
Прослушивание звука телевизора через систему
Прослуховування звуку телевізора через систему
Выберите один из следующих методов подключения в соответствии с гнездами/разъемами телевизора.
Виберіть один із показаних нижче способів підключення відповідно до штекера/гнізда вашого телевізора.
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Примечание

Для прослушивания звука телевизора выполните следующие 
действия:
 – Нажмите несколько раз FUNCTION для выбора “TV”.
 – Выберите для настройки громкоговорителей телевизора (BRAVIA) 
параметр Аудио система. Для получения сведений о способе 
настройки телевизора см. инструкции по эксплуатации 
телевизора.

Если на дисплее основного блока отображается сообщение 
“CODE 01” и “SGNL ERR”
Если входной аудиосигнал не является 2-канальным линейным 
сигналом PCM, на дисплее основного блока отображаются 
сообщения “CODE 01” и “SGNL ERR”, означающие, что входной 
аудиосигнал не поддерживается.
В данном случае на телевизоре выберите надлежащий режим 
вывода аудио для вывода 2-канального линейного 
аудиосигнала PCM. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации, 
прилагаемую к телевизору.

Примітка

Щоб прослуховувати звук телевізора, виконайте такі дії:
 – Натисніть FUNCTION декілька разів, щоб вибрати «TV».
 – На телевізорі (BRAVIA) слід налаштувати в якості динаміків 
аудіосистему. Для отримання відомостей про налаштування 
телевізора див. інструкцію з експлуатації.

Якщо на дисплеї пристрою відображаються повідомлення 
«CODE 01» та «SGNL ERR»
Коли аудіосигнали на вході до системи мають формат, що 
відрізняється від 2-канального лінійного сигналу кодово-
імпульсної модуляції, на дисплеї пристрою відображаються 
написи «CODE 01» та «SGNL ERR» (вказують на те, що вхідні 
аудіосигнали не підтримуються системою).
У такому разі виберіть належний режим аудіовиходу на 
телевізорі, щоб на виході отримати 2-канальний лінійний 
аудіосигнал кодово-імпульсної модуляції. Докладну інформацію 
див. в інструкції з експлуатації телевізора.

Телевизор с разъемом HDMI IN (ARC)
Телевізор з вхідним роз’ємом HDMI IN (ARC)

Высокоскоростной кабель HDMI с 
Ethernet (не входит в комплект)
Високошвидкісний кабель HDMI з 
Ethernet (не входить до комплекту 
постачання)
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Примечание о подсветке
Подсветка будет включена после включения системы. 
Избегайте попадания в глаза прямых лучей от подсветки.
Для выключения подсветки несколько раз нажмите PARTY 
LIGHT для выбора “LED OFF”.

Будьте обережними з підсвіткою
Підсвітка вмикається після увімкнення системи. Не дивіться 
прямо на світловипромінюючі деталі.
Щоб вимкнути підсвітку, натисніть кнопку PARTY LIGHT 
декілька разів, щоб обрати «LED OFF».

Телевизор без разъема HDMI IN (ARC)
Телевізор без вхідного роз’єму HDMI IN (ARC)

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

Телевизор
Телевізор

* Перед подключением аудиокабеля несколько раз нажмите 
 – (или VOLUME – на основном блоке), пока на дисплее не 
отобразится “VOL MIN”.

 Перед підключенням аудіокабелю обов’язково натисніть 
кнопку  – (або VOLUME – на пристрої) декілька разів, поки 
на дисплеї не з’явиться повідомлення «VOL MIN».


