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Искажение изображения на телевизоре или 
мониторе вследствие воздействия магнитных 
волн
	Несмотря на то, что эта система оснащена 

магнитным экранированием, могут возникать 
искажения изображения на телевизорах и 
персональных компьютерах вследствие воздействия 
магнитных волн. В таком случае выключите 
телевизор или персональный компьютер и снова 
включите его через 15—30 минут. 
Перед выключением персонального компьютера 
выполните необходимые действия, например 
сохраните данные. 
Если искажения не исчезают, разместите систему 
дальше от телевизора или персонального 
компьютера. 
Кроме того, не помещайте вблизи телевизора или 
компьютера объекты, содержащие магниты, такие 
как полка для аудиосистемы, подставка для 
телевизора, игрушки и т. п. Они могут 
взаимодействовать с системой и вызывать этим 
магнитные искажения изображения.

Другое
	В случае возникновения вопросов или проблем, 

касающихся данного устройства, которые не 
описаны в этом руководстве, обратитесь к 
ближайшему представителю компании Sony.

	Если проблема остается, обратитесь к ближайшему 
представителю Sony.

Устранение 
неисправностей

В случае возникновения проблемы при 
использовании системы, воспользуйтесь 
приведенным ниже списком. Если проблема остается, 
обратитесь к ближайшему представителю Sony.

Распространенные проблемы

Отсутствует звук
	Проверьте, включены ли система и устройство-

источник.
	Увеличьте громкость системы.
	Увеличьте громкость устройства-источника до 

максимального уровня, при котором не искажается 
звук. Дополнительную информацию о 
регулировании громкости см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к устройству.

	Убедитесь в правильности всех подключений.
	Убедитесь, что устройство-источник воспроизводит 

звук.
Низкий уровень звука
	Увеличьте громкость устройства-источника до 

максимального уровня, при котором не искажается 
звук. Дополнительную информацию о 
регулировании громкости см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к устройству.

	Увеличьте громкость системы.
Искажение звука
	Уменьшите громкость на устройстве-источнике до 

уровня, при котором исчезнут искажения звука. 
Дополнительную информацию о регулировании 
громкости см. в инструкции по эксплуатации, 
прилагаемой к устройству.

	Если устройство-источник оснащено функцией 
усиления низких частот, выключите ее.

	Уменьшите громкость системы.
Из динамиков слышится гудение или шум.
	Убедитесь в правильности всех подключений.
	Убедитесь, что аудиоустройства не расположены 

слишком близко к телевизору.
Меняется яркость индикатора POWER 
(зеленый).
	Яркость индикатора POWER (зеленый) может 

меняться при повышении громкости. Это не 
является неисправностью.

Использование подключения Bluetooth

Отсутствует звук
	Убедитесь, что система расположена не слишком 

далеко от стереофонического аудиоустройства-
источника Bluetooth и эта система не получает 
помехи от беспроводной локальной сети, других 
беспроводных устройств с частотой 2,4 ГГц или 
микроволновой печи.

	Убедитесь, что надлежащим образом установлено 
подключение Bluetooth между этой системой и 
стереофоническим аудиоустройством-источником 
Bluetooth.

	Повторно объедините в пару эту систему и 
стереофоническое аудиоустройство-источник 
Bluetooth.

	В случае объединения в пару этой системы и 
персонального компьютера убедитесь, что для 
настройки аудиовыхода компьютера указано 
устройство Bluetooth.

Пропуск звука или прерывание обмена 
данными.
	Если вблизи расположено устройство, создающее 

электромагнитное излучение, кроме устройств(а) 
Bluetooth, например беспроводная локальная сеть 
или микроволновая печь, переместите систему 
дальше от таких источников.

	Устраните все препятствия между этой системой и 
другим устройством Bluetooth или переместите 
систему дальше от таких препятствий.

	Расположите систему и другое устройство(а) 
Bluetooth как можно ближе друг к другу.

	Переместите систему.
	Переместите другое устройство Bluetooth.
Создание пары невозможно.
	Переместите систему и устройство Bluetooth ближе 

друг к другу.
	Убедитесь, что активирован режим создания пары.

Проблема с зарядкой через USB

Зарядка устройства невозможна.
	Убедитесь, что адаптер переменного тока 

подключен к розетке электрической сети.
	Сведения о процедуре зарядки см. в прилагаемой 

инструкции по эксплуатации.

Русский

Перед использованием системы внимательно прочтите 
данное руководство и храните его под рукой на случай, 
если оно понадобится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Bо избeжaниe возгоpaния и поpaжeния элeктpичecким 
током пpeдоxpaняйтe ycтpойcтво от попaдaния в нeго 
воды и от воздeйcтвия влaги.

Bо избeжaниe поpaжeния элeктpичecким током нe 
вcкpывaйтe коpпyc ycтpойcтвa. Для этого нeобxодимо 
обpaтитьcя только к квaлифициpовaнным paботникaм 
cepвиcного цeнтpa.

He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тecном пpоcтpaнcтвe, 
нaпpимep нa книжной полкe или в cтeнном шкaфy.

Bо избeжaниe возгоpaния нe пepe-кpывaйтe 
вeнтиляционныe отвepcтия ycтpойcтвa гaзeтaми, 
cкaтepтями, штоpaми и т.д.
He cтaвьтe нa ycтpойcтво пpeдмeты, являющиecя 
иcточникaми откpытого плaмeни, тaкиe кaк cвeчи.

Bо избeжaниe возгоpaния или поpaжeния 
элeктpичecким током нe подвepгaйтe это ycтpойcтво 
воздeйcтвию бpызг и кaпeль, a тaкжe нe cтaвьтe нa 
ycтpойcтво пpeдмeты, нaполнeнныe жидкоcтью, 
нaпpимep вaзы.

Не кладите адаптер переменного тока в ограниченное 
пространство, например в книжный или встроенный 
шкаф.

Поскольку вилка питания используется для 
отключения прибора от электрической сети, 
подключайте ее к легкодоступной розетке 
переменного тока. В случае возникновения каких-
либо подозрений в исправности устройства 
немедленно отключите вилку от розетки переменного 
тока.

Покa cиcтeмa включeнa в элeктpичecкyю pозeткy, нa 
нee по-пpeжнeмy подaeтcя элeктpопитaниe, дaжe ecли 
caмa cиcтeмa выключeнa.

Паспортная табличка расположена в нижней части 
устройства.

Настоящим компания Sony Corp. заявляет, что данное 
оборудование соответствует основным требованиям 
и другим соответствующим положениям Директивы 
Европейского Сообщества 1999/5/EC.
Для получения дополнительных сведений перейдите 
по следующему URL-адресу:
http://www.compliance.sony.de/

Защита авторского права и лицензии
Марка и логотип Bluetooth® являются собственностью 
корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются 
корпорацией Sony по лицензии.
Дpyгиe товapныe знaки и тоpговыe нaзвaния являютcя 
товapными знaкaми и тоpговыми нaзвaниями иx 
cоотвeтcтвyющиx влaдeльцeв.

Пицeнзия нa тexнологию звyковой кодиpовки MPEG 
Layer-3 и пaтeнты полyчeнa от Fraunhofer IIS и 
Thomson.

Беспроводная акустическая система

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, 
Япония
Страна-производитель: Китай

“Импортер на территории РФ и название и адрес 
организации, раположенной на территории РФ, 
уполномоченной принимать претензии от 
пользователей”
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, 
Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства
Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.
P/D: XX / XXXX
  
 1 2

1. Месяц
2. Год

Пpимeчaниe для покyпaтeлeй. 
Cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa только 
для обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax, 
гдe дeйcтвyют диpeктивы EC
Производителем данного устройства является 
корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, 108-0075 Japan. 
Уполномоченным представителем по 
электромагнитной совместимости (EMC) и 
безопасности изделия является компания Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и 
гарантии обращайтесь по адресам, указанным в 
соответствующих документах.

Утилизaция отслужившего 
элeктpичecкого и элeктpонного 
обоpyдовaния (диpeктивa 
пpимeняeтcя в cтpaнax Eвpоcоюзa 
и дpyгиx eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe 
дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного 
cбоpa отxодов)

Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго yпaковкe 
обознaчaeт, что дaнноe ycтpойcтво нeльзя 
yтилизиpовaть вмecтe c пpочими бытовыми отxодaми. 
Eго cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий пpиeмный пyнкт 
пepepaботки элeктpичecкого и элeктpонного 
обоpyдовaния. Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного 
издeлия можeт пpивecти к потeнциaльно нeгaтивномy 
влиянию нa окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe людeй, 
поэтомy для пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий 
нeобxодимо выполнять cпeциaльныe тpeбовaния по 
yтилизaции этого изделия. Пepepaботкa дaнныx 
мaтepиaлов поможeт cоxpaнить пpиpодныe pecypcы. 
Для полyчeния болee подpобной инфоpмaции о 
пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в мecтныe 
оpгaны гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx 
отxодов или в мaгaзин, гдe было пpиобpeтeно издeлиe.

Меры предосторожности
Примечания по использованию с мобильным 
телефоном
	Нельзя использовать это устройство для разговора 

по телефону, даже если установлено соединение 
Bluetooth между этим устройством и мобильным 
телефоном.

	Сведения о работе мобильного телефона при 
получении телефонного звонка во время передачи 
звука с помощью подключения Bluetooth см. в 
инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к 
мобильному телефону.

Сведения о безопасности
Паспортная табличка с указанием товарного знака 
Sony и электрическими характеристиками 
расположена в нижней части этого устройства.
	Перед началом использования системы убедитесь, 

что рабочее напряжение системы идентично 
напряжению местной электросети.

Место покупки Рабочее напряжение

Все страны и регионы 100–240 В переменного 
тока, 50/60 Гц

	Используйте только прилагаемый адаптер 
переменного тока.

Размещение
	Не устанавливайте динамик в наклонном 

положении.
	Не оставляйте систему поблизости источников 

открытого огня, под прямым солнечным светом, в 
очень пыльных или влажных местах, под дождем, а 
также не подвергайте устройство механическим 
ударам.

Использование
	Не вставляйте предметы в разъемы или 

вентиляционное отверстие на задней панели 
системы. Это может привести к короткому 
замыканию или неисправности системы.

	Не открывайте корпус. Ремонтные работы должны 
выполняться только квалифицированным 
персоналом.

	В случае падения на систему тяжелых предметов 
или попадания в нее жидкостей отнесите систему на 
проверку квалифицированным персоналом перед 
дальнейшим использованием.

	Несмотря на то, что система оснащена магнитным 
экранированием, не оставляйте пленки с записями, 
часы, кредитные карточки или дискеты с 
магнитным кодированием перед системой на 
продолжительное время.

Очистка
	Не используйте для очистки корпуса спирт, бензин 

или растворитель.

Устройство Bluetooth.

* Для подключения к системе устройства Bluetooth 
должны поддерживать A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile — расширенный профиль 
распространения аудио).

Источник питания
Примечание по поводу системы управления 
питанием
Если после завершения воспроизведения в течение 20 
минут не выполняются никакие операции, система 
автоматически выключается.

Надежно подключите прилагаемый адаптер 
переменного тока к разъему DC IN 13V на задней 
панели системы и присоедините шнур питания к 
розетке электрической сети.

к розетке 
электрической 
сети

к разъему DC IN 13V

Задняя панель системы

Адаптер переменного 
тока (прилагается)

Примечания по поводу адаптера переменного 
тока и шнура питания
	Перед подключением или отключением шнура 

питания выключите систему. Невыполнение этого 
требования может привести к неисправной работе.

	Используйте только прилагаемый адаптер 
переменного тока. Чтобы избежать повреждения 
системы, не используйте другой адаптер 
переменного тока.

Полярность штекера

	Присоедините шнур питания к ближайшей розетке 
электрической сети. В случае возникновения 
проблем сразу отключите его от розетки 
электрической сети.

	Не помещайте адаптер переменного тока на 
книжную полку или в закрытое пространство, 
например в шкаф.

	Чтобы избежать возгорания или поражения 
электрическим током, не используйте адаптер 
переменного тока вблизи жидкостей или при 
высокой влажности. Кроме того, не ставьте на 
адаптер переменного тока емкости с жидкостью, 
например вазы и т. д.

	Прилагаемый адаптер переменного тока и шнур 
питания предназначены только для этой системы. 
Не используйте их с другими устройствами.

	В режиме защиты системы все индикаторы мигают, 
а системные кнопки не работают. Чтобы выйти из 
этого режима, отсоедините шнур питания от 
розетки электрической сети, а затем подключите его 
повторно. Убедитесь, что все индикаторы 
выключены, и включите систему. Если в системе 
будет обнаружена ошибка (индикаторы непрерывно 
мигают, из подключенного устройства не слышен 
звук и т. д.), возможно, устройство неисправно. В 
таком случае немедленно отключите шнур питания 
и отдайте устройство в ремонт.

Включение/выключение системы
Нажмите /.

Зарядка устройства
Подключите адаптер переменного тока к розетке 
электрической сети и подключите устройство к 
системе с помощью прилагаемого USB-кабеля.
Зарядка начинается автоматически, независимо от 
того, включена ли система. Состояние зарядки 
отображается на устройстве. Дополнительную 
информацию см. в инструкции по эксплуатации, 
прилагаемой к устройству.

Боковая панель 
системы

к USB-разъему

USB-кабель, прилагаемый к 
устройству

Устройства с 
возможностью зарядки 
через USB, например 
мобильный телефон 
или “WALKMAN”.

Использование 
подключения Bluetooth
С помощью подключения Bluetooth можно 
прослушивать звук, воспроизводимый устройством 
Bluetooth через беспроводное соединение.
Примечание
	Подробные сведения об использовании 

подключаемого устройства см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к устройству.

Создание пары
Сперва необходимо “создать пару” из устройств 
Bluetooth.
После создания пары из устройств Bluetooth не нужно 
повторно создавать пару за исключением 
приведенных ниже случаев.
	Сведения о создании пары потеряны, например, 

после ремонта.
	Система состоит в паре с 10 или более 

устройствами. 
В паре с системой может находиться до 9 
стереоустройств-источников Bluetooth. Если уже 
подключено в пару 9 устройств и подключается 
новое устройство, оно заменяет устройство с 
наиболее давним временем последнего 
подключения из этих 9 устройств.

	Инициализация системы. 
Удаляются все сведения о создании пары.

Создание пары с устройством-
источником
Перед использованием системы проверьте 
выполнение указанных ниже условий.
	Система подключена к источнику питания.
	Инструкция по эксплуатации, прилагаемая к этому 

устройству, находится под рукой.

1 Нажмите кнопку /, чтобы включить 
систему.
Загорится индикатор POWER (зеленый).

2 Нажмите и удерживайте кнопку 
BLUETOOTH PAIRING не менее 2 секунд.
Когда индикатор  (BLUETOOTH) (синий) начнет 
быстро мигать, отпустите кнопку. Система 
перейдет в режим создания пары.
Примечание
	Режим создания пары отменяется, и система 

выключается примерно через 5 минут. Если во 
время выполнения этой процедуры будет 
отменен режим создания пары, вернитесь к шагу 
2.

3 Выполните процедуру создания пары на 
устройстве Bluetooth, чтобы обнаружить 
систему.
На экране стереофонического аудиоустройства-
источника Bluetooth отобразится список 
обнаруженных устройств.
Система отображается как “SRS-BTV25”. 
Если не отображается “SRS-BTV25”, повторите 
процедуру с шага 2.
Совет
	Если сведения о создании пары не сохранились 

в памяти, система автоматически переходит в 
режим создания пары при нажатии кнопки 
BLUETOOTH PAIRING. Нет необходимости 
удерживать нажатой кнопку BLUETOOTH 

PAIRING дольше 2 секунд.
Примечания
	При создании пары убедитесь, что устройства 
Bluetooth расположены не дальше 1 м друг от 
друга.

	Некоторые устройства не могут отображать 
список обнаруженных устройств.

4 Выберите “SRS-BTV25” на дисплее 
устройства Bluetooth.

5 Если необходимо ввести пароль* на 
дисплее устройства Bluetooth, введите 
“0000”.
* Пароль еще может называться “ключом 

доступа”, “PIN-кодом”, “PIN-номером” или 
“кодом доступа”.

6 Запустите подключение Bluetooth из 
устройства Bluetooth.
Система запоминает устройство как последнее 
подключенное устройство. Некоторые устройства 
Bluetooth могут автоматически подключаться к 
системе после создания пары.
Совет
	Для создания пары с другими устройствами 
Bluetooth повторите шаги со 2-го по 5-й для 
каждого устройства.

Примечание
	Для системы установлен пароль “0000”. Для системы 

невозможно создать пару с устройством Bluetooth, 
пароль которого отличается от “0000”.

Прослушивание системы
Система поддерживает защиту содержимого SCMS-T. 
Можно прослушивать музыку и другие звуковые 
записи из устройства, например мобильного телефона 
или портативного телевизора, поддерживающего 
защиту содержимого SCMS-T.
Перед использованием системы проверьте 
выполнение указанных ниже условий.
	Включена функция Bluetooth устройства Bluetooth.
	Выполнено создание пары между устройством 
Bluetooth и системой.

1 Нажмите кнопку /, чтобы включить 
систему.
Загорится индикатор POWER (зеленый).

2 Нажмите кнопку BLUETOOTH PAIRING.
Примечание
	Если горит индикатор  (BLUETOOTH) 

(синий), этот шаг необязателен.

3 Запустите подключение Bluetooth из 
устройства Bluetooth.

4 Начните воспроизведение на устройстве 
Bluetooth.
Примечание
	Если устройство-источник оснащено функцией 

усиления низких частот или эквалайзером, 
выключите их. Если эти функции включены, 
может искажаться звук.

5 Настройте громкость.
Установите умеренный уровень громкости 
устройства Bluetooth и нажимайте кнопки VOL –/+ 
на системе.
Советы
	Можно настраивать громкость системы через 

устройство Bluetooth, поддерживающее функцию 
AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) 
VOLUME UP/DOWN. Дополнительную 
информацию см. в инструкции по эксплуатации, 
прилагаемой к устройству.

	В некоторых устройствах нельзя управлять 
громкостью системы.

Примечание
	Индикатор POWER (зеленый) мигает три раза, 

когда установлено максимальное или 
минимальное значение громкости.

Примечания
	В указанных ниже случаях необходимо повторно 

устанавливать соединение Bluetooth.
– Не включается питание системы.
– Не включается питание устройства Bluetooth или 

выключена функция Bluetooth.
– Не установлено соединение Bluetooth.

	Если звук устройства Bluetooth воспроизводится с 
помощью соединения Bluetooth (когда горят оба 
индикатора — POWER (зеленый) и  
(BLUETOOTH) (синий)), не слышен звук 
устройства, подключенного к разъему AUDIO IN. 
Нажмите кнопку AUDIO IN, чтобы услышать звук 
из устройства, подключенного к разъему AUDIO IN.

	Если выполняется воспроизведение на нескольких 
устройствах, подключенных в пару с системой, 
будет слышен звук только одного из них.

Завершение прослушивания
Завершите соединение Bluetooth любым из описанных 
ниже способов.
	Воспользуйтесь устройством Bluetooth для 

завершения соединения. Дополнительную 
информацию см. в инструкции по эксплуатации, 
прилагаемой к устройству.

	Выключите устройство Bluetooth.
	Выключите систему.

Индикаторы функции Bluetooth

Состояние Индикатор  
(BLUETOOTH) 
(синий)

Создание пары с 
устройством

Быстро мигает

Поиск устройства Мигает

Подключение к устройству Горит

Активация функции 
ожидания Bluetooth

Медленно мигает*

Деактивация функции 
ожидания Bluetooth

Не горит

Получение аудиосигнала из 
разъема AUDIO IN.

Не горит

* Даже при активированной функции ожидания 
Bluetooth индикатор не будет гореть, если нет 
сведений о создании пары.

Использование функции 
ожидания Bluetooth
Функция ожидания Bluetooth позволяет временно 
выключить систему до установления соединения 
Bluetooth.

1 Удерживайте нажатой кнопку 
BLUETOOTH PAIRING и нажимайте 
кнопку / не менее 2 секунд, когда 
система включается.
Система выключится, и начнет мигать индикатор 

 (BLUETOOTH) (синий).
При включении соединения Bluetooth система 
автоматически включается и начинает обмен 
данными.

Операции

Функции деталей
Кнопка /
Включение/выключение системы. При включении 
системы загорится индикатор POWER (зеленый).

Кнопка VOL (громкость) −/+
Настройка громкости.
Индикатор POWER (зеленый) мигает три раза, когда 
установлено максимальное или минимальное 
значение громкости.

Кнопка BOOST
Нажмите для включения эффекта глубоких басовых 
частот. Загорится индикатор BOOST (желтый). Чтобы 
выключить эффект, нажмите кнопку повторно 
(индикатор погаснет).
По умолчанию функция включена. Выключите ее, 
если необходимо.

Кнопка BLUETOOTH PAIRING
Нажмите для использования соединения Bluetooth или 
создания пары с устройством Bluetooth.
В зависимости от состояния подключения индикатор 

 (BLUETOOTH) (синий) горит или мигает. 
Дополнительные сведения о разных видах мигания 
индикатора  (BLUETOOTH) (синий) см. в разделе 
“Индикаторы функции Bluetooth” данной инструкции 
по эксплуатации.

Кнопка AUDIO IN
Нажмите, чтобы получать аудиосигнал из разъема 
AUDIO IN. Загорится индикатор AUDIO IN (желтый).

Разъем AUDIO IN
Подключается к разъему наушников на компьютере, 
портативном аудиоустройстве и т. д.

Разъем DC IN 13V
Подключается к прилагаемому адаптеру переменного 
тока.

USB-разъем
Обеспечивает питание устройства, подключенного к 
системе с помощью USB-кабеля. Разъем используется 
только для зарядки подключенного устройства. Через 
этот разъем нельзя передавать аудиосигнал и т. п.

Характеристики
Этот продукт является беспроводной акустической 
системой, в которой используется беспроводная 
технология Bluetooth.
	Наслаждайтесь музыкой с помощью беспроводной 

передачи из музыкальных проигрывателей, 
мобильных телефонов и компьютеров, которые 
поддерживают функцию Bluetooth-стерео.*

	Bluetooth версии 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate — 
повышенная скорость обмена) обеспечивает более 
высокое качество звука и меньше помех.

	Мощный звук с усилителями 13 Вт и MegaBass.
	Включает один аналоговый вход для прямого 

подключения музыкального проигрывателя или 
другого аудиоустройства.

	Магнитное экранирование позволяет 
использование возле телевизора или монитора.

	Устройства, предполагающие зарядку через USB, 
например мобильные телефоны, “WALKMAN” и т. 
д., можно заряжать через USB-разъем этого 
продукта.

Наслаждайтесь прослушиванием музыки 
через беспроводное соединение с помощью 
беспроводной технологии Bluetooth
Можно прослушивать звук через беспроводное 
соединение, подключив к системе устройство с 
функцией Bluetooth (например, мобильный телефон, 
цифровой музыкальный проигрыватель, цифровой 
музыкальный проигрыватель с подключением к 
Bluetooth-передатчику или персональный 
компьютер)*. Система получает стереофонические 
аудиосигналы из устройства-источника.

Совет
	Во время ожидания соединения Bluetooth можно 

понизить потребление энергии, включив функцию 
ожидания Bluetooth, а не оставляя систему 
включенной.

Примечание
	Чтобы отключить функцию ожидания Bluetooth, 

повторите шаг 1. (Индикатор  (BLUETOOTH) 
(синий) и система выключатся.)

Использование с помощью 
проводного подключения
Можно прослушивать звуковые записи из устройства, 
подключенного к разъему AUDIO IN.
Примечание
	Подробные сведения об использовании 

подключаемого устройства см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к устройству.

Подключение системы

Соединительный 
шнур RK-G136 
(дополнительный)

Портативное 
аудиоустройство, 
компьютер и т. п.

Задняя панель 
системы

К разъему 
наушников 
(стереофонический 
мини-разъем)

к разъему AUDIO IN

1 Подсоедините устройство к системе.
Подключение к разъему стереонаушников 
Воспользуйтесь дополнительным соединительным 
шнуром RK-G136 и штекерным адаптером PC-234S 
или дополнительными соединительными шнурами 
RK-G136 и RK-G138.*
* Указанные выше дополнительные принадлежности 

могут быть недоступны в некоторых регионах.

Прослушивание системы
1 Нажмите кнопку /, чтобы включить 

систему.
Загорится индикатор POWER (зеленый).

2 Нажмите кнопку AUDIO IN.
Примечание
	Если горит индикатор AUDIO IN (желтый), этот 

шаг необязателен.

3 Начните воспроизведение на устройстве-
источнике.

4 Настройте громкость.
Установите умеренный уровень громкости 
устройства и нажимайте кнопки VOL –/+ на 
системе.
Примечание
	Индикатор POWER (зеленый) мигает три раза, 

когда установлено максимальное или 
минимальное значение громкости.

5 Нажмите кнопку /, чтобы выключить 
систему после использования.
Индикатор POWER (зеленый) погаснет.

Примечания
	Если динамик подключен к устройству со 

встроенным радиоприемником или тюнером, то 
радиотрансляции, возможно, не будут приниматься 
или чувствительность сигнала может оказаться 
значительно сниженной.

	Если устройство-источник оснащено функцией 
усиления низких частот или эквалайзером, 
выключите их. Если эти функции включены, может 
искажаться звук.

	Чтобы переключить соединение на соединение 
Bluetooth, нажмите кнопку BLUETOOTH PAIRING.

Инициализация системы
Можно сбросить настройки системы до настроек по 
умолчанию и удалить все сведения о создании пары.

1 Удерживайте нажатой кнопку BOOST и 
нажимайте кнопку BLUETOOTH 

PAIRING не менее 5 секунд, когда 
система включается.
Индикатор POWER (зеленый) загорится на 2 
секунды.

Что такое беспроводная 
технология Bluetooth?
Беспроводная технология Bluetooth — это 
беспроводная технология малого диапазона действия, 
позволяющая беспроводную передачу данных между 
цифровыми устройствами, такими как компьютер и 
цифровая камера. Беспроводная технология Bluetooth 
действует в диапазоне примерно 10 метров.
Обычно необходимо подключать два устройства, но 
некоторые устройства можно подключать к 
нескольким устройствам одновременно.
Для подключения не нужно использовать кабель, и 
между устройствами могут быть физические 
препятствия (в отличие от технологии на основе 
инфракрасного излучения). Например, можно 
использовать такое устройство в сумке или кармане.
Стандарт Bluetooth — это международный стандарт, 
поддерживаемый тысячами компаний по всему миру 
и используемый разными компаниями во всем мире.

Справочное руководство

Посібник з експлуатації (на звороті)

Технические 
характеристики

Блок динамика
Акустическая система
 Сабвуфер: 56 мм, оснащен магнитным 

экранированием
 Высокочастотный громкоговоритель: 20 мм
Тип корпуса
 Фазоинверторный
Сопротивление
 Сабвуфер: 6 Ω
 Высокочастотный громкоговоритель: 6 Ω
Блок усилителя
Опорная выходная мощность
 13 Вт (общее искажение высшими 

гармониками 10 %, 1 КГц, 6 Ω)
Вход Стереофонический мини-разъем × 1
Входное сопротивление
 4,7 кΩ (при 1 КГц)
Bluetooth
Система связи
 Спецификация Bluetooth: версия 2.1 + EDR 

(Enhanced Data Rate — повышенная 
скорость обмена)

Выход Спецификация Bluetooth: класс мощности 2
Максимальный диапазон связи
 Линия сигнала: прибл. 10 м*1

Диапазон частот
 Диапазон: 2,4 ГГц (2,4000 ГГц — 2,4835 ГГц)
Метод модуляции
 FHSS
Совместимые профили Bluetooth*2

 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — 
расширенный профиль распространения 
аудио)

 AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control 
Profile — профиль дистанционного 
управления аудио- и видеоустройствами)

Поддерживаемый кодек*3

 SBC*4

Поддерживаемый способ защиты содержимого
 SCMS-T
Диапазон передачи (A2DP)
 20 Гц — 20000 Гц (частота дискретизации 

44,1 КГц)
*1 В действительности, дальность будет изменяться в 

зависимости от таких факторов, как: препятствия 
между устройствами, магнитные поля 
микроволновых печей, статическое электричество, 
чувствительность к приему сигналов, работа 
антенны, тип операционной системы, тип 
программного обеспечения, и т. д.

*2 Профили стандарта Bluetooth определяют цель 
соединения Bluetooth между устройствами.

*3 Кодек: формат сжатия и преобразования 
аудиосигнала

*4 Кодек поддиапазона
USB
USB-разъем 
 Тип A (для зарядки аккумулятора 

подключенного устройства) (5 В, 500 мА)
Общие характеристики
Мощность
 13 В постоянного тока
Номинальная потребляемая мощность
 12 Вт
Рабочая температура
 от 5 °C до 35 °C
Напряжение источника питания
 100 В — 240 В переменного тока
Размеры (ш/в/г)
 Прибл. 145 мм × 145 мм × 145 мм
Вес прибл. 500 г
Включенные элементы
 Основное устройство (1)
Прилагаемые принадлежности
 Адаптер переменного тока (AC-E1320D1) (1)
 Шнур питания (1)
 Справочное руководство (настоящий 

документ) (1)

Конструкция и технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления.

Система связи и совместимые профили 
Bluetooth системы
Профиль — это стандартизация функции для 
характеристик каждого устройства Bluetooth. Система 
поддерживает указанные ниже версии и профили 
Bluetooth.
Система связи
Спецификация Bluetooth: версия 2.1 + EDR*
Совместимые профили Bluetooth

– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — 
расширенный профиль распространения аудио): 
передача или получение аудиосодержимого 
высокого качества.

– AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile — 
профиль дистанционного управления аудио- и 
видеоустройствами): контроль громкости звука.

* Enhanced Data Rate (технология ускоренной 
передачи данных)

Максимальный диапазон связи
Используйте устройства Bluetooth на расстоянии 10 м 
(линия сигнала) от системы.
Максимальный диапазон связи может сокращаться в 
описанных ниже условиях.

– Между системой и устройством Bluetooth есть 
препятствие, например человек, метал или стена.

– Возле системы используется устройство 
беспроводной локальной сети.

– Возле системы используется микроволновая печь.
– Возле системы используется устройство, 

создающее электромагнитное излучение.
Помехи от других устройств
Поскольку в устройствах Bluetooth и беспроводных 
локальных сетях (IEEE802.11b/g) используется одна и 
та же частота, могут возникнуть микроволновые 
помехи, приводящие к понижению скорости связи, 
шумам или неправильному соединению в случае 
использования системы возле устройства 
беспроводной локальной сети. В таком случае 
выполните описанные ниже действия.

– Используйте систему по крайней мере в 10 метрах 
от устройства беспроводной локальной сети.

– Если система используется в радиусе 10 м от 
устройства беспроводной локальной сети, 
выключите устройство беспроводной локальной 
сети.

Помехи для других устройств
Микроволны от устройства Bluetooth могут помешать 
работе электронных медицинских устройств. 
Выключайте систему и другие устройства Bluetooth в 
следующих местах во избежание несчастных случаев:

– места с возгораемым газом, больницы, поезда, 
самолеты и автозаправочные станции;

– возле автоматических дверей или пожарной 
сигнализации.

Примечания
	Чтобы использовать функцию Bluetooth, 

подключаемое устройство Bluetooth должно иметь 
такой же профиль, как и система. 
Также обратите внимание, что даже при наличии 
одинакового профиля устройства могут отличаться 
функционально в зависимости от их характеристик.

	В связи с характеристиками беспроводной 
технологии Bluetooth воспроизводимый системой 
звук немного отстает от звука, воспроизводимого 
устройством Bluetooth, во время разговора по 
телефону или прослушивания музыки.

	Эта система поддерживает функции безопасности, 
соответствующие стандарту Bluetooth, для 
обеспечения безопасного соединения при 
использовании беспроводной технологии Bluetooth. 
Однако в зависимости от настроек защита может 
быть недостаточной. Соблюдайте осторожность 
при передаче данных с использованием 
беспроводной технологии Bluetooth.

	Мы не несем ответственность за какую-либо утечку 
информации при обмене данными с помощью 
Bluetooth.

	Устройство с функцией Bluetooth должно 
соответствовать стандарту Bluetooth, определенному 
Bluetooth SIG, и пройти проверку подлинности. В 
зависимости от функций или характеристик 
устройства, даже если подключенное устройство 
соответствует указанному выше стандарту 
Bluetooth, некоторые устройства могут не 
подключаться или не работать надлежащим 
образом.

	В зависимости от подключенного к системе 
устройства Bluetooth, среды связи или среды 
использования может возникать шум или 
прерывания звука.

USB-разъем*

Верхняя панель системы

Кнопка VOL −/+

Индикатор  (BLUETOOTH)

Индикатор AUDIO IN

Боковая панель системы

Кнопка 
BOOST

Отдельные части и элементы управления

Кнопка 
BLUETOOTH PAIRING

Кнопка 
AUDIO IN

Задняя панель системы

Кнопка /

Индикатор POWER

Индикатор BOOST

На кнопке VOL + есть 
тактильная точка.

* Только для зарядки

Разъем 
AUDIO IN

Разъем  
DC IN 13V
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Низький рівень звуку
	Збільште рівень гучності вихідного пристрою 

настільки, щоб звук не спотворювався. Щоб 
отримати детальну інформацію щодо регулювання 
гучності, зверніться до інструкції з експлуатації, яка 
додається до пристрою.

	Збільште рівень гучності системи.
Звук спотворюється
	Зменште рівень гучності вихідного пристрою 

настільки, щоб звук більше не спотворювався. Щоб 
отримати детальну інформацію щодо регулювання 
гучності, зверніться до інструкції з експлуатації, яка 
додається до пристрою.

	Якщо вихідний пристрій обладнано функцією 
підсилення низьких частот, вимкніть її.

	Зменште рівень гучності системи.
З виходів динаміка чується гудіння або шум.
	Переконайтеся, що всі підключення виконано вірно.
	Переконайтеся, що жоден із аудіопристроїв не 

розташований надто близько до телевізора.
Яскравість індикатора POWER (зеленого) 
нестабільна.
	Яскравість індикатора POWER (зеленого) може 

стати нестабільною за високого рівня гучності. Це 
не є ознакою несправності.

Під час використання з’єднання Bluetooth

Немає звуку
	Переконайтеся, що система розташована не надто 

далеко від вихідного стереозвукового пристрою 
Bluetooth, а також що система не зазнає впливу 
бездротових мережевих пристроїв, інших 
бездротових пристроїв із частотою 2,4 ГГц або 
мікрохвильової печі.

	Перевірте, чи належним чином встановлено 
з’єднання Bluetooth між системою та вихідним 
стереозвуковим пристроєм Bluetooth.

	Знову виконайте процедуру створення пари між 
системою та вихідним стереозвуковим пристроєм 
Bluetooth.

	Якщо ви створюєте пару між системою та 
персональним комп’ютером, переконайтеся, що для 
параметра цифрового вихідного аудіосигналу 
комп’ютера встановлено значення Bluetooth.

Зникає звук або переривається з’єднання.
	Якщо поблизу розташований пристрій, який 

створює електромагнітне випромінювання, 
наприклад бездротовий мережевий пристрій, інші 
пристрої Bluetooth або мікрохвильова піч, 
перемістіть систему подалі.

	Усуньте будь-які перешкоди, які існують між 
системою та іншим пристроєм Bluetooth, або 
перемістіть систему подалі від перешкод.

	Розмістіть систему та пристрій Bluetooth 
якнайближче одне до одного.

	Перемістіть систему.
	Перемістіть інший пристрій Bluetooth.
Не вдається створити пару.
	Розмістіть систему та пристрій Bluetooth ближче 

одне до одного.
	Переконайтеся, що режим створення пари 

увімкнено.

Проблема заряджання через USB

Не вдається зарядити пристрій.
	Переконайтеся, що адаптер змінного струму 

підключено до настінної розетки електромережі.
	Щоб дізнатись про процедуру заряджання, 

зверніться до інструкції з експлуатації, яка 
додається до пристрою.

Технічні 
характеристики

Динаміки
Акустична система
 Низькочастотний динамік: 56 мм, 

екранований від впливу електромагнітних 
коливань

 Високочастотний динамік: 20 мм
Тип акустичного екрана
 Фазоінверторний
Опір Низькочастотний динамік: 6 Ω
 Високочастотний динамік: 6 Ω
Підсилювач
Опорна потужність на виході
 13 Вт (10 % T.H.D. (загальне гармонійне 

спотворення), 1 кГц, 6 Ω)
Вхідне гніздо
 Стерео міні-гніздо × 1
Повний опір на вході
 4,7 кΩ (за умов 1 кГц)
Bluetooth
Система зв’язку
 Специфікація Bluetooth версії 2.1 + EDR 

(Enhanced Data Rate — підвищена швидкість 
передачі даних)

Вихід Специфікація Bluetooth клас потужності 2
Максимальний діапазон зв’язку
 Лінія прямого бачення — прибл. 10 м*1

Частотний діапазон
 Діапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Метод модуляції
 FHSS
Сумісні профілі Bluetooth*2

 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile –
— розширений профіль поширення аудіо)

 AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control 
Profile — профіль дистанційного управління 
аудіо- та відеопристроями)

Підтримувані кодеки*3

 SBC*4

Підтримуваний метод захисту вмісту
 SCMS-T
Діапазон передачі (A2DP)
 20 Гц – 20000 Гц (частота вибірки 44,1 кГц)
*1 Реальний діапазон залежить від таких факторів, як 

перешкоди між пристроями, магнітні поля довкола 
мікрохвильових печей, статична електрика, 
чутливість прийому, робота антени, операційна 
система, програмне забезпечення тощо.

*2 Стандартні профілі Bluetooth вказують на 
призначення з’єднання Bluetooth між пристроями.

*3 Кодек — це формат стиснення та перетворення 
аудіосигналу.

*4 Кодек з багатополосним кодуванням

Українська

Перед початком експлуатації системи уважно прочитайте 
цей посібник і збережіть його для використання в 
майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Aби змeншити pизик зaймaння aбо ypaжeння 
eлeктpичним cтpyмом, нe піддaвaйтe облaднaння дії 
дощy тa вологи.

Aби змeншити pизик ypaжeння eлeктpичним cтpyмом, 
нe відкpивaйтe коpпyc облaднaння. Cepвіcнe 
обcлyговyвaння облaднaння мaє здійcнювaтиcя лишe 
квaліфіковaними cпeціaліcтaми.

Не встановлюйте систему у закритому місці, 
наприклад у книжковій або вбудованій шафі.

Aби змeншити pизик зaймaння, нe нaкpивaйтe 
вeнтиляційні отвоpи облaднaння гaзeтaми, 
cкaтepтинaми, фіpaнкaми тощо.
He pозміщyйтe нa облaднaнні пpeдмeти, які є 
джepeлaми відкpитого вогню, нaпpиклaд зaпaлeні 
cвічки.

Аби зменшити ризик ураження електричним струмом, 
запобігайте потраплянню на прилад крапель або 
бризок та не становіть на прилад контейнери, 
наповнені рідиною (наприклад, вази з водою).

Не встановлюйте адаптер змінного струму в 
закритому місці, наприклад у книжковій або 
вбудованій шафі.

Оскільки остаточне знеструмлення пристрою 
забезпечується його відключенням від розетки мережі 
живлення змінного струму, така розетка має бути 
легкодоступною. Помітивши якісь порушення в 
роботі пристрою, негайно витягніть вилку з розетки 
мережі живлення змінного струму.

Ця cиcтeмa не відключена від мережі живлення, доки 
вонa під’єднaнa до pозeтки мepeжі живлeння змінного 
cтpyмy, нaвіть якщо caмy cиcтeмy вимкнeно.

Паспортна табличка розташована на нижній панелі 
системи.

Цим Sony Corp. заявляє, що це обладнання 
задовольняє головним вимогам та іншим відповідним 
положенням Директиви 1999/5/ЄС.
Щоб отримати докладнішу інформацію, відвідайте 
веб-сторінку за адресою:
http://www.compliance.sony.de/

Про авторське право та ліцензії
Текстовий товарний знак і емблема Bluetooth® 
належать Bluetooth SIG, Inc. і будь-яке використання 
цих знаків корпорацією Sony здійснюється згідно з 
ліцензією.
Інші товарні знаки та товарні назви належать 
відповідним власникам.

Ліцензію на використання технології аудіо-кодування 
MPEG Layer-3 і патентів отримано від Fraunhofer IIS і 
Thomson.

Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 
Japan, 108-0075.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, 
Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
–  Технічного регламенту безпеки низьковольтного 

електричного обладнання (постанова КМУ від 
29.10.2009 № 1149);

–  Технічного регламенту з електромагнітної 
сумісності обладнання (постанова КМУ від 
29.07.2009 № 785).

Обладнання відповідає вимогам Технічного 
регламенту обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнанні (постанова КМУ від 
03.12.2008 № 1057).

Примітка для користувачів: наведена нижче 
інформація стосується лише обладнання, що 
продається у країнах, де застосовуються 
директиви ЄС
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої 
розташований за адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, 108-0075 Japan (Японія). Уповноважений 
представник з питань EMC (Електромагнітна 
сумісність) та безпеки товарiв – Sony Deutschland 
GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Germany (Німеччина). З приводу обслуговування або 
гарантії звертайтеся за адресами, вказаними в 
окремих документах, що обумовлюють питання 
гарантії та обслуговування.

Tepмін eкcплyaтaції виpобy cклaдaє 6 pоків.

Утилізація старого електричного 
та електронного обладнання 
(застосовується в Європейському 
союзі та інших європейських 
країнах із системами роздільного 
збирання сміття)

Цей символ на виробі або на упаковці означає, що цей 
виріб не можна утилізувати як побутове сміття. 
Замість цього його потрібно здати до відповідного 
приймального пункту для вторинної обробки 
електричного та електронного обладнання. 
Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви 
допоможете запобігти негативним наслідкам для 
навколишнього середовища та людського здоров’я, до 
яких могла б призвести неправильна утилізація цього 
виробу. Вторинна переробка матеріалів допоможе 
зберегти природні ресурси. Щоб отримати 
докладнішу інформацію щодо вторинної переробки 
цього виробу, зверніться до місцевих органів влади, до 
служби утилізації побутових відходів або до магазину, 
де було придбано цей виріб.

Застережні заходи
Примітки щодо використання з мобільним 
телефоном
	Цей пристрій не можна використовувати для 

телефонних розмов, навіть якщо між пристроєм та 
телефоном встановлено з’єднання Bluetooth.

	Детальну інформацію щодо роботи мобільного 
телефону в разі отримання виклику під час 
передавання звуку за допомогою з’єднання Bluetooth 
див. у інструкції з експлуатації, яка додається до 
мобільного телефону.

Щодо техніки безпеки
Паспортна табличка з товарним знаком корпорації 
Sony, зазначенням номера моделі та електричної 
потужності розташована на нижній панелі пристрою.
	Перед експлуатацією системи переконайтеся, що 

робоча напруга системи дорівнює напрузі місцевого 
джерела живлення.

Місце придбання Робоча напруга

Усі країни/регіони Змінний струм 100 – 
240 В, 50/60 Гц

	Використовуйте тільки адаптер змінного струму, що 
додається.

Стосовно розміщення
	Не встановлюйте акустичну систему під кутом.
	Не залишайте систему поблизу джерел тепла або в 

місці, яке зазнає дії прямого сонячного проміння, 
надмірної кількості пилу, вологи, дощу чи 
механічних пошкоджень.

Стосовно експлуатації
	Не вставляйте будь-які малі предмети тощо, у гнізда 

або у вентиляційний отвір на задній панелі системи. 
Це може стати причиною закорочування або 
пошкодження системи.

	Не відкривайте корпус. Щодо обслуговування 
звертайтеся тільки до кваліфікованого персоналу.

	Якщо в систему потрапить будь-який твердий 
предмет або рідина, здайте її на перевірку 
кваліфікованим працівникам перед подальшою 
експлуатацією.

	Хоча ця система екранована, не кладіть магнітні 
стрічки, годинники, особисті кредитні картки або 
дискети з магнітним кодуванням перед системою на 
тривалий час.

Стосовно чищення
	Не використовуйте спирт, бензин або розріджувач 

для очищення корпусу.
У разі спотворення зображення на екрані 
телевізора або моніторі
	Хоча ця система екранована, можуть виникати 

випадки спотворення зображення на деяких 
телевізорах і персональних комп’ютерах. У такому 
разі вимкніть телевізор або персональний 
комп’ютер і увімкніть його знову за 15–30 хвилин. 
Перед вимкненням персонального комп’ютера 
вживіть відповідних ходів на зразок збереження 
даних. 
Якщо покращення не спостерігається, розташуйте 
систему подалі від телевізора або персонального 
комп’ютера. 
Крім того, не розташовуйте біля телевізора або 
комп’ютера об’єкти, до яких приєднано або в яких 
використано магніти, наприклад шафи для 
музичних систем, підставки для телевізорів, 
іграшки тощо. Це може спричинити магнітне 
спотворення зображення через їх взаємодію із 
системою.

Інше
	У разі виникнення будь-яких запитань або проблем 

із пристроєм, не описаних у цьому посібнику, 
зверніться до найближчого дилера компанії Sony.

	Якщо усунути проблему не вдалося, 
проконсультуйтеся з найближчим дилером Sony.

Виправлення 
неполадок

Якщо у вас виникли проблеми під час використання 
цієї системи, перегляньте наведений нижче 
контрольний список. Якщо усунути проблему не 
вдалося, проконсультуйтеся з найближчим дилером 
Sony.

Поширені проблеми

Немає звуку
	Переконайтеся, що система та вихідний пристрій 

увімкнені.
	Збільште рівень гучності системи.
	Збільште рівень гучності вихідного пристрою 

настільки, щоб звук не спотворювався. Щоб 
отримати детальну інформацію щодо регулювання 
гучності, зверніться до інструкції з експлуатації, яка 
додається до пристрою.

	Переконайтеся, що всі підключення виконано вірно.
	Переконайтеся, що вихідний пристрій відтворює 

звук.

* Підключені до системи пристрої Bluetooth повинні 
підтримувати профіль A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile – розширений профіль 
поширення аудіо).

Джерело живлення
Примітка щодо керування живленням системи
Після закінчення відтворення система автоматично 
вимкнеться через 20 хвилин, якщо протягом цього 
часу не буде виконано жодної дії.

Надійно підключіть адаптер змінного струму 
(додається) до гнізда DC IN 13V, розташованого на 
задній панелі системи, а потім підключіть шнур 
живлення змінного струму до настінної розетки 
електромережі.

до настінної 
розетки 
електромережі

до гнізда DC IN 13V

Задня панель системи

Адаптер змінного 
струму (додається)

Примітки щодо адаптера змінного струму та 
шнура живлення змінного струму
	Перш ніж підключати або відключати шнур 

живлення змінного струму, вимкніть систему. 
Інакше систему можна пошкодити.

	Використовуйте тільки адаптер змінного струму, що 
додається. Щоб уникнути пошкодження системи, не 
використовуйте будь-які інші адаптери змінного 
струму.

Полярність штекера

	Підключіть шнур живлення змінного струму до 
найближчої настінної розетки електромережі. У разі 
виникнення проблеми негайно відключіть шнур 
живлення від настінної розетки електромережі.

	Не розташовуйте адаптер змінного струму на 
книжковій полиці або в закритому місці на зразок 
шафи.

	Щоб уникнути пожежі або ураження електричним 
струмом, не використовуйте адаптер змінного 
струму в місці, яке зазнає впливу рідини або вологи. 
Крім того, не ставте на адаптер змінного струму 
посудини з рідиною, наприклад вази тощо.

	Адаптер змінного струму та шнур живлення 
змінного струму, що додаються, призначені для 
використання виключно з цією системою. Не 
використовуйте їх із будь-яким іншим пристроєм.

	Коли система перебуває в режимі захисту, всі 
індикатори блимають, а кнопки не працюють. Щоб 
вийти з цього режиму, відключіть шнур живлення 
змінного струму від настінної розетки 
електромережі, а потім підключіть його знову. 
Переконайтеся, що всі індикатори вимкнені, а потім 
увімкніть систему. Якщо система виявила проблему 
(індикатори періодично блимають, з підключеного 
пристрою не лунає звук тощо), можливо, виникла 
несправність. У такому разі негайно відключіть 
шнур живлення змінного струму та віддайте виріб 
на ремонт.

Увімкнення/вимкнення системи
Натисніть кнопку /.

Заряджання пристрою
Підключіть адаптер змінного струму до настінної 
розетки електромережі та підключіть пристрій до 
системи, використовуючи кабель USB, що додається 
до пристрою.
Заряджання починається автоматично незалежно від 
того, увімкнено систему чи вимкнено. Стан 
заряджання відображається на пристрої. Щоб 
отримати докладну інформацію, зверніться до 
інструкції з експлуатації, яка додається до пристрою.

Бічна частина 
системи

до гнізда USB

Кабель USB (додається 
до пристрою)

Пристрої, які підтримують 
заряджання через USB, 
наприклад мобільні 
телефони, пристрої 
«WALKMAN» тощо.

Використання з’єднання 
Bluetooth
Використовуючи з’єднання Bluetooth, можна без 
зайвих дротів прослуховувати звук із пристрою 
Bluetooth за допомогою системи.
Примітка
	Щоб отримати докладну інформацію про 

експлуатацію пристрою, який необхідно 
підключити, зверніться до інструкції з експлуатації, 
яка додається до пристрою.

Створення пари
Із пристроїв Bluetooth необхідно заздалегідь «створити 
пару».
Створивши пару пристроїв Bluetooth, не потрібно 
створювати їхню пару знову, за винятком описаних 
нижче випадків:
	Інформація про створення пари втрачена після 

ремонту тощо.
	Систему об’єднано в пару з 10 чи більше 

пристроями. 
Цю систему можна об’єднати в пару з 9 вихідними 
стереозвуковими пристроями Bluetooth. Якщо після 
створення 9 пар додається новий пристрій, він 
заміняє у списку 9 пар пристрій, підключення до 
якого відбувалося найдавніше.

	Виконано ініціалізацію системи. 
При цьому видаляється вся інформація про 
створення пари.

Процедура створення пари з 
вихідним пристроєм
Перед експлуатацією системи перевірте виконання 
описаних нижче умов.
	Систему підключено до джерела живлення.
	Інструкція з експлуатації, яка додається до 

пристрою, знаходяться під рукою.

1 Натисніть кнопку /, щоб увімкнути 
систему.
Спалахне індикатор POWER (зелений).

2 Натисніть та утримуйте кнопку 
BLUETOOTH PAIRING більше 2 секунд.
Коли індикатор  (BLUETOOTH) (синій) почне 
швидко блимати, відпустіть кнопку. Система 
входить в режим створення пари.
Примітка
	Якщо впродовж близько 5 хвилин пару не буде 

створено, режим створення пари буде скасовано 
і система вимкнеться. Якщо під час виконання 
цієї процедури буде скасовано режим створення 
пари, повторіть дії, починаючи з кроку 2.

3 Виконайте процедуру створення пари на 
пристрої Bluetooth, щоб розпізнати 
систему.
На дисплеї вихідного стереозвукового пристрою 
Bluetooth відобразиться перелік виявлених 
пристроїв.
Ця система відображається під назвою  
«SRS-BTV25». 
Якщо «SRS-BTV25» не відображається у списку, 
повторіть дії, починаючи з кроку 2.
Порада
	Якщо інформацію про створення пари не було 

збережено, система автоматично увійде в режим 
створення пари після натискання кнопки 
BLUETOOTH PAIRING. Не потрібно 
утримувати кнопку BLUETOOTH PAIRING 
довше 2 секунд.

Примітки
	Під час виконання процедури створення пари 

тримайте пристрої Bluetooth на відстані, не 
більше 1 м один від одного.

	Деякі пристрої не можуть відображувати 
перелік виявлених пристроїв.

4 Виберіть «SRS-BTV25» на дисплеї 
пристрою Bluetooth.

5 Якщо на дисплеї пристрою Bluetooth 
відображається запит на введення код-
паролю*, введіть значення «0000».
* Код-пароль може називатися «ключем доступу», 

«PIN-кодом», «числом PIN», «паролем» тощо.

6 Встановіть з’єднання Bluetooth за 
допомогою пристрою Bluetooth.
Система запам’ятає пристрій як останній, з яким 
встановлювалося з’єднання. Деякі пристрої 
Bluetooth можуть встановлювати з’єднання із 
системою автоматично після завершення процесу 
створення пари.
Порада
	Щоб створити пари з іншими пристроями 
Bluetooth, повторіть кроки від 2 до 5 для кожного 
з них.

Примітка
	Код-пароль системи має фіксоване значення «0000». 

Якщо код-пароль на пристрої Bluetooth 
відрізняється від «0000», створення пари із 
системою виконати неможливо.

Прослуховування системи
Ця система підтримує захист вмісту SCMS-T. Музику 
та ін. можна слухати з таких пристроїв, як мобільні 
телефони або портативні телевізори, які підтримують 
захист вмісту SCMS-T.
Перед експлуатацією системи перевірте виконання 
описаних нижче умов.
	Функція Bluetooth пристрою Bluetooth увімкнена.
	Створення пари системи з відповідним пристроєм 
Bluetooth виконано.

1 Натисніть кнопку /, щоб увімкнути 
систему.
Спалахне індикатор POWER (зелений).

2 Натисніть кнопку BLUETOOTH PAIRING.
Примітка
	Якщо індикатор  (BLUETOOTH) (синій) 

увімкнений, цей крок можна пропустити.

3 Встановіть з’єднання Bluetooth за 
допомогою пристрою Bluetooth.

4 Розпочніть відтворення на пристрої 
Bluetooth.
Примітка
	Якщо вихідний пристрій обладнано функціями 

підсилення низьких частот або еквалайзера, 
вимкніть їх. Якщо ці функції ввімкнено, звук 
може спотворюватися.

5 Відрегулюйте гучність.
Встановіть помірний рівень гучності пристрою 
Bluetooth та натискайте кнопки VOL –/+ на системі.
Поради
	Можна налаштовувати гучність системи через 

пристрій Bluetooth, який підтримує AVRCP 
(Audio/Visual Remote Control Profile — профіль 
дистанційного управління аудіо- та 
відеопристроями) VOLUME UP/DOWN. Щоб 
отримати докладну інформацію, зверніться до 
інструкції з експлуатації, яка додається до 
пристрою.

	Можливість керування гучністю системи за 
допомогою пристрою залежить від його 
технічних характеристик.

Примітка
	Індикатор POWER (зелений) тричі блимне, якщо 

встановлено мінімальне або максимальне 
значення гучності.

Примітки
	У наведених нижче випадках доведеться знову 

встановити з’єднання Bluetooth.
– Не вмикається живлення системи.
– Не вмикається живлення пристрою Bluetooth, або 

функцію Bluetooth вимкнено.
– Не встановлено з’єднання Bluetooth.

	Якщо звук із пристрою Bluetooth відтворюється 
через з’єднання Bluetooth (коли одночасно 
підсвічуються індикатор POWER (зелений) та 
індикатор  (BLUETOOTH) (синій)), звук із 
пристрою, підключеного до гнізда AUDIO IN почути 
неможливо. Натисніть кнопку AUDIO IN, щоб 
прослуховувати звук із пристрою, підключеного до 
гнізда AUDIO IN.

	Якщо відтворюється звук із більш ніж двох 
пристроїв, з якими створено пару, буде чутно лише 
один із цих пристроїв.

Завершення прослуховування
Завершіть з’єднання Bluetooth будь-яким із наведених 
нижче способів.
	Завершіть з’єднання за допомогою пристрою 
Bluetooth. Щоб отримати докладну інформацію, 
зверніться до інструкції з експлуатації, яка 
додається до пристрою.

	Вимкніть пристрій Bluetooth.
	Вимкніть систему.

Індикації функції Bluetooth

Стан Індикатор  
(BLUETOOTH) 
(синій)

Створення пари із 
пристроєм

Швидко блимає

Пошук пристрою Блимає

Встановлення з’єднання з 
пристроєм

Спалахує

Увімкнення функції 
очікування Bluetooth

Повільно блимає*

Вимкнення функції 
очікування Bluetooth

Вимк

Отримання аудіосигналу з 
гнізда AUDIO IN.

Вимк

* Навіть коли функцію очікування Bluetooth 
увімкнено, індикатор буде вимкнено, якщо немає 
інформації про створення пари.

Експлуатація

Функції деталей
Кнопка /
Увімкнення та вимкнення системи. Індикатор POWER 
(зелений) спалахне, якщо систему ввімкнено.

Кнопка VOL (гучність) −/+
Регулювання гучності.
Індикатор POWER (зелений) тричі блимне, якщо 
встановлено мінімальне або максимальне значення 
гучності.

Кнопка BOOST
Натисніть, щоб отримати ефект підсилених низьких 
частот. Засвітиться індикатор BOOST (жовтий). Щоб 
вимкнути цей ефект, знову натисніть кнопку 
(індикатор вимкнеться).
За промовчанням функція ввімкнена. Вимкніть її, 
якщо потрібно.

Кнопка BLUETOOTH PAIRING
Натисніть, щоб скористатися з’єднанням Bluetooth або 
створити пару з пристроєм Bluetooth.
В залежності від статусу з’єднання індикатор  
(BLUETOOTH) (синій) світиться або блимає. Для 
отримання детальнішої інформації про зразки 
миготіння індикатора  (BLUETOOTH) (синього) див. 
розділ «Індикації функції Bluetooth» цієї інструкції з 
експлуатації.

Кнопка AUDIO IN
Натисніть, щоб отримувати аудіосигнал із гнізда 
AUDIO IN. Спалахне індикатор AUDIO IN (жовтий).

Гніздо AUDIO IN
Підключення до гнізда навушників комп’ютера, 
портативного аудіопристрою тощо.

Гніздо DC IN 13V
Підключення адаптера змінного струму (додається).

Гніздо USB
Заряджання пристрою, підключеного до системи за 
допомогою кабелю USB. Це гніздо використовується 
виключно для заряджання підключеного пристрою. 
Через це гніздо неможливо передавати аудіосигнал 
тощо.

Характеристики
Ця бездротова акустична система використовує 
бездротову технологію Bluetooth.
	Насолоджуйтеся музикою без зайвих дротів за 

допомогою музичних плеєрів, мобільних телефонів 
та комп’ютерів із підтримкою Bluetooth та 
стереозвуку.*

	Bluetooth версії 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate —
підвищена швидкість передачі даних) забезпечує 
вищу якість відтворення аудіозаписів із меншою 
кількістю перешкод.

	Підсилювачі з потужністю 13 Вт і технологія 
MegaBass забезпечують потужне звучання.

	Включає аналоговий вхід для безпосереднього 
підключення до музичного плеєра або іншого 
аудіопристрою.

	Екранована конструкція для використання біля 
телевізора або монітора.

	За допомогою гнізда USB цього виробу можна 
заряджати сумісні пристрої, які підтримують 
заряджання через USB, наприклад мобільні 
телефони, пристрої «WALKMAN» тощо.

Насолоджуйтеся звуком без зайвих дротів за 
допомогою бездротової технології Bluetooth
Можна насолоджуватись звуком без зайвих дротів, 
підключаючи до системи пристрої Bluetooth 
(наприклад, мобільний телефон, цифровий музичний 
плеєр, а також цифровий музичний плеєр, 
приєднаний до передавача Bluetooth або персональний 
комп’ютер)*. Система приймає від вихідного 
пристрою стереофонічні аудіосигнали.

Пристрій Bluetooth.

Використання функції очікування 
Bluetooth
Використовуючи функцію очікування Bluetooth, 
можна налаштувати систему на тимчасове вимкнення 
та очікування на з’єднання Bluetooth.

1 Утримуйте кнопку BLUETOOTH PAIRING 
та натискайте кнопку / протягом більш 
2 секунд, поки система вмикається.
Система вимкнеться, а індикатор  
(BLUETOOTH) (синій) почне блимати.
Якщо буде ініційовано встановлення з’єднання 
Bluetooth, система автоматично ввімкнеться та 
встановить з’єднання.

Порада
	Можна зменшити споживання електроенергії під 

час очікування на з’єднання Bluetooth, 
використовуючи функцію очікування Bluetooth 
замість того, щоб залишати систему ввімкненою.

Примітка
	Щоб вимкнути функцію очікування Bluetooth, знову 

виконайте крок 1. (Індикатор  (BLUETOOTH) 
(синій) та система вимкнуться.)

Використання дротового 
підключення
Можна прослуховувати звук із пристрою, який 
підключено до гнізда AUDIO IN.
Примітка
	Щоб отримати докладну інформацію про 

експлуатацію пристрою, який необхідно 
підключити, зверніться до інструкції з експлуатації, 
яка додається до пристрою.

Приєднання системи

З’єднувальний кабель 
RK-G136 (додатковий 
аксесуар)

Переносний аудіопристрій, 
комп’ютер тощо.

Задня панель 
системи

До гнізда 
навушників 
(стерео міні-
гнізда)

до гнізда AUDIO IN

1 Підключіть пристрій до системи.
Підключення до гнізда стереонавушників 
Використовуйте додатковий з’єднувальний кабель 
RK-G136 та перехідний штепсель PC-234S або 
додаткові з’єднувальні кабелі RK-G136 та RK-G138.*
* Зазначені вище додаткові аксесуари можуть бути 

недоступними в деяких регіонах.

Прослуховування системи
1 Натисніть кнопку /, щоб увімкнути 

систему.
Спалахне індикатор POWER (зелений).

2 Натисніть кнопку AUDIO IN.
Примітка
	Якщо індикатор AUDIO IN (жовтий) 

увімкнений, немає потреби виконувати цей 
крок.

3 Розпочніть відтворення на вихідному 
пристрої.

4 Відрегулюйте гучність.
Встановіть помірний рівень гучності вихідного 
пристрою та натискайте кнопки VOL –/+ на 
системі.
Примітка
	Індикатор POWER (зелений) тричі блимне, якщо 

встановлено мінімальне або максимальне 
значення гучності.

5 Натисніть кнопку /, щоб вимкнути 
систему після використання.
Індикатор POWER (зелений) вимкнеться.

Примітки
	У разі підключення системи до пристрою з 

вбудованим радіо або приймачем сигнал 
радіостанцій може не прийматися, або може значно 
зменшитися чутливість.

	Якщо вихідний пристрій обладнано функціями 
підсилення низьких частот або еквалайзера, 
вимкніть їх. Якщо ці функції ввімкнено, звук може 
спотворюватися.

	Щоб переключитися на з’єднання Bluetooth, 
натисніть кнопку BLUETOOTH PAIRING.

Ініціалізація системи
Можна відновити налаштування системи за 
замовчуванням і видалити всю інформацію про 
створення пари.

1 Утримуйте кнопку BOOST та натискайте 
кнопку BLUETOOTH PAIRING протягом 
більше 5 секунд, поки система вмикається.
Індикатор POWER (зелений) блиматиме протягом 
2 секунд.

Що таке бездротова 
технологія Bluetooth?
Бездротова технологія Bluetooth — це технологія 
бездротового зв’язку на малих відстанях, яка робить 
можливою бездротову передачу даних між 
цифровими пристроями, наприклад між комп’ютером 
та цифровою камерою. Бездротова технологія 
Bluetooth працює в діапазоні 10 метрів.
Зазвичай необхідно встановлювати зв’язок між двома 
пристроями, однак деякі пристрої можна підключати 
до багатьох одночасно.
Для з’єднання не потрібно використовувати кабель, а 
також не потрібно, щоб пристрої перебували 
безпосередньо навпроти, як при використанні 
технології інфрачервоного зв’язку. Наприклад, такий 
пристрій можна використовувати у сумці або кишені.
Стандарт Bluetooth — це міжнародний стандарт, що 
підтримується та застосовується тисячами компаній в 
усьому світі.
Система передачі даних і сумісні профілі 
Bluetooth системи
Профіль — це стандартизація роботи функції для 
кожної специфікації пристрою Bluetooth. Акустична 
система підтримує описані нижче версії та профілі 
Bluetooth:
Система зв’язку:
Специфікація Bluetooth версії 2.1 + EDR*
Сумісні профілі Bluetooth:

– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – 
розширений профіль поширення аудіо) — 
передача та прийом аудіовмісту високої якості.

– AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile — 
профіль дистанційного управління аудіо- та 
відеопристроями): Регулювання гучності звуку.

* Enhanced Data Rate — підвищена швидкість 
передачі даних

Максимальний діапазон зв’язку
Використовуйте пристрої Bluetooth на відстані у межах 
10 метрів (лінія прямого бачення) від системи.
Максимальний діапазон зв’язку може скорочуватися 
за певних обставин.

– Між системою та пристроєм Bluetooth наявна 
перешкода, наприклад людина, метал або стіна.

– Поряд із системою використовується бездротовий 
мережевий пристрій.

– Поряд із системою використовується 
мікрохвильова піч.

– Поряд із системою використовується пристрій, 
який створює електромагнітне випромінювання.

Вплив інших пристроїв
Оскільки пристрої Bluetooth та бездротові мережеві 
пристрої (IEEE802.11b/g) використовують однакову 
частоту, якщо користуватися системою поруч із 
бездротовими пристроями, можуть виникати 
мікрохвильові перешкоди, в результаті яких 
зменшуватиметься швидкість зв’язку, з’являтиметься 
шум або перериватиметься з’єднання. У такому разі 
дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

– Користуйтеся системою на відстані принаймні 10 
метрів від бездротових мережевих пристроїв.

– Якщо необхідно скористатися системою на 
відстані в межах 10 метрів від бездротового 
мережевого пристрою, вимкніть його.

Вплив на інші пристрої
Випромінювані пристроєм Bluetooth мікрохвилі 
можуть негативно вплинути на роботу медичного 
електронного обладнання. У перелічених нижче 
місцях необхідно вимикати систему та пристрої 
Bluetooth, оскільки їх використання може призвести 
до нещасного випадку:

– у місцях, де наявний займистий газ, у лікарнях, 
поїздах, літаках та на автозаправках;

– поблизу автоматичних дверей і систем пожежної 
сигналізації.

Примітки
	Щоб скористатися функцією Bluetooth, пристрій 
Bluetooth та система повинні мати однакові профілі. 
Зауважте, що навіть за наявності однакового 
профілю робота пристроїв може різнитися залежно 
від технічних характеристик.

	Через особливості бездротової технології Bluetooth 
під час телефонних розмов чи прослуховування 
музики у цій системі звук відтворюється з 
незначною затримкою, порівняно зі звуком у 
пристрої Bluetooth.

	Ця система підтримує функції безпеки, які 
відповідають стандарту Bluetooth для безпечного 
з’єднання з використанням бездротової технології 
Bluetooth, однак залежно від обставин рівень 
безпеки може бути недостатнім. Використовуючи 
бездротову технологію Bluetooth, будьте обачні.

	Ми не несемо жодної відповідальності за витік 
інформації, що передається через з’єднання 
Bluetooth.

	Пристрій із функцією Bluetooth має відповідати 
стандарту Bluetooth, визначеному компанією 
Bluetooth SIG, а також мати відповідні ліцензії. 
Навіть якщо пристрій, що підключається, 
відповідає вищезгаданому стандарту Bluetooth, деякі 
пристрої можуть працювати неправильно, залежно 
від їх функцій та технічних характеристик.

	Під час використання системи, залежно від 
пристрою Bluetooth та середовища передачі даних, 
можуть виникати шуми або переривання звучання.

Гніздо USB *

Верхня частина системи

Кнопка VOL −/+

Індикатор  (BLUETOOTH)

Індикатор AUDIO IN

Бічна частина системи

Кнопка 
BOOST

Деталі й елементи керування

Кнопка BLUETOOTH 
PAIRING

Кнопка 
AUDIO IN

Задня панель системи

Кнопка /

Індикатор POWER

Індикатор BOOST

На кнопці VOL + є 
тактильна точка.

* Тільки для заряджання

Гніздо 
AUDIO IN

Гніздо  
DC IN 13V

USB
Гніздо USB
 Тип A (для заряджання акумулятора 

підключеного пристрою) (5 В, 500 мА)
Загальна інформація
Живлення
 постійний струм напругою 13 В
Номінальний рівень споживання електроенергії
 12 В
Робоча температура
 Від 5 ºC до 35 ºC
Напруга джерела живлення
 змінний струм 100 В – 240 В
Габаритні розміри (ширина/висота/товщина)
 Приблизно 145 мм × 145 мм × 145 мм
Вага Приблизно 500 г
Комплектні аксесуари
 Адаптер змінного струму (AC-E1320D1) (1)
 Шнур живлення змінного струму (1)
 Посібник з експлуатації (цей документ) (1)

Конструкція та технічні характеристики можуть бути 
змінені без попередження.


