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Подключение динамиков/Під’єднання динаміків

Рекомендуется подключать систему к телевизору с помощью кабеля HDMI*1. Для получения информации о других
подключениях см. “Инструкции по эксплуатации”.

Подключайте кабели динамиков таким образом, чтобы их цвет совпадал с цветом гнезд SPEAKERS на аппарате.
Під’єднайте шнури динаміків таким чином, щоб їхній колір збігався з кольором гнізд SPEAKERS пристрою.
Задняя панель основного устройства/ Задня панель основного пристрою

Подключение телевизора/Підключення телевізора

Рекомендуємо підключати систему до телевізора за допомогою шнура HDMI*1. Інформацію про інші типи підключень див. у
Посібнику з експлуатації.
Телевизор
Телевізор

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

Кабель HDMI*1
Шнур HDMI*1
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Цифровой оптический кабель*2
Если гнездо телевизора HDMI не поддерживает функцию
Audio Return Channel (ARC) , выполните данное подключение
для вывода звука телевизора через систему.
Цифровий оптичний кабель*2
Якщо гніздо HDMI телевізора несумісне з функцією Audio
Return Channel (ARC), установлюйте це підключення, щоб
прослуховувати звук телевізора через систему.

Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою
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Основное устройство
Основний пристрій
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*1 Высокоскоростной кабель HDMI прилагается только к моделям
для Индии, Ближнего Востока, Сингапура, Таиланда и Тайваня.
*1 Високошвидкісний шнур HDMI постачається тільки з моделями
для Індії, країн Близького Сходу, Сінгапуру, Таїланду та Тайваню.
*2 Не прилагается.
*2 Не постачається.

 Для воспроизведения звука телевизора нажимайте кнопку FUNCTION для выбора “TV”.
SUR L

Усилитель объемного звучания
Підсилювач об’ємного звуку

 Щоб прослухати звук телевізора, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «TV».

В качестве примера используется модель BDV-N990W.
BDV-N990W — модель, яка використовується в
ілюстративних цілях.

Продолжение/ Продовження 
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Подключение телевизионной приставки/Підключення декодера

Если телевизионная приставка не используется, пропустите этот шаг.
Якщо декодер не використовується, пропустіть цей крок.

Вставляйте диск только после выполнения процедуры
“Упрощенная настройка”.

Телевизионная приставка
Декодер

Телевизор
Телевізор

Не вставляйте диск перед виконанням операції Easy Setup.

1. Установите батарейки в пульт
дистанционного управления.
Вставте елементи живлення в пульт
дистанційного керування.

Кабель HDMI*
Шнур HDMI*

Процедура выполнения
данного подключения
приведена в шаге 2.
Це підключення виконується у
кроці 2.

5

Выполните процедуру
“Упрощенная настройка”
Виконання операції Easy Setup

Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою
IN 1

IN 2

*Не прилагается.
*Не постачається.

 Для вывода звука с телевизионной приставки нажимайте кнопку FUNCTION, чтобы выбрать “HDMI1” или “HDMI2”.

 Щоб прослуховувати звук декодера, кілька разів натисніть кнопку FUNCTION для вибору режиму «HDMI1» або «HDMI2».
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Подключение к сети/Підключення до мережі

Доступно Wi-Fi-соединение. Чтобы использовать Wi-Fi-соединение, пропустите этот шаг.
Існує можливість підключення до мереж Wi-Fi. Якщо планується використовувати мережу Wi-Fi, пропустіть цей крок.
Широкополосный маршрутизатор
Широкосмуговий маршрутизатор

Модем ADSL/кабельный модем
ADSL-модем/кабельний модем

2. Вставьте беспроводные трансиверы
в основное устройство и в
усилитель объемного звучания.
Вставте бездротові приймачіпередавачі в основний пристрій і
підсилювач об’ємного звуку.

4. Переключите селектор входного
сигнала на телевизоре, чтобы на
экране телевизора появился экран
системы, напоминающий следующей.
Перемкніть селектор вхідного сигналу
на телевізорі таким чином, щоб на
екрані телевізора з’явилися такі
системні екрани, як показано нижче.
Экран “Упрощенная
начальная настройка”
Екран «Easy Initial Settings»

Запуск
Запуск

5. Следуя инструкциям на экране, выполните
системные настройки процедуры
“Упрощенная начальная настройка” с
помощью кнопок /// и .
Виконайте налаштування системи,
дотримуючись інструкцій на екрані «Easy
Initial Settings», за допомогою стрілок
/// і кнопки .
///,

Плотно вставьте беспроводные трансиверы в
разъем до упора, как показано на рисунке ниже.
Щільно вставте бездротовий приймач-передавач
у гніздо до кінця, як показано на рисунку нижче.
Основное устройство
Основний пристрій

Усилитель объемного звучания
Підсилювач об’ємного звуку

Интернет
Інтернет
T50
W-R

EZ

6. Следуя инструкциям на экране,
выполните сетевые настройки процедуры
“Упрощенные сетевые настройки” с
помощью кнопок /// и .
Виконайте налаштування мережі,
дотримуючись інструкцій на екрані «Easy
Network Settings», за допомогою стрілок
/// і кнопки .
После завершения процедуры “Упрощенные
сетевые настройки” появится сообщение
[Упрощенные сетевые настройки завершены.].

Кабель LAN*
Кабель LAN*

Задняя панель основного устройства
Задня панель основного пристрою

*Не прилагается.
*Не постачається.

Для получения дополнительной информации по сетевым настройкам посетите следующий веб-сайт и
ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы:
Докладну інформацію про параметри мережі можна отримати на наведеному нижче веб-сайті, ознайомившись із
розміщеними на ньому запитаннями та відповідями:

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

3. Подключите кабели питания
переменного тока основного
устройства, усилителя объемного
звучания и телевизора к розетке
переменного тока, а затем включите
питание основного устройства и
телевизора.
Підключіть шнури живлення змінного
струму основного пристрою,
підсилювача об’ємного звуку та
телевізора до розеток змінного
струму, а потім увімкніть живлення
основного пристрою та телевізора.

Коли операцію «Easy Network Settings» буде
завершено, з’явиться повідомлення [Easy Network
Settings are complete.].

Основные процедуры настройки завершены. Для
получения информации о воспроизведении дисков и
использовании других функций см. прилагаемый
документ “Инструкции по эксплуатации”.
Основне настроювання завершено. Докладну інформацію
про відтворення дисків, а також про багато інших функцій
див. у Посібнику з експлуатації, що постачається.

