Hjelpeveiledning

Trådløs sender

WLA-NS7

Det følgende er en forklaring på hvordan du bruker senderen. Velg et tema fra listen under.
Utforming og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel.

Komme i gang
Deler og kontroller

Gjøre tilkoblinger
Koble senderen til en TV
Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner
Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)

Lytte til TV-lyd
Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony
Avslutte lydutgang med 3D-lyd (etter bruk)
Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner

Informasjon

1

Om indikatoren på senderen
Merknader om bruk
Forholdsregler
Om trådløs BLUETOOTH-teknologi
Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter
Varemerker

Feilsøking
Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?
Lyd
Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren

BLUETOOTH-tilkobling
Kan ikke pare senderen med en BLUETOOTH-enhet

Tilbakestill
Initialisere senderen
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Deler og kontroller

1.

(BLUETOOTH)-knapp

2. Indikator (lyser i oransje eller blått)
Strømmen eller kommunikasjonstilstanden til senderen indikeres av den oransje eller blå indikatoren.

3. DIGITAL IN (optisk digital lydinngang)-port
4. DC IN-port (USB Type-C®)

Beslektet emne
Om indikatoren på senderen
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Koble senderen til en TV
Gjøre forberedelser for trådløs overføring av TV-lyd fra senderen til BLUETOOTH-hodetelefonene.
1

Koble senderens DIGITAL IN (optisk digital lydinngang)-port og TV-ens optisk digital lydutgang-port
sammen med den medfølgende optiske digitale kabelen.

2

Koble sammen senderens DC IN-port og USB-porten på TV-en med den medfølgende USB Type-C®kabelen.
Mens senderen har strøm og ikke mottar lydsignaler, vil senderens indikator blinke i oransje.

Første gang du parer senderen med en BLUETOOTH-enhet etter kjøp, eller etter at du har initialisert senderen (og
all paringsinformasjon er slettet fra senderen), vil senderen automatisk gå inn i paremodus når den slås på, og
senderens indikator begynner å blinke dobbelt i blått.

Hint
Hvis TV-en din ikke har USB-strømport, kobler du senderen til et strømuttak via en alminnelig tilgjengelig USBvekselstrømadapter.

4

3

Slå på TV-en og foreta innstillinger på den.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

Når du bruker en BRAVIA XR™-TV:
Hvis du bruker en BRAVIA XR sammen med hodetelefoner fra Sony, kan du nyte TV-lyden i 3D. Følg anvisningene på
TV-en for å gjøre innstillinger for 3D surround-funksjoner.
Kompatible TV-modeller og hodetelefoner fra Sony finner du her:
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

Hint
Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til
hodetelefonene fra Sony neste gang.

Når du bruker en annen TV enn BRAVIA XR:
Spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

Når en annen utgangsmetode for digital lyd enn PCM er spesifisert på TV-en, er det ikke sikkert BLUETOOTHhodetelefonene spiller av TV-lyden riktig.
Hint
Når du er ferdig med innstillingen av utgangsmetode for digital lyd, skifter indikatoren på senderen fra oransje til blå.

Merknad
3D-lyd er ikke tilgjengelig på andre TV-er enn BRAVIA XR.
Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.
Volumet på hodetelefonene som er koblet til via senderen med en BLUETOOTH-forbindelse, kan ikke justeres med TV-en.
Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR og lytter til videoens lyd via hodetelefoner som er tilkoblet via senderen, vil
lyd og bilde muligens være ute av synk.

Beslektet emne
Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner
Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner
Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony
5

Avslutte lydutgang med 3D-lyd (etter bruk)
Om indikatoren på senderen
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Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner
Prosessen med å registrere informasjonen som trengs for en BLUETOOTH-tilkobling, kalles "paring".
For å bruke en enhet sammen med senderen via en BLUETOOTH-forbindelse må senderen pares med enheten
individuelt.
Før du fortsetter, må du påse følgende:
Flytt BLUETOOTH-hodetelefonene innen 1 m fra senderen.
Koble senderen til en TV eller et strømuttak med den medfølgende USB Type-C®-kabelen.
Slå ned volumet på hodetelefonene for å unngå plutselig høy lyd fra hodetelefonene.
Ta frem brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene, slik at du har den som referanse.
Merknad
Hodetelefonenes volum kan ikke justeres med en TV. Husk dette når du bruker hodetelefoner uten volumkontroll.

1

Trykk og hold inne

(BLUETOOTH)-knappen på senderen i ca. 5 sekunder.

Indikatoren på senderen begynner å blinke dobbelt i blått for å indikere at senderen er i paremodus.

2

Sett hodetelefonene i paremodus for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med senderen.
Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, slutter indikatoren på senderen å blinke, og fortsetter å lyse i blått.

Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinn

.

Hint
Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene.

7

Merknad
Senderen går ut av paremodus etter ca. 5 minutter, og indikatoren på senderen slutter å blinke og fortsetter å lyse i blått. Men
hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon for senderen, for eksempel når du bruker senderens BLUETOOTH-funksjon for første
gang etter kjøp, vil senderen forbli i paremodus.
Hvis senderen går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinn
.
Så snart senderen er paret med BLUETOOTH-hodetelefoner, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:
Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.
Senderens paringsinformasjon slettes fra den parede BLUETOOTH-enheten.
Senderen er initialisert.
All paringsinformasjon slettes. Når senderen er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTHforbindelse med hodetelefonene.

Beslektet emne
Koble senderen til en TV
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Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)
Når du er ferdig med å bruke BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende betjeninger for å avslutte
BLUETOOTH-forbindelsen.
Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.
Slå av BLUETOOTH-enheten.
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Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony
Hvis du bruker en BRAVIA XR™ sammen med hodetelefoner fra Sony, kan du nyte TV-lyden i 3D samt innhold med
Dolby Atmos.
Kompatible TV-modeller og hodetelefoner fra Sony finner du her:
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

1

Koble senderen til en TV, og utfør deretter innstillinger for 3D surround-funksjoner på TV-en.

2

Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom senderen og hodetelefonene.
Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, skifter lydutgangen fra TV-en til hodetelefonene.

3

Ta på hodetelefonene.

4

Juster volumet på hodetelefonene.

Hint
Volumet på hodetelefonene som er koblet til via senderen med en BLUETOOTH-forbindelse, kan ikke justeres med TV-en.
Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til
hodetelefonene neste gang.

Merknad
Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.
10

Så lenge hodetelefonene er koblet til senderen, er betjeninger med hodetelefonene, slik som å sette avspillingen på pause eller
hoppe til neste spor, ikke tilgjengelige.

Beslektet emne
Koble senderen til en TV
Avslutte lydutgang med 3D-lyd (etter bruk)
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Avslutte lydutgang med 3D-lyd (etter bruk)
Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en.
For å avslutte lydutgangen i 3D-lyd utfører du en av følgende betjeninger for å deaktivere 3D surround-funksjonene.
Slå av hodetelefonene.
Deaktiver 3D surround-funksjoner på TV-en.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.
Hint
Når lydutgangen i 3D-lyd avsluttes, vil du høre det komme lyd fra TV-en.
Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR™, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til
hodetelefonene fra Sony neste gang.
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Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner
Du kan lytte til TV-lyd via BLUETOOTH-hodetelefoner som er koblet til senderen via en BLUETOOTH-forbindelse.
1

Koble senderen til en TV, og spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.

2

Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom BLUETOOTH-hodetelefonene og senderen.
Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, hører du TV-lyd både fra TV-en og hodetelefonene.

Hvis det ikke kommer noe lyd, trykker du på

(BLUETOOTH)-knappen på senderen én gang.

Hint
Hvis det ikke kommer noe lyd når du trykker på (BLUETOOTH)-knappen, kan det være at senderen er koblet til en
annen BLUETOOTH-enhet. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen med den tilkoblede enheten og parer senderen
med hodetelefonene på nytt.

3

Lytte til TV-lyd.
Ta på hodetelefonene og juster volumet på hodetelefonene.

Merknad
Så lenge hodetelefonene er koblet til senderen, er betjeninger med hodetelefonene, slik som å sette avspillingen på pause eller
hoppe til neste spor, ikke tilgjengelige.
Hodetelefonenes volum kan ikke justeres med TV-en. Husk dette når du bruker hodetelefoner uten volumkontroll.
Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR™ og lytter til videoens lyd via hodetelefoner, vil lyd og bilde muligens være
ute av synk.

13

Beslektet emne
Koble senderen til en TV
Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner
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Om indikatoren på senderen
Indikatoren gir følgende informasjon om senderen.
: Lyser i blått / : Lyser i oransje / –: Lyser ikke

Senderen er slått på
Senderen mottar ingen lydsignaler:
––
– – (Fortsetter å blinke i oransje.)
PCM er ikke spesifisert som utgangsmetode for digital lyd:
––
– – (Fortsetter å blinke dobbelt i oransje.)
Senderen mottar lydsignaler:
(Fortsetter å lyse i blått.)

Informasjon om BLUETOOTH-funksjonen
Senderen er i paremodus:
––
– – (Fortsetter å blinke dobbelt i blått.)
Et tilkoblingsforsøk pågår:
– – – – – – – – (Fortsetter å blinke i blått i intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)
En tilkobling er etablert:
(Fortsetter å blinke raskt i blått i ca. 5 sekunder.)
Et tilkoblingsforsøk er på vent / pågår:
(Fortsetter å lyse i blått.)

Annen informasjon
Initialiseringen er fullført:
(Blinker 4 ganger i blått.)
Du finner mer informasjon under Initialisere senderen.

Beslektet emne
Deler og kontroller
Initialisere senderen
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Forholdsregler
Om sikkerhet
Du finner mer informasjon i Bruksanvisning, som fulgte med senderen.
Viktig informasjon, slik som modellnavnet, finner du på undersiden av senderen.
Ikke lytt med høyt volum over lengre tid. Hvis du lytter med ekstremt høy lyd i flere timer, kan det skade hørselen. For
å beskytte hørselen må du ha volumet på et passende nivå.
Hold volumet lavt til å begynne med. Plutselig høy lyd kan skade hørselen. Det anbefales at du øker volumet gradvis.
Ikke bruk hodetelefoner mens du går, kjører eller sykler. Dette kan føre til trafikkulykker.
Ikke bruk enheten på et farlig sted med mindre lyder fra miljøet kan høres.

Retningslinjer for plassering
Ikke sprut vann på dette produktet og det medfølgende tilbehøret. De er ikke vanntette.
For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må senderen ikke plasseres på følgende steder.
Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en
varmekilde eller i en badstue.
Et sted der det er mye støv.
Et sted der det er sterk vibrasjon.
Plasser senderen på en flat og jevn overflate. Hvis senderen blir plassert på en overflate med helling, kan den falle
over eller falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til skader, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
Avhengig av stedet senderen er plassert på, kan det være den faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i
nærheten av senderen.

Slik tar du vare på senderen
Hvis senderens overflate blir skitten, tørker du av smusset med en tørr, myk klut eller godt oppvridd klut som er blitt
dyppet i kaldt eller lunkent vann.
Hvis senderens overflate blir skitten, må du ikke bruke vaskemiddel, tynner, benzen, alkohol osv. for å rengjøre den.

Annet
Ikke bruk eller forlat senderen i ekstremt kalde eller varme omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C).
Hvis senderen brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for
å beskytte de indre kretsene.
Hvis du har spørsmål eller problemer som gjelder denne senderen og som du ikke finner svar på i denne
Hjelpeveiledning, bør du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.
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Om trådløs BLUETOOTH-teknologi
Den trådløse BLUETOOTH-teknologien har en rekkevidde på ca. 30 m.

Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standarden
En profil er et sett med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Senderen
har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standarden.
Støttet BLUETOOTH-versjon: BLUETOOTH-standard, versjon 5,0
Støttet BLUETOOTH-profil:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.

Maksimal rekkevidde
Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom senderen og en enhet som er plassert maksimalt ca. 30 m unna.
Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.
Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom senderen og BLUETOOTH-enheten.
En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av senderen.
En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av senderen.
En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av senderen.

Interferens fra andre enheter
Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå
mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis senderen
brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter
Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av senderen og andre
BLUETOOTH-enheter på følgende steder, siden det er fare for ulykker.
Der hvor brannfarlig gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller bensinstasjon.
I nærheten av dører eller en brannalarm.
Merknad
For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som senderen. Vær også
klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
På grunn av karakteristikkene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien er det en liten forsinkelse i avspillingen på
BLUETOOTH-enheten som mottar lyd eller musikk sammenlignet med enheten som sender lyden.
Senderen støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når
trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du
kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
BLUETOOTH-enheter som skal kobles til senderen, må oppfylle BLUETOOTH-standardene som er satt av Bluetooth SIG, Inc.,
og de må være sertifisert som samsvarende. Selv om enhetene samsvarer med BLUETOOTH-standarder, kan det være tilfeller
der tilkoblingsforsøk mislykkes, og betjeninger på enheten, innhold vist på enheten eller enhetens atferd varierer avhengig av
BLUETOOTH-enhetens karakteristikker eller spesifikasjoner.

18

Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er
koblet til senderen.
Det å opprette en BLUETOOTH-forbindelse mellom senderen og en enhet med en innebygd radio eller tuner kan forårsake støy i
lyden fra enheten. Senderen skal ikke brukes med en slik en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse.
Hold senderen unna enheter som radioer og tunere. Bruk av senderen i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra
enheten.
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Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter, kan bli endret, innstilt eller avsluttet uten forhåndsvarsel. Sony har ikke noe ansvar
hvis dette skulle skje.
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Varemerker
BLUETOOTH®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation er under lisens.
Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.
USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker tilhørende USB Implementers Forum.
Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.
™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.
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Hva kan jeg gjøre for å løse et problem?
Hvis senderen ikke fungerer som forventet, kan du prøve det følgende for å løse problemet.
Finn symptomer på problemet i Hjelpeveiledning, og prøv et av tiltakene i listen.
Initialiser senderen.
All paringsinformasjon slettes.
Se etter informasjon om problemet på kundestøttens nettside.
Gå til følgende nettsider for å få hjelp og informasjon om senderen din:
For kunder i Nord- og Sør-Amerika:
https://www.sony.com/am/support
For kunder i Europa:
https://www.sony.eu/support
For kunder i Kina:
https://service.sony.com.cn
For kunder i andre land/regioner:
https://www.sony-asia.com/support
Hvis ikke noe av dette fungerer, tar du kontakt med nærmeste Sony-forhandler.

Beslektet emne
Initialisere senderen
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Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd /
Summing eller støy fra høyttaleren
Mens 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR™-TV-en, kommer det ingen lyd fra TV-en. Hvis du ønsker å
høre TV-lyd både fra TV-en og BLUETOOTH-hodetelefonene, deaktiverer du 3D surround-funksjonene.
Når du bruker en annen TV enn BRAVIA XR, må du påse at PCM er spesifisert som utgangsmetode for digital lyd på
TV-en. Metoden for spesifisering av dette finner du i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.
Sørg for at TV-en og hodetelefonene er slått på.
Koble senderen fra TV-en og koble den til igjen. Pass på at du stikker kabelen helt inn i porten.
Påse at hodetelefonenes volum er høyt nok.
Par senderen med hodetelefonene på nytt.
Avhengig av hodetelefonene kan det være du kan endre preferansen for musikkavspillingskvalitet via BLUETOOTHforbindelser. I så fall velger du preferansen "Prioritering av stabil forbindelse" (SBC). Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene.
Påse at equalizerfunksjonen er deaktivert på TV-en.
Flytt senderen og hodetelefonene vekk fra enheter slik som mikrobølgeovner og trådløse LAN-tilgangspunkt.
Flytt hodetelefonene nærmere senderen. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom senderen og hodetelefonene,
må denne flyttes.
Hold senderen unna enheter som radioer og tunere. Bruk av senderen i nærheten av en slik enhet kan forårsake
støy i lyden fra enheten.
Hvis det er radiointerferens med en annen trådløs enhet (en TV, lydplanke osv.), flytter du senderen. (Du kan for
eksempel flytte senderen fra venstre til høyre eller i midten.)

Beslektet emne
Koble senderen til en TV
Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner
Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner
Om indikatoren på senderen
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WLA-NS7

Kan ikke pare senderen med en BLUETOOTH-enhet
Flytt BLUETOOTH-hodetelefonene innen 1 m fra senderen.
Sørg for at senderen og hodetelefonene er slått på og i paremodus.
Når indikatoren på senderen ikke blinker dobbelt i blått, trykker du og holder inne
sekunder.
Dette gjør at indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).

Beslektet emne
Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner
Om indikatoren på senderen
Initialisere senderen
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(BLUETOOTH)-knappen i ca. 5

Hjelpeveiledning

Trådløs sender

WLA-NS7

Initialisere senderen
Hvis senderen ikke fungerer som den skal, kan du initialisere den til standardinnstillingene fra fabrikken.
Påse at senderen er koblet til en TV eller et strømuttak, og så trykker du og holder inne (BLUETOOTH)-knappen i ca.
10 sekunder til indikatoren blinker 4 ganger i blått.

Senderen initialiseres, og paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enhetene slettes.

Beslektet emne
Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner
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