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WARNING
Do not install the appliance in a
confined space, such as a bookcase or
built-in cabinet.
To reduce the risk of fire, do not cover
the ventilation opening of the appliance
with newspapers, tablecloths, curtains,
etc.
Do not expose the appliance to naked
flame sources (for example, lighted
candles).
To reduce the risk of fire or electric
shock, do not expose this appliance to
dripping or splashing, and do not place
objects filled with liquids, such as vases,
on the appliance.
The unit is not disconnected from the
mains as long as it is connected to the
AC outlet, even if the unit itself has been
turned off.
As the main plug is used to disconnect
the unit from the mains, connect the
unit to an easily accessible AC outlet.
Should you notice an abnormality in the
unit, disconnect the main plug from the
AC outlet immediately.
Do not expose batteries or appliances
with battery-installed to excessive heat,
such as sunshine and fire.
Indoor use only.

Recommended cables
Properly shielded and grounded cables
and connectors must be used for
connection to host computers and/or
peripherals.

For the Bar Speaker
The nameplate is located on the bottom
of the Bar Speaker.
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About These Operating
Instructions
• The instructions in these Operating
Instructions describe the controls on
the remote control.
• Some illustrations are presented as
conceptual drawings, and may be
different from the actual products.
• The default settings are underlined on
each feature description.
• The text enclosed in double quotation
mark (“--”) appears in the front panel
display.
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• R03 (size AAA) battery (2)

What’s in the Box
• Bar Speaker (1)
• HDMI cable (1)

• Subwoofer (1)

• WALL MOUNT TEMPLATE (1)

• Surround speaker (HT-S500RF only) (2)

• Surround speaker (2), speaker base (2),
and screw (8) (HT-S700RF only)

• Startup Guide

• Operating Instructions

• Remote control (1)
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What You Can Do with the System
“Listening to a TV and Other Devices”
(page 16)
Blu-ray Disc™ player, cable
box, satellite box, etc.

Connecting the TV
(refer to “Startup Guide” (separate document) or
“Connecting an Audio Device with an Analog
Audio Cable” (page 11))
HT-S700RF

“Using the Control for HDMI Function”
(page 27)
HT-S500RF

“Listening to Music
on a USB Device”
(page 17)
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“Listening to Music
from a Mobile Device”
(page 21)
“Listening to Music on
the Mobile Device
with Sony | Music
Center” (page 23)

Guide to Parts and Controls
Details are omitted from the illustrations.

Subwoofer
Front

  (power) button
Turns on the system or sets it to
standby mode.



(input select) button
(page 16)

 BLUETOOTH button (page 21)
 +/– (volume) buttons
 Remote control sensor (page 15)

 BLUETOOTH indicator
– Lights in blue: BLUETOOTH
connection is established (the
BLUETOOTH input is selected).
– Flashes quickly in blue: While
waiting for connection with a
device.
– Flashes in blue: While
reconnecting or performing
pairing.

Point the remote control at the
remote control sensor to operate
the system.

 Front panel display


(USB) port (page 17)
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Rear

 SPEAKERS jacks

 ANALOG IN jack (page 11)

 IR REPEATER jack

 AC power cord (mains lead)

 TV IN (OPTICAL) jack
 HDMI OUT (ARC) jack
Connect a TV that has an HDMI
input jack with an HDMI cable.
The system is compatible with
Audio Return Channel (ARC). ARC
is the function that sends TV
sound to an AV device such as the
system from the TV’s HDMI jack.
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Remote Control
 VOICE (page 19)
Turns on/off the voice mode.

  (volume) +*/–
Adjusts the volume.

 SW  (subwoofer volume) +/–
Adjusts the subwoofer volume.

 MENU (page 24)
Turns on/off the menu in the front
panel display.

/ (page 17, 24)
Selects the menu items.
Selects the content on the TV screen
for USB playback.

ENTER (page 17, 24)
Enters the selection.
Plays the content that is selected by
/ for USB playback.

BACK (page 17, 24)
Returns to the previous display.
Stops USB playback.

 / (previous/next)
(page 17, 21)
Press to select the previous/next
track or file.
Hold down to search backward or
forward.

  (power)
 INPUT (page 16)
Selects the input source.

 AUTO SOUND (page 19)
Selects AUTO SOUND for the sound
effect.

 CINEMA (page 19)
Selects CINEMA for the sound
effect.

Turns on the system or sets it to
standby mode.

 STANDARD (page 19)
Selects STANDARD for the sound
effect.

 MUSIC (page 19)
Selects MUSIC for the sound effect.

 NIGHT (page 19)
Turns on/off the night mode.
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  (muting)
Mutes the sound temporarily.
Pressing the button while muting
cancels muting.

 DIMMER
Adjusts the brightness of the front
panel display.
“BRGHT”  “DARK”  “OFF”
• The front panel display is turned
off when “OFF” is selected. It turns
on automatically when you
operate the system, then turns off
again if you do not operate the
system for several seconds.
However, in some cases, the front
panel display may not turn off. In
this case, the brightness of the
front panel display is same as
“DARK.”

  (play/pause)* (page 17, 21)
Plays, pauses, or resumes playback.
* The  + and  buttons have a tactile
dot. Use it as a guide during operation.

About the replacement of
batteries for the remote control
When the system does not respond by
operating with the remote control,
replace two batteries with new
batteries.
Use R03 (size AAA) manganese
batteries for replacement.
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Connecting to a TV or Audio
Device

Connecting a TV with an
HDMI Cable and/or
Optical Cable
Refer to Startup Guide (separate
document).

Connecting an Audio
Device with an Analog
Audio Cable
To connect portable audio devices such
as smartphones and WALKMAN® to the
system, connect them via the ANALOG
IN jack on the system.
For listening to the connected device,
see “Listening to a TV and Other
Devices” (page 16).

Analog audio cable
(not supplied)

Analog
audio out

Smartphone,
WALKMAN®, other
audio devices, etc.
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Preparing for Using the System

Mounting the Bar
Speaker and Surround
Speakers on a Wall

installation, insufficient wall strength,
improper screw installation or natural
disaster, etc.

Mounting the Bar Speaker
on a Wall

1

Prepare two screws (not supplied)
that are suitable for the wall
mount holes on the rear of the Bar
Speaker.

You can mount the Bar Speaker and
surround speakers on a wall.

HT-S500RF
4 mm

More than 30 mm

5 mm

10 mm

HT-S700RF
Hole on the rear of the Bar Speaker

2

Stick WALL MOUNT TEMPLATE
(supplied) on a wall.
Center of the TV

Notes

• Prepare screws (not supplied) that are
suitable for the wall material and
strength. As a plasterboard wall is
especially fragile, attach the screws
securely in the wall beam. Install the
speakers horizontally, hung by screws in
studs in a continuous flat section of the
wall.
• Have the installation done by a Sony
dealer or licensed contractor and pay
special attention to safety during the
installation.
• Sony shall not be held responsible for
accidents or damage caused by improper
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Adhesive tape,
etc.

WALL MOUNT
TEMPLATE

1

Align TV CENTER LINE () of
WALL MOUNT TEMPLATE with the
center line of your TV.

2

Align TV BOTTOM LINE () of
WALL MOUNT TEMPLATE with the
bottom of your TV, then stick

WALL MOUNT TEMPLATE on a
wall by using a commercially
available adhesive tape, etc.

3

Fasten the screws into the marks
on SCREW LINE () of WALL
MOUNT TEMPLATE as the
illustration below.
297.5 mm 297.5 mm

Note

When sticking WALL MOUNT TEMPLATE,
smooth it out fully.

Mounting the Surround
Speakers on a Wall
For HT-S500RF

1
Screws

Prepare a screw (not supplied) for
each speaker that is suitable for
the wall mount hole on the rear of
the surround speaker.

Marks
4 mm

More than 30 mm

5 mm
6 mm to
7 mm

10 mm
Hole on the rear of the surround speaker

4
5

Remove WALL MOUNT TEMPLATE.
Hang the Bar Speaker on the
screws.
Align the holes of the rear of the Bar
Speaker with the screws, then hang
the Bar Speaker on the two screws.

2

Fasten the screw in the wall.
The screw should protrude as
illustration.

8 mm to
9 mm
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3

Hang the surround speaker on the
screw.
Align the hole of the rear of the
surround speaker with the screw,
then hang the surround speaker on
the screw.

2

Fasten the screws in the wall.
The screw should protrude as
illustration.

1,000 mm

8 mm to
9 mm

3
For HT-S700RF

1

Prepare two screws (not supplied)
for each speaker that are suitable
for the wall mount holes on the
rear of the surround speaker.
4 mm

More than 30 mm

5 mm

10 mm
Hole on the rear of the surround speaker
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Hang the surround speaker on the
screws.
Align the holes of the rear of the
surround speaker with the screws,
then hang the surround speaker on
the screws.

Operating the System
Using the Remote Control

When the TV Remote
Control does not Work

Point the remote control at the
subwoofer’s remote control sensor.

When the Bar Speaker obstructs the
remote control sensor of the TV, the TV
remote control may not work. In that
case, enable the IR repeater function of
the system.
You can control the TV with the TV
remote control by sending the remote
signal from the rear of the Bar Speaker.

1
2
3
4
5

Connect the IR repeater cord to
the subwoofer.
Refer to Startup Guide (separate
document).
Press MENU.
The menu item appears in the front
panel display.
Select “SYS >” – “IRRPT” by using
//ENTER.
Select “ON” by using //ENTER.
To turn off the IR repeater function,
select “OFF.”
Press MENU to turn off the menu.

Notes

• Be sure to check that the TV remote
control cannot control the TV, and then
set the IR repeater function to on. If it is
set to on when the remote control can
control the TV, appropriate operation
may not be obtained because of the
interference between the direct
command from the remote control and
the command via the Bar Speaker.
• On some TVs, this function may not work
correctly. In this case, place the Bar
Speaker slightly further away from the TV.
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“ANALG”
Audio device (smartphone, WALKMAN®,
etc.) that is connected to the ANALOG IN
jack

Listening to the Sound

“BT”
BLUETOOTH device that supports A2DP
For details, see “Listening to Music/
Sound with the BLUETOOTH® Function”
(page 21).

Listening to a TV and
Other Devices

“USB”
USB device that is connected to the
(USB) port
For details, see “Listening to Music on a
USB Device” (page 17).

INPUT

2

 +/–

Adjust the volume.
• Adjust the volume by pressing 
+/– on the remote control.
• Adjust the subwoofer volume by
pressing SW  +/– on the remote
control (page 20).

Tip
You can also select the input by pressing
on the subwoofer.

SW  +/–

1

Press INPUT repeatedly.
When you press INPUT once, the
input source is changed and the
selected input source appears in the
front panel display.
Each time you press INPUT, the
input source changes cyclically as
follows.
“TV”  “ANALG”  “BT”  “USB”
“TV”
• TV compatible with the Audio Return
Channel (ARC) function that is
connected to the HDMI OUT (ARC) jack
• TV that is connected to the TV IN
(OPTICAL) jack
When you connect the TV to both the
HDMI OUT (ARC) and TV IN (OPTICAL)
jacks, the input of the HDMI OUT (ARC)
jack has priority.
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Listening to Music on a
USB Device

1

Connect the USB device to the
(USB) port.

You can play music files stored on a
connected USB device.
For playable types of files, see “Playable
Types of Files (USB Input)” (page 38).
Notes

• To view the USB content list on the TV
screen, make sure you connect the
system to the TV using an HDMI cable.
• Change the input of the TV to the input to
which the system is connected.

2

INPUT

3
 +/–

4

SW  +/–

Press INPUT repeatedly to select
“USB” in the front panel display.
“READ” appears in the front panel
display and the system starts
reading data of the USB device.
When the reading of data is
completed, the USB content list
appears on the TV screen.
Press / to select the content
you want, then press ENTER.
The selected content starts playing.
Adjust the volume.
• Adjust the volume by pressing 
+/– on the remote control.
• Adjust the subwoofer volume by
pressing SW  +/– on the remote
control (page 20).

MENU

To select the play mode

/
ENTER

You can select the play mode for USB
playback, such as repeat play or random
play, from the menu.



1

Press MENU.
The menu item appears in the front
panel display.

2

Select “USB >” – “REPT” by using //
ENTER.

/
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3

Select the play mode by using //
ENTER.
• “NONE”: Plays back all tracks under
the current folder.
• “ONE”: Repeats one track.
• “FLDER”: Repeats all tracks in a
folder.
• “SHFFL”: Repeats all tracks in a
folder in random order.

4

Press MENU to turn off the menu.

Information of USB Device
on the TV Screen

Other operations
To

Do this

Pause or resume
playback

Press .

Select the previous or
next track

Press /.

Search backward or
forward (rewind/fast
forward)

Press and hold
/.

Notes

• Do not remove the USB device during
operation. To avoid data corruption or
damage to the USB device, turn the
system off before connecting or
removing the USB device.
• “NOUSB” flashes in the front panel display
if you connect an unsupported or broken
USB device.
• Depending on the file format, rewind and
fast forward do not work.

 Playing time
 Total playing time
 Selected file index/Total files in the
folder
 Play mode
 Playback status
 Rewind/fast forward speed
The following messages appear on the
TV screen depending on the status of
the USB device.
• [No USB]
No USB device is inserted.
• [Waiting]
The system is searching a USB device.
Notes

• Depending on the playback source, some
information may not be displayed.
• Depending on the play mode, the
information displayed may be different.
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Selecting the Sound Effect

Adjusting the Sound
Enjoying the Sound Effect
that is Tailored to Sound
Sources (Sound Mode)
You can easily enjoy pre-programmed
sound effects that are tailored to
different kinds of sound sources.

“STANDARD”
Sound effects are optimized for the
individual source.

Enjoying Clear Sound with
Low Volume at Midnight
(NIGHT)
You can compress sound in accordance
with the information contained in the
content by setting the night mode to on.
Sound is output at low volume with
minimum loss of fidelity and clarity of
dialog.
Press NIGHT to set the function to on
or off.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA

Night mode on
“N.ON” appears in the front panel display.
Night mode off
“N.OFF” appears in the front panel display.
Note

When you turn the system off, the night
mode is set to off automatically.

Press AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC,
or STANDARD to select the sound
mode.
The selected sound mode appears in the front
panel display.
“AUTO SOUND”
You can enjoy the sound with Sonyrecommended sound mode. The sound
mode is automatically optimized according
to playback content and function.
“CINEMA”
Sounds are played back with surround
effects, and they are realistic and powerful,
making them suitable for movies.

Making Dialogs Clearer
(VOICE)
You can make dialogs clearer by setting
the voice mode to on.
Press VOICE to set the function to on
or off.
Voice mode on
“V.ON” appears in the front panel display.
Voice mode off
“V.OFF” appears in the front panel display.

“MUSIC”
Sound effects are optimized for listening to
music.
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Adjusting the Volume of
the Subwoofer
The subwoofer is designed for playback
of bass or low frequency sound.

SW  +/–

Press SW (subwoofer volume)  +/–
to adjust the volume of the
subwoofer.
Note

When the input source does not contain
much bass sound, such as in TV programs,
the bass sound from the subwoofer may
be difficult to hear.
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2
Listening to Music/Sound with the
BLUETOOTH® Function

Listening to Music from
a Mobile Device
You can listen to music stored on a
mobile device such as a smartphone or
tablet via a wireless connection by
connecting the system and the mobile
device with the BLUETOOTH function.
When connecting to the mobile device
with the BLUETOOTH function, you can
operate by simply using the supplied
remote control without turning the TV
on.

3

4

Listening to Music by Pairing
with a Mobile Device

1

Press and hold the BLUETOOTH
button on the subwoofer for 2
seconds.
The system enters the pairing mode
and the BLUETOOTH indicator
flashes quickly.

BLUETOOTH
button

5
6

On the mobile device, search for
the system by performing the
pairing operation.
The list of the BLUETOOTH devices
that are searched appears on the
screen of the mobile device.
For the operation method to pair
the BLUETOOTH device to the
mobile device, refer to the
operating instructions of the mobile
device.
Pair the system and mobile device
by selecting “HT-S500RF” or “HTS700RF” from the list on the
screen of the mobile device.
If a Passkey is requested, enter
“0000.”
Make sure that the BLUETOOTH
indicator on the subwoofer lights
in blue.
A connection between the system
and mobile device has been
established.
Start audio playback with the
music app on the connected
mobile device.
Sound is output from the system.
Adjust the volume.
• Adjust the volume by pressing 
+/– on the remote control.
• Adjust the subwoofer volume by
pressing SW  +/– on the remote
control (page 20).
•  and / on the remote
control can be used for the
BLUETOOTH function. (Searching
backward or forward by holding
down / does not work.)

BLUETOOTH indicator
Notes

• You can pair up to 8 BLUETOOTH devices.
If a 9th BLUETOOTH device is paired, the
least recently connected device will be
replaced by the new one.
• Perform pairing for the second and
subsequent mobile devices.
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reconnects to the BLUETOOTH
device it was most recently
connected to.

Tips
• You can check the connection status of
the BLUETOOTH function by checking the
BLUETOOTH indicator status (page 7).
• While the BLUETOOTH input is being
selected, the system enters the pairing
mode by pressing the BLUETOOTH button
on the subwoofer shortly.

Listening to Music from the
Paired Mobile Device

3

4
5

INPUT

 +/–

SW  +/–


/

1
2

Turn the BLUETOOTH function of
the mobile device to on.
Press INPUT repeatedly to select
“BT” or press the BLUETOOTH
button on the subwoofer shortly.
The BLUETOOTH indicator flashes
and the system automatically
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Make sure that the BLUETOOTH
indicator lights in blue.
A connection between the system
and mobile device has been
established.
Start audio playback with the
music app on the connected
mobile device.
Sound is output from the system.
Adjust the volume.
• Adjust the volume by pressing 
+/– on the remote control.
• Adjust the subwoofer volume by
pressing SW  +/– on the remote
control (page 20).
•  and / on the remote
control can be used for the
BLUETOOTH function. (Searching
backward or forward by holding
down / does not work.)

Listening to Music on the
Mobile Device with
Sony | Music Center
What You can Do with Sony |
Music Center
Sony | Music Center is an application for
controlling compatible Sony audio
devices using the mobile device such as
a smartphone or tablet.
For details about Sony | Music Center,
refer to the following URL.
http://www.sony.net/smcqa/

2
3
4

Connect the system and mobile
device with the BLUETOOTH
function (page 21).
Start Sony | Music Center.
Operate by following the Sony |
Music Center screen.

Notes

• Use Sony | Music Center of the latest
version. For details about Sony | Music
Center, refer to Google Play or the App
Store. If you cannot connect the system
and a BLUETOOTH device via the
BLUETOOTH function, uninstall Sony |
Music Center and try to connect via the
BLUETOOTH function again.

Sony | Music Center allows you to:
– enjoy music at home seamlessly.
– change commonly used settings,
select the input of the system, and
adjust the volume.
– enjoy music content stored on a
smartphone with the system.
– enjoy music visually with your
smartphone display.
Notes

• Before using Sony | Music Center with the
BLUETOOTH function, be sure to set “BT
>” – “BT PW” on the system to “ON”
(page 26).
• What you can control with Sony | Music
Center varies depending on the
connected device. The specification and
design of the application may change
without notice.

Using Sony | Music Center

1

Install the free Sony | Music
Center app to the mobile device.
Search for Sony | Music Center at
Google Play or the App Store and
install it onto your mobile device.
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Using the Various Functions

Using the Setup Display
You can set the following items with the menu.
Your settings are retained even if you disconnect the AC power cord (mains lead).

1
2
3

Press MENU to turn on the menu in the front panel display.
Press BACK///ENTER repeatedly to select the item and setting you want.
Press MENU to turn off the menu.

Note

You can also turn off the menu by performing an operation other than a menu operation
such as pressing  +/–, SW  +/–, , etc.

Menu List
The default settings are underlined. They may differ depending on the area.
Menu items
“LVL >”
(Level)

Function
“SUR.L”/“SUR.R”
“0.0”: Adjusts the sound level of the surround speakers
(Surround left/right from –6.0 dB to +6.0 dB (0.5 dB interval).
speaker level)
Note

Be sure to set “TTONE” to “ON” for easy adjustment.

“SPK >”
(Speaker)

“DRC”
(Dynamic range
control)

Useful for enjoying movies at low sound volume. DRC
applies to Dolby Digital sources.
“ON”: Compresses sound according to the information in
the content.
“OFF”: Sound is not compressed.

“TTONE”
(Test tone)

“ON”: The test tone is output from each speaker in
sequence.
“OFF”: Turns off the test tone.

“MULTI”
(Multi Speaker
Mode)

You can set the output of the speakers of the system.
“ON”: The sound is output from all the speakers,
regardless of the number of audio channels for the
playback source.
“OFF”: The sound is output from the speakers that
correspond to the audio channel for the playback source.

“SUR.L”/“SUR.R”
“3.0M”: Adjusts the distance from the seating position to
(Surround left/right the surround speakers from 1.0 meter to 6.0 meters (0.1
speaker distance) meter interval).
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Menu items
“AUD >”
(Audio)

Function
“DUAL”
(Dual mono)

You can enjoy multiplex broadcast sound when the
system receives a Dolby Digital multiplex broadcast
signal.
“MAIN”: Sound of the main language will be output.
“SUB”: Sound of the sub language will be output.
“M/S”: Mixed sound of both the main and sub languages
will be output.
Note

To receive a Dolby Digital signal, you need to connect a TV
or other device to the HDMI OUT (ARC) jack with the HDMI
cable (supplied) or the TV IN (OPTICAL) jack with an optical
digital cable (not supplied).

“HDMI>”

“STRM”
(Stream)

Shows the current audio stream information.
For details of the supported audio formats, see
“Supported Input Audio Formats (HDMI OUT (TV (ARC)) or
TV IN (OPTICAL))” (page 38).

“CTRL”
(Control for HDMI)

“ON”: The Control for HDMI function is enabled. Devices
connected with an HDMI cable can control each other.
“OFF”: Off.

“TVSTB”
This function is available when you set “CTRL” to “ON.”
(Standby Linked to “AUTO”: If the input of the system is “TV”, the system turns
off automatically when you turn off the TV.
TV)
“ON”: The system turns off automatically when you turn
off the TV, regardless of the input.
“OFF”: The system does not turn off when you turn off the
TV.
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Menu items
“BT >”
(BLUETOOTH)

Function
“BT PW”
(BLUETOOTH
power)

You can turn the BLUETOOTH function on or off.
“ON”: Turns the BLUETOOTH function on.
“OFF”: Turns the BLUETOOTH function off.
Note

When the BLUETOOTH function is set to off, the
BLUETOOTH input is skipped while selecting input by
pressing INPUT.
“BTAAC”
You can enjoy high-quality sound if AAC codec is enabled
(BLUETOOTH codec and your device supports AAC codec.
- AAC)
“ON”: Enables AAC codec.
“OFF”: Disables AAC codec.
Note

If changing this setting, the changed setting is reflected
after the next BLUETOOTH connection.
“BTSTB”
(BLUETOOTH
standby)

When the system has pairing information, you can turn
the system on and listen to music from a BLUETOOTH
device, even when the system is in standby mode, by
setting the BLUETOOTH standby mode to on.
“ON”: BLUETOOTH standby mode is enabled.
“OFF”: BLUETOOTH standby mode is disabled.
Note

While the BLUETOOTH standby mode is on, standby
power consumption increases.
“INFO”
The detected BLUETOOTH device name and address
(BLUETOOTH
appear in the front panel display.
device information) “NO DEVICE” appears if the system is not connected to a
BLUETOOTH device.
“USB >”

“REPT”
(Play mode)

• “NONE”: Plays back all tracks under the current folder.
• “ONE”: Repeats one track.
• “FLDER”: Repeats all tracks in a folder.
• “SHFFL”: Repeats all tracks in a folder in random order.

“SYS >”
(System)

“ASTBY”
(Auto standby)

“ON”: Turns on the auto standby function. When you do
not operate the system for about 20 minutes, the system
enters standby mode automatically.
“OFF”: Off.

“IRRPT”
(IR repeater)

You can control the TV with the TV remote control via the
Bar Speaker. For details, see “When the TV Remote Control
does not Work” (page 15).

“VER”
(Version)

The current firmware version information appears in the
front panel display.
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Using the Control for
HDMI Function
Connecting a device such as a TV or
Blu-ray Disc player compatible with the
Control for HDMI function* by an HDMI
cable (High Speed HDMI Cable,
supplied) enables you to easily operate
the device by a TV remote control.
The following functions can be used
with the Control for HDMI function.
• System Power Off function
• System Audio Control function
• Audio Return Channel (ARC)
• One-Touch Play function
* Control for HDMI is a standard used by
CEC (Consumer Electronics Control) for
allowing HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) devices to control
each other.
Note

These functions may work with devices
other than those manufactured by Sony,
but operation is not guaranteed.

Preparing to Use the Control
for HDMI Function
Set “HDMI>” – “CTRL” on the system to
“ON” (page 25). The default setting is
“ON”.
Enable the Control for HDMI function
settings for the TV and other device
connected to the system.
Tip
If you enable the Control for HDMI function
when using a TV manufactured by Sony,
the Control for HDMI function of the system
is also enabled automatically. When
“HDMI>” – “CTRL” on the system is changed
to “ON,” “DONE” appears in the front panel
display.

System Power Off Function
When you turn off the TV, the system
will turn off automatically.
Set “HDMI>” – “TVSTB” on the system to
“ON” or “AUTO” (page 25). The default
setting is “AUTO”.

System Audio Control
Function
If you turn on the system while you are
watching the TV, the TV sound will be
output from the speakers of the system.
The volume of the system can be
adjusted using the TV remote control.
If the TV sound was output from the
speakers of the system the previous
time you watched the TV, the system
will be turned on automatically when
you turn on the TV again.
Operations can also be made by the
TV’s menu. For details, refer to the
operating instructions of your TV.
Notes

• Sound is only output from the TV if other
than “TV” input is selected when using
the Twin Picture function on the TV. When
you disable the Twin Picture function, the
sound is output from the system.
• The number for the system’s volume level
is displayed on the TV screen depending
on the TV. The volume number displayed
on the TV may differ from the number on
the front panel display of the system.
• Depending on the settings of the TV, the
System Audio Control function may not
be available. For details, refer to the
operating instructions of your TV.
• Depending on the TV, if the TV sound was
output from the speakers of the TV the
previous time you watched the TV, the
system may not turn on by interlocking
with the TV power even if the TV is turned
on.
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Audio Return Channel (ARC)
If the system is connected to a TV’s
HDMI IN jack compatible with Audio
Return Channel, you can listen to TV
sound from the speakers of the system
without connecting an optical digital
cable.
Note

If the TV is not compatible with Audio
Return Channel, an optical digital cable
needs to be connected (refer to the
supplied Startup Guide).

One-Touch Play Function
When you play content on a device
(Blu-ray Disc player, “PlayStation®4”,
etc.) connected to the TV, the system
and TV are turned on automatically, the
input of the system is switched to the
input for the TV, and sound is output
from the speakers of the system.
Notes

• If the TV sound was output from the
speakers of the TV the previous time you
watched the TV, the system may not turn
on and the sound and picture may be
output from the TV even if device content
is played.
• Depending on the TV, the beginning part
of content being played may not play
correctly.
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Notes on HDMI
Connections
• Use an HDMI-authorized cable or the
supplied HDMI cable.
• Use a Sony High Speed HDMI cable
with the Cable Type Logo.
• We do not recommend using an
HDMI-DVI conversion cable.
• Check the setup of the connected
device if an image is poor or the sound
does not come out of the device
connected via the HDMI cable.
• Audio signals (sampling frequency, bit
length, etc.) transmitted from an HDMI
jack may be suppressed by the
connected device.

Saving Power
Consumption
To use the system while saving power
consumption, change the following
settings.

Turn the System Off by
Detecting the Using State
When you set the auto standby function
to on, the system enters standby mode
automatically when you do not operate
the system for about 20 minutes and
the system is not receiving an input
signal.
Set “SYS >” – “ASTBY” on the system to
“ON” (page 26).
The default setting is “OFF.”

Saving Power in Standby
Mode
To save power consumption during the
standby mode, set “BTSTB”
(BLUETOOTH standby) (page 26) and
“CTRL” (Control for HDMI) (page 25) to
“OFF.”
The default settings for them are “ON.”
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The system turns off when the TV is
turned off.

Troubleshooting

Troubleshooting
If you experience any of the following
difficulties while using the system, use
this troubleshooting guide to help
remedy the problem before requesting
repairs. Should any problem persist,
consult your nearest Sony dealer.

Power
The system does not power up.
 Check that the AC power cord (mains
lead) is connected securely.
 Disconnect the AC power cord (mains
lead) from the wall outlet (mains),
and then reconnect after several
minutes.

The system is turned off
automatically.
 The auto standby function is working.
Set “SYS >” – “ASTBY” to “OFF”
(page 26).

The system does not turn on even
when the TV is turned on.
 Set “HDMI>” – “CTRL” to “ON”
(page 25). The TV must support the
Control for HDMI function (page 27).
For details, refer to the operating
instructions of your TV.
 Check the speaker settings of the TV.
The system power syncs with the
speaker settings of the TV. For details,
refer to the operating instructions of
your TV.
 Depending on the TV, if the sound
was output from the speakers of the
TV the previous time, the system may
not turn on by interlocking with the
TV even when the TV is turned on.
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 Check the setting of “HDMI>” –
“TVSTB” (page 25). When “TVSTB” is
set to “ON” or “AUTO,” the system
turns off automatically when you turn
off the TV.

The system does not turn off even
when the TV is turned off.
 Check the setting of “HDMI>” –
“TVSTB” (page 25). To turn off the
system automatically regardless of
the input when you turn off the TV,
set “TVSTB” to “ON.” The TV must
support the Control for HDMI function
(page 27). For details, refer to the
operating instructions of your TV.

Picture
There is no picture or the picture is
not output correctly.
 Select the appropriate input
(page 16).
 When there is no picture while TV
input is selected, select the TV
channel that you want using the TV
remote control.
 Disconnect the HDMI cable, then
connect it again. Make sure that the
cable is firmly inserted.

Sound
No TV sound is output from the
system.
 Check the type and connection of the
HDMI cable or optical digital cable
that is connected to the system and
the TV (refer to the supplied Startup
Guide).
 Disconnect the cables that are
connected between the TV and the
system, then connect them firmly
again. Disconnect the AC power cords
(mains leads) of the TV and the
















system from the AC outlets (mains),
then connect them again.
When the system and TV are
connected with the HDMI cable,
check the following.
– The HDMI jack of the connected TV
is labeled with “ARC.”
– The Control for HDMI function of the
TV is set to on.
– On the system, the Control for HDMI
function is set to on (page 27).
If your TV is not compatible with
Audio Return Channel, connect the
optical digital cable (not supplied)
(refer to the supplied Startup Guide).
If the TV is not compatible with Audio
Return Channel, TV sound will not be
output from the system even if the
system is connected to the TV’s HDMI
IN jack.
If the sound of the device that is
connected to the optical input jack of
the TV is not output, try the following.
– Connect the cable box or satellite
box directly to the TV IN (OPTICAL)
jack of the system.
Press INPUT repeatedly to select the
TV input (page 16).
Increase the volume on the TV or
cancel muting.
Depending on the order in which you
connect the TV and the system, the
system may be muted. If this
happens, turn on the TV first, then the
system.
Set the speakers setting of the TV
(BRAVIA) to Audio System. Refer to
the operating instructions of your TV
regarding how to set the TV.
Check the sound output of the TV.
Refer to the operating instructions of
the TV for the TV settings.
The system supports the Dolby
Digital, DTS, and PCM audio formats
(page 38). When you play back
unsupported format, set the digital
audio out setting of the TV (BRAVIA)
to “PCM.” For details, refer to the
operating instructions of your TV.

The sound is output from both the
system and the TV.
 Mute the sound of the system or the
TV.

No sound or only a very low-level
sound is heard from the subwoofer.
 Make sure the AC power cord (mains
lead) of the subwoofer is connected
properly (refer to the supplied Startup
Guide).
 Press SW  + to increase the
subwoofer volume (page 20).
 A subwoofer is for reproducing bass
sound. If the input sources contain
very little bass sound components
(i.e., a TV broadcast), the sound from
the subwoofer may be difficult to
hear.
 When you play content compatible
with copyright protection technology
(HDCP), it is not output from the
subwoofer.

No sound or only a very low-level
sound of the device connected to
the system is heard from the
system.
 Press  + and check the volume
level (page 9).
 Press  or  + to cancel the muting
function (page 9).
 Make sure the input source is
selected correctly. You should try
other input sources by pressing
INPUT repeatedly (page 16).
 Check that all the cables and cords of
the system and the connected device
are firmly inserted.
 If the connected device supports the
up-sampling feature, you need to
turn it off.

No sound or only very low-level
sound is heard from the surround
speakers.
 Make sure that the cables of the
surround speakers are connected
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properly to the subwoofer (refer to
the supplied Startup Guide).
 Check that “SPK >” – “MULTI” is set to
“ON” (page 24). If “SPK >” – “MULTI” is
set to “OFF,” the sound is not output
from the surround speakers when
playing the sound of 2-channel
source.
 Multi-channel sound which has not
been recorded as surround sound is
not output from the surround
speakers.

The surround effect cannot be
obtained.
 Depending on the input signal and the
sound mode setting, surround sound
processing may not work effectively.
The surround effect may be subtle,
depending on the program or disc.
 To play multi channel audio, check
the digital audio output setting on
the device connected to the system.
For details, refer to the operating
instructions supplied with the
connected device.

USB Device Connection
The USB device is not recognized.
 Try the following:
 Turn the system off.
 Remove and reconnect the USB
device.
 Turn the system on.
 Make sure that the USB device is
securely connected to the (USB)
port (page 17).
 Check to see if the USB device or a
cable is damaged.
 Make sure that the USB device is on.
 If the USB device is connected via a
USB hub, disconnect it and connect
the USB device directly to the
subwoofer.
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Mobile Device Connection
BLUETOOTH connection cannot be
completed.
 Make sure that the BLUETOOTH
indicator on the subwoofer is lit
(page 7).
 Make sure the BLUETOOTH device to
be connected is turned on and the
BLUETOOTH function is enabled.
 Bring the BLUETOOTH device close to
the subwoofer.
 Pair this system and the BLUETOOTH
device again. You may need to cancel
the pairing with this system using
your BLUETOOTH device first.
 If “BT >” – “BT PW” is set to “OFF,” set
to “ON” (page 26).

Pairing cannot be achieved.
 Bring the BLUETOOTH device close to
the subwoofer.
 Make sure this system is not receiving
interference from a wireless LAN
device, other 2.4 GHz wireless
devices, or a microwave oven. If a
device that generates
electromagnetic radiation is nearby,
move the device away from this
system.
 Pairing may not be possible if other
BLUETOOTH devices are present
around the system. In this case, turn
off the other BLUETOOTH devices.

Sound of the connected
BLUETOOTH mobile device is not
output from the system.
 Make sure that the BLUETOOTH
indicator on the subwoofer is lit
(page 7).
 Bring the BLUETOOTH device close to
the subwoofer.
 If a device that generates
electromagnetic radiation, such as a
wireless LAN device, other
BLUETOOTH devices, or a microwave








oven is nearby, move the device away
from this system.
Move the USB 3.0 device and its cable
away from this system.
Remove any obstacle between this
system and the BLUETOOTH device or
move this system away from the
obstacle.
Reposition the connected
BLUETOOTH device.
Switch the wireless LAN frequency of
any nearby wireless LAN router or PC
to 5 GHz range.
Increase the volume on the
connected BLUETOOTH device.

The sound is not in sync with the
image.
 When you are watching movies, you
may hear the sound with a slight
delay from the image.

Remote Control
The remote control of this system
does not function.
 Point the remote control at the
remote control sensor on the
subwoofer (page 7).
 Remove any obstacles in the path
between the remote control and the
subwoofer.
 Replace both batteries in the remote
control with new ones, if they are
weak.
 Make sure you are pressing the
correct button on the remote control
(page 9).

Others
The Control for HDMI function does
not work properly.
 Check the connection with the
system (refer to the supplied Startup
Guide).
 Enable the Control for HDMI function
on the TV. For details, refer to the
operating instructions of your TV.
 Wait a while, and then try again. If
you unplug the system, it will take a
while before operations can be made.
Wait for 15 seconds or longer, and
then try again.
 Make sure the devices connected to
the system support the Control for
HDMI function.
 Enable the Control for HDMI function
of the devices connected to the
system. For details, refer to the
operating instructions of your device.
 The type and number of devices that
can be controlled by the Control for
HDMI function is restricted by the
HDMI CEC standard as follows:
– Recording devices (Blu-ray Disc
recorder, DVD recorder, etc.): up to
3 devices
– Playback devices (Blu-ray Disc
player, DVD player, etc.): up to 3
devices
– Tuner-related devices: up to 4
devices
– Audio system (receiver/
headphone): up to 1 device (used by
this system)

The TV remote control does not
work.
 Install the Bar Speaker so that it does
not obstruct the remote control
sensor of the TV.
 This problem might be solved by
enabling the IR repeater function
(page 15).
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“PRTCT” appears in the front panel
display of the subwoofer, the sound
is muted, and buttons on the
remote control or subwoofer other
than  (power) do not work.
 The protection feature is activated.
Press  (power) to turn the system
off and disconnect the AC power cord
(mains lead) and check the items
below.
– Make sure that the ventilations of
the subwoofer are not covered and
turn on the system after a while.
– When the system is using the USB
connection, remove the USB device
and turn on the system. If the
system operates properly, the
current of the connected USB device
is over the maximum output current
of the system 500 mA, or the USB
device may have an abnormality.

The front panel display of the
subwoofer is not lit.
 Press DIMMER to set the brightness to
“BRGHT” or “DARK” if set to “OFF”
(page 9).

Sensors of the TV do not work
properly.
 The Bar Speaker may block some
sensors (such as the brightness
sensor), the remote control receiver
of your TV or the emitter for 3D
glasses (infrared transmission) of a 3D
TV that supports the infrared 3D glass
system, or wireless communication.
Move the Bar Speaker away from the
TV within a range that allows those
parts to operate properly. For the
locations of the sensors and remote
control receiver, refer to the
operating instructions supplied with
the TV.
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The system does not work properly
(“DEMO” appears in the front panel
display).
 The system is in demo mode. To
cancel demo mode, reset the system.
Press and hold  (power), +, and
on the subwoofer for more than 5
seconds (page 35).

When you change to the TV input
from the USB input by pressing
INPUT, the message appears.

* This screen is an example for English.

 Select the TV program by using the TV
remote control.

Resetting the System
If the system still does not operate
properly, reset the system as follows.

1

2
3

Press and hold , +, and
on
the subwoofer for more than 5
seconds.
“INIT” appears in the front panel
display, and the settings of the
menu and sound mode, etc. return
to their initial status.
Disconnect the AC power cord
(mains lead).
Connect the AC power cord (mains
lead), then press  to turn on the
system.

Tip
The default settings are underlined on
each feature description.
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Additional Information

Specifications
Subwoofer
(SA-WS500RF/SA-WS700RF)
Amplifier section
POWER OUTPUT (rated)
Front L + Front R: 85 W + 85 W (at
5.5 ohms, 1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (reference)
Front L/Front R/Surround L/Surround
R/Center: 152 W (per channel at
5.5 ohms, 1 kHz)
Subwoofer: 240 W (at 3.3 ohms,
100 Hz)
Inputs
TV IN (OPTICAL)
USB
HDMI OUT (ARC)
ANALOG IN
Output
HDMI OUT (ARC)

HDMI section
Connector
Type A (19pin)

USB section
(USB) port:
Type A

BLUETOOTH section
Communication system
BLUETOOTH Specification version 4.2
Output
BLUETOOTH Specification Power
Class 2
Maximum communication range
Line of sight approx. 10 m1)
Frequency band
2.4 GHz band (2.4000 GHz 2.4835 GHz)
Modulation method
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
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Compatible BLUETOOTH profiles2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Supported Codec3)
SBC4), AAC5)
Transmission range (A2DP)
20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)
1)
The actual range will vary depending on
factors such as obstacles between
devices, magnetic fields around a
microwave oven, static electricity,
cordless phone use, reception
sensitivity, the operating system,
software applications, etc.
2)
BLUETOOTH standard profiles indicate
the purpose of BLUETOOTH
communication between devices.
3)
Codec: Audio signal compression and
conversion format
4)
Abbreviation for Subband Codec
5)
Abbreviation for Advanced Audio
Coding

Speaker section
Speaker system
Subwoofer system, Bass reflex
Speaker
HT-S500RF: 180 mm cone type
HT-S700RF: 200 mm cone type

General
Power requirements
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Power consumption
On: 140 W
Standby: 0.5 W or less (Power Saving
mode)
(When “CTRL” in “HDMI>” and “BTSTB”
in “BT >” are set to “OFF”)
Dimensions* (approx.) (w/h/d)
HT-S500RF: 207 mm × 402 mm ×
330 mm
HT-S700RF: 231 mm × 438 mm ×
378 mm
* Including projection portion
Mass (approx.)
HT-S500RF: 9.0 kg
HT-S700RF: 10.2 kg

Compatible iPhone/iPod models
The compatible iPhone/iPod models are as
follows. Update your iPhone/iPod with the
latest software before using with the
system.
Made for:
iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone
7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/
iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus/
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6th generation)

Bar Speaker
(SS-S500RF/SS-S700RF)
Front L/Front R speaker blocks
Speaker system
2-Way speaker system, Bass reflex
Speaker
Woofer: 48 mm × 90 mm cone type
Tweeter: 25 mm balanced dome type

Surround Speakers
(SS-SS700RF)
Speaker system
2-Way speaker system, Bass reflex
Speaker
Woofer: 48 mm × 90 mm cone type
Tweeter: 25 mm balanced dome type
Dimensions (w/h/d) (approx.)
78 mm × 1200 mm × 78 mm
Mass (approx.)
3.6 kg

Design and specifications are subject to
change without notice.

Center speaker block
Speaker system
Full range speaker system, Bass reflex
Speaker
Woofer: 48 mm × 90 mm cone type

General
Dimensions (w/h/d) (approx.)
900 mm × 64 mm × 90 mm
Mass (approx.)
3.0 kg

Surround Speakers
(SS-SS500RF)
Speaker system
Full range speaker system, Bass reflex
Speaker
48 mm x 90 mm cone type
Dimensions (w/h/d) (approx.)
91 mm × 216 mm × 91 mm
Mass (approx.)
1.0 kg
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Playable Types of Files
(USB Input)
Codec

Extension

MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)

.mp3

WMA9 Standard

.wma

LPCM (2ch)

.wav

Notes

• Some files may not play or may play with
no sound depending on the file format,
the file encoding, or the recording
condition.
• Some files edited on a PC may not play.
• The system does not play coded files such
as DRM and Lossless.
• The system can recognize the following
files or folders in USB devices:
– up to 200 folders (including empty
folder and root folder)
– up to 150 tracks in one folder
– up to folders in the 8th layer (including
the root folder)
• Some USB devices may not work with this
system.
• The system can recognize Mass Storage
Class (MSC) devices.
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Supported Input Audio
Formats (HDMI OUT (TV
(ARC)) or TV IN (OPTICAL))
Audio formats supported by this system
are as follows.
• Dolby Digital
• DTS
• Linear PCM 2ch

On BLUETOOTH
Communication
• BLUETOOTH devices should be used
within approximately 10 meters
(33 feet) (unobstructed distance) of
each other. The effective
communication range may become
shorter under the following
conditions.
– When a person, metal object, wall or
other obstruction is between the
devices with a BLUETOOTH
connection
– Locations where a wireless LAN is
installed
– Around microwave ovens that are in
use
– Locations where other
electromagnetic waves occur
• BLUETOOTH devices and wireless LAN
(IEEE 802.11b/g/n) use the same
frequency band (2.4 GHz). When using
your BLUETOOTH device near a device
with wireless LAN capability,
electromagnetic interference may
occur. This could result in lower data
transfer rates, noise, or inability to
connect. If this happens, try the
following remedies:
– Use this system at least 10 meters
(33 feet) away from the wireless LAN
device.
– Turn off the power to the wireless
LAN device when using your
BLUETOOTH device within 10 meters
(33 feet).
– Install this system and BLUETOOTH
device as closer to each other as
possible.
• The radio waves broadcast by this
system may interfere with the
operation of some medical devices.
Since this interference may result in
malfunction, always turn off the power
on this system and BLUETOOTH device
in the following locations:

– In hospitals, on trains, in airplanes, at
gas stations, and any place where
flammable gasses may be present
– Near automatic doors or fire alarms
• This system supports security
functions that comply with the
BLUETOOTH specification to ensure
secure connection during
communication using BLUETOOTH
technology. However, this security
may be insufficient depending on the
setting contents and other factors, so
always be careful when performing
communication using BLUETOOTH
technology.
• Sony cannot be held liable in any way
for damages or other loss resulting
from information leaks during
communication using BLUETOOTH
technology.
• BLUETOOTH communication is not
necessarily guaranteed with all
BLUETOOTH devices that have the
same profile as this system.
• BLUETOOTH devices connected with
this system must comply with the
BLUETOOTH specification prescribed
by the Bluetooth SIG, Inc., and must be
certified to comply. However, even
when a device complies with the
BLUETOOTH specification, there may
be cases where the characteristics or
specifications of the BLUETOOTH
device make it impossible to connect,
or may result in different control
methods, display or operation.
• Noise may occur or the audio may cut
off depending on the BLUETOOTH
device connected with this system,
the communications environment, or
surrounding conditions.
If you have any questions or problems
concerning your system, please consult
your nearest Sony dealer.
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Precautions
On safety
• Should any solid object or liquid fall into
the system, unplug the system and have
it checked by qualified personnel before
operating it any further.
• Do not touch the AC power cord (mains
lead) with wet hands. Doing so may cause
an electric shock.
• Do not climb on the Bar Speaker,
subwoofer and surround speakers as you
may fall down and injure yourself, or
system damage may result.

On power sources
• Before operating the system, check that
the operating voltage is identical to your
local power supply. The operating voltage
is indicated on the nameplate at the rear
of the subwoofer.
• If you are not going to use the system for
a long time, be sure to disconnect the
system from the wall outlet (mains). To
disconnect the AC power cord (mains
lead), grasp the plug itself; never pull the
cord.
• AC power cord (mains lead) must be
changed only at a qualified service shop.

On heat buildup
Although the system heats up during
operation, this is not a malfunction.
If you continuously use this system at high
volume, the system temperature rises
considerably. To avoid burning yourself, do
not touch the system.

On placement
• Place the system in a location with
adequate ventilation to prevent heat
buildup and prolong the life of the
system.
• Do not place the system near heat
sources or in a place subject to direct
sunlight, excessive dust, or mechanical
shock.
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• Do not place the Bar Speaker, subwoofer
and surround speakers on a soft surface
(rugs, blankets, etc.) or place anything at
the rear of the Bar Speaker, subwoofer
and surround speakers that might block
the ventilation holes and cause
malfunctions.
• If the system is being used in combination
with a TV, VCR, or tape deck, noise may
result and picture quality may be
affected. In this case, place the system
away from the TV, VCR, or tape deck.
• Use caution when placing the system on a
surface that has been specially treated
(with wax, oil, polish, etc.), as staining or
discoloration of the surface may result.
• Take care to avoid any possible injury
from the corners of the Bar Speaker,
subwoofer and surround speakers.
• Keep 3 cm or more space under the Bar
Speaker and surround speakers when you
hang it on a wall.

On operation
Before connecting other device, be sure to
turn off and unplug the system.

If you encounter color irregularity
on a nearby TV screen
Color irregularities may be observed on
certain types of TV.
• If color irregularity is observed...
Turn off the TV, then turn it on again after
15 to 30 minutes.
• If color irregularity is observed again...
Place the system further away from the
TV.

On cleaning
Clean the system with a soft, dry cloth. Do
not use any type of abrasive pad, scouring
powder, or solvent such as alcohol or
benzine.
If you have any question or problem
concerning your system, please consult
your nearest Sony dealer.

On handling the subwoofer
Do not place your hand into the slit of the
subwoofer when lifting it. The speaker
driver may be damaged. When lifting it,
hold the bottom of the subwoofer.

Copyrights and Trademarks
This system incorporates Dolby* Digital
and the DTS** Digital Surround System.
* Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
**For DTS patents, see http://
patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS Licensing Limited. DTS,
the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks, and
DTS Digital Surround is a trademark of
DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
This system incorporates High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
The BLUETOOTH® word mark and logos are
registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by Sony
Corporation is under license. Other
trademarks and trade names are those of
their respective owners.
Google Play is a trademark of Google LLC.
Apple, iPhone, iPod, and iPod touch are
trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. App Store is a
service mark of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries.
Use of the Made for Apple badge means
that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple product(s)
identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and
regulatory standards.
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“BRAVIA” logo is a trademark of Sony
Corporation.
“PlayStation” is a registered trademark or
trademark of Sony Interactive
Entertainment Inc.
MPEG Layer-3 audio coding technology
and patents licensed from Fraunhofer IIS
and Thomson.
Windows Media is either a registered
trademark or trademark of Microsoft
Corporation in the United States and/or
other countries.
This product is protected by certain
intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such
technology outside of this product is
prohibited without a license from Microsoft
or an authorized Microsoft subsidiary.
All other trademarks are trademarks of
their respective owners.
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“ ”BRAVIAهو عالمة تجارية لشركة
.Sony Corporation
“ ”PlayStationهي عالمة تجارية مسجلة أو عالمة
تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment
.Inc.
تقنية ترميز الصوت  MPEG Layer-3وبراءات االختراع
مرخصة من شركة .Fraunhofer IIS and Thomson
 Windows Mediaهي إما عالمة تجارية مسجلة
أو عالمة تجارية لشركة Microsoft Corporation
بالواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

هذا المنتج محمي بحقوق ملكية فكرية معينة لشركة
 .Microsoft Corporationيُحظر استخدام هذه التقنية
أو توزيعها بعيدًا عن هذا المنتج دون الحصول على ترخيص
من شركة  Microsoftأو الشركات المعتمدة التابعة لها.

جميع العالمات التجارية األخرى هي عالمات تجارية خاصة
بمالكيها المعنيين.

42AR

نبذة حول التعامل مع مضخم الصوت الفرعي

ال تضع يديك في فتحة مضخم الصوت الفرعي عند رفعه.
قد يتلف مشغل مكبر الصوت .عند رفعه ،أمسكه من الجزء
السفلي من مضخم الصوت الفرعي.

حقوق النشر والعالمات التجارية
يشمل هذا النظام تقنية Dolby* Digital
و.DTS** Digital Surround System
* *مصنع تحت ترخيص من مختبرات Dolby
.Laboratories
إن  Dolbyو Dolby Audioورمز  Dالمزدوج هي
عالمات تجارية لـ .Dolby Laboratories
** لمعرفة براءات اختراع  ،DTSاطلع على
 .http://patents.dts.comتم التصنيع بموجب
ترخيص صادر من  .DTS Licensing Limitedإن
 DTSوالرمز و&  DTSوالرمز م ًعا هي عالمات تجارية
مسجلة ،و DTS Digital Surroundعالمة تجارية
لشركة  .DTS, Inc. © DTS, Inc.جميع الحقوق
محفوظة.
يشمل هذا النظام تقنية High-Definition
)™.Multimedia Interface (HDMI
مصطلحا  HDMIوHDMI High-Definition
 Multimedia Interfaceوشعار  HDMIعالمات تجارية
أو عالمات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing
 Administrator, Inc.في الواليات المتحدة األمريكية

ودول أخرى.

عالمة الكلمة ® BLUETOOTHوالشعارات هي عالمات
تجارية مسجلة تمتلكها شركة Bluetooth SIG, Inc.
واي استعمال لهذه العالمات بواسطة شركة Sony
 Corporationهو تحت ترخيص .العالمات التجارية
واألسماء التجارية األخرى خاصة بمالكيها المعنيين.
تعد  Google Playعالمة تجارية لشركة .Google LLC
تعد  Appleو iPhoneو iPodو iPod touchعالمات
تجارية لشركة  ،Apple Inc.مسجلة في الواليات المتحدة
األمريكية وبلدان أخرى App Store .هو عالمة خدمة
لشركة .Apple Inc.
استخدام شعار صنع من أجل  Appleيعني أنه قد تم
تصميم أحد الملحقات ليتصل بشكل خاص بمنتج (منتجات)
 Appleالتي تم تحديدها في الشعار ،وأنه قد تم اعتماده
من ِقبل المطور ليلبي معايير أداء  .Appleال تعد Apple
مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السالمة
والتنظيم.
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االحتياطات
نبذة عن األمان

••إذا سقط أي جسم صلب أو سائل داخل النظام ،فافصل
قابس النظام وافحصه من قبل أشخاص مؤهلين فن ًيا قبل
تشغيله مجددًا.
••تجنب مالمسة سلك طاقة التيار المتردد بيديك .فقد يؤدي
لصعق كهربي.
ذلك إلى تعرضك
ٍ
••ال تتسلق على مكبر الصوت الطويل ومضخم الصوت
الفرعي ومكبرات الصوت المحيطية نظ ًرا ألنك قد تسقط
وتتعرض لإلصابة أو قد يتلف النظام نتيج ًة لذلك.

نبذة عن مصادر الطاقة

••قبل تشغيل النظام ،تحقق من أن فولطية التشغيل مطابقة
إلمدادات الطاقة المحلية لديك .يشار إلى جهد التشغيل
على لوحة االسم في الجزء الخلفي من مضخم الصوت
الفرعي.
••إذا كنت ال تريد استخدام النظام لفترة زمنية طويلة،
فاحرص على فصل النظام من مأخذ التيار المثبت بالحائط.
لفصل سلك طاقة التيار المتردد ،أمسك القابس نفسه؛ ال
تسحب السلك مطلقاً.
••يتعين تغيير سلك طاقة التيار المتردد في مركز صيانة
مؤهل فن ًيا فقط.

حول ازدياد الحرارة

على الرغم من سخونة النظام أثناء التشغيل إال أن ذلك ال
يعد خل ًال وظيف ًيا.
إذا كنت تستخدم هذا النظام بمستوى صوت مرتفع بشكل
متواصل ،فسترتفع درجة حرارة النظام بدرج ٍة ملحوظة.
لتجنب حرق نفسك ،ال تلمس النظام.

حول مكان التركيب

••ضع النظام في مكان به تهوية كافية لمنع تراكم الحرارة
وإطالة عمر النظام.
••ال تضع النظام بالقرب من مصادر الحرارة أو في مكان
معرض ألشعة الشمس المباشرة أو الغبار المفرط أو
الصدمات الميكانيكية.
••ال تضع مكبر الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي
ومكبرات الصوت المحيطية على سطح مرن (سجادة أو
بطانيات أو ما إلى ذلك) أو تضع أي شيء على الجزء
الخلفي من مكبر الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي
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ومكبرات الصوت المحيطية ألن هذا قد يسد فتحات
التهوية ويتسبب في حدوث أعطال.
••في حالة استخدام النظام مع تلفزيون أو مسجل كاسيت
الفيديو ( )VCRأو حامل األشرطة الممغنطة ،قد يؤدي
ذلك إلى حدوث ضوضاء وقد تنخفض جودة الصورة .في
هذه الحالة ،قم بوضع النظام بعيدًا عن التلفزيون أو VCR
أو مسجل الصوت.
••توخ الحذر عند وضع النظام على سطح معالج بشكل خاص
(بالشمع أو الزيت أو الدهانات المصقولة ،إلخ)؛ فقد يؤدي
ذلك إلى ظهور بقع على السطح أو تغير لونه.
••احرص على تجنب أية إصابة محتملة بسبب أركان مكبر
الصوت الطويل ومضخم الصوت الفرعي ومكبرات الصوت
المحيطية.
••اترك مسافة  3سم أو أكثر أسفل مضخم الصوت الفرعي
ومكبرات الصوت المحيطية عند تعليقه على الحائط.

نبذة حول التشغيل

قبل توصيل جهاز آخر ،تأكد من إيقاف تشغيل النظام
وفصله.

إذا حدث تشوه ألوان على شاشة تلفزيون قريب

تشوهات األلوان يمكن أن تحدث في بعض أنواع أجهزة
التلفزيون.
••إذا تمت مالحظة تشوه ألوان...
أوقف تشغيل التلفزيون ،ثم قم بتشغيله مجددًا بعد 15
إلى  30دقيقة.
••إذا تمت مالحظة تشوه األلوان مجددًا...
ضع النظام في مكان أبعد عن التلفزيون.

حول التنظيف

قم بتنظيف النظام بقطعة قماش ناعمة وجافة .ال تستعمل
أي نوع من اللبادة الكاشطة ،أو مسحوق التنظيف أو المواد
المذيبة مثل الكحول أو البنزين.

إذا كان لديك أية سؤال أو مشكلة متعلقة بنظامك ،فيرجى
استشارة أقرب وكيل لشركة  Sonyلديك.

حول اتصال BLUETOOTH

••يجب استخدام أجهزة  BLUETOOTHداخل مسافة
 10أمتار تقري ًبا )مسافة بدون عوائق( عن بعضها.
يمكن أن يصبح مدى االتصال الف ّعال أقصر في الحاالت
التالية.
––وجود شخص أو جسم معدني أو حائط أو عائق آخر
بين األجهزة المزودة باتصال BLUETOOTH
––أماكن مركب فيها شبكة  LANالسلكية
––بالقرب من أفران الميكروويف قيد التشغيل
––أماكن توجد بها موجات كهرومغناطيسية أخرى

• •تستخدم أجهزة  BLUETOOTHوشبكة LAN
الالسلكية ) (IEEE 802.11b/g/nنطاق التردد
نفسه  (2.4جيجاهرتز) .عند استخدام جهاز
 BLUETOOTHبالقرب من جهاز مزود بإمكانية
االتصال بشبكة  LANالالسلكية ،قد يحدث تداخل
كهرومغناطيسي .وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدالت
نقل البيانات أو حدوث تشويش أو تعذر االتصال .إذا
حدث ذلك ،فج ّرب الحلول التالية:

••ال يمكن ضمان اتصال  BLUETOOTHبالضرورة مع
جميع أجهزة  BLUETOOTHالتي تملك نفس ملف
التعريف الموجود في هذا النظام.
••يجب أن تتوافق أجهزة  BLUETOOTHالمتصلة
بهذا النظام مع مواصفات  BLUETOOTHالمحددة
بواسطة شركة  ،Bluetooth SIG, Inc.كما يجب
اعتماد توافقها .ومع ذلك ،حتى وإن كان الجهاز متواف ًقا
مع مواصفات  ،BLUETOOTHفقد يكون هناك
حاالت حيث توجد حاالت خصائص أو مواصفات جهاز
 BLUETOOTHتجعل االتصال غير ممكن ،وربما
تتسبب في وجود نتائج طرق مختلفة للتحكم أو
العرض أو التشغيل.
••يحدث ضجيج أو قد يتقطع الصوت وف ًقا لجهاز
 BLUETOOTHالموصول بهذا النظام أو بيئة
االتصاالت أو الظروف المحيطة.
إذا كان لديك أية أسئلة أو مشكالت متعلقة بنظامك،
فيرجى استشارة أقرب وكيل لشركة  Sonyلديك.

––استخدم هذا النظام على مسافة  10أمتار على األقل من
جهاز شبكة  LANالالسلكية.
––افصل الطاقة عن جهاز شبكة  LANالالسلكية عند
استخدام جهاز  BLUETOOTHفي نطاق مسافة 10
أمتار.
––قم بتثبيت هذا النظام وجهاز  BLUETOOTHعلى
أقرب مسافة ممكنة من بعضهما.

••قد يتداخل بث موجات الراديو مع هذا النظام عند
تشغيل بعض األجهزة الطبية .ونظ ًرا إلمكانية حدوث
عطل بسبب هذا التداخل ،احرص دائماً على فصل
الطاقة عن هذا النظام وجهاز  BLUETOOTHفي
األماكن التالية:
––المستشفيات والقطارات والطائرات ومحطات الوقود
وأي مكان يمكن أن توجد فيه غازات قابلة لالشتعال
––بالقرب من األبواب اآللية أو أجراس إنذار الحريق

••يدعم هذا النظام وظائف األمان التي تتوافق مع
مواصفات  BLUETOOTHلضمان االتصال اآلمن أثناء
االتصال باستخدام تقنية  .BLUETOOTHومع ذلك،
كاف وف ًقا لمحتويات
قد يكون مستوى األمان هذا غير ٍ
اإلعداد وعوامل أخرى ،لذلك يجب توخي الحذر دائ ًما
عند االتصال باستخدام تقنية .BLUETOOTH
••ال يمكن ،بأي حال من األحوال ،أن تتحمل شركة
 Sonyمسؤولية أية أضرار أو خسائر أخرى ناتجة
عن تس ّرب المعلومات أثناء االتصال باستخدام تقنية
.BLUETOOTH
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أنواع الملفات القابلة للتشغيل
(مدخل )USB
برنامج الترميز
 MPEG-1( MP3طبقة
الصوت )III
معيار WMA9
( LPCMقناتان)

رمز تعريف الملف
.mp3
.wma
.wav

مالحظات

••قد ال تعمل بعض الملفات أو ربما تعمل لكن بدون صوت،
وذلك حسب تنسيق الملف أو تشفيره أو حالة التسجيل.
••قد ال يتم تشغيل بعض الملفات المحررة على الكمبيوتر
الشخصي.
••ال يش ّغل النظام الملفات المشفرة مثل  DRMو
.Lossless
••يمكن لهذا النظام التعرف على الملفات أو المجلدات
التالية في أجهزة :USB
––ما يصل إلى  200مجلد (بما في ذلك المجلد الفارغ
والمجلد الجذر)
––ما يصل إلى  150مسا ًرا في مجلد واحد
––ما يصل إلى المجلدات الموجودة في الطبقة الثامنة
(بما في ذلك المجلد الجذر)
••قد ال تعمل بعض أجهزة  USBمع هذا النظام.
••يمكن أن يتعرف النظام على األجهزة من فئة التخزين كبير
السعة (.)MSC

38AR

تنسيقات صوت اإلدخال المدعومة
() )HDMI OUT (TV (ARCأو
)))TV IN (OPTICAL

فيما يلي صيغ الصوت المدعومة على هذا النظام.

• •Dolby Digital
• •DTS
•• Linear PCMقناتان

ُط ُرز  iPhone/iPodالمتوافقة

ُط ُرز  iPhone/iPodالمتوافقة موضحة فيما يلي .قم
بتحديث  iPhone/iPodلديك باستخدام أحدث برنامج
قبل استخدامه مع النظام.
تم تصميمه للتوصيل مع:

iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone
7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/
iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus/
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
( iPod touchالجيل السادس)

مكبر الصوت الطويل

()SS-S500RF/SS-S700RF

مجموعات مكبرات الصوت األمامية اليسرى/األمامية
اليمنى

مكبرات الصوت المحيطية
()SS-SS700RF

نظام مكبر الصوت
نظام مكبر الصوت ثنائي االتجاهات ،انعكاس صوت
منخفض الطبقة
مكبر صوت
مضخم صوت :النوع المخروطي  48مم ×  90مم
المجهار 25 :مم نوع القبة المتوازنة
األبعاد (العرض/االرتفاع/العمق) (تقري ًبا)
 78مم ×  1200مم ×  78مم
الكتلة (تقري ًبا)
 3.6كجم

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

نظام مكبر الصوت
نظام مكبر الصوت ثنائي االتجاهات ،انعكاس صوت
منخفض الطبقة
مكبر صوت
مضخم صوت :النوع المخروطي  48مم ×  90مم
المجهار 25 :مم نوع القبة المتوازنة

مجموعة مكبرات الصوت المركزية

نظام مكبر الصوت
نظام مكبر الصوت متكامل النطاق ،انعكاس صوت
منخفض الطبقة
مكبر صوت
مضخم صوت :النوع المخروطي  48مم ×  90مم

عام

األبعاد (العرض/االرتفاع/العمق) (تقري ًبا)
 900مم ×  64مم ×  90مم
الكتلة (تقري ًبا)
 3.0كجم

مكبرات الصوت المحيطية
()SS-SS500RF

نظام مكبر الصوت
نظام مكبر الصوت متكامل النطاق ،انعكاس صوت
منخفض الطبقة
مكبر صوت
النوع المخروطي  48مم ×  90مم
األبعاد (العرض/االرتفاع/العمق) (تقري ًبا)
 91مم ×  216مم ×  91مم
الكتلة (تقري ًبا)
 1.0كجم
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)2
قطاعات  BLUETOOTHالمتوافقة
A2DP (Advanced Audio Distribution
)Profile
AVRCP (Audio Video Remote Control
)Profile

معلومات إضافية

المواصفات
مضخم الصوت الفرعي

()SA-WS500RF/SA-WS700RF
قسم مضخم الصوت

خرج الطاقة (المقدر)
أمامي يسا ًرا  +أمامي يمينًا 85 :وات  85 +وات
(بمقاومة  5.5أوم 1 ،كيلوهرتز  1%التوافق الكلي)
خرج الطاقة (مرجعي)
أمامي أيسر/أمامي أيمن/محيطي أيسر/محيطي
أيمن/مركزي 152 :وات (لكل قناة بمقاومة  5.5أوم،
 1كيلو هرتز)
مضخم الصوت الفرعي 240 :وات (بمقاومة  3.3أوم،
 100هرتز)
المدخالت
)TV IN (OPTICAL
USB
)HDMI OUT (ARC
ANALOG IN

المخرج

)HDMI OUT (ARC

قسم HDMI

موصل

النوع أ ( 19سنًا)

قسم USB

منفذ

(:)USB

النوع أ

قسم BLUETOOTH

نظام االتصاالت

مواصفات  BLUETOOTHاإلصدار 4.2

المخرج

مواصفات  BLUETOOTHمن فئة الطاقة 2

نطاق االتصاالت األقصى
خط النظر حوالي  10أمتار
نطاق التردد
 2.4جيجاهرتز ( 2.4000جيجاهرتز -
 2.4835جيجاهرتز)
طريقة التضمين
)1

)FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
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برنامج الترميز المدعوم
)5
AAC ٬)4SBC
نطاق اإلرسال ()A2DP
 20هرتز  20,000 -هرتز (تردد العينة  32كيلو
هرتز 44.1 ،كيلو هرتز 48 ،كيلو هرتز)
 )1يختلف المدى الحقيقي وف ًقا لعوامل مثل العوائق بين
األجهزة والمجاالت المغناطيسية حول فرن ميكروويف
والكهرباء الساكنة واستخدام الهاتف الالسلكي وحساسية
االستقبال ونظام التشغيل والتطبيقات البرمجية ،وما إلى
ذلك.
 )2تشير ملفات تعريف  BLUETOOTHالقياسية إلى
الغرض من اتصال  BLUETOOTHبين األجهزة.
 )3برنامج الترميز :ضغط إشارة الصوت وصيغة التحويل
 )4اختصار لبرنامج ترميز النطاق الفرعي
 )5اختصار Advanced Audio Coding
قسم مكبر الصوت
نظام مكبر الصوت
نظام مضخم الصوت الفرعي ،انعكاس الصوت منخفض
الطبقة
مكبر صوت
 :HT-S500RFالنوع المخروطي  180مم
 :HT-S700RFالنوع المخروطي  200مم
عام
متطلبات التيار
 220فولت  240 -فولت تيار متردد 50 ،هرتز/
 60هرتز
استهالك الطاقة
أثناء التشغيل 140 :وات
في وضع االستعداد 0.5 :وات أو أقل (وضع توفير
استهالك الطاقة)
(عند ضبط " "CTRLفي "> "HDMIو" "BTSTBفي
"> "BTعلى وضع ")"OFF
األبعاد* (تقري ًبا) (عرض/ارتفاع/عمق)
 207 :HT-S500RFمم ×  402مم ×  330مم
 231 :HT-S700RFمم ×  438مم ×  378مم
* شاملة الجزء البارز
الكتلة (تقري ًبا)
 9.0 :HT-S500RFكجم
 10.2 :HT-S700RFكجم
)3

إعادة ضبط النظام
إذا استمر النظام في العمل بشكل غير صحيح ،فقم
بإعادة ضبط النظام كما يلي.

1

2
3

على

اضغط مع االستمرار على  و  +و
ثوان.
مضخم الصوت الفرعي ألكثر من ٍ 5
تظهر " "INITعلى شاشة العرض باللوحة األمامية
وستعود إعدادات القائمة ووضع الصوت وما إلى
ذلك إلى حالتها األولية.

افصل سلك طاقة التيار المتردد.
قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد ،ثم اضغط
على  لتشغيل النظام.

تلميح

يتم وضع خط تحت اإلعدادات االفتراضية على وصف كل
ميزة.
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تظهر " "PRTCTعلى شاشة العرض باللوحة األمامية
لمضخم الصوت الفرعي ،ويتم كتم الصوت وال تعمل
األزرار الموجودة على وحدة التحكم عن بعد أو
مضخم الصوت الفرعي بخالف ( التشغيل).

WWتم تنشيط ميزة الحماية .اضغط على ( التشغيل)
إليقاف تشغيل النظام وفصل سلك طاقة التيار المتردد
وفحص العناصر أدناه.
– –تأكد أن فتحات التهوية الموجودة على مضخم
الصوت الفرعي ليست مغطاة ،وقم بتشغيل النظام
بعد قليل.
– –عندما يكون النظام يستخدم اتصال  ،USBقم
بفك جهاز  USBوتشغيل النظام .وإذا عمل النظام
بشكل سليم ،فيعني ذلك أن تيار جهاز USB
المتصل يفوق أقصى تيار خرج للنظام والبالغ 500
مللي أمبير ،أو ربما تعرض جهاز  USBلخلل ما.

شاشة العرض باللوحة األمامية لمضخم الصوت
الفرعي غير مضيئة.

WWاضغط على  DIMMERلضبط السطوع على الوضع
" "BRGHTأو " "DARKفي حالة الضبط على وضع
"( "OFFصفحة .)9

مستشعرات التلفزيون ال تعمل بشكل صحيح.

WWقد يُعيق مكبر الصوت الطويل بعض المستشعرات
(مثل مستشعر السطوع) وجهاز استقبال وحدة
التحكم عن بعد في التلفزيون أو المرسل للنظارات
ثالثية األبعاد ( 3Dإرسال باألشعة تحت الحمراء)
لتلفزيون  3Dيدعم نظام النظارات  3Dالذي يعمل
باألشعة تحت الحمراء أو االتصال الالسلكي .انقل مكبر
الصوت الطويل بعيدًا عن التلفزيون في نطاق يتيح
لهذه األجزاء العمل بشكل صحيح .بالنسبة لمواقع
المستشعرات وجهاز استقبال وحدة التحكم عن بعد،
راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع التلفزيون.
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النظام يعمل بشكل مناسب (تظهر " "DEMOعلى
شاشة العرض باللوحة األمامية).

WWقد يكون النظام في الوضع التجريبي .إللغاء الوضع
التجريبي ،أعد ضبط النظام .اضغط مع االستمرار على
( التشغيل) ،+ ،و
على مضخم الصوت الفرعي
ألكثر من  5ثوانٍ (صفحة .)35

عند التغيير إلى مدخل  TVمن مدخل  USBبالضغط
على  ،INPUTستظهر الرسالة.

*

هذه الشاشة مثال للغة اإلنجليزية.

WWحدد برنامج التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن
بعد الخاصة بالتلفزيون.

WWانقل جهاز  USB 3.0وكبله بعيدًا عن هذا النظام.
WWقم بإزالة أي عائق بين هذا النظام وجهاز
 BLUETOOTHأو تحريك هذا النظام بعيدًا عن
العائق.
WWقم بتغيير موقع جهاز  BLUETOOTHالمتصل.
WWقم بتغيير تردد شبكة  LANالالسلكية ألي موجه
 LANقريب أو كمبيوتر شخصي إلى نطاق 5
جيجاهرتز.
WWقم برفع مستوى الصوت لجهاز BLUETOOTH
المتصل.

الصوت غير متزامن مع الصورة.

WWعندما تشاهد أفال ًما ،قد تسمع الصوت بتأخير طفيف
عن الصورة.

وحدة التحكم عن بعد
وحدة التحكم عن بعد لهذا النظام ال تعمل.

WWقم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد ناحية مستشعر
وحدة التحكم عن بعد على مضخم الصوت الفرعي
(صفحة .)7
WWقم بإزالة أي عوائق في المسار بين وحدة التحكم عن
بعد ومضخم الصوت الفرعي.
WWقم باستبدال كلتا البطاريتين في وحدة التحكم عن
بعد ببطاريتين جديدتين إذا كانت شحنتهما ضعيفة.
WWتأكد من الضغط على الزر الصحيح بوحدة التحكم عن
بعد (صفحة .)9

وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون ال تعمل.

WWر ِّكب مكبر الصوت الطويل بحيث ال يُعيق مستشعر
وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.
WWقد يتم حل هذه المشكلة عن طريق تمكين وظيفة
مكرر األشعة تحت الحمراء (صفحة .)15

غير ذلك
ال تعمل وظيفة  Control for HDMIبشكل
صحيح.

WWتحقق من االتصال بالنظام (راجع دليل بدء التشغيل
المرفق).
WWقم بتمكين وظيفة  Control for HDMIعلى
التلفزيون .لالطالع على التفاصيل ،راجع تعليمات
تشغيل التلفزيون.
WWانتظر بعض الوقت ،ثم حاول مرة أخرى .وإذا قمت
بفصل النظام ،فسيستغرق األمر بعض الوقت قبل
إمكانية تنفيذ العمليات .انتظر لمدة  15ثانية أو أكثر،
ثم أعد المحاولة.
WWتأكد أن األجهزة المتصلة بالنظام تدعم وظيفة
.Control for HDMI
WWقم بتمكين وظيفة  Control for HDMIعلى
األجهزة المتصلة بالنظام .لالطالع على التفاصيل ،راجع
تعليمات تشغيل الجهاز.
WWيتم تحديد نوع وعدد األجهزة التي يمكن التحكم فيها
بواسطة وظيفة  Control for HDMIوف ًقا لمعيار
 HDMI CECعلى النحو التالي:
– –أجهزة التسجيل (مسجل  ،Blu-ray Discمسجل
 ،DVDإلخ) :حتى  3أجهزة
– –أجهزة التشغيل (مشغل  ،Blu-ray Discمشغل
 ،DVDإلخ) :حتى  3أجهزة
– –األجهزة ذات الصلة بالموالف :حتى  4أجهزة
– –نظام الصوت (جهاز استقبال/سماعة رأس) :حتى
جهاز واحد (يستخدم بواسطة هذا النظام)
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WWتحقق من ضبط ">  "MULTI" – "SPKعلى الوضع
"( "ONصفحة  .)24في حالة ضبط "> – "SPK
" "MULTIعلى الوضع " ،"OFFفلن يصدر الصوت
من مكبرات الصوت المحيطية عند تشغيل صوت
مصدر القناة الثانية.
WWال تصدر مصادر القنوات المتعددة التي لم يتم
تسجيلها كصوت محيطي من مكبرات الصوت
المحيطية.

ال يمكن الحصول على مؤثر الصوت المحيط.

WWوف ًقا إلشارة اإلدخال وإعداد وضع الصوت ،قد ال تعمل
معالجة الصوت المحيط بشكل فعال .قد يكون مؤثر
الصوت المحيط مخف ًيا ،وف ًقا للبرنامج أو القرص.
WWلتشغيل صوت متعدد القنوات ،تحقق من إعداد
إخراج الصوت الرقمي بالجهاز المتصل بالنظام.
لالطالع على التفاصيل ،راجع تعليمات التشغيل
المرفقة مع الجهاز المتصل.
توصيل جهاز USB

ال يتم التع ّرف على جهاز .USB

WWج ّرب ما يلي:
 إيقاف تشغيل النظام.
 فصل جهاز  USBوإعادة توصيله.
 تشغيل النظام.
WWتأكد أن جهاز  USBمتصل بشكل محكم بمنفذ
(( )USBصفحة .)17
WWتحقق من وجود تلف في جهاز  USBأو الكبل.
WWتأكد أن جهاز  USBقيد التشغيل.
WWإذا تم توصيل جهاز  USBعبر لوحة وصل ،USB
فافصله وقم بتوصيل جهاز  USBمضخم الصوت
الفرعي مباشرة.
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توصيل جهاز محمول
ال يمكن إكمال اتصال .BLUETOOTH

WWتأكد أن مؤشر  BLUETOOTHعلى مضخم الصوت
الفرعي يضيء (صفحة .)7
WWتأكد من تشغيل جهاز  BLUETOOTHالذي تريد
توصيله وتمكين وظيفة .BLUETOOTH
WWق ِّرب جهاز  BLUETOOTHمن مضخم الصوت
الفرعي.
WWقم بإقران هذا النظام وجهاز  BLUETOOTHمرة
أخرى .قد تحتاج إلى إلغاء االقتران مع هذا النظام
باستخدام جهاز  BLUETOOTHأوالً.
WWفي حالة ضبط ">  "BT PW" – "BTعلى الوضع
" ،"OFFاضبطه على الوضع "( "ONصفحة .)26

ال يمكن إجراء االقتران.

WWق ِّرب جهاز  BLUETOOTHمن مضخم الصوت
الفرعي.
WWتأكد أن هذا النظام ال يتلقى تداخ ً
ال من جهاز LAN
السلكي أو أجهزة السلكية أخرى بتردد  2.4جيجاهرتز
أو فرن ميكروويف .في حالة وجود جهاز يولد إشعاعًا
كهرومغناطيس ًيا في مكان قريب ،فقم بتحريكه بعيدًا
عن هذا النظام.
WWقد ال يكون االقتران ممكنًا في حالة وجود أجهزة
 BLUETOOTHأخرى حول النظام .في هذه الحالة،
أوقف تشغيل أجهزة  BLUETOOTHاألخرى.

ال يتم إخراج صوت جهاز  BLUETOOTHالمحمول
المتصل من النظام.
WWتأكد أن مؤشر  BLUETOOTHعلى مضخم الصوت
الفرعي يضيء (صفحة .)7
WWق ِّرب جهاز  BLUETOOTHمن مضخم الصوت
الفرعي.
WWفي حالة وجود جهاز يولد إشعاعًا كهرومغناطيس ًيا،
مثل جهاز  LANالسلكي أو أجهزة BLUETOOTH
أخرى ،أو فرن ميكروويف قريب ،قم بإبعاد الجهاز
عن هذا النظام.

WWعند توصيل النظام والتلفزيون بكبل  ،HDMIتحقق
مما يلي.
– –مقبس  HDMIللتلفزيون المتصل موسوم بـ
"."ARC
– –تم ضبط وظيفة  Control for HDMIللتلفزيون
على وضع التشغيل.
– –على النظام ،تم ضبط وظيفة Control for
 HDMIعلى وضع التشغيل (صفحة .)27
WWإذا لم يكن التلفزيون متواف ًقا مع Audio Return
 ،Channelفقم بتوصيل الكبل الرقمي البصري
(غير مرفق) (راجع دليل بدء التشغيل المرفق) .إذا
لم يكن التلفزيون متواف ًقا مع Audio Return
 ،Channelفلن يصدر صوت التلفزيون من
النظام حتى مع توصيل النظام بمقبس HDMI IN
بالتلفزيون.
WWإذا لم يتم إخراج الصوت من الجهاز المتصل بمقبس
اإلدخال البصري الخاص بالتلفزيون ،فج ِّرب ما يلي.
– –بتوصيل جهاز الكبل أو جهاز القمر الصناعي مباشرة
بمقبس ) TV IN (OPTICALالخاص بالنظام.
WWاضغط على  INPUTبشكل متكرر لتحديد مدخل
( TVصفحة .)16
WWقم برفع مستوى صوت التلفزيون أو إلغاء كتم
الصوت.
WWوف ًقا للترتيب الذي اتبعته عند توصيل التلفزيون
والنظام ،فقد يتم كتم الصوت بالنظام .إذا حدث ذلك،
فقم أوالً بتشغيل التلفزيون ثم النظام.
WWاضبط إعداد مكبرات صوت التلفزيون ()BRAVIA
على نظام الصوت .راجع تعليمات التشغيل الخاصة
بالتلفزيون حول كيفية ضبط التلفزيون.
WWافحص مخرج الصوت بالتلفزيون .راجع تعليمات
تشغيل التلفزيون لالطالع على إعدادات التلفزيون.
WWيدعم النظام تنسيقي صوت  Dolby Digitalو
DTSو( PCMصفحة  .)38عند تشغيل تنسيق غير
مدعوم ،اضبط إعداد خرج الصوت الرقمي للتلفزيون
( )BRAVIAعلى " ."PCMلالطالع على التفاصيل،
راجع تعليمات تشغيل التلفزيون.

يتم إصدار الصوت من كل من النظام والتلفزيون.

WWقم بكتم صوت النظام أو التلفزيون.

ال يسمع أي صوت أو يسمع صوت بمستوى منخفض
جدًا للجهاز المتصل بالنظام من مضخم الصوت
الفرعي.

WWتحقق من توصيل سلك طاقة التيار المتردد لمضخم
الصوت الفرعي بشكل مناسب (راجع إلى دليل بدء
التشغيل المرفق).
WWاضغط على  SW  +لرفع مستوى صوت مضخم
الصوت الفرعي (صفحة .)20
WWيعيد مضخم الصوت الفرعي صو ًتا جهي ًرا .في حالة
عدم احتواء مصادر اإلدخال على الكثير من المحتوى
الصوتي (أي بث تلفزيوني) ،فقد يصعب سماع صوت
من مضخم الصوت الفرعي.
WWعند تشغيل محتوى متوافق مع تقنية حماية حقوق
النشر ( ،)HDCPفلن يتم اإلخراج من مضخم الصوت
الفرعي.

ال يسمع أي صوت أو يسمع صوت بمستوى منخفض
جدًا للجهاز المتصل بالنظام من النظام.
WWاضغط على   +وتحقق من مستوى الصوت
(صفحة .)9
WWاضغط على  أو   +إللغاء وظيفة كتم الصوت
(صفحة .)9
WWتأكد من تحديد مصدر اإلدخال بشكل صحيح .يتعين
عليك تجربة مصادر إدخال أخرى عن طريق الضغط
على  INPUTبشكل متكرر (صفحة .)16
WWتأكد من إدخال جميع كبالت وأسالك النظام والجهاز
المتصل بشكلٍ محكم.
WWإذا كان الجهاز المتصل يدعم ميزة زيادة معدل
العينة ،فعليك إيقاف تشغيلها.

ال يسمع أي صوت أو يسمع صوت بمستوى منخفض
جدًا للجهاز المتصل بالنظام من مكبرات الصوت
المحيطية.
WWتحقق من توصيل كبالت مكبرات الصوت المحيطية
بشكل مناسب بمضخم الصوت الفرعي (راجع دليل
بدء التشغيل المرفق).
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استكشاف الخطأ وإصالحه

استكشاف الخطأ وإصالحه
إذا واجهت أي مشكلة مما يلي أثناء استخدام النظام،
فارجع إلى دليل استكشاف األخطاء وإصالحها هذا
للحصول على مساعدة بشأن عالج المشكلة قبل طلب
إجراء عمليات إصالح .إذا استمرت أية مشكلة ،فارجع إلى
أقرب وكيل لشركة  Sonyلديك.

الطاقة
ال يعمل النظام.

WWتحقق من توصيل سلك طاقة التيار المتردد بشكل
محكم.
WWافصل سلك طاقة التيار المتردد من فتحة مأخذ التيار
على الحائط ،ثم أعد التوصيل بعد عدة دقائق.

يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائ ًيا.

WWوظيفة االستعداد التلقائي تعمل .اضبط "> – "SYS
" "ASTBYعلى وضع "( "OFFصفحة .)26

ال يعمل النظام حتى عند تشغيل التلفزيون.

WWاضبط "> "CTRL" – "HDMIعلى وضع ""ON
(صفحة  .)25يجب أن يدعم التلفزيون وظيفة
( Control for HDMIصفحة  .)27لالطالع على

التفاصيل ،راجع تعليمات تشغيل التلفزيون.
WWتحقق من إعدادات مكبرات الصوت بالتلفزيون.
تتزامن طاقة النظام مع إعدادات مكبرات الصوت
بالتلفزيون .لالطالع على التفاصيل ،راجع تعليمات
تشغيل التلفزيون.
WWووف ًقا للتلفزيون ،إذا كان الصوت صاد ًرا من مكبرات
صوت التلفزيون في المرة السابقة ،فقد ال يتم تشغيل
النظام بمجرد الضغط على زر تشغيل التلفزيون حتى
إذا كان التلفزيون قيد التشغيل.
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يتوقف النظام عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

WWتحقق من إعدادات ">"TVSTB" – "HDMI
(صفحة  .)25عند ضبط " "TVSTBعلى وضع
" "ONأو " ،"AUTOسيتم إيقاف تشغيل النظام

تلقائ ًيا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

ال يعمل النظام حتى عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

WWتحقق من إعدادات ">"TVSTB" – "HDMI
(صفحة  .)25إليقاف تشغيل النظام تلقائ ًيا بصرف

النظر عن اإلدخال عند إيقاف تشغيل التلفزيون،
اضبط " "TVSTBعلى وضع " ."ONيجب أن يدعم
التلفزيون وظيفة ( Control for HDMIصفحة
 .)27لالطالع على التفاصيل ،راجع تعليمات تشغيل
التلفزيون.

الصورة
ال توجد صورة أو ال يتم إخراج الصورة بشكلٍ صحيح.

WWحدد المدخل المناسب (صفحة .)16
WWفي حالة عدم وجود صورة رغم تحديد دخل ،TV
حدد قناة التلفزيون التي تريدها باستخدام وحدة
التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.
WWافصل كبل  ،HDMIثم أعد توصيله .وتأكد من إدخال
الكبل بإحكام.

الصوت
ال يتم إصدار صوت التلفزيون من النظام.

WWتحقق من نوع وتوصيل كبل  HDMIأو الكبل الرقمي
البصري المتصل بالنظام والتلفزيون (راجع دليل بدء
التشغيل المرفق).
WWافصل الكبالت المتصلة بين التلفزيون والنظام ،ثم
قم بتوصيلها بإحكام مرة أخرى .افصل أسالك التيار
المتردد الخاصة بالتلفزيون والنظام من مآخذ التيار
المتردد ،ثم قم بتوصيلها مرة أخرى.

توفير استهالك الطاقة
الستخدام النظام أثناء توفير استهالك الطاقة ،قم بتغيير
اإلعدادات التالية.

إيقاف تشغيل النظام باكتشاف حالة
االستخدام
عند ضبط وظيفة االستعداد التلقائي على وضع التشغيل،
يدخل النظام في وضع االستعداد تلقائ ًيا عندما ال تقوم
بتشغيل النظام لحوالي  20دقيقة وعدم تلقي النظام
إشارة مدخل.
اضبط ">  "ASTBY" – "SYSعلى النظام على
الوضع "( "ONصفحة .)26
اإلعداد االفتراضي هو "."OFF

توفير استهالك الطاقة في وضع االستعداد
لتوفير استهالك الطاقة في وضع االستعداد ،اضبط

"( "BTSTBاستعداد ( )BLUETOOTHصفحة )26
و)( "CTRL" (Control for HDMIصفحة  )25على
وضع "."OFF
اإلعدادات االفتراضية لهما هي "."ON
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)Audio Return Channel (ARC
إذا كان النظام متص ًال بمقبس  HDMI INللتلفزيون
متوافق مع  ،Audio Return Channelفيمكنك
االستماع إلى صوت التلفزيون الصادر من مكبرات صوت
النظام بدون توصيل كبل رقمي بصري.
مالحظة

إذا لم يكن التلفزيون متواف ًقا مع Audio Return
 ،Channelفيجب توصيل كبل رقمي بصري (راجع دليل
بدء التشغيل المرفق).

وظيفة التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى على جهاز.

(مشغل  ،Blu-ray Discأو ""PlayStation®4
أو ما إلى ذلك) متصل بالتلفزيون ،يتم تشغيل النظام

والتلفزيون تلقائ ًيا ،ويتم تغيير مدخل النظام إلى مدخل
" ،"TVويصدر الصوت من مكبرات صوت النظام.
مالحظات

•

•

في حالة صدور صوت التلفزيون من مكبرات صوت
التلفزيون في المرة السابقة التي شاهدت فيها التلفزيون،
لن يتم تشغيل النظام وسيصدر الصوت والصورة من
التلفزيون حتى عند تشغيل محتوى الجهاز.
وحسب التلفزيون ،قد ال يتم عرض جزء البداية من
المحتوى الذي يجري تشغيله بشكل صحيح.
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مالحظات حول عمليات توصيل
HDMI

••استخدم كبل -HDMIمعتمدًا أو كبل  HDMIالمرفق.
• •استخدم كبل  HDMIعالي السرعة من شركة Sony
يحمل شعار نوع الكبل.
••ال ننصح باستخدام كبل بديل للكبل .HDMI-DVI
••تحقق من إعداد الجهاز المتصل إذا كانت الصورة
رديئة أو الصوت ال يصدر من الجهاز المتصل عبر كبل
.HDMI
••يتم كتم إشارات الصوت (تردد العينة وطول البت ،وما
إلى ذلك) المرسلة من مقبس  HDMIبواسطة الجهاز
المتصل.

استخدام وظيفة Control for
HDMI
إن توصيل جهاز مثل التلفزيون أو مشغل Blu-ray
 Discمتوافق مع وظيفة *Control for HDMI
باستخدام كبل ( HDMIكبل  HDMIعالي السرعة،
مرفق) ،يمكنك من تشغيل الجهاز بواسطة وحدة التحكم

عن بُعد بالتلفزيون.

يمكن استخدام الوظائف التالية مع وظيفة Control
.for HDMI
••وظيفة إيقاف تشغيل النظام
••وظيفة التحكم بصوت النظام
• •)Audio Return Channel (ARC
••وظيفة التشغيل بلمسة واحدة

* * Control for HDMIهو معيار يستخدم من ِق َبل CEC
) (Consumer Electronics Controlللسماح
لألجهزة التي تعمل بتقنية HDMI (High-Definition
) Multimedia Interfaceبالتحكم ببعضها البعض.

مالحظة

وظيفة إيقاف تشغيل النظام
عند إيقاف تشغيل التلفزيون ،سيتم إيقاف تشغيل النظام
تلقائ ًيا.
اضبط "> "TVSTB" – "HDMIعلى النظام على الوضع
" "ONأو "( "AUTOصفحة  .)25اإلعداد االفتراضي
هو "."AUTO

وظيفة التحكم بصوت النظام
إذا قمت بتشغيل النظام أثناء مشاهدة التلفزيون ،فسيتم
إصدار صوت التلفزيون من مكبرات الصوت بالنظام.
يمكن ضبط مستوى صوت النظام باستخدام وحدة
التحكم عن بعد للتلفزيون.
إذا كان صوت التلفزيون صاد ًرا من مكبرات صوت النظام
في المرة السابقة التي شاهدت فيها التلفزيون ،فسيتم
تشغيل النظام تلقائ ًيا عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى.
يمكن إجراء العمليات ً
أيضا باستخدام قائمة التلفزيون.
لالطالع على التفاصيل ،راجع تعليمات تشغيل التلفزيون.
مالحظات

•

قد تعمل هذه الوظائف مع أجهزة أخرى غير مصنعة
بواسطة شركة  ،Sonyولكن ال يمكن ضمان تشغيلها.

التحضير الستخدام وظيفة Control
for HDMI
اضبط "> "CTRL" – "HDMIعلى النظام على الوضع
"( "ONصفحة  .)25اإلعداد االفتراضي هو "."ON
قم بتمكين إعدادات وظيفة Control for HDMI
الخاصة بالتلفزيون والجهاز اآلخر المتصل بالنظام.

تلميح

إذا قمت بتمكين وظيفة  Control for HDMIأثناء
استخدام تلفزيون من تصنيع شركة  ،Sonyفسيتم تمكين
وظيفة  Control for HDMIللنظام ً
أيضا تلقائ ًيا .في حالة
تغيير "> "CTRL" – "HDMIعلى النظام إلى "،"ON
تظهر " "DONEعلى شاشة العرض باللوحة األمامية.

•

•

•

ال يتم إخراج الصوت من التلفزيون إال في حالة تحديد
مدخل آخر غير " "TVعند استخدام وظيفة الصورة
الثنائية على التلفزيون .عند تعطيل وظيفة الصورة
الثنائية ،يتم إخراج الصوت من النظام.
يتم عرض الرقم الخاص بمستوى صوت النظام على شاشة
التلفزيون وف ًقا للتلفزيون .قد يختلف رقم مستوى الصوت
المعروض على التلفزيون عن الرقم المعروض على شاشة
العرض باللوحة األمامية للنظام.
ووف ًقا إلعدادات التلفزيون ،قد ال تتوفر وظيفة التحكم
بصوت النظام .لالطالع على التفاصيل ،راجع تعليمات
التشغيل الخاصة بالتلفزيون.
ووف ًقا للتلفزيون ،إذا كان صوت التلفزيون صاد ًرا من
مكبرات صوت التلفزيون في المرة السابقة التي شاهدت
فيها التلفزيون ،فقد ال يتم تشغيل النظام بمجرد الضغط
على زر تشغيل التلفزيون حتى إذا كان التلفزيون قيد
التشغيل.
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عناصر القائمة
"> "BT
)(BLUETOOTH

""BT PW
(تشغيل )BLUETOOTH

الوظيفة
يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة .BLUETOOTH
" :"ONلتشغيل وظيفة .BLUETOOTH
" :"OFFإليقاف تشغيل وظيفة .BLUETOOTH
مالحظة

""BTAAC

(برنامج الترميز

)BLUETOOTH - AAC

عند ضبط وظيفة  BLUETOOTHعلى الوضع إيقاف التشغيل ،يتم تجاوز
مدخل  BLUETOOTHأثناء تحديد مدخل عن طريق الضغط على .INPUT
يمكنك االستمتاع بصوت عالي الجودة في حالة تمكين برنامج الترميز AAC
وكان جهازك يدعم هذا البرنامج.
" :"ONلتمكين برنامج الترميز .AAC
" :"OFFلتعطيل برنامج الترميز .AAC
مالحظة

""BTSTB

( BLUETOOTHفي
وضع االستعداد)

في حالة تغيير هذا اإلعداد ،يظهر اإلعداد الذي تم تغييره بعد عملية توصيل
 BLUETOOTHالتالية.
عندما يحصل النظام على معلومات االقتران ،يمكنك تشغيل النظام واالستماع
إلى الموسيقى من جهاز  ،BLUETOOTHحتى عندما يكون النظام في وضع
االستعداد عن طريق ضبط وضع االستعداد  BLUETOOTHعلى وضع التشغيل.
" :"ONوضع استعداد  BLUETOOTHقيد التمكين.
" :"OFFوضع استعداد  BLUETOOTHقيد التعطيل.
مالحظة

""INFO

(معلومات جهاز

)BLUETOOTH

حينما يكون وضع استعداد  BLUETOOTHقيد التشغيل ،يزيد استهالك طاقة
االستعداد.
يظهر اسم وعنوان جهاز  BLUETOOTHعلى شاشة العرض باللوحة األمامية.
تظهر " "NO DEVICEفي حالة عدم توصيل النظام بجهاز .BLUETOOTH

"> "USB

""REPT
(وضع التشغيل)

••" :"NONEيقوم بتشغيل جميع المسارات الموجودة ضمن المجلد الحالي.
••" :"ONEيكرر مسا ًرا واحدًا.
••" :"FLDERيكرر جميع المسارات الموجودة بمجلد.
••" :"SHFFLيكرر جميع المسارات الموجودة بمجلد بترتيب عشوائي.

"> "SYS

""ASTBY
(االستعداد التلقائي)

" :"ONلتشغيل وظيفة االستعداد التلقائي .في حالة عدم تشغيل النظام لمدة
 20دقيقة تقري ًبا ،فسيدخل النظام في وضع االستعداد تلقائ ًيا.
" :"OFFإيقاف التشغيل.

(نظام)

""IRRPT

(مكرر األشعة تحت
الحمراء)
""VER
(اإلصدار)
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يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بُعد عبر مكبر الصوت
الطويل .لمزي ٍد من التفاصيل ،اطلع على «عندما ال تعمل وحدة التحكم عن بعد
الخاصة بالتلفزيون» (صفحة .)15
تظهر معلومات إصدار البرنامج الثابت المحدد ضمن شاشة العرض باللوحة
األمامية.

عناصر القائمة
"> "AUD
)الصوت(

""DUAL
(أحادي مزدوج)

الوظيفة
يمكنك االستمتاع بصوت البث متعدد اإلرسال عندما يستقبل النظام إشارة البث
متعدد اإلرسال بتقنية .Dolby Digital
" :"MAINسيتم إخراج صوت اللغة الرئيسية.
" :"SUBسيتم إخراج صوت اللغة الفرعية.
" :"M/Sسيتم إخراج صوت مختلط لكلٍ من اللغتين الرئيسية والفرعية.
مالحظة

""STRM
(تدفق)

">"HDMI

""CTRL
()Control for HDMI
""TVSTB

(متصل بجهاز تلفزيون في
وضع االستعداد)

الستقبال إشارة  ،Dolby Digitalيتعين عليك توصيل جهاز تلفزيون أو جهاز
آخر بمقبس ) HDMI OUT (ARCباستخدام كبل ( HDMIمرفق) أو بمقبس
) TV IN (OPTICALباستخدام كابل رقمي بصري (غير مرفق).
لعرض معلومات التدفق الصوتي الحالي.
لمعرفة تفاصيل حول تنسيقات الصوت المدعومة ،اطلع على «تنسيقات صوت
اإلدخال المدعومة )) (HDMI OUT (TV (ARCأو ))»TV IN (OPTICAL
(صفحة .)38
" :"ONوظيفة  Control for HDMIقيد التمكين .يمكن لألجهزة المتصلة
بكبل  HDMIالتحكم في بعضها البعض.
" :"OFFإيقاف التشغيل.
تتاح هذه الوظيفة عند ضبط " "CTRLعلى وضع "."ON
" :"AUTOإذا كان مدخل النظام " ،"TVفسيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائ ًيا
عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون.
" :"ONيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائ ًيا عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون،
بغض النظر عن المدخل.
" :"OFFال يتم إيقاف تشغيل النظام عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون.
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استخدام الوظائف المتنوعة

استخدام شاشة اإلعداد

يمكنك ضبط العناصر التالية باستخدام القائمة.
ستظل اإلعدادات الخاصة بك حتى إذا قمت بفصل سلك طاقة التيار المتردد.

1
2
3

اضغط على  MENUلتشغيل القائمة الموجودة ضمن شاشة العرض باللوحة األمامية.
اضغط على  BACK///ENTERبشكل متكرر لتحديد العنصر واإلعداد الذي تريده.
اضغط على  MENUإليقاف تشغيل القائمة.

مالحظة

كما يمكن إيقاف تشغيل القائمة عن طريق إجراء طريقة تشغيل بخالف طريقة تشغيل القائمة مثل الضغط على –  +/أو
– SW  +/أو  أو ما إلى ذلك.

قائمة عناصر القائمة
اإلعدادات االفتراضية مميزة بخط تحتي .قد تختلف تلك اإلعدادات باختالف المنطقة.
عناصر القائمة
"> "LVL
)المستوى(

الوظيفة
""SUR.L"/"SUR.R
(مستوى مكبر الصوت
األيمن/األيسر المحيطي)
""DRC

(التحكم بالنطاق
الديناميكي)
""TTONE
(نغمة االختبار)
"> "SPK
)مكبر صوت(

""MULTI

(وضع مكبرات الصوت
المتعددة)
""SUR.L"/"SUR.R
(مسافة مكبر الصوت
األيمن/األيسر المحيطي)
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" :"0.0اضبط مستوى صوت مكبرات الصوت من  –6.0ديسيبل إلى +6.0
ديسيبل (فاصل  0.5ديسيبل).

مالحظة

احرص على ضبط " "TTONEعلى الوضع " "ONلتسهيل التعديل.
مفيد لالستمتاع بمشاهدة األفالم بمستوى صوت منخفض .يستخدم  DRCمع
مصادر .Dolby Digital
" :"ONيقوم بضغط الصوت وف ًقا للمعلومات الواردة بالمحتوى.
" :"OFFالصوت غير مضغوط.
" :"ONيتم إخراج نغمة االختبار من كل مكبر صوت على التوالي.
" :"OFFإليقاف تشغيل نغمة االختبار.
يمكنك اختبار مخرج مكبرات صوت النظام.
" :"ONيتم إخراج الصوت من جميع مكبرات الصوت ،بغض النظر عن عدد
قنوات الصوت بمصدر التشغيل.
" :"OFFيتم إخراج الصوت من مكبرات الصوت المتوافقة مع قناة الصوت
الخاصة بمصدر التشغيل.
" :"3.0Mلضبط مسافة البعد بين موضع الجلوس والمكبرات المحيطية والتي
تتراوح بين  1.0متر إلى  6.0أمتار (فاصل  0.1متر).

االستماع إلى الموسيقى من جهاز
محمول باستخدام
Sony | Music Center
ما يمكنك فعله باستخدام

Sony | Music Center
 Sony | Music Centerعبارة عن تطبيق للتحكم
في أجهزة صوت  Sonyالمتوافقة باستخدام جهاز
محمول مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.
لالطالع على تفاصيل حول ،Sony | Music Center
ارجع إلى عنوان  URLالتالي.
http://www.sony.net/smcqa/

2
3
4

قم بتوصيل النظام بالجهاز المحمول باستخدام
وظيفة ( BLUETOOTHصفحة .)21
ابدأ تشغيل .Sony | Music Center
قم بتشغيله عن طريق اتباع ما يظهر على شاشة
.Sony | Music Center

مالحظات

• استخدم أحدث إصدار لتطبيق Sony | Music
 .Centerلالطالع على تفاصيل حول Sony | Music
 ،Centerارجع إلى  Google Playأو .App Store
في حالة تعذر توصيل النظام بجهاز  BLUETOOTHمن
خالل وظيفة  ،BLUETOOTHفقم بإلغاء تثبيت
 Sony | Music Centerوحاول االتصال من خالل
وظيفة  BLUETOOTHمرة أخرى.

يتيح لك تطبيق :Sony | Music Center
– االستمتاع بالموسيقى داخل المنزل بشكل منقطع
النظير.
– تغيير اإلعدادات المستخدمة عاد ًة ،وتحديد إدخال
النظام وضبط مستوى الصوت.
– االستمتاع بالمحتوى المخزن على الهاتف الذكي
باستخدام النظام.
– االستمتاع بالموسيقى المرئية من خالل شاشة هاتفك
الذكي.

مالحظات
•

•

قبل استخدام  Sony | Music Centerمع وظيفة
 ،BLUETOOTHفاحرص على ضبط التطبيق على
">  "BT PW" – "BTعلى النظام إلى الوضع ""ON
(صفحة .)26
يختلف ما يمكنك التحكم فيه باستخدام تطبيق
 Sony | Music Centerحسب الجهاز المتصل .قد
يتم تغيير مواصفات التطبيق وتصميمه بدون إشعار.

استخدام Sony | Music Center

1

قم بتثبيت تطبيق Sony | Music Center

المجاني على الهاتف المحمول.
ابحث عن  Sony | Music Centerعلى
 Google Playأو على  App Storeوقم
بتثبيته على هاتفك المحمول.
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تلميحات

3

يمكنك فحص حالة االتصال لوظيفة  BLUETOOTHعن
طريق فحص حالة مؤشر ( BLUETOOTHصفحة .)7
أثناء تحديد مدخل  ،BLUETOOTHيدخل النظام في
وضع االقتران بالضغط على زر  BLUETOOTHعلى
مضخم الصوت الفرعي لفترة وجيزة.

4

االستماع إلى الموسيقى من الجهاز المحمول
المقترن

5

•
•

INPUT

– +/

–SW  +/


/

1
2

قم بتشغيل وظيفة  BLUETOOTHبالجهاز
المحمول.
اضغط على  INPUTبشكل متكرر لتحديد ""BT
أو اضغط على الزر  BLUETOOTHعلى مضخم

الصوت الفرعي لفترة وجيزة.
يومض مؤشر  ،BLUETOOTHثم يقوم النظام
بإعادة االتصال تلقائ ًيا بآخر جهاز BLUETOOTH
اتصل به.
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تأكد من أن مؤشر  BLUETOOTHيضيء باللون
األزرق.
بذلك يكون تم إنشاء اتصال بين النظام والجهاز
المحمول.
ابدأ تشغيل الصوت باستخدام تطبيق الموسيقى
الموجود بالجهاز المحمول المتصل.
يتم إخراج صوت من النظام.
اضبط مستوى الصوت.

• اضبط مستوى الصوت بالضغط على – +/

في وحدة التحكم عن بعد.
• اضبط مستوى صوت مضخم الصوت الفرعي
بالضغط على – SW  +/في وحدة التحكم
عن بعد (صفحة .)20
• يمكن استخدام  و /على
وحدة التحكم عن بعد لوظيفة .BLUETOOTH
(البحث لألمام أو للخلف بالضغط مع االستمرار
على  /ال يعمل).

االستماع إلى الموسيقى/الصوت باستخدام
وظيفة ®BLUETOOTH

االستماع إلى الموسيقى من جهاز
محمول
يمكنك االستماع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز
محمول مثل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي عبر اتصال
السلكي عن طريق توصيل النظام والجهاز المحمول
باستخدام وظيفة .BLUETOOTH
وعند التوصيل بالجهاز المحمول باستخدام وظيفة
 ،BLUETOOTHيمكنك التشغيل ببساطة باستخدام
وحدة التحكم عن بعد المرفقة بدون تشغيل التلفزيون.

االستماع إلى الموسيقى عن طريق االقتران
بجهاز محمول

1

اضغط مع االستمرار على زر BLUETOOTH

على مضخم الصوت الفرعي لمدة ثانيتين.
يدخل النظام في وضع االقتران ،ويومض مؤشر
 BLUETOOTHبسرعة.

2

3

4
5
6

اضبط مستوى الصوت.

• اضبط مستوى الصوت بالضغط على – +/

في وحدة التحكم عن بعد.
• اضبط مستوى صوت مضخم الصوت الفرعي
بالضغط على – SW  +/في وحدة التحكم
عن بعد (صفحة .)20
• يمكن استخدام  و /على
وحدة التحكم عن بعد لوظيفة .BLUETOOTH
(البحث لألمام أو للخلف بالضغط مع االستمرار
على  /ال يعمل).

زر BLUETOOTH

مؤشر BLUETOOTH

على الجهاز المحمول ،ابحث عن النظام عن طريق
إجراء عملية االقتران.
تظهر قائمة أجهزة  BLUETOOTHالتي يتم
البحث عنها على شاشة الجهاز المحمول.
للتعرف على طريقة التشغيل إلقران جهاز
 BLUETOOTHبالجهاز المحمول ،ارجع إلى
تعليمات التشغيل الخاصة بالجهاز المحمول.
قم بإقران النظام والجهاز المحمول عن طريق
تحديد " "HT-S500RFأو ""HT-S700RF
من القائمة المعروضة على شاشة الجهاز المحمول.
إذا ُطلب منك إدخال مفتاح المرور ،فأدخل
"."0000
تأكد من أن مؤشر  BLUETOOTHعلى مضخم
الصوت الفرعي يضيء باللون األزرق.
بذلك يكون تم إنشاء اتصال بين النظام والجهاز
المحمول.
ابدأ تشغيل الصوت باستخدام تطبيق الموسيقى
الموجود بالجهاز المحمول المتصل.
يتم إخراج صوت من النظام.

مالحظات
•

•

يمكنك إقران حتى  8أجهزة  .BLUETOOTHفي حالة
إقران جهاز  BLUETOOTHتاسع ،فسيحل الجهاز
الجديد محل أول جهاز تم توصيله.
قم بإجراء االقتران للجهاز المحمول الثاني واألجهزة
المحمولة التالية.
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ضبط مستوى صوت مضخم
الصوت الفرعي
ُصمم مضخم الصوت الفرعي للصوت ذو التردد المنخفض
أو الجهير.

–SW  +/

اضغط على ( SWمستوى صوت مضخم الصوت
الفرعي) –  +/لضبط مستوى صوت مضخم الصوت
الفرعي.
مالحظة

في حالة عدم احتواء مصدر اإلدخال على الكثير من الصوت
الجهير ،كما يوجد في برامج التلفزيون ،فقد يصعب سماع
صوت الجهير من مضخم الصوت الفرعي.
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تحديد مؤثر الصوت

ضبط الصوت
االستمتاع بمؤثر الصوت المصمم لمالءمة
مصادر الصوت (وضع الصوت)
يمكنك االستمتاع بسهولة بمؤثرات الصوت المبرمجة
مسبقاً المصممة لمالءمة أنواع مختلفة من مصادر
الصوت.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA

االستمتاع بصوت واضح مع خفض مستوى
الصوت في منتصف الليل ()NIGHT
يمكنك ضغط الصوت وفق المعلومات التي يشملها
المحتوى بتعيين الوضع الليلي إلى وضع التشغيل.
يصدر الصوت بمستوى صوت منخفض مع وضوح الحوار
وأقل نسبة من فقد الدقة.
اضغط على  NIGHTلضبط الوظيفة على وضع التشغيل
أو اإليقاف.
الوضع اللييل قيد الشغيل
يظهر " "N.ONعنصر القائمة على شاشة العرض باللوحة
األمامية.
الوضع اللييل متوقف عن الشغيل
يظهر " "N.OFFعنصر القائمة على شاشة العرض باللوحة
األمامية.
مالحظة

عند إيقاف تشغيل النظام ،يتم ضبط الوضع الليلي على
إيقاف التشغيل تلقائ ًيا.

جعل مربعات الحوار أكثر وضوحً ا

()VOICE

اضغط على  AUTO SOUNDأو  CINEMAأو
 MUSICأو  STANDARDلتحديد وضع الصوت.

يظهر وضع الصوت المحدد ضمن شاشة العرض باللوحة األمامية.

""AUTO SOUND

يمكنك االستمتاع بالصوت باستخدام وضع الصوت الموصى
به من  .Sonyيتم تحسين وضع الصوت تلقائ ًيا وفق محتوى
التشغيل والوظيفة.
""CINEMA

يتم تشغيل األصوات بمؤثرات صوت محيط ،وتكون واقعية
وعالية الكفاءة؛ ما يجعلها مناسبة لألفالم.

وضوحا بضبط وضع
يمكنك جعل مربعات الحوار أكثر
ً
الصوت إلى وضع التشغيل.
اضغط على  VOICEلضبط الوظيفة على وضع التشغيل
أو اإليقاف.
وضع الصوت قيد التشغيل
يظهر " "V.ONعنصر القائمة على شاشة العرض باللوحة
األمامية.
وضع الصوت متوقف عن التشغيل
يظهر " "V.OFFعنصر القائمة على شاشة العرض باللوحة
األمامية.

""MUSIC

يتم تحسين المؤثرات الصوتية لالستماع إلى الموسيقى.
""STANDARD

تم تحسين المؤثرات الصوتية للمصدر الفردي.
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 3حدد وضع التشغيل باستخدام .//ENTER
•“ :"NONEيقوم بتشغيل جميع المسارات
الموجودة ضمن المجلد الحالي.
•" :"ONEيكرر مسا ًرا واحدًا.
•" :"FLDERيكرر جميع المسارات الموجودة
بمجلد.
•" :"SHFFLيكرر جميع المسارات الموجودة
بمجلد بترتيب عشوائي.
 4اضغط على  MENUإليقاف تشغيل القائمة.

معلومات جهاز  USBعلى شاشة التلفزيون

عمليات أخرى
بغرض

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو
استئنافه
تحديد المسار السابق
أو التالي
البحث للخلف أو األمام
(ترجيع/تقديم سريع)
مالحظات
•

•
•

عليك

اضغط على .
الضغط على
./
الضغط مع االستمرار على
./

ال تنزع جهاز  USBأثناء التشغيل .لتجنب تلف البيانات
أو تلف جهاز  ،USBقم بإيقاف تشغيل النظام قبل
توصيل جهاز  USBأو نزعه.
يومض " "NOUSBعلى شاشة العرض باللوحة األمامية
إذا قمت بتوصيل جهاز  USBمعطل أو غير مدعوم.
قد ال يعمل الترجيع والتقديم السريع حسب نوع تنسيق
الملفات.

 وقت التشغيل
 إجمالي وقت التشغيل
 فهرس الملفات المحددة/إجمالي الملفات الموجودة
بالمجلد
 وضع التشغيل
 حالة التشغيل
 سرعة الترجيع/التقديم السريع
تظهر الرسائل التالية على شاشة التلفزيون حسب حالة
جهاز .USB
•	[]No USB
لم يتم إدخال جهاز .USB
•	[]Waiting
يبحث النظام عن جهاز .USB
مالحظات
•
•
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حسب مصدر التشغيل ،قد ال يتم عرض بعض المعلومات.
حسب وضع التشغيل ،قد تختلف المعلومات المعروضة.

االستماع إلى الموسيقى الموجودة
على جهاز USB

1

قم بتوصيل جهاز  USBبمنفذ

(.)USB

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز
 USBمتصل.
للتعرف على أنواع الملفات القابلة للتشغيل ،اطلع على
«أنواع الملفات القابلة للتشغيل (مدخل »)USB
(صفحة .)38
مالحظات
•
•

لعرض قائمة محتوى  USBعلى شاشة التلفزيون ،تأكد من
توصيل النظام بالتلفزيون باستخدام كبل .HDMI
قم بتغيير مدخل التلفزيون إلى المدخل المتصل به
النظام.

INPUT

2

3
4

– +/

–SW  +/
MENU
/
ENTER

/

اضغط على  INPUTبشكل متكرر لتحديد
" "USBفي شاشة العرض باللوحة األمامية.
يظهر " "READعلى شاشة العرض باللوحة األمامية
ويبدأ النظام في قراءة بيانات جهاز  .USBعند
اكتمال قراءة البيانات ،تظهر قائمة محتوى USB
على شاشة التلفزيون.
اضغط على  /لتحديد المحتوى الذي تريده،
ثم اضغط على .ENTER
يبدأ تشغيل المحتوى المحدد.
اضبط مستوى الصوت.
• اضبط مستوى الصوت بالضغط على – +/
في وحدة التحكم عن بعد.
• اضبط مستوى صوت مضخم الصوت الفرعي
بالضغط على – SW  +/في وحدة التحكم
عن بعد (صفحة .)20

لتحديد وضع التشغيل

يمكنك تحديد وضع التشغيل لتشغيل  ،USBمثل
التشغيل المتكرر أو التشغيل العشوائي ،من القائمة.
 1اضغط على .MENU
يظهر عنصر القائمة على شاشة العرض باللوحة
األمامية.
 2حدد ">  "REPT" – "USBباستخدام
.//ENTER
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""ANALG
جهاز صوت (هاتف ذكي ،WALKMAN® ،ما إلى ذلك).
متصل بمقبس ANALOG IN

االستماع إلى الصوت

االستماع إلى صوت التلفزيون
وأجهزة أخرى

""BT
جهاز  BLUETOOTHالذي يدعم A2DP

لمزي ٍد من التفاصيل ،اطلع على «االستماع إلى الموسيقى/
الصوت باستخدام وظيفة ®( »BLUETOOTHصفحة .)21

""USB

جهاز  USBمتصل بمنفذ
لمزي ٍد من التفاصيل ،اطلع على «االستماع إلى الموسيقى
الموجودة على جهاز ( »USBصفحة .)17
()USB

INPUT

2

– +/

اضبط مستوى الصوت.

• اضبط مستوى الصوت بالضغط على – +/

في وحدة التحكم عن بعد.
• اضبط مستوى صوت مضخم الصوت الفرعي
بالضغط على – SW  +/في وحدة التحكم
عن بعد (صفحة .)20
تلميح

يمكنك ً
أيضا تحديد المدخل بالضغط على
مضخم الصوت الفرعي.
–SW  +/

1

اضغط على  INPUTبشكل متكرر.
عندما تضغط على  INPUTمرة واحدة ،يتم تغيير
مصدر المدخل ويظهر مصدر المدخل المحدد على
شاشة العرض باللوحة األمامية.
كلما ضغطت على  ،INPUTيتغير مصدر المدخل
دوريًا كما يلي.
""USB"  "BT"  "ANALG"  "TV

""TV
•جهاز التلفزيون المتوافق مع وظيفة Audio Return
 (ARC) Channelالمتصل بمقبس HDMI OUT
)(ARC
•التلفزيون المتصل بمقبس )TV IN (OPTICAL
عندما تقوم بتوصيل التلفزيون بكلٍ من مقبس HDMI
) OUT (ARCو) ،TV IN (OPTICALتكون األولوية
لمقبس ).HDMI OUT (ARC
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على

تشغيل النظام باستخدام وحدة
التحكم عن بعد

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد ناحية مستشعر وحدة
التحكم عن بعد الخاصة بمضخم الصوت الفرعي.

عندما ال تعمل وحدة التحكم عن
بعد الخاصة بالتلفزيون
عندما يُعيق مكبر الصوت الطويل مستشعر وحدة التحكم
عن بعد الخاصة بالتلفزيون ،قد ال تعمل وحدة التحكم
عن بعد للتلفزيون .وفي هذه الحالة ،قم بتمكين وظيفة
مكرر األشعة تحت الحمراء للنظام.
يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام وحدة التحكم
عن بعد للتلفزيون عن طريق إرسال اإلشارة البعيدة من
الجزء الخلفي بمكبر الصوت الطويل.

1

2
3
4
5

قم بتوصيل سلك مكرر األشعة تحت الحمراء
بمضخم الصوت الفرعي.
ارجع إلى دليل بدء التشغيل (وثيقة منفصلة).
اضغط على .MENU
يظهر عنصر القائمة على شاشة العرض باللوحة
األمامية.
حدد ">  "IRRPT" – "SYSباستخدام
.//ENTER
حدد " "ONباستخدام .//ENTER
إليقاف تشغيل وظيفة مكرر األشعة تحت الحمراء
حدد "."OFF
اضغط على  MENUإليقاف تشغيل القائمة.

مالحظات
•

•

تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون
ال تستطيع التحكم في التلفزيون ،ثم قم بتعيين وظيفة
مكرر األشعة تحت الحمراء على وضع التشغيل .إذا تم
ضبط هذه الوظيفة على وضع التشغيل عندما يمكن
لوحدة التحكم عن بعد التحكم في التلفزيون ،فقد يتعذر
التشغيل المناسب بسبب التداخل الناشئ بين األمر
المباشر من وحدة التحكم عن بعد واألمر الصادر عبر
مكبر الصوت الطويل.
قد ال تعمل هذه الوظيفة بشكلٍ صحيح في بعض أجهزة
التلفزيون .في هذه الحالة ،ضع مكبر الصوت الطويل على
مسافة أبعد قلي ًال من التلفزيون.
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3

ع ِّلق مكبر الصوت المحيطي على البرغي.
قم بمحاذاة الفتحتين الموجودتين على مكبر
الصوت المحيطي مع البرغي ،ثم ع ِّلق مكبر الصوت
المحيطي على البرغي.

2

أح ِكم ربط البرغيين في الحائط.
يجب أن يكون البرغي بار ًزا كما هو موضح في
الرسم.

 1,000مم

 8مم إلى
 9مم
بالنسبة لـ HT-S700RF

1

أحضر برغيين (غير مرفقين) لكل مكبر صوت
ِ
مناسبين لفتحتي التركيب على الحائط الموجودتين
بالجزء الخلفي لمكبر الصوت المحيطي.
 4مم
أكثر من  30مم
 5مم
 10مم

فتحة على الجزء الخلفي لمكبر الصوت المحيطي
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3

ع ِّلق مكبر الصوت المحيطي على البرغيين.
قم بمحاذاة الفتحتين الموجودتين على مكبر
الصوت المحيطي مع البرغيين ،ثم ع ِّلق مكبر
الصوت المحيطي على البرغيين.

3

قم بتثبيت البرغيين عند العالمتين الموجودتين
على خط البرغي ( )لقالب التثبيت الجداري
كما هو َّ
موضح أدناه.
 297.5مم  297.5مم

مالحظة

عند تثبيت قالب التثبيت الجداري ،قم بتثبيته بالكامل برفق.

تركيب مكبر الصوت المحيطي على حائط
بالنسبة لـ HT-S500RF

1

البرغيان
العالمتان

أحضر برغي (غير مرفق) لكل مكبر صوت مناسب
ِ
لفتحة التركيب على الحائط الموجودة بالجزء
الخلفي لمكبر الصوت المحيطي.
 4مم
أكثر من  30مم
 5مم

 6مم إلى
 7مم

4
5

 10مم
فتحة على الجزء الخلفي لمكبر الصوت المحيطي

قم بإزالة قالب التثبيت الجداري.
ع ِّلق مكبر الصوت الطويل على البرغيين.
قم بمحاذاة الفتحتين الموجودتين على مكبر
الصوت الطويل مع البرغيين ،ثم ع ِّلق مكبر الصوت
الطويل على البرغيين.

2

أح ِكم ربط البرغي في الحائط.
يجب أن يكون البرغي بار ًزا كما هو موضح في
الرسم.

 8مم إلى
 9مم
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التحضير الستخدام النظام

تثبيت مكبر الصوت الطويل
ومكبرات الصوت المحيطية على
الحائط

تركيب مكبر الصوت الطويل على حائط

1

أحضر برغيين (غير مرفقين) مناسبين لفتحتي
ِ
التركيب على الحائط الموجودتين بالجزء الخلفي
لمكبر الصوت الطويل.
 4مم

يمكنك تركيب مكبر الصوت الطويل ومكبرات الصوت
المحيطية على حائط.

أكثر من  30مم

HT-S500RF

 5مم
 10مم
فتحة على الجزء الخلفي لمكبر الصوت الطويل

2
HT-S700RF

مالحظات
•

•

•

أحضر براغي (غير مرفقة) مناسبة لمادة وقوة الحائط .بما
ِ
أن الحائط المصنوع من الجبس قابل للكسر بشكل خاص،
قم بتثبيت البراغي بإحكام في إطار الحائط .قم بتركيب
مكبرات الصوت أفق ًيا ،ومعلقة بواسطة البراغي في مواقع
المسامير عديمة الرأس على قسم مسطح متواصل من
الحائط.
استعن بوكيل  Sonyأو مقاول مرخص له للقيام بعملية
التركيب واحرص بصف ٍة خاصة على الحفاظ سالمتك أثناء
التركيب.
ال تتحمل شركة  Sonyالمسؤولية عن الحوادث أو األضرار
التي يسببها التركيب الخاطئ أو قوة الحائط غير الكافية
أو التركيب الخاطئ للبراغي أو الكوارث الطبيعية ،وما إلى
ذلك.
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قم بتثبيت قالب التثبيت الجداري (مرفق) على
حائط.
مركز التلفزيون

قالب التثبيت
الجداري

1

شريط الصق ،إلخ.

قم بمحاذاة الخط األوسط للتلفزيون ()

الخاص بقالب التثبيت الجداري مع الخط
األوسط للتلفزيون لديك.
 2قم بمحاذاة الخط السفلي للتلفزيون ()
الخاص بقالب التثبيت الجداري مع الجزء
السفلي من التلفزيون لديك ،ثم قم بتثبيت
قالب التثبيت الجداري على حائط عن طريق
استخدام شريط الصق متوفر تجاريًا ،إلخ.

التوصيل بالتلفزيون أو بجهاز صوت

توصيل التلفزيون  TVبكبل
 HDMIو/أو كبل ضوئي
ارجع إلى دليل بدء التشغيل (وثيقة منفصلة).

توصيل جهاز صوت بكبل صوت
تناظري
لتوصيل أجهزة صوت محمولة مثل الهواتف الذكية و
® WALKMANبالنظام ،قم بتوصيلها من خالل مقبس
 ANALOG INالموجود على النظام.
لالستماع إلى الجهاز المتصل ،اطلع على «االستماع إلى
صوت التلفزيون وأجهزة أخرى» (صفحة .)16

كبل الصوت التناظري
(غير مرفق)

مخرج الصوت
التناظري

هاتف ذكي،
®،WALKMAN
أجهزة أخرى ،ما إلى
ذلك.
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(  كتم الصوت)

لكتم الصوت مؤقتًا.
الضغط على الزر أثناء كتم الصوت يؤدي إلى إلغاء
كتم الصوت.

DIMMER 

لضبط سطوع شاشة العرض باللوحة األمامية.

""OFF"  "DARK"  "BRGHT

• يتم إيقاف تشغيل شاشة العرض باللوحة األمامية
في حالة تحديد " ."OFFيتم تشغيلها تلقائ ًيا
عندما تقوم بتشغيل النظام ،وبعد ذلك تتوقف
مرة أخرى إذا لم تقم بتشغيل النظام لعدة
ثوانٍ  .بالرغم من ذلك ،ففي بعض الحاالت ،قد ال
تتوقف شاشة العرض باللوحة األمامية عن العمل.
في هذه الحالة ،يظهر سطوح شاشة العرض
باللوحة األمامية بنفس مظهر "."DARK

( 	تشغيل/إيقاف مؤقت)*
(صفحة )21 ،17

للتشغيل أو إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.

*

يوجد عىل الزر ِّين   +و نقطة بارزة .استخدمها
كدليل أثناء التشغيل.

نبذة حول استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بُعد
في حالة عدم استجابة النظام للتشغيل باستخدام وحدة
التحكم عن بعد ،استبدل البطاريتين باثنتين جديدتين.
استخدم بطاريات المنجنيز ( R03بحجم  )AAAعند
استبدال البطاريات.
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وحدة التحكم عن بعد
( VOICE صفحة )19

يش ِّغل/يوقف وضع الصوت.

(  مستوى الصوت) –+*/

لضبط مستوى الصوت.

( SW 	مستوى صوت مضخم الصوت
الفرعي) –+/

لضبط مستوى صوت مضخم الصوت الفرعي.

( MENU صفحة )24

لتشغيل/إيقاف تشغيل القائمة الموجودة ضمن
شاشة العرض باللوحة األمامية.
( /صفحة )24 ٬17

يحدد عناصر القائمة.
يحدد المحتوى المعروض على شاشة التلفزيون
لتشغيل .USB
( ENTERصفحة )24 ٬17

يدخل التحديد.
يش ِّغل المحتوى المحدد بواسطة  /لتشغيل
.USB
( BACKصفحة )24 ٬17

للرجوع إلى الشاشة السابقة.
إليقاف تشغيل .USB
( /	السابق/التالي)
(صفحة )21 ٬17

يتم الضغط عليه لتحديد المسار أو الملف السابق/

التالي.
الضغط مع االستمرار للبحث لألمام أو الخلف.
( INPUT صفحة )16

يحدد مصدر المدخل.

( AUTO SOUND صفحة )19

(  التشغيل)

لتشغيل النظام أو ضبطه على وضع االستعداد.

( STANDARD صفحة )19

يحدد  STANDARDلمؤثر الصوت.

يحدد  AUTO SOUNDلمؤثر الصوت.

( MUSIC صفحة )19

يحدد  CINEMAلمؤثر الصوت.

( NIGHT صفحة )19

( CINEMA صفحة )19

يحدد  MUSICلمؤثر الصوت.

يش ِّغل/يوقف الوضع الليلي.
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منظر خلفي

 مقابس SPEAKERS

 مقبس IR REPEATER

 مقبس )TV IN (OPTICAL

 مقبس )HDMI OUT (ARC

قم بتوصيل تلفزيون به مقبس مدخل HDMI
باستخدام كبل .HDMI
النظام متوافق مع Audio Return Channel
) ARC .(ARCهي الوظيفة التي ُترسل صوت

التلفزيون إلى جهاز عرض صوت وصورة مثل النظام
من مقبس  HDMIبالتلفزيون.
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 مقبس ( ANALOG INصفحة )11


سلك طاقة التيار المتردد

دليل األجزاء وأزرار التحكم
تم حذف التفاصيل من الرسوم التوضيحية.

مضخم الصوت الفرعي
المنظر األمامي

 زر ( التشغيل)

لتشغيل النظام أو ضبطه على وضع االستعداد.



زر

(تحديد المدخل) (صفحة )16

 زر ( BLUETOOTHصفحة )21
 أزرار –( +/مستوى الصوت)

 مستشعر وحدة التحكم عن بعد(صفحة )15

قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد ناحية مستشعر
وحدة التحكم عن بعد لتشغيل النظام.




 مؤشر BLUETOOTH

– يضيء باللون األزرق :تم إنشاء اتصال
( BLUETOOTHمدخل BLUETOOTH
محدد).
– يومض بسرعة باللون األزرق :أثناء انتظار االتصال
بجهاز.
– يومض باللون األزرق :أثناء إعادة االتصال أو
إجراء اقتران.

شاشة اللوحة األمامي
منفذ (( )USBصفحة )17
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ما يمكنك فعله باستخدام النظام
مشغل ™ Blu-ray Discأو جهاز
الكبل أو جهاز القمر الصناعي ،وما
إلى ذلك.

«االستماع إلى صوت التلفزيون وأجهزة أخرى»
(صفحة )16

توصيل جهاز التلفزيون
(ارجع إلى «دليل بدء التشغيل» (وثيقة منفصلة) أو «توصيل جهاز صوت
بكبل صوت تناظري» (صفحة ))11
HT-S700RF

«استخدام وظيفة »Control for HDMI
(صفحة )27
HT-S500RF

«االستماع إلى الموسيقى من
جهاز محمول» (صفحة )21
«االستماع إلى الموسيقى من
جهاز محمول باستخدام
»Sony | Music Center
(صفحة )23
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«االستماع إلى الموسيقى
الموجودة على جهاز »USB
(صفحة )17

الملحقات المرفقة

•بطارية ( R03بحجم )2( )AAA

•مكبر الصوت الطويل ()1

•كبل )1( HDMI

•مضخم الصوت الفرعي ()1

•قالب التثبيت الجداري ()1

•مكبر الصوت المحيطي ( HT-S500RFفقط) ()2

•مكبر الصوت المحيطي ( ،)2قاعدة تثبيت مكبر
الصوت ( ،)2البرغي ( HT-S700RF( )8فقط)

•دليل بدء التشغيل

•تعليمات التشغيل

•وحدة التحكم عن بعد ()1
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نبذة حول تعليمات التشغيل هذه
• تصف التعليمات الواردة في تعليمات التشغيل هذه
أزرار التحكم الموجودة على وحدة التحكم عن بعد.
• تم تقديم بعض الرسوم التوضيحية كرسومات تصورية،
وربما تختلف عن المنتجات الفعلية.
• يتم وضع خط تحت اإلعدادات االفتراضية على وصف
كل ميزة.
• يظهر النص الموجود بين عالمتي تنصيص (" )"--على
شاشة العرض باللوحة األمامية.
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تحذير
ال تركّب الجهاز يف مكان محصور ،مثل خزانة الكتب او
كابينة داخلية.
لتقليل خطر نشوب حريق ،ال تغطي فتحات تهوية الجهاز
بورق الصحف ،اغطية املائدة ،الستائر ،الخ.
ال تع ّرض الجهاز اىل مصادر اللهب املكشوفة )عىل سبيل
املثال ،شموع مشتعلة(.
لتقليل خطر نشوب حريق او الصدمة الكهربائية ،ال تع ّرض
الجهاز اىل قطرات او ارتشاق السوائل ،وال تضع اجسام
مملوءة بالسوائل ،مثل املزهريات ،عىل الجهاز.
هذه الوحدة غري مفصولة من الطاقة الرئيسية طاملا انها
موصولة مع فتحة التيار املرتدد  ،ACحتى اذا كانت الوحدة
نفسها متوقفة عن التشغيل.
الن قابس الطاقة الرئيسية مستعمل لفصل الوحدة من

الطاقة الرئيسية ،اوصل الوحدة مع فتحة تيار مرتدد AC

سهل الوصول اليها .اذا الحظت اي يشء غري طبيعي يف
الوحدة ،افصل قابس الطاقة الرئيسية من فتحة التيار
املرتدد  ACفورا ً.

ال تع ّرض البطاريات او االجهزة والبطاريات مركبة بداخلها
للحرارة الزائدة ،مثل اشعة الشمس والنار.
لالستخدام يف األماكن املغلقة فقط.

الكابالت املوىص بها

يجب استخدام كابالت وموصالت محمية ومؤرضة بشكل
جيد للتوصيل بأجهزة الكمبيوتر املضيفة و/أو األجهزة
الطرفية.

بالنسبة ملكرب الصوت الطويل

وجد لوحة االسم بالجزء السفيل من مكرب الصوت الطويل.
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