
Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Poniższe punkty objaśniają, jak używać nadajnika. Wybierz temat z panelu nawigacji.
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wprowadzenie

Części i elementy sterujące

Wykonywanie połączeń

Łączenie nadajnika i telewizora

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®

Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Słuchanie dźwięku telewizora

Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu słuchawek marki Sony

Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio (po użyciu)

Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki

Informacje
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Wskaźnik na nadajniku

Uwagi dotyczące użytkowania

Środki ostrożności

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z usług podmiotów trzecich

Znaki towarowe

Rozwiązywanie problemów

Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

Dźwięk

Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego elementu głośnika / Cichy dźwięk / Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku

Połączenie BLUETOOTH

Nie można sparować nadajnika z urządzeniem BLUETOOTH

Reset

Inicjalizacja nadajnika
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Części i elementy sterujące

Powiązany temat
Wskaźnik na nadajniku

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation

Przycisk (BLUETOOTH)1.

Wskaźnik (świeci się na pomarańczowo lub niebiesko)
Stan zasilania lub komunikacji nadajnika jest pokazywany przez pomarańczowy lub niebieski wskaźnik.

2.

Gniazdo DIGITAL IN (optyczne cyfrowe wejście audio)3.

Gniazdo DC IN (USB Type-C®)4.
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Łączenie nadajnika i telewizora

Wykonaj czynności przygotowawcze do transmisji bezprzewodowej dźwięku telewizora z nadajnika do słuchawek
BLUETOOTH.

Połącz gniazdo DIGITAL IN (optyczne cyfrowe wejście audio) na nadajniku i gniazdo optycznego cyfrowego
wyjścia audio na telewizorze za pomocą załączonego optycznego kabla cyfrowego.

1

Połącz gniazdo DC IN na nadajniku i gniazdo USB na telewizorze za pomocą załączonego kabla USB Type-
C®.

Kiedy nadajnik jest zasilany i nie odbiera żadnego sygnału audio, wskaźnik na nadajniku miga na pomarańczowo.

Podczas pierwszego parowania nadajnika z urządzeniem BLUETOOTH po zakupie lub po inicjalizacji nadajnika
(gdy wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane z nadajnika), włączenie zasilania nadajnika
automatycznie uruchamia tryb parowania i wskaźnik na nadajniku zaczyna podwójnie migać na niebiesko.

Wskazówka
Jeśli twój telewizor nie posiada gniazda wyjścia zasilania USB, podłącz nadajnik do gniazda sieciowego za pomocą
dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB.
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W przypadku telewizora BRAVIA XR™:
Używając telewizora BRAVIA XR razem ze słuchawkami marki Sony, możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie
dźwięku przestrzennego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie telewizora, aby wykonać ustawienia dla funkcji 3D
surround.
Informacje o zgodnych modelach telewizorów oraz słuchawek marki Sony można znaleźć na poniższej stronie:
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

Wskazówka
Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR, od następnego razu możesz słuchać dźwięku
telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika ze słuchawkami marki Sony.

W przypadku telewizora innego niż BRAVIA XR:
Wybierz PCM jako metodę reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio na telewizorze.

Kiedy na telewizorze będzie wybrana metoda reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio inna niż PCM,
słuchawki BLUETOOTH mogą nie wysyłać prawidłowo sygnału audio telewizora.

Wskazówka
Po zakończeniu ustawień metody reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio wskaźnik na nadajniku zmieni się z koloru
pomarańczowego na niebieski.

Uwaga
W telewizorach innych niż BRAVIA XR tryb dźwięku przestrzennego nie jest dostępny.

Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk.
Funkcja sterowania głośnością pilota zdalnego sterowania telewizora również jest wyłączona.

Sterowanie głośnością słuchawek połączonych z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na telewizorze.

Oglądanie filmu na telewizorze innym niż BRAVIA XR podczas słuchania jego dźwięku przez słuchawki połączone z nadajnikiem
może spowodować nieprawidłową synchronizację filmu i dźwięku.

Powiązany temat

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®

Włącz telewizor i wykonaj na nim ustawienia.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.
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Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki
Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu słuchawek marki Sony
Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio (po użyciu)
Wskaźnik na nadajniku

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®

Proces rejestracji informacji urządzenia docelowego wymagany do połączenia BLUETOOTH nazywa się parowaniem.
Aby użyć urządzenia razem z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH, należy wykonać parowanie nadajnika
z poszczególnymi urządzeniami.
Przed wykonaniem parowania upewnij się, że spełnione są poniższe warunki:

Umieść słuchawki BLUETOOTH w odległości 1 m od nadajnika.

Podłącz nadajnik do telewizora lub do gniazda zasilania za pomocą załączonego kabla USB Type-C®.

Aby nie dopuścić do nagłego wybuchu głośnego dźwięku z słuchawek, zmniejsz głośność słuchawek.

Miej instrukcję obsługi dołączoną do słuchawek pod ręką, aby móc z niej skorzystać.

Uwaga
Sterowanie głośnością słuchawek nie jest dostępne na żadnym telewizorze. Pamiętaj o tym, używając słuchawek bez funkcji
sterowania głośnością.

Wskazówka

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (BLUETOOTH) na nadajniku przez około 5 sekund.

Wskaźnik na nadajniku zacznie podwójnie migać na niebiesko, aby pokazać, że nadajnik znajduje się w trybie
parowania.

1

Ustaw słuchawki w trybie parowania, aby nawiązać połączenie BLUETOOTH z nadajnikiem.

Kiedy połączenie BLUETOOTH zostanie nawiązane, wskaźnik na nadajniku przestanie migać i zacznie się świecić
na niebiesko.

Jeśli połączenie BLUETOOTH nie zostanie nawiązane, powtórz procedurę od kroku .

2
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Powyższe instrukcje stanowią przykład. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do słuchawek.

Uwaga
Nadajnik wyjdzie z trybu parowania po około 5 minutach, a wskaźnik na nadajniku przestanie migać i zacznie świecić się na
niebiesko. Jeśli jednak nadajnik nie posiada informacji o parowaniu, na przykład podczas używania funkcji BLUETOOTH
nadajnika pierwszy raz po zakupie, nadajnik pozostaje w trybie parowania.
Jeśli nadajnik wyjdzie z trybu parowania przed zakończeniem procedury, wykonaj ją ponownie od kroku .

Po sparowaniu nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH nie ma potrzeby ich ponownego parowania, chyba że:

Informacje o parowaniu zostały skasowane z powodu naprawy itp.

Informacje o parowaniu nadajnika zostały skasowane ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH.

Została wykonana inicjalizacja nadajnika.
Wszystkie informacje o parowaniu są skasowane. Po wykonaniu inicjalizacji nadajnika nawiązanie połączenia BLUETOOTH ze
słuchawkami może nie być możliwe.

Powiązany temat
Łączenie nadajnika i telewizora

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Przerywanie połączenia BLUETOOTH (po użyciu)

Po zakończeniu korzystania z urządzenia BLUETOOTH wykonaj jedną z poniższych operacji, aby zakończyć połączenie
BLUETOOTH.

Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Wyłącz urządzenie BLUETOOTH.

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Słuchanie dźwięku telewizora w trybie dźwięku przestrzennego przy użyciu
słuchawek marki Sony

Używając telewizora BRAVIA XR™ razem ze słuchawkami marki Sony, możesz słuchać dźwięku telewizora w trybie
dźwięku przestrzennego oraz w systemie Dolby Atmos.
Informacje o zgodnych modelach telewizorów oraz słuchawek marki Sony można znaleźć na poniższej stronie:
https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

Wskazówka
Sterowanie głośnością słuchawek połączonych z nadajnikiem przez połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne na telewizorze.

Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR, od następnego razu możesz słuchać dźwięku
telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika ze słuchawkami.

Uwaga

Połącz nadajnik i telewizor, a następnie dokonaj ustawień dla funkcji 3D surround na telewizorze.1

Nawiąż połączenie BLUETOOTH między nadajnikiem a słuchawkami.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH sygnał wyjściowy audio zostanie przełączony z telewizora na słuchawki.

2

Załóż słuchawki.3

Ustaw głośność na słuchawkach.4
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Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden dźwięk.
Funkcja sterowania głośnością pilota zdalnego sterowania telewizora również jest wyłączona.

Kiedy słuchawki są połączone z nadajnikiem, nie będą dostępne operacje wykonywane za pomocą słuchawek, takie jak
wstrzymanie odtwarzania aktualnego utworu lub przeskoczenie do następnego utworu do odtwarzania.

Powiązany temat
Łączenie nadajnika i telewizora
Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio (po użyciu)

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Wyłączanie trybu przestrzennego sygnału wyjściowego audio (po użyciu)

Kiedy sygnał audio telewizora jest odtwarzany w trybie dźwięku przestrzennego, z telewizora nie jest emitowany żaden
dźwięk.
Aby zakończyć emitowanie sygnału audio w trybie dźwięku przestrzennego, wykonaj jedną z poniższych operacji, aby
wyłączyć funkcje 3D surround.

Wyłącz słuchawki.

Wyłącz funkcję 3D surround w telewizorze.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

Wskazówka
Kiedy sygnał wyjściowy audio w trybie dźwięku przestrzennego zostanie wyłączony, dźwięk będzie emitowany przez telewizor.

Dopóki funkcja 3D surround pozostanie włączona w telewizorze BRAVIA XR™, od następnego razu możesz słuchać dźwięku
telewizora w trybie dźwięku przestrzennego od razu po połączeniu nadajnika ze słuchawkami marki Sony.

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki

Dźwięku telewizora możesz słuchać przez słuchawki BLUETOOTH połączone z nadajnikiem przez połączenie
BLUETOOTH.

Uwaga
Kiedy słuchawki są połączone z nadajnikiem, nie będą dostępne operacje wykonywane za pomocą słuchawek, takie jak
wstrzymanie odtwarzania aktualnego utworu lub przeskoczenie do następnego utworu do odtwarzania.

Sterowanie głośnością słuchawek nie jest dostępne na telewizorze. Pamiętaj o tym, używając słuchawek bez funkcji sterowania
głośnością.

Połącz nadajnik i telewizor, a następnie wybierz PCM jako metodę reprezentacji cyfrowego sygnału
wyjściowego audio na telewizorze.

1

Nawiąż połączenie BLUETOOTH między słuchawkami BLUETOOTH a nadajnikiem.

Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH sygnał audio telewizora będzie wysyłany zarówno przez telewizor, jak
i przez słuchawki.

Jeśli nie słychać dźwięku, naciśnij krótko jeden raz przycisk (BLUETOOTH) na nadajniku.

Wskazówka
Jeśli po naciśnięciu przycisku (BLUETOOTH) nie słychać dźwięku, nadajnik może być połączony z innym urządzeniem
BLUETOOTH. W takim przypadku należy zakończyć połączenie BLUETOOTH z podłączonym urządzeniem, a następnie
jeszcze raz sparować nadajnik ze słuchawkami.

2

Słuchaj dźwięku z telewizora.

Załóż słuchawki i wyreguluj głośność na słuchawkach.

3
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Oglądanie filmu na telewizorze innym niż BRAVIA XR™ podczas słuchania jego dźwięku przez słuchawki może spowodować
niewłaściwą synchronizację filmu i dźwięku.

Powiązany temat
Łączenie nadajnika i telewizora

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Wskaźnik na nadajniku

Wskaźnik dostarcza następujących informacji dotyczących nadajnika.
: Świeci na niebiesko / : Świeci na pomarańczowo / -: Nie świeci się

Nadajnik jest zasilany

Nadajnik nie odbiera żadnych sygnałów audio:
- - - - (Miga na pomarańczowo.)

PCM nie jest wybrane jako metoda reprezentacji cyfrowego sygnału wyjściowego audio:
 - -  - - (Miga podwójnie na pomarańczowo.)

Nadajnik odbiera sygnały audio:
 (Świeci na niebiesko.)

Informacje o funkcji BLUETOOTH

Nadajnik jest w trybie parowania:
 - -  - - (Miga podwójnie na niebiesko.)

Trwa próba nawiązania połączenia:
- - - - - - - - (Miga na niebiesko z przerwami co około 1 sekundę przez 30 sekund.)

Połączenie zostało nawiązane:
       (Szybko miga na niebiesko przez około 5 sekund.)

Trwa/wstrzymana próba nawiązania połączenia:
 (Świeci na niebiesko.)

Inne informacje

Inicjalizacja została zakończona:
   (Miga 4 razy na niebiesko.)

Szczegółowe informacje - patrz Inicjalizacja nadajnika.

Powiązany temat
Części i elementy sterujące
Inicjalizacja nadajnika

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Patrz Instrukcja obsługi załączona do nadajnika.

Ważne informacje, takie jak nazwa modelu, znajdują się na spodzie nadajnika.

Nie słuchać dźwięku nieprzerwanie z dużą głośnością przez bardzo długi czas. Wielogodzinne słuchanie przy
ogłuszającym poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby chronić słuch, utrzymuj głośność na
odpowiednim poziomie.

Na początku należy zacząć słuchać z niskim poziomem głośności. Nagły wybuch głośnego dźwięku może
spowodować uszkodzenie słuchu. Zalecane jest stopniowe zwiększanie głośności.

Nie używać słuchawek podczas chodzenia, prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze. Może to doprowadzić do
wypadku drogowego.

Nie należy używać w niebezpiecznych miejscach, chyba że słyszalne będą dźwięki otoczenia.

Miejsce użytkowania

Nie pryskać wodą na produkt i załączone akcesoria. Nie są wodoszczelne.

Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać nadajnika w następujących miejscach:

W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła
słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie

W miejscach bardzo zakurzonych

W miejscach narażonych na silne wibracje

Umieścić nadajnik na równej, płaskiej powierzchni. Nadajnik umieszczony na pochyłej powierzchni może się
przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.

W zależności od warunków, w jakich nadajnik został umieszczony, może on spaść. Nie należy zostawiać cennych
przedmiotów w pobliżu nadajnika.

Jak dbać o nadajnik

Jeśli nadajnik ulegnie zabrudzeniu na powierzchni, należy przetrzeć zabrudzenie suchą miękką ściereczką lub
dobrze wyciśniętą ściereczką zmoczoną wodą z kranu lub letnią wodą.

Jeśli powierzchnia nadajnika ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia nadajnika środków czyszczących,
rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp.

Inne

Nie używać ani nie zostawiać nadajnika w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura
przekraczająca zakres 5°C-35°C). Jeśli nadajnik będzie używany lub pozostawiony w temperaturze poza powyższym
zakresem, nadajnik może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwody wewnętrzne.
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W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących nadajnika, na które nie odpowiada niniejszy Przewodnik
pomocniczy, należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą Sony.

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH działa w zasięgu około 30 m.

Obsługiwana wersja i profile standardu BLUETOOTH

Profil to zestaw funkcji standaryzowanych dla każdej właściwości urządzeń BLUETOOTH. Nadajnik obsługuje
następującą wersję i profile standardu BLUETOOTH.
Obsługiwana wersja BLUETOOTH: Standard BLUETOOTH, wersja 5,0
Obsługiwany profil BLUETOOTH:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umożliwia wysyłanie i odbiór treści muzycznej wysokiej jakości.

Maksymalny zasięg łączności

Bezprzewodowej technologii BLUETOOTH można używać między nadajnikiem a urządzeniem znajdującymi się
w odległości około 30 m od siebie.
Maksymalny zasięg łączności może ulec zmniejszeniu w następujących sytuacjach:

Między nadajnikiem a urządzeniem BLUETOOTH znajduje się przeszkoda, taka jak osoba, metal lub ściana.
W pobliżu nadajnika używane jest urządzenie bezprzewodowej sieci LAN.
W pobliżu nadajnika używana jest kuchenka mikrofalowa.
W pobliżu nadajnika używane jest urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Zakłócenia powodowane przez inne urządzenia

Ponieważ urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g) używają ten samej częstotliwości (2,4
GHz), mogą występować zakłócenia przez mikrofale powodujące spowolnienie prędkości komunikacji, wystąpienie
szumów lub nieprawidłowe połączenie, gdy nadajnik znajduje się w pobliżu bezprzewodowego urządzenia LAN.

Zakłócenia powodowane w innych urządzeniach

Mikrofale emitowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń
medycznych. Wyłączaj nadajnik i inne urządzenia BLUETOOTH w poniższych miejscach, ponieważ ich używanie
mogłoby spowodować wypadek.

W miejscach, gdzie występuje palny gaz, w szpitalu, w pociągu, w samolocie lub na stacji benzynowej
W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

Uwaga
Aby móc korzystać z funkcji BLUETOOTH, urządzenie BLUETOOTH wymaga ustawienia takiego samego profilu jak nadajnik.
Pamiętaj, że nawet jeśli dostępny jest taki sam profil, urządzenia mogą działać inaczej, w zależności od ich specyfikacji.

Z uwagi na charakterystykę bezprzewodowej technologii BLUETOOTH istnieje nieznaczne opóźnienie w odtwarzaniu na
urządzeniu BLUETOOTH odbierającym audio lub muzykę w porównaniu do urządzenia wysyłającego.

Nadajnik obsługuje zabezpieczenia zgodne ze standardem BLUETOOTH, aby zapewnić bezpieczne połączenie, kiedy używana
jest bezprzewodowa technologia BLUETOOTH, ale zabezpieczenia mogą nie być wystarczające, zależnie od ustawień. Należy
zachować ostrożność podczas komunikacji za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wyciek informacji podczas komunikacji BLUETOOTH.

Urządzenia BLUETOOTH podłączane do nadajnika muszą być zgodne ze standardami BLUETOOTH opisanymi przez Bluetooth
SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności. Mimo zgodności ze standardami BLUETOOTH mogą jednak występować
przypadki, gdy połączenie się nie uda; operacje wykonywane na urządzeniu, treści wyświetlane na urządzeniu oraz zachowanie
urządzenia różnią się, w zależności od charakterystyki lub specyfikacji danego urządzenia BLUETOOTH.
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W zależności od urządzenia BLUETOOTH podłączonego do nadajnika, warunków komunikacji lub warunków użytkowania mogą
występować szumy lub zakłócenia dźwięku.

Nawiązanie połączenia BLUETOOTH między nadajnikiem a urządzeniem z wbudowanym radiem lub tunerem może powodować
zakłócenia sygnału audio z tego urządzenia. Nie należy używać nadajnika z takim urządzeniem przez połączenie BLUETOOTH.

Trzymaj nadajnik z dala od urządzeń takich jak radio lub tuner. Używanie nadajnika w pobliżu takich urządzeń może powodować
zakłócenia dźwięku.

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z usług podmiotów trzecich

Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą być zmieniane, zawieszane lub zakończone bez wcześniejszego
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie sytuacje.

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Znaki towarowe

Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie
użycie takich znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją.

Dolby, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing
Corporation.

USB Type-C® oraz USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Znaki ™ i ® zostały w tej dokumentacji pominięte.

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Co mogę zrobić, aby rozwiązać problem?

Jeśli nadajnik nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe kroki, aby rozwiązać problem.

Znajdź objaw problemu w tym Przewodnik pomocniczy i wypróbuj zaproponowane czynności naprawcze.
Wykonaj inicjalizację nadajnika. 
Wszystkie informacje o parowaniu zostaną skasowane.
Znajdź informacje na temat danego problemu na stronie wsparcia klienta.
Na poniższych stronach wsparcia klienta można uzyskać pomocne informacje na temat zakupionego nadajnika:

Dla klientów w Amerykach: 
https://www.sony.com/am/support
Dla klientów w Europie: 
https://www.sony.eu/support
Dla klientów w Chinach: 
https://service.sony.com.cn
Dla klientów z pozostałych krajów/regionów: 
https://www.sony-asia.com/support

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Powiązany temat
Inicjalizacja nadajnika

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Brak dźwięku / Dźwięk tylko z jednego elementu głośnika / Cichy dźwięk /
Zniekształcony dźwięk / Buczenie lub szumy w głośniku

Kiedy funkcje 3D surround są włączone na telewizorze BRAVIA XR™, nie słychać dźwięku z telewizora. Jeśli chcesz
słyszeć dźwięk zarówno z telewizora, jak i z słuchawek BLUETOOTH, wyłącz funkcje 3D surround.

Używając telewizora innego niż BRAVIA XR upewnij się, że jako metoda reprezentacji cyfrowego sygnału
wyjściowego audio wybrana jest opcja PCM. Szczegółowe informacje na temat tej metody można znaleźć
w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

Upewnij się, że telewizor i słuchawki są włączone.

Odłącz nadajnik od telewizora i ponownie połącz go z telewizorem. Włóż kabel do gniazda do samego końca.

Upewnij się, że głośność telewizora i słuchawek jest na wystarczającym poziomie.

Sparuj nadajnik ze słuchawkami jeszcze raz.

W zależności od słuchawek dostępna jest opcja zmiany preferencji dla jakości odtwarzania muzyki przez połączenie
BLUETOOTH. W takim wypadku wybierz opcję „Priorytet dla stabilności połączenia” (SBC). Szczegółowe informacje
znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do słuchawek.

Upewnij się, że funkcja korektora na telewizorze jest wyłączona.

Przesuń nadajnik i słuchawki dalej od urządzeń takich jak mikrofalówka lub punkt dostępowy bezprzewodowej sieci
LAN.

Przybliż słuchawki do nadajnika. Jeśli między nadajnikiem a słuchawkami znajduje się jakiś przedmiot, usuń go.

Trzymaj nadajnik z dala od urządzeń takich jak radio lub tuner. Używanie nadajnika w pobliżu takich urządzeń może
powodować zakłócenia dźwięku.

W przypadku zakłóceń radiowych z innym urządzeniem bezprzewodowym (telewizor, soundbar itd.), zmień
lokalizację nadajnika. (Na przykład przesuń nadajnik z lewej strony na prawą lub wyśrodkuj.)

Powiązany temat
Łączenie nadajnika i telewizora

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®

Słuchanie dźwięku telewizora przez słuchawki
Wskaźnik na nadajniku

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Nie można sparować nadajnika z urządzeniem BLUETOOTH

Umieść słuchawki BLUETOOTH w odległości 1 m od nadajnika.

Upewnij się, że nadajnik i słuchawki są włączone i są w trybie parowania.

Kiedy wskaźnik na nadajniku nie miga podwójnie na niebiesko, naciśnij i przytrzymaj przycisk (BLUETOOTH) przez
około 5 sekund.
Wskaźnik zacznie wówczas podwójnie migać (tryb parowania).

Powiązany temat

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®

Wskaźnik na nadajniku
Inicjalizacja nadajnika

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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Przewodnik pomocniczy

Nadajnik bezprzewodowy
WLA-NS7

Inicjalizacja nadajnika

Kiedy nadajnik nie działa prawidłowo, należy wykonać inicjalizację nadajnika, aby przywrócić jego ustawienie fabryczne.
Upewnij się, że nadajnik jest podłączony do telewizora lub gniazda sieciowego, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk

(BLUETOOTH) przez około 10 sekund, aż wskaźnik zamiga 4 razy na niebiesko.

Inicjalizacja nadajnika została zakończona i informacje o parowaniu wszystkich urządzeń BLUETOOTH zostały
skasowane.

Powiązany temat

Łączenie nadajnika ze słuchawkami BLUETOOTH®

5-030-457-31(1) Copyright 2021 Sony Corporation
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