Helpgids

Draadloze zender

WLA-NS7

Hier volgt een uitleg over hoe u deze zender moet gebruiken. Selecteer een onderwerp van de navigatiebalk.
Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Aan de slag
Onderdelen en bedieningselementen

Verbindingen tot stand brengen
De zender aansluiten op een tv
De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon
Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)

Luisteren naar tv-audio
Genieten van audio van de tv in ruimtelijke weergave met een hoofdtelefoon van Sony
Afsluiten van de ruimtelijke weergave van audio (na gebruik)
Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon

Informatie
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Over de aanduiding op de zender
Opmerkingen over het gebruik
Voorzorgsmaatregelen
Over BLUETOOTH draadloze technologie
Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden
Handelsmerken

Problemen oplossen
Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?
Geluid
Geen geluidsweergave/Alleen geluidsweergave uit één luidsprekercomponent/Laag volume/Vervormde
geluidsweergave/Brommen of ruis in de geluidsweergave van de luidspreker

BLUETOOTH-verbinding
De zender kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat

Reset
Initialiseren van de zender
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Onderdelen en bedieningselementen

1.

(BLUETOOTH) toets

2. Aanduiding (licht oranje of blauw op)
De toestand van de zender met betrekking tot de stroom en de communicatie wordt aangegeven door de oranje of
blauwe aanduiding.

3. DIGITAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting
4. DC IN-aansluiting (USB Type-C®)

Verwant onderwerp
Over de aanduiding op de zender
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De zender aansluiten op een tv
Maak de vereiste voorbereidingen voor draadloze overbrenging van de audio van uw tv door middel van de zender naar
uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon.
1

Verbind de DIGITAL IN (optisch digitale audio-ingang) aansluiting van de zender met de optisch digitale
audio-uitgangsaansluiting van de tv met behulp van de meegeleverde optisch digitale kabel.

2

Verbind de DC IN-aansluiting van de zender met de USB-aansluiting van de tv door middel van de
meegeleverde USB Type-C®-kabel.
Wanneer de zender van stroom wordt voorzien maar geen audiosignalen ontvangt, zal de aanduiding op de zender
oranje blijven knipperen.

Wanneer u de zender voor de eerste keer na aankoop koppelt met een BLUETOOTH-apparaat, of nadat u de
zender hebt geïnitialiseerd (en alle koppelingsinformatie is verwijderd van de zender), zal de zender automatisch in
de stand voor het koppelen gaan wanneer hij wordt ingeschakeld en zal de aanduiding op de zender blauw dubbel
gaan knipperen.

Hint
Als uw tv geen USB-stroomaansluiting heeft, kunt u de zender aansluiten op een stopcontact met een in de handel
verkrijgbare USB-netstroomadapter.
4

3

Zet de tv aan en maak de vereiste instellingen op de tv.
Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Wanneer u een BRAVIA XR™ tv gebruikt:
Als u een BRAVIA XR tv gebruikt in combinatie met een hoofdtelefoon van Sony, kunt u genieten van de audio van de tv
in ruimtelijke weergave. Volg de instructies op het scherm van de tv om instellingen te verrichten voor de 3D surroundfuncties.
Ga naar de volgende URL voor de compatibele tv-modellen en hoofdtelefoons van Sony.
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

Hint
Zolang de 3D surround-functies ingeschakeld blijven op de BRAVIA XR tv, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke
weergave door de volgende keer gewoon de zender te verbinden met de Sony hoofdtelefoon.

Wanneer u geen BRAVIA XR tv gebruikt:
Stel op de tv PCM in als het digitale audio-uitgangssignaal.

Wanneer er een ander soort uitgangssignaal dan PCM wordt ingesteld op de tv, is het mogelijk dat de BLUETOOTHhoofdtelefoon de audio van de tv niet zal kunnen weergeven.
Hint
Nadat u het digitale audio-uitgangssignaal hebt ingesteld, zal de aanduiding van de zender veranderen van oranje naar blauw.

Opmerking
Met andere dan BRAVIA XR tv's is ruimtelijke weergave niet mogelijk.
Wanneer de tv ruimtelijke geluidsweergave produceert, zal er geen audio worden weergegeven door de tv. De volumeregeling
van de afstandsbediening van de tv is ook uitgeschakeld.
Het volume van de hoofdtelefoon die met de zender verbonden is via BLUETOOTH kan niet worden geregeld op de tv.
Als u naar video kijkt op een andere dan een BRAVIA XR tv terwijl u naar de audio luistert met de hoofdtelefoon die is verbonden
met de zender, is het mogelijk dat de video en de audio niet synchroon lopen.

Verwant onderwerp
5

De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon
Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon
Genieten van audio van de tv in ruimtelijke weergave met een hoofdtelefoon van Sony
Afsluiten van de ruimtelijke weergave van audio (na gebruik)
Over de aanduiding op de zender
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De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon
De procedure voor het registreren van de informatie voor een bepaald toestel die vereist is voor een BLUETOOTHverbinding, wordt koppelen genoemd.
Om een apparaat via een BLUETOOTH-verbinding te kunnen gebruiken met de zender, moet de zender individueel
gekoppeld worden aan dat apparaat.
Voor u verder gaat, moet u het volgende controleren:
Breng de BLUETOOTH-hoofdtelefoon binnen een afstand van 1 m van de zender.
Verbind de zender met een tv of een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB Type-C®-kabel.
Om te voorkomen dat er plotseling een hard geluid uit de hoofdtelefoon komt, moet u het volume van de
hoofdtelefoon laag zetten.
Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon bij de hand hebt.
Opmerking
Het volume van de hoofdtelefoon kan niet worden geregeld op de tv. Houd hier rekening mee wanneer u een hoofdtelefoon
gebruikt waarop het volume niet kan worden geregeld.

1

Houd de

(BLUETOOTH) toets op de zender ongeveer 5 seconden lang ingedrukt.

De aanduiding op de zender begint blauw dubbel te knipperen ten teken dat de zender in de stand voor het
koppelen staat.

2

Zet uw hoofdtelefoon in de stand voor het koppelen om een BLUETOOTH-verbinding met de zender tot
stand te brengen.
Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal de aanduiding van de zender stoppen met
knipperen en blauw blijven branden.

Als er geen BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, moet u de procedure opnieuw doen vanaf stap

7

.

Hint
De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van uw hoofdtelefoon.

Opmerking
De zender gaat na ongeveer 5 minuten uit de stand voor het koppelen en de aanduiding van de zender zal dan stoppen met
knipperen en blauw blijven branden. Wanneer de zender echter geen koppelingsinformatie heeft, bijvoorbeeld wanneer u de
BLUETOOTH-functie van de zender voor het eerst na aankoop gebruikt, blijft de zender in de stand voor het koppelen staan.
Als de zender uit de stand voor het koppelen gaat voor u de procedure hebt voltooid, moet u de procedure opnieuw doen vanaf
stap
.
Wanneer de zender eenmaal gekoppeld is met de BLUETOOTH-hoofdtelefoon, hoeft dat in principe niet meer opnieuw te
gebeuren, behalve in de volgende gevallen:
De koppelingsinformatie is verwijderd als gevolg van een reparatie enz.
De koppelingsinformatie voor de zender is verwijderd van het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat.
De zender is geïnitialiseerd.
Alle koppelingsinformatie is verwijderd. Wanneer de zender is geïnitialiseerd, is het mogelijk dat deze geen BLUETOOTHverbinding meer kan maken met de hoofdtelefoon.

Verwant onderwerp
De zender aansluiten op een tv
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Afsluiten van de BLUETOOTH-verbinding (na gebruik)
Wanneer u klaar bent met het gebruiken van het BLUETOOTH-apparaat, kunt u met behulp van de volgende
handelingen de BLUETOOTH-verbinding verbreken of afsluiten.
Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
Zet het BLUETOOTH-apparaat uit.
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Genieten van audio van de tv in ruimtelijke weergave met een hoofdtelefoon van Sony
Als u een BRAVIA XR™ tv gebruikt in combinatie met een hoofdtelefoon van Sony, kunt u genieten van de audio van de
tv in ruimtelijke weergave en van de weergave van Dolby Atmos materiaal.
Ga naar de volgende URL voor de compatibele tv-modellen en hoofdtelefoons van Sony.
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

1

Verbind de zender met de tv en maak vervolgens de instellingen voor de 3D surround-functies op de tv.

2

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen de zender en de hoofdtelefoon.
Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht, zal de audioweergave omschakelen van de tv naar
de hoofdtelefoon.

3

Draag de hoofdtelefoon.

4

Regel het volume op de hoofdtelefoon.

Hint
Het volume van de hoofdtelefoon die met de zender verbonden is via BLUETOOTH kan niet worden geregeld op de tv.
Zolang de 3D surround-functies ingeschakeld blijven op de BRAVIA XR tv, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke
weergave door de volgende keer gewoon de zender te verbinden met de hoofdtelefoon.

Opmerking
10

Wanneer de tv ruimtelijke geluidsweergave produceert, zal er geen audio worden weergegeven door de tv. De volumeregeling
van de afstandsbediening van de tv is ook uitgeschakeld.
Terwijl de hoofdtelefoon is verbonden met de zender, zijn handelingen zoals het pauzeren van het momenteel weergegeven
materiaal, of springen naar het volgende weer te geven nummer, niet mogelijk.

Verwant onderwerp
De zender aansluiten op een tv
Afsluiten van de ruimtelijke weergave van audio (na gebruik)
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Afsluiten van de ruimtelijke weergave van audio (na gebruik)
Wanneer de tv ruimtelijke geluidsweergave produceert, zal er geen audio worden weergegeven door de tv.
Om de ruimtelijke weergave van audio af te sluiten, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren om de 3D
surround-functies uit te schakelen.
Zet de hoofdtelefoon uit.
Schakel de 3D surround-functies op de tv uit.
Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de tv.
Hint
Wanneer de ruimtelijke weergave van audio wordt afgesloten, hoort u weer audio komen uit de tv.
Zolang de 3D surround-functies ingeschakeld blijven op de BRAVIA XR™ tv, kunt u genieten van de audio van de tv in ruimtelijke
weergave door de volgende keer gewoon de zender te verbinden met de Sony hoofdtelefoon.
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Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon
U kunt luisteren naar de audio van de tv via uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon als die is verbonden met de zender door
middel van een BLUETOOTH-verbinding.
1

Verbind de zender met de tv en stel PCM in als het digitale audio-uitgangssignaal van de tv.

2

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand tussen uw BLUETOOTH-hoofdtelefoon en de zender.
Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zult u de audio van de tv zowel uit de tv als uit de
hoofdtelefoon horen.

Als er geen audio wordt weergegeven, moet u één keer kort op de

(BLUETOOTH) toets van de zender drukken.

Hint
Als er geen audio wordt weergegeven wanneer u op de (BLUETOOTH) toets drukt, is het mogelijk dat de zender is
verbonden met een ander BLUETOOTH-apparaat. Sluit in een dergelijk geval de BLUETOOTH-verbinding met het andere
apparaat af en koppel de zender vervolgens opnieuw met de hoofdtelefoon.

3

Luister naar de audio van de tv.
Draag de hoofdtelefoon en regel het volume op de hoofdtelefoon.

Opmerking
Terwijl de hoofdtelefoon is verbonden met de zender, zijn handelingen zoals het pauzeren van het momenteel weergegeven
materiaal, of springen naar het volgende weer te geven nummer, niet mogelijk.
Het volume van de hoofdtelefoon kan niet worden geregeld op de tv. Houd hier rekening mee wanneer u een hoofdtelefoon
gebruikt waarop het volume niet kan worden geregeld.
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Als u naar video kijkt op een andere dan een BRAVIA XR™ tv terwijl u naar de audio luistert met een hoofdtelefoon, is het
mogelijk dat de video en de audio niet synchroon lopen.

Verwant onderwerp
De zender aansluiten op een tv
De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon
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Over de aanduiding op de zender
De aanduiding geeft de volgende informatie over de zender.
: Licht blauw op / : Licht oranje op / -: Uit

De zender wordt van stroom voorzien
De zender ontvangt geen audiosignalen:
-- - (Blijft oranje knipperen.)
PCM is niet ingesteld als digitaal audio-uitgangssignaal:
-- - (Blijft oranje dubbel knipperen.)
De zender ontvangt audiosignalen:
(Blijft blauw branden.)

Informatie over de BLUETOOTH-functie
De zender staat in de stand voor het koppelen:
-- - (Blijft blauw dubbel knipperen.)
Er is een verbindingspoging bezig:
- - - - - - - - (Blijft blauw knipperen om de ongeveer 1 seconde, voor 30 seconden.)
Er wordt een verbinding tot stand gebracht:
(Blijft snel blauw knipperen voor ongeveer 5 seconden lang.)
Er is een verbindingspoging in de wacht/bezig:
(Blijft blauw branden.)

Overige informatie
Het initialiseren is voltooid:
(knippert 4 keer blauw.)
Zie voor details Initialiseren van de zender.

Verwant onderwerp
Onderdelen en bedieningselementen
Initialiseren van de zender
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Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing die wordt meegeleverd met de zender.
Belangrijke informatie zoals de modelnaam bevindt zich aan de onderkant van de zender.
Luister niet te lang achter elkaar bij een hoog volume. Urenlang luisteren bij een oorverdovend volumeniveau kan uw
gehoor beschadigen. Om uw gehoor te beschermen, moet u het volume op een toepasselijk niveau houden.
Houd het volume eerst laag. Plotseling hard geluid kan uw gehoor beschadigen. We adviseren u om vervolgens het
volume geleidelijk te verhogen.
Gebruik de hoofdtelefoon niet terwijl u wandelt, fietst, of autorijdt. Dit kan leiden tot verkeersongelukken.
Gebruik het toestel niet op een gevaarlijke plaats, tenzij u de omgevingsgeluiden kunt horen.

Installeren
Spetter geen water op dit product en de meegeleverde accessoires. Deze zijn niet waterbestendig.
Om het risico op storingen zoveel mogelijk te elimineren, moet u de volgende locaties vermijden wanneer u deze
zender ergens neerzet of achterlaat.
Een plek die blootstaat aan hoge temperaturen, zoals in de directe zon, of onder sterke lampen, in de buurt van
een warmtebron, of in een sauna
Een zeer stoffige plek
Een plek die blootstaat aan sterke trillingen
Plaats deze zender op een vlak en horizontaal oppervlak. Wanneer de zender op een hellend oppervlak wordt
geplaatst, kan de zender omvallen of van het oppervlak af vallen als gevolg van de door het toestel zelf
geproduceerde trillingen, wat kan leiden tot letsel, defecten, of verslechterde prestaties.
Afhankelijk van de omstandigheden waaronder deze zender ergens geplaatst wordt, kan hij van het oppervlak af
vallen. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de buurt van de zender.

De zender onderhouden
Wanneer het oppervlak van de zender vuil geworden is, moet u het vuil verwijderen met een droge, zachte doek, of
een doek die gedrenkt is in lauw kraanwater en dan goed is uitgewrongen.
Als het oppervlak van de zender vuil is geworden, mag u geen schoonmaakmiddel, verfverdunner, benzine, alcohol
enz. gebruiken om de zender schoon te maken.

Overige
Gebruik de zender niet en laat hem niet achter in een zeer koude of zeer warme omgeving (temperatuur buiten een
bereik van 5 °C – 35 °C). Als de zender buiten het bovenvermelde bereik wordt gebruikt of bewaard, kan de zender
automatisch stoppen om de interne schakelingen te beschermen.

16

Bij vragen of problemen met betrekking tot deze zender die niet in deze Helpgids aan bod komen, kunt u contact
opnemen met een Sony-dealer bij u in de buurt.
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Over BLUETOOTH draadloze technologie
De BLUETOOTH draadloze technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 30 m.

Ondersteunde versies en profielen van de BLUETOOTH-norm
Een profiel is een set functies die gestandaardiseerd zijn voor elke aparte karakteristiek van BLUETOOTH-apparaten.
De zender ondersteunt de volgende versie en profielen van de BLUETOOTH-norm.
Ondersteunde BLUETOOTH-versie: BLUETOOTH-norm, versie 5,0
Ondersteund BLUETOOTH-profiel:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Maakt overdracht en ontvangst van muziekmateriaal met hoge kwaliteit
mogelijk.

Maximaal communicatiebereik
Gebruik de BLUETOOTH draadloze technologie tussen de zender en een apparaat die zich binnen een afstand van
ongeveer 30 m van elkaar bevinden.
Het maximale communicatiebereik kan afnemen onder de volgende omstandigheden.
Er bevindt zich een obstakel zoals een persoon, metaal, of een wand tussen de zender en het BLUETOOTHapparaat.
Er wordt een draadloos LAN-apparaat gebruikt in de buurt van de zender.
Er wordt een magnetron gebruikt in de buurt van de zender.
Er wordt een apparaat dat elektromagnetische straling genereert gebruikt in de buurt van de zender.

Interferentie veroorzaakt door andere apparatuur
Omdat BLUETOOTH-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruik kunnen maken van dezelfde frequentie
(2,4 GHz), kan er microgolfstoring ontstaan, wat kan resulteren in slechtere communicatiesnelheden, ruis, of een
verbroken verbinding als de zender wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.

Interferentie van andere apparatuur veroorzaakt door dit toestel
Microgolven van een BLUETOOTH-apparaat kunnen invloed hebben op de bediening van elektronische medische
apparatuur. Zet de zender en andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende locaties, omdat ze tot ongevallen
zouden kunnen leiden.
Waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
In de buurt van automatische deuren of een brandalarm
Opmerking
Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moet het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken hetzelfde
profiel gebruiken als de zender. We wijzen u er echter op dat ook als hetzelfde profiel staat aangegeven, apparaten kunnen
verschillen in de daadwerkelijke functies daarvan, afhankelijk van hun eigen specificaties.
Vanwege de karakteristieken van de BLUETOOTH draadloze technologie is er een kleine vertraging in de weergave op het
BLUETOOTH-apparaat dat de audio of de muziek ontvangt ten opzichte van het apparaat dat het signaal verzendt.
De zender ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-normen om zorg te dragen voor een veilige
verbinding bij gebruik van BLUETOOTH draadloze technologie, maar afhankelijk van de instelling is het mogelijk dat de
beveiliging niet voldoende is voor uw doeleinden. Wees daarom voorzichtig wanneer u communiceert via BLUETOOTH
draadloze technologie.
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Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele uitlekken van informatie gedurende communicatie via
BLUETOOTH.
BLUETOOTH-apparaten waarmee u de zender wilt verbinden, moeten voldoen aan de BLUETOOTH-normen zoals
voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc., en moeten als zodanig gecertificeerd zijn. Alhoewel apparaten wellicht voldoen aan de
BLUETOOTH-normen, kunnen er gevallen zijn dat verbindingspogingen mislukken; of dat handelingen op het apparaat, de
inhoud die wordt weergegeven op het apparaat, of het gedrag van het apparaat afwijken afhankelijk van de karakteristieken of de
specificaties van het BLUETOOTH-apparaat.
Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat verbonden is met de zender, de communicatie-omstandigheden, of de
gebruiksomgeving, is het mogelijk dat er ruis optreedt of dat de geluidsweergave wordt onderbroken.
Het tot stand brengen van een BLUETOOTH-verbinding tussen de zender en een apparaat met een ingebouwde radio of tuner
kan leiden tot ruis in audio van het apparaat. De zender hoort niet te worden gebruikt met een dergelijk apparaat via een
BLUETOOTH-verbinding.
Houd de zender uit de buurt van een apparaat zoals een radio of een tuner. Gebruik van de zender in de buurt van een dergelijk
apparaat kan leiden tot ruis in audio van het apparaat.

5-030-456-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Beperking van aansprakelijkheid aangaande diensten van derden
Diensten die worden aangeboden door derden kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd, opgeschort, of
beëindigd. Sony aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

5-030-456-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Handelsmerken
Het BLUETOOTH® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik
van zulke merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
™ en ®-tekens zijn weggelaten in de documenten.

5-030-456-51(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Wat kan ik doen om een eventueel probleem op te lossen?
Als de zender niet werkt als verwacht, kunt u de volgende stappen proberen om het probleem op te lossen.
Zoek de symptomen van het probleem op in deze Helpgids en probeer de oplossingen die daar vermeld staan.
Initialiseer de zender.
Alle koppelingsinformatie wordt verwijderd.
Zoek naar informatie over het probleem op de klantenservice website.
Ga naar de volgende klantenservice pagina's voor informatie over ondersteuning voor uw zender:
Voor klanten in het werelddeel Amerika:
https://www.sony.com/am/support
Voor klanten in Europa:
https://www.sony.eu/support
Voor klanten in China:
https://service.sony.com.cn
Voor klanten in andere landen/regio's:
https://www.sony-asia.com/support
Als geen van de hierboven genoemde handelingen werkt, moet u uw dichtstbijzijnde Sony-dealer raadplegen.

Verwant onderwerp
Initialiseren van de zender
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Geen geluidsweergave/Alleen geluidsweergave uit één luidsprekercomponent/Laag
volume/Vervormde geluidsweergave/Brommen of ruis in de geluidsweergave van de
luidspreker
Wanneer de 3D surround-functies zijn ingeschakeld op een BRAVIA XR™ tv, zal er geen audio worden weergegeven
door de tv. Wanneer u de audio van de tv wilt horen via zowel de tv als via de BLUETOOTH-hoofdtelefoon, moet u
de 3D surround-functies uitschakelen.
Wanneer u een andere tv dan een BRAVIA XR tv gebruikt, moet u ervoor zorgen dat PCM is ingesteld als het digitale
audio-uitgangssignaal op de tv. Raadpleeg voor het maken van deze instelling de gebruiksaanwijzing van de tv.
Zorg ervoor dat de tv en de hoofdtelefoon zijn ingeschakeld.
Koppel de zender los van de tv en sluit hem vervolgens weer aan op de tv. U moet de stekker helemaal in de
aansluiting steken.
Zorg ervoor dat het volume van de hoofdtelefoon hard genoeg is.
Koppel de zender opnieuw met de hoofdtelefoon.
Afhankelijk van de hoofdtelefoon kunt u de voorkeur voor de kwaliteit van de muziekweergave via BLUETOOTHverbindingen veranderen. Selecteer in een dergelijk geval "Voorkeur voor stabiele verbinding" (SBC). Raadpleeg
voor details de gebruiksaanwijzing van uw hoofdtelefoon.
Zorg ervoor dat de equalizerfunctie op de tv is uitgeschakeld.
Houd de zender en de hoofdtelefoon uit de buurt van apparatuur zoals magnetrons en draadloze LANtoegangspunten.
Breng de hoofdtelefoon dichter bij de zender. Als er zich een obstakel tussen de zender en de hoofdtelefoon bevindt,
moet u dit verwijderen.
Houd de zender uit de buurt van een apparaat zoals een radio of een tuner. Gebruik van de zender in de buurt van
een dergelijk apparaat kan leiden tot ruis in audio van het apparaat.
Als er radiostoring optreedt met andere draadloze apparatuur (een tv, een geluidsbalk enz.), moet u de locatie van
de zender veranderen. (Verplaats de zender bijvoorbeeld van links naar rechts, of naar het midden.)

Verwant onderwerp
De zender aansluiten op een tv
De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon
Luisteren naar audio van de tv via een hoofdtelefoon
Over de aanduiding op de zender
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De zender kan niet worden gekoppeld met een BLUETOOTH-apparaat
Breng de BLUETOOTH-hoofdtelefoon binnen een afstand van 1 m van de zender.
Zorg ervoor dat de zender en de hoofdtelefoon zijn ingeschakeld en in de stand voor het koppelen staan.
Wanneer de aanduiding op de zender niet blauw dubbel knippert, moet u de
seconden ingedrukt houden.
Hierdoor gaat de aanduiding dubbel knipperen (koppelstand).

Verwant onderwerp
De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon
Over de aanduiding op de zender
Initialiseren van de zender
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Initialiseren van de zender
Wanneer de zender niet naar behoren functioneert, kunt u de zender initialiseren om hem terug te zetten op de
fabrieksinstellingen.
Zorg ervoor dat de zender is verbonden met een tv of een stopcontact en houd vervolgens de (BLUETOOTH) toets
ongeveer 10 seconden ingedrukt tot de aanduiding 4 keer blauw knippert.

De zender wordt geïnitialiseerd en de koppelingsinformatie voor alle BLUETOOTH-apparaten wordt verwijderd.

Verwant onderwerp
De zender verbinden met een BLUETOOTH®-hoofdtelefoon
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