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Tilslutning af processoren med et
optisk digitalkabel
Processor

Connection Guide

Til en stikkontakt

Lysnetadapter
(medfølger)

Optisk digitalkabel (medfølger)
Match stikkets retning med
stikket, og sæt derefter stikket
ind, indtil det klikker på plads.
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Spillekonsol med et optisk digitalt udgangsstik
BD/DVD-enhed, digital satellit-/tv-modtager eller
anden digital komponent, med et optisk digitalt
udgangsstik

Se den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.

Når der ikke kommer nogen lyd med en digital tilslutning
Er det optiske digitale udgangsstik på komponenten og DIGITAL
IN-stikket på processoren forbundet?

Start afspilning på spillekonsollen / BD/DVD-enheden, der er
forbundet til processoren.

Tænd for processoren og hovedtelefonerne.
Tryk på POWER-knappen i 2 sekunder for at tænde for
hovedtelefonerne. Strømindikatoren lyser grønt.

Hæv lydstyrken i hovedtelefonerne.

Prøv at oplade hovedtelefonernes genopladelige batteri, hvis det er
svagt. Hvis strømindikatoren stadig er slået fra efter opladning af
batterierne, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.

Er indstillingen af optisk digital udgang på den tilsluttede spillekonsol /
BD/DVD-enhed sat til ON?

Er DIGITAL valgt med INPUT-kontakten?

Indstil samplingsfrekvensen for udgangssignalet for BD/DVD-enheden,
der er tilsluttet til processoren, til 48 kHz/44,1 kHz.

Kontroller følgende, hvis der ikke kommer nogen DTS-lyd.
 Hvis den spillekonsol / BD/DVD-enhed, du bruger, ikke understøtter DTS, skal du indstille spillekonsollen / BD/DVD-enheden, så der udsendes et Dolby Digitaleller PCM-lydspor.
 Hvis den spillekonsol / BD/DVD-enhed, du bruger, understøtter DTS, henvises til betjeningsvejledningen til spillekonsollen / BD/DVD-enheden, og indstillingen af
DTS digital udgang skal ændres til ON.
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Tilslutning af processoren med et analogt kabel
Ved tilslutning til lydudgangsstik

Ved tilslutning til stereo-ministik

Processor

Processor

Til en stikkontakt

Lysnetadapter
(medfølger)

Til en stikkontakt

Lysnetadapter
(medfølger)

Lydkabel
(sælges særskilt)

Tilslutningskabel
(sælges særskilt)

Bærbar lydenhed
el. lign.
Til lydudgangsstik
Lyd venstre (hvid),
Lyd højre (rød)

Videobåndoptager, tv eller anden komponent

Når der ikke kommer nogen lyd med en analog tilslutning
Er lydudgangsstikkene på komponenten og LINE IN-stikkene på
processoren forbundet?

Start afspilning på videobåndoptageren, tv'et, den bærbare lydenhed
eller anden komponent, der er tilsluttet til processoren.

Tænd for processoren og hovedtelefonerne.
Tryk på POWER-knappen i 2 sekunder for at tænde for
hovedtelefonerne. Strømindikatoren lyser grønt.

Hæv lydstyrken i hovedtelefonerne.

Prøv at oplade hovedtelefonernes genopladelige batteri, hvis det er
svagt. Hvis strømindikatoren stadig er slået fra efter opladning af
batterierne, skal hovedtelefonerne bringes til en Sony-forhandler.

Prøv at hæve lydstyrken på den tilsluttede komponent.

Er ANALOG valgt med INPUT-kontakten?
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