd kék fénnyel.

Ha nem jön létre a BLUETOOTH kapcsolat, ismételje meg az eljárást az  lépéstől.

2
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Megjegyzés
Az adó kb. 5 percen belül kilép a párosítási módból, és az adó jelzőfénye abbahagyja a villogást, és világítani kezd kék fénnyel.
Ha azonban az adó nem tartalmaz párosítási információkat, például amikor a vásárlást követően első ízben használja az adó
BLUETOOTH funkcióját, az adó párosítási módban marad.
Ha az adó kilép a párosítási módból, mielőtt ön befejezné az eljárást, ismételje meg az egész eljárást az  lépéstől.

Miután az adót párosította a BLUETOOTH fejhallgatóval, nincs szükség további párosításra az alábbi esetek kivételével:

A párosítási információk törlődtek javítási munkák stb. során.

Az adó párosítási információit törölték a párosított BLUETOOTH eszközről.

Az adó inicializálódik.
Az összes párosítási információ törlődik. Az adó inicializálása után lehet, hogy fejhallgatóval való BLUETOOTH csatlakozás
sikertelen lesz.

Kapcsolódó témák
Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

A BLUETOOTH csatlakozás bontása (a használat után)

Miután befejezte a BLUETOOTH eszköz használatát, az alábbi műveletek valamelyikével bontsa a BLUETOOTH
csatlakozást.

Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszköz BLUETOOTH funkcióját.
Részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Kapcsolja ki a BLUETOOTH eszközt.

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

A TV hangjának térhatású megszólaltatása Sony márkájú fejhallgatón keresztül

Ha BRAVIA XR™ TV-t használ Sony márkájú fejhallgatóval, a TV hangját térhatású hangként és Dolby Atmos
tartalomként szólaltathatja meg.
A kompatibilis TV modelleket és a Sony márkájú fejhallgatókat az alábbi URL-címen találja.
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

Tipp
Az adóhoz BLUETOOTH csatlakozás útján kapcsolódó fejhallgató hangereje nem szabályozható a TV-n keresztül.

Amíg a 3D surround funkciók aktívak maradnak a BRAVIA XR TV-n, térhatással élvezheti a TV hangját, ha az adót a következő
alkalmak során a fejhallgatóhoz csatlakoztatja.

Megjegyzés
Amíg a TV hangja térhatású, a TV nem ad ki hangot. A TV távvezérlőjének a hangerő-szabályozó funkciója is le van tiltva.

Csatlakoztassa az adót és a TV-t, majd végezze el a 3D surround funkciók beállításait a TV-n.1

Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot az adó és a fejhallgató között.

Amikor létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, a hangkimenet a TV-ről a fejhallgatóra vált.

2

Helyezze fel a fejhallgatót.3

Állítsa be a hangerőt a fejhallgatón.4
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Amíg a fejhallgató az adóhoz csatlakozik, a fejhallgatóval végzett műveletek, például az éppen lejátszott tartalom szüneteltetése
vagy a következő tartalomra való ugrás, nem érhetők el.

Kapcsolódó témák
Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása
A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése (használat után)

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

A hangkimenet térhatású megszólaltatásának a befejezése (használat után)

Amíg a TV hangja térhatású, a TV nem ad ki hangot.
Ha be kívánja fejezni a hangkimenet térhatású megszólaltatását, az alábbi műveletek valamelyikével deaktiválja 3D
surround funkciókat.

Kapcsolja ki a fejhallgatót.

Deaktiválja a TV-ben a 3D surround funkciókat.
Részleteket a TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban talál.

Tipp
Amikor befejeződik a hangkimenet térhatású megszólaltatása, a TV-ből fogja hallani a hangot.

Amíg a 3D surround funkciók aktívak maradnak a BRAVIA XR™ TV-n, térhatással élvezheti a TV hangját, ha az adót a
következő alkalmak során Sony márkájú fejhallgatóhoz csatlakoztatja.

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

A TV hangjának a megszólaltatása fejhallgatón keresztül

A TV hangját az adóhoz csatlakoztatott BLUETOOTH fejhallgatóján is hallgathatja BLUETOOTH csatlakozás útján.

Megjegyzés
Amíg a fejhallgató az adóhoz csatlakozik, a fejhallgatóval végzett műveletek, például az éppen lejátszott tartalom szüneteltetése
vagy a következő tartalomra való ugrás, nem érhetők el.

A fejhallgató hangereje nem szabályozható a TV készüléken keresztül. Ezt ne feledje, ha olyan fejhallgatót használ, amelynek
nincs hangerő-szabályozó funkciója.

Ha nem BRAVIA XR™ TV-n néz videót, amely hangját a fejhallgatón hallgatja, lehet, hogy a videó és a hang eltolódik.

Csatlakoztassa az adót és a TV-t, majd a TV digitális hangkimeneti módszereként határozza meg a PCM
lehetőséget.

1

Hozzon létre BLUETOOTH kapcsolatot a BLUETOOTH fejhallgatója és az adó között.

Amikor létrejön a BLUETOOTH kapcsolat, a TV hangját a TV-ből és a fejhallgatóból is hallja.

Ha nem jön ki hang, nyomja meg egyszer röviden az adó (BLUETOOTH) gombját.

Tipp
Ha a (BLUETOOTH) gomb megnyomása után nem jön ki hang, lehet, hogy az adó egy másik BLUETOOTHeszközhöz
csatlakozik. Ez esetben bontsa a BLUETOOTH kapcsolatot a csatlakoztatott eszközzel, és párosítsa újra az adót a
fejhallgatóval.

2

Hallgathatja a TV hangját.

Helyezze fel a fejhallgatót, és állítsa be a hangerőt a fejhallgatón.

3
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Kapcsolódó témák
Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása

Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH® fejhallgatóhoz

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Az adó jelzőfénye

A jelzőfény az alábbi információkat nyújtja az adóról.
: Kék fénnyel világít / : Narancssárga fénnyel világít / -: Nem világít

Az adó áramellátás alatt van

Az adó nem kap hangjelet:
- - - - (Tartósan narancssárga fénnyel villog.)

Nincs PCM megadva digitális hangkimeneti módszereként:
 - -  - - (Tartósan párosan villog narancssárga fénnyel.)

Az adó kap hangjelet:
 (Kék fénnyel világít.)

Információk a BLUETOOTH funkcióról

Az adó párosítási módban van:
 - -  - - (Tartósan párosan villog kék fénnyel.)

Csatlakozási kísérlet van folyamatban:
- - - - - - - - (Kék fénnyel villog kb. 1 másodperces időközökkel 30 másodpercig.)

A csatlakozás létrejött:
       (Gyorsan villog kék fénnyel kb. 5 másodpercig.)

Csatlakozási kísérlet felfüggesztve/folyamatban:
 (Kék fénnyel világít.)

Egyéb információk

Az inicializálás befejeződött:
   (4-szer felvillan kék fénnyel.)

Részleteket lásd Az adó inicializálása című fejezetében.

Kapcsolódó témák
Részek és kezelőelemek
Az adó inicializálása

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Óvintézkedések

Biztonság

Olvassa el az adóhoz mellékelt Kezelési útmutató dokumentumot.

Fontos információk, például a modell megnevezése, az adó alján találhatók.

Ne hallgasson hosszabb ideig hangosan lejátszott hangokat. Több órás fülsiketítően hangos zene hallgatása
károsíthatja a hallását. Hallása védelme érdekében tartsa a hangerőt megfelelő szinten.

Először állítsa a hangerőt alacsony szintre. A hirtelen erős hang károsíthatja a hallását. Azt tanácsoljuk, hogy csak
fokozatosan erősítse a hangot.

Gyaloglás, járművezetés vagy kerékpározás közben ne használja a fejhallgatót. Ez közúti balesetet okozhat.

Csak akkor használja balesetveszélyes helyeken, ha nem nyomja el a környezeti hangokat.

Elhelyezés

Ügyeljen arra, hogy a termékre és a mellékelt tartozékokra ne fröccsenjen víz. Nem vízállóak.

A működés kockázatának elkerülése érdekében ne hagyja az adót az alábbi helyeken:

Magas hőmérsékleteknek kitett helyeken, például közvetlen napsütésben vagy világítótest alatt, hőforrás
közelében vagy szaunában

Túlságosan poros helyen

Erős rezgésnek kitett helyen

Helyezze az adót vízszintes, sík felületre. Ha lejtős felületre helyezi, az adó saját rezgése következtében felborulhat
vagy leeshet a felületről, ami sérüléshez, hibás működéshez vagy a teljesítmény romlásához vezethet.

Az adó elhelyezésének a körülményeitől függően leeshet a felületről. Ne hagyjon értékes tárgyakat az adó
közelében.

Gondoskodás az adóról

Ha az adó felszíne poros, óvatosan tisztítsa le száraz, puha törlőkendővel vagy langyos csapvízben megnedvesített,
alaposan kifacsart törlőkendővel.

Ha az adó felszíne beszennyeződik, a tisztításához ne használjon tisztítószert, hígítószert, benzint, szeszt stb.

Egyéb

Ne használja és ne hagyja az adót rendkívül meleg vagy hideg (5 °C – 35 °C közötti hőmérsékleten kívüli)
környezetben. Ha az adót a fenti tartományon kívül használja vagy tárolja, az adó a belső áramkörök védelme
érdekében automatikusan leállhat.

Ha bármilyen a jelen Súgóútmutató dokumentumban nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel az adóval
kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiáról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia megközelítőleg 30 m távolságon belüli működik.

A BLUETOOTH szabvány támogatott verziója és profiljai

A profil a BLUETOOTH eszközök jellegzetességeihez szabványosított funkciócsomag. Az adó a BLUETOOTH szabvány
alábbi verzióját és profiljait támogatja.
Támogatott BLUETOOTH verzió: BLUETOOTH szabvány, 5,0 verzió
Támogatott BLUETOOTH profil:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Lehetővé teszi a minőségi zenei tartalom átvitelét és fogadását.

Maximális kommunikációs távolság

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát egymástól legfeljebb 30 m távolságra lévő adó és eszköz csatlakoztatására
használja.
A kommunikáció maximális hatótávolsága csökkenhet az alábbi körülmények között.

Az adó és a BLUETOOTH eszköz között valamilyen akadály, például személy, fém, fal helyezkedik el.
Az adó közelében működésben lévő vezeték nélküli LAN eszköz található.
Az adó közelében működésben lévő mikrohullámú sütő található.
Az adó közelében működésben lévő elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz található.

Más berendezésekből eredő interferencia

A BLUETOOTH eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) eszközök azonos frekvenciát (2,4 GHz)
használnak, ezért mikrohullámú interferencia léphet fel, ami csökkentheti a kommunikációs sebességet, zavart vagy
csatlakozási hibát okozhat, ha az adót vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.

Interferencia más berendezésekkel

A BLUETOOTH eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi műszerek működését.
Kapcsolja ki az adót és a többi BLUETOOTH eszközt az alábbi helyzetekben, ellenkező esetben baleset történhet.

Ha gyúlékony gáz van jelen, kórházban, vonaton, repülőn vagy üzemanyagtöltő állomáson
Önműködő ajtók vagy tűzriasztók közelében

Megjegyzés
A BLUETOOTH funkció használatához a csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH eszköznek az adóval azonos profilt kell használnia.
Megjegyezzük, hogy az eszközök működése műszaki jellemzőiktől függően eltérhet akkor is, ha tartalmaznak azonos profilt.

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia jellemzőiből adódóan a hangot vagy zenét fogadó BLUETOOTH eszközön történő
lejátszás némileg késhet a küldéshez viszonyítva.

Az adó támogatja a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat, így a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
használata esetén biztonságos kapcsolatot biztosít, de ez a biztonság a beállítástól függően elégtelennek bizonyulhat. A
BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján történő kommunikáció során legyen körültekintő.

A BLUETOOTH kommunikáció során előforduló információkiszivárgásért nem vállalunk felelősséget.

Az adóhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH
szabványoknak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Ha azonban megfelelnek a BLUETOOTH szabványoknak,
előfordulhat, hogy a csatlakozási kísérlet sikertelen lesz; és az eszközzel végzett műveletek, az eszközön megjelenített tartalmak
vagy az eszköz viselkedése a BLUETOOTH eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően eltérhetnek.
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Az adóhoz csatlakoztatott BLUETOOTH eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használat körülményeitől függően
zavar vagy a hang akadozása léphet fel.

Ha BLUETOOTH kapcsolatot létesít az adó és a beépített rádiót vagy vevőt tartalmazó eszköz között, az zavarhatja az eszköz
által kiadott hangot. Az adót ne használja ilyen eszközzel BLUETOOTH kapcsolaton keresztül.

Tartsa távol az adót rádióktól, vevőktől és hasonló eszközöktől. Ha az adót ilyen eszköz közelében használja, az zavarhatja az
eszköz által kiadott hangot.

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy
megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Védjegyek

A BLUETOOTH® márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation e
márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja.

A Dolby, a Dolby Atmos és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation regisztrált védjegyei.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

Más védjegyek és kereskedelmi elnevezések az illető tulajdonosaik birtokában vannak.

A dokumentumban nem tüntettük fel a ™ és a ® jeleket.

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Mit tehetek egy probléma megoldása érdekében?

Ha az adó nem működik a várakozásnak megfelelően, a probléma megoldásához próbálkozzon a következő lépésekkel.

Keresse meg a probléma tüneteit a jelen Súgóútmutató oldalain, és próbálja ki a felsorolt műveleteket.
Inicializálja az adót. 
Az összes párosítási információ törlődik.
Keresse ki a problémával kapcsolatos információkat az ügyfélszolgálat webhelyén.
Az adóra vonatkozó támogatási információkért keresse fel a támogatás alábbi weboldalait:

Amerikai vásárlóknak: 
https://www.sony.com/am/support
Európai vásárlóknak: 
https://www.sony.eu/support
Kínai vásárlóknak: 
https://service.sony.com.cn
Más országokban/térségekben élő vásárlóknak: 
https://www.sony-asia.com/support

Ha a fenti műveletek nem segítenek, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Kapcsolódó témák
Az adó inicializálása

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Nincs hang/Csak egy hangszóró-komponensből jön hang/Alacsony hangerőszint/Torz
hang/A hangszóróból búgás vagy zaj hallható

Amíg a 3D surround funkciók aktívak a BRAVIA XR™ TV-n, a TV nem ad ki hangot. Ha a TV hangját a TV-ből és a
BLUETOOTH fejhallgatóból is hallani szeretné, deaktiválja a 3D surround funkciókat.

Ha a használni kívánt TV nem BRAVIA XR, ügyeljen arra, hogy a TV digitális hangkimeneti módszereként a PCM
lehetőség van meghatározva. A módszer meghatározásáról olvassa el a TV-hez mellékelt kezelési útmutatót.

Győződjön meg arról, hogy a TV és a fejhallgató be van kapcsolva.

Csatlakoztassa le az adót a TV-ről, és csatlakoztassa újra a TV-hez. Ügyeljen arra, hogy a kábel teljesen be legyen
dugva a portba.

Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató hangereje eléggé nagy.

Párosítsa újra az adót a fejhallgatóval.

A fejhallgatótól függően a BLUETOOTH csatlakozások útján történő zenelejátszás minősége megváltoztatható. Ilyen
esetben válassza a „Prioritás a stabil kapcsolat” (SBC) lehetőséget. Részleteket a fejhallgatóhoz mellékelt kezelési
útmutatóban talál.

Ügyeljen arra, hogy a TV hangszínszabályozó funkciója ki legyen kapcsolva.

Az adót és a fejhallgatót helyezze távolabbra a mikrohullámú sütőktől, vezeték nélküli LAN hozzáférési pontoktól és
hasonló eszközöktől.

Helyezze a fejhallgatót közelebb az adóhoz. Ha az adó és a fejhallgató között valamilyen akadály van, távolítsa el az
útból.

Tartsa távol az adót rádióktól, vevőktől és hasonló eszközöktől. Ha az adót ilyen eszköz közelében használja, az
zavarhatja az eszköz által kiadott hangot.

Ha más vezeték nélküli eszközben (TV, a hangprojektor stb.) zavar lép fel, helyezze máshova az adót. (Például
mozgassa az adót balról jobbra vagy középre.)

Kapcsolódó témák
Az adó és egy TV-készülék csatlakoztatása

Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH® fejhallgatóhoz
A TV hangjának a megszólaltatása fejhallgatón keresztül
Az adó jelzőfénye

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Az adó nem párosítható egy BLUETOOTH eszközzel

Helyezze a BLUETOOTH fejhallgatót 1 m távolságon belülre az adótól.

Győződjön meg arról, hogy az adó és a fejhallgató be van kapcsolva és párosítási módban van.

Ha az adón lévő jelzőfény nem villog párosan kék fénnyel, tartsa lenyomva a (BLUETOOTH) gombot kb. 5
másodpercig.
A jelzőfény párosan villogni kezd (párosítási mód).

Kapcsolódó témák

Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH® fejhallgatóhoz
Az adó jelzőfénye
Az adó inicializálása

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli adó
WLA-NS7

Az adó inicializálása

Ha az adó nem működik megfelelően, inicializálja, hogy visszaálljanak a gyári alapértelmezett beállításai.
Győződjön meg arról, hogy az adó csatlakozik egy TV-hez vagy egy fali csatlakozóaljzathoz, majd tartsa lenyomva a 
(BLUETOOTH) gombot kb. 10 másodpercig, amíg a jelzőfény fel nem villan 4-szer kék fénnyel.

Az adó inicializálódik, és az összes BLUETOOTH eszköz párosítási információja törlődik.

Kapcsolódó témák

Az adó csatlakoztatása BLUETOOTH® fejhallgatóhoz

5-030-457-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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