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Примечание относительно подсветки Party Light
Подсветка Party Light включится при включении системы. Не
смотрите прямо на светоизлучающие части.
Чтобы выключить функцию подсветки Party Light, несколько
раз нажмите PARTY LIGHT для выбора “LED OFF”.
Примітка щодо функції Party Light
Функцію підсвічування Party Light буде ввімкнено після
ввімкнення системи. Не дивіться прямо на деталі, що
випромінюють світло.
Для вимкнення функції підсвічування Party Light натисніть
декілька разів PARTY LIGHT, щоб вибрати «LED OFF».

Прослушивание звука с телевизора через систему
Прослуховування звуку телевізора через систему
Выберите один из следующих способов подключения в соответствии с гнездами/соединителями на телевизоре.
Виберіть один із нижченаведених способів підключення відповідно до роз’ємів/з’єднувача свого телевізора.

Телевизор с соединителем HDMI IN (ARC)
Телевізор із з’єднувачем HDMI IN (ARC)

Телевизор без соединителя HDMI IN (ARC)
Телевізор без з’єднувача HDMI IN (ARC)

Высокоскоростной кабель
HDMI с Ethernet (не входит
в комплект)
Високошвидкісний кабель
HDMI з Ethernet (не
входить до комплекту
постачання)

Аудиокабель (не входит в
комплект)
Аудіокабель (не входить
до комплекту постачання)

Телевизор
Телевізор

Примечание
Для прослушивания звука с телевизора выполните следующее:
––Несколько раз нажмите FUNCTION, чтобы выбрать “TV”.
––Установите настройки громкоговорителей на телевизоре (BRAVIA)
для аудиосистемы. За информацией о том, как выполнять
настройки на телевизоре, обращайтесь к Инструкциям по
эксплуатации используемого телевизора.
Если на дисплее основного блока отображается “CODE 01” и
“SGNL ERR”
Когда на систему поступают входные аудиосигналы, отличные от
2-канальных линейных сигналов PCM, на дисплее основного
блока отображаются сообщения “CODE 01” и “SGNL ERR”
(указывающие, что входные аудиосигналы не поддерживаются).
В этом случае выберите на телевизоре надлежащий режим
аудиовыхода, чтобы выводились 2-канальные линейные
сигналы PCM. Подробнее см. Инструкцию по эксплуатации,
прилагаемую к телевизору.

Телевизор
Телевізор

Примітка
Для прослуховування звуку телевізора зробіть наступне:
––Натисніть FUNCTION декілька разів, щоб вибрати «TV».
––Встановіть налаштування динаміків телевізора (BRAVIA) на
аудіосистему. Щодо налаштувань телевізора див. Інструкцію з
експлуатації телевізора.
Якщо на дисплеї пристрою з’являється «CODE 01» і «SGNL ERR»
Якщо вхідні аудіосигнали в систему відрізняються від
2-канальних лінійних аудіосигналів кодово-імпульсної модуляції,
на дисплеї пристрою з’являться «CODE 01» і «SGNL ERR» (означає,
що вхідні аудіосигнали не підтримуються).
У такому разі виберіть правильний режим відтворення аудіо на
телевізорі, щоб відтворити 2-канальні лінійні аудіосигнали
кодово-імпульсної модуляції. Докладну інформацію див. в
Інструкції з експлуатації телевізора.

