В иллюстративных целях использована модель
BDV-N9200WL. Для получения дополнительной
информации см. инструкцию по эксплуатации.
На малюнках показано модель BDV-N9200WL.
Докладніше див. в інструкції з експлуатації.
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Подключите громкоговорители/Підключіть динаміки

Подключите кабели громкоговорителей в соответствии с цветом гнезд SPEAKERS основного блока и усилителя
объемного звучания.
Підключіть кабелі динаміків відповідно до кольору гнізд SPEAKERS головного пристрою і підсилювача об’ємного звуку.
Задняя панель основного блока/Задня панель головного пристрою

*

Задняя панель усилителя
объемного звучания/
Задня панель підсилювача
об’ємного звуку

Если телевизор совместим с функцией
Реверсивный звуковой канал (ARC)*
Якщо телевізор сумісний із функцією
Зворотній аудіоканал (ARC)*

Если телевизор не совместим с функцией
Реверсивный звуковой канал (ARC)
Якщо телевізор несумісний із функцією
Зворотній аудіоканал (ARC)

Благодаря данной системе посредством
подключения HDMI вы можете просматривать
изображение на телевизоре и одновременно
наслаждаться прекрасным звуком.
Можна переглядати зображення на екрані
телевізора, а також прослуховувати звук
телевізора за допомогою цієї системи з
підключенням HDMI, як описано нижче.

Подсоедините кабель HDMI для просмотра изображения
на телевизоре.
Чтобы наслаждаться телевизионным звуком с помощью
данной системы, помимо кабеля HDMI подсоедините
также соответствующий цифровой оптический кабель.
Несколько раз нажмите кнопку FUNCTION для выбора
функции “TV”.
Підключіть кабель HDMI, щоб переглядати зображення на
екрані телевізора.
Щоб прослуховувати звук телевізора за допомогою
системи, підключіть цифровий оптичний шнур на додаток
до кабелю HDMI. Обов’язково натисніть FUNCTION
декілька разів, щоб вибрати пункт «TV».

Телевизор
Телевізор

*

Телевизор
Телевізор

*

Зеленый
Зелений
Красный
Червоний
Белый
Білий

Подключите телевизор/Підключіть телевізор

*
Синий
Синій
Серый
Сірий

Фиолетовый
Пурпуровий

Кабель HDMI**
Кабель HDMI**

Кабель HDMI**
Кабель HDMI**

FRONT R
FRONT R

SUR R

FRONT L

FRONT L
Задняя панель основного
блока
Задня частина основного
пристрою

SUR L

CENTER
SUBWOOFER

SUR R

Задняя панель основного
блока
Задня частина основного
пристрою

цифровой
оптический
кабель (не
входит в
комплект)
Цифровий
оптичний
шнур (не
входить до
комплекту
постачання)

CENTER
SUBWOOFER

SUR L

*	
Благодаря функции ARC телевизор может передавать данные о звуке обратно в систему с помощью кабеля HDMI.
Чтобы проверить телевизор на совместимость с функцией ARC, см. инструкцию по эксплуатации, поставляемую в
комплекте с телевизором.
	
Функція ARC дозволяє передавати звук назад від телевізора до цієї системи за допомогою одного кабелю HDMI. Щоб
перевірити сумісність функції ARC телевізора, читайте інструкції з експлуатації, які постачаються з телевізором.
Положение динамика : [Стандарт]
Розташування динаміків: [Standard]
* только BDV-N9200WL/BDV-N7200WL.
Лише для BDV-N9200WL/BDV-N7200WL.

Положение динамика : [Все впереди]
Розташування динаміків: [All Front]

**	Высокоскоростной кабель HDMI поставляется только для моделей для стран Африки, Индии, Ближнего Востока, Китая,
Таиланда, Тайваня и Сингапура.
	Кабель High Speed HDMI постачається лише для моделей для країн Африки, Індії, Ближнього Сходу, Китаю, Таїланду,
Тайваню та Сингапуру.
Продолжение следует/Продовження 
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Подключите другое оборудование/Підключіть інше
обладнання

Чтобы наслаждаться звуком с другого оборудования (декодер, PlayStation® или цифровой спутниковый ресивер и
т. п.) с помощью данной системы, подключите данное оборудование.
Для прослуховування звуку іншого обладнання (декодера, PlayStation® або цифрового супутникового приймача
тощо) за допомогою цієї системи виконайте це підключення.
Оборудование
Обладнання

Телевизор
Телевізор

5

Не вставляйте диск до выполнения упрощенной
настройки.
Не вставляйте диск до виконання легкого
налаштування.

1.

Шаг
Крок

Выполните упрощенную
настройку/Виконайте
легке налаштування

Пульт дистанционного управления
Пристрій дистанційного керування

Кабель HDMI (не входит в комплект)
Кабель HDMI (не входить до комплекту
постачання)

2

Батарейки
Батареї

2. Подсоедините кабели питания
Задняя панель основного блока
Задня частина основного пристрою

переменного тока на основном блоке,
усилителе объемного звучания и
телевизоре к соответствующей
розетке переменного тока. Затем
включите основной блок и телевизор.
После включения беспроводной передачи данных
индикатор LINK/STANDBY на усилителе объемного
звучания начинает светиться зеленым цветом.

/
 Чтобы наслаждаться звучанием оборудования, несколько раз нажмите кнопку FUNCTION для выбора разъема
“HDMI1” или “HDMI2”.
Для прослуховування звуку цього обладнання натисніть декілька разів кнопку FUNCTION, щоб вибрати
«HDMI1» або «HDMI2».
 Дополнительную информацию о других способах подключения можно найти в инструкции по эксплуатации, которая входит
в комплект.
Додаткову інформацію щодо інших підключень можна отримати в інструкції з експлуатації, що входить до комплекту
постачання.

4

Під’єднайте шнури живлення змінного
струму основного пристрою,
підсилювача об’ємного звуку й
телевізора до розетки змінного
струму. Потім увімкніть живлення
основного пристрою та телевізора.
При активації бездротової передачі індикатор
LINK/STANDBY на підсилювачі об’ємного звуку
починає світитися зеленим.

3. Переключите телевизор на

Подключитесь к сети/Підключіться до мережі

Чтобы использовать Wi-Fi, пропустите этот шаг./Щоб використовувати Wi-Fi, пропустіть цей крок.
Интернет
Інтернет

ADSL-модем/кабельный модем
Модем ADSL/кабельний модем

Широкополосный маршрутизатор
Широкосмуговий маршрутизатор

соответствующий вход, к которому
подключена система.
Перемкніть селектор вхідного сигналу
телевізора на вхід, до якого
підключена система.
Запуск
Запуск

4. Чтобы выполнить следующие

настройки, следуйте инструкциям на
экране.
Дотримуйтесь інструкцій, що
з’являться на екрані, щоб виконати
такі налаштування.
1 [Упрощенная начальная настройка]
для выполнения основных
настроек системы.
[Easy Initial Settings] для базового
регулювання системи.
2* [Упрощенные сетевые настройки],
чтобы наслаждаться функциями
сети.
[Easy Network Settings] для
використання функцій мережі.
Пульт дистанционного управления
Пристрій дистанційного керування
Используйте
///,
Використовуйте

*	Пропустите данный параметр, если подключение к
сети не требуется.
Пропустіть це налаштування, якщо не хочете
підключатися до мережі.

5. Чтобы пропустить параметры сети,
выберите [Заверш.], когда отобразится
сообщение [Упрощенная начальная
настройка завершена.].
В противном случае выберите
[Заверш.], когда отобразится
сообщение [Упрощенные сетевые
настройки завершены.].
Якщо ви хочете пропустити
налаштування мережі, виберіть
[Finish], коли відобразиться
повідомлення [Easy Initial Settings are
complete.].
В іншому випадку виберіть [Finish],
коли відобразиться повідомлення
[Easy Network Settings are complete.].
Базовая настройка завершена.

См. входящую в комплект инструкцию по
эксплуатации для получения дополнительной
информации о воспроизведении дисков и многих
других функциях.

Базове налаштування виконано.
Кабель ЛВС (не входит в комплект)
Кабель локальної мережі (не входить
до комплекту постачання)
Задняя панель основного блока
Задня частина основного пристрою

Совет / Підказка

Данную систему можно использовать без подключения к сети.
Можна користуватися цією системою без підключення до мережі.

Экран [Упрощенная
начальная настройка]
Екран [Easy Initial Settings]

Див. інструкцію з експлуатації, що входить до
комплекту постачання, щоб отримати докладну
інформацію про відтворення дисків і багато інших
функцій.

Для получения дополнительной информации о настройках сети посетите следующий веб-сайт и ознакомьтесь с
ответами на часто задаваемые вопросы:
Докладніші відомості щодо налаштування мережі дивіться на вказаному веб-сайті та у розділі відповідей на
найчастіші запитання (FAQ):
Для покупателей в странах Европы и в России:/Для користувачів у Європі та Росії:

http://support.sony-europe.com/

Для покупателей в других странах/регионах:/Для користувачів із інших країн/регіонів:

http://www.sony-asia.com/section/support

