מדרי הפעלה מהירה
TX-SR313
אביזרי נלווי
שימוש בשלט רחוק

וודאו כי ברשותכ האביזרי הנלווי הבאי:
.1
.2
.3
.4

אנטנת FM
פנימית.
אנטנת לולאה AM
תוויות כבלי
רמקולי
שלט רחוק ושתי
סוללות )(AA/R6

הערה
לפני חיבור לכבל מתח ,חברו את כל הרמקולי ורכיבי ה  AVשלכ .

 .1חיבור הרמקולי שלכ
 2 ,1רמקולי קדמיי .
 3רמקול סנטר
 5 ,4רמקולי סראונד
 6סאבוופר
תצורת רמקולי
 5.1ערוצי 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :

1

אנא חברו  5 ,4 ,3 ,2 ,1ו  6עבור צליל סראונד 5.1

2

 .2חיבור הרכיבי שלכ
חיבור רכיבי ע HDMI

הרכיבי המחוברי באמצעות כל מסו ) GAME ,BD/DVDוכולי( ניתני לבחירה ע לחצני
ברירת הקלט בעלי אותו הש על הפאנל הקדמי .שימו לב כי נית לשנות הקצאות ברירת מחדל
אלו .לפרטי ,אנא פנו אל מדרי ההפעלה.


האזנה לאודיו מהטלוויזיה )אופציונאלי(
בעת שימוש בטלוויזיה התומכת בערו!
החזרת אודיו ,ה אות האודיו והוידיאו
מהרסיבר וה פלט האודיו מהטלוויזיה
נישאי לשני הכיווני בכבל  HDMIאחד

בחרו בחיבור אודיו התוא לטלוויזיה
שלכ )ללא ערו! אודיו חוזר(

3

חיבור רכיבי ללא HDMI

מידע לגבי תוכ הנייד מוצג )מוצגות רשימות( על גבי המס  ,ובאפשרותכ לשלוט בתוכ בזמ
צפייה במס הטלוויזיה.
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 .3הפעלה ופעולות בסיסיות

 1הפעילו את הרסיבר
 2בחרו את מקור הקלט
 3החלו נגינה ברכיב המקור
 4כוונו את עוצמת השמע
 5בחרו מצב האזנה
תהנו!
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 .4שימוש בממשק הגדרות המשתמש
התפריטי על גבי המס מופיעי רק על גבי טלוויזיה המחוברת ליציאת  .HDMI OUTא
הטלוויזיה שלכ מחוברת ליציאות וידיאו אחרות ,השתמשו בתצוגת הרסיבר בעת שינוי
ההגדרות.
טיפ


א התפריט אינו מופיע ,וודאו כי הקלט החיצוני המתאי נבחר על גבי הטלוויזיה
שלכ.
תפריט ההגדרות
תפריט ההגדרות מספק הגדרות נוספות הכוללות
הגדרות למשתמשי מתקדמי .כל ההגדרות
מאורגנות במבנה ידידותי למשתמש ,המופיע על פני

תפריט הבית )(Home
תפריט הבית מספק לכ גישה מהירה לתפריטי
המשמשי לעיתי קרובות .תפריט זה מאפשר לכ
לשנות את ההגדרות ולצפות במידע הנוכחי.


הפעלת תפריט הבית



ניווט בתפריטי



Input
באפשרותכ לבחור את מקור הקלט תו
צפייה במידע הקשור אליו.
Audio
באפשרותכ לשנות מגוו הגדרות אודיו
כגו בקרת גוו הצליל ,ועוצמות ערוצי
הסאבוופר והסנטר.
Info
באפשרותכ לצפות במידע מגוו בנוגע
למקור הקלט הנוכחי שנבחר.
Listening Mode
באפשרותכ לבחור את מצבי ההאזנה
המקובצי בקטגוריות.
סגירת התפריט

כל מס הטלוויזיה.










פתיחת תפריט ההגדרות



ניווט בתפריטי



חזרה לתפריט הראשי



סגירת התפריט

הערה
נית לבצע הלי זה ג על גבי הרסיבר תו שימוש
בלחצ  ,SETUPלחצני החצי ולחצ .ENTER
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 .5הכרת הרסיבר שלכ
פאנל קדמי

כל לחצ ברירת קלט ) GAME ,BD/DVDוכולי( בוחר מסו קלט ע אותו הש בפאנל האחורי.
שימו לב כי נית לשנות הקצאות ברירת מחדל אלו .לפרטי ,אנא פנו למדרי ההפעלה.
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14
.15

העברת הרסיבר למצב הפעלה או המתנה.
מאיר כשפונקצית HDMI through
מופעלת.
באפשרותכ להשתמש בשתי מערכות של
רמקולי קדמיי ע הרסיברSpeakers .
 Aמיועדת לנגינה של עד ל&  5.1ערוצי
בחדר המרכזי ,ו&  Speaker Bלהשמעת
סטריאו  2ערוצי בחדר אחר.
חייש השלט מקבל אותות מהשלט רחוק.
בחירת מצבי ההאזנה.
מציג מיידע מגוו.
)לא קיי בדג זה(.
אחסו תחנת הרדיו שנבחרה בזיכרו.
בחירת מצב הכיוו האוטומטי או הידני.
הצגת מידע מגוו בנוגע למקור הקלט
שנבחר.
גישה לתפריטי ההגדרות.
בעת בחירה במקור  AMאו  ,FMלחצני
 TUNINGמשמשי לכיוו המקלט ,ו&
 PRESETמשמשי לבחירת תחנות
רדיו מהזיכרו.
בעת שימוש ע התפריטי על גבי מס
הטלוויזיה ,ה פועלי כלחצני סמ
לבחירת והגדרת פריטי ENTER .משמש
ג הוא ע התפריטי על גבי המס .

.16
.17
.18
.19
.20
.21
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חזרה לתפריט הקוד.
כיוו עוצמת השמע.
פונקצית  Music Optimizerמעצימה את
איכות הצליל עבור קבצי מוזיקה דחוסי.
חיבור זוג אזניות סטריאופוניות סטנדרטי.
כיוו גוו הצליל.
בחירת מקור קלט.
חיבור מצלמה או רכיב דומה לנגינת
אודיו/וידיאו.
חיבור כרטיס  USBנייד או נג נייד לנגינת
קבצי מוזיקה.
 :RT/PTY/TPמשמשי עבור ) RDSמערכת
נתוני רדיו( RDS .פועל רק באזורי בה
שידורי  RDSזמיני.

שלט רחוק
כדי לשלוט ברסיבר ,לחצו על  RECEIVERלבחירת
מצב האזנה רסיבר.
 .1העברת הרסיבר למצב הפעלה או המתנה.
 .2בחירת מצבי השלט רחוק או מקורות הקלט.
 .3כיוו הבס והטרבל.
 .4בחירת מערכת רמקולי  Aו& .B
 .5בחירת וכיוו ההגדרות.
 .6גישה לתפריטי הגדרות.
 .7בחירת מצבי האזנה.
 .8כיוו בהירות התצוגה.
 .9הצגת מידע מגוו בנוגע למקור הקלט שנבחר.
 .10השתקת או ביטול השתקת הרסיבר.
 .11כיוו עוצמת השמע.
 .12חזרה לתפריט הקוד.
 .13גישה לתפריט הבית ).(HOME
 .14משמש לפונקצית שינה.

 .6פתרו' בעיות
לא נית' להפעיל את הרסיבר
וודאו כי כבל המתח מחובר כראוי לשקע החשמל.
הרסיבר נכבה באופ' פתאומי
הרסיבר ייכנס אוטומטית למצב המתנה
כשפונקצית  Auto Standbyמופעלת.
אי' כל צליל ,או שהוא מאוד חלש.
וודאו כי המקור המקורי המתאי נבחר.
אי' תמונה
וודאו כי חיבור הוידיאו מוכנס עד הסו.

א אינכ מצליחי לפתור בעיה בעצמכ ,נסו לאתחל את הרסיבר לפני פנייה לסוכ
אונקיו המקומי.
כדי לאתחל את הרסיבר להגדרות ברירת המחדל שלו ,הפעילו אותו ,ובזמ שאת
לוחצי על לחצ  VCR/DVRלחצו על לחצ  .ON/STANDBYבתצוגת הרסיבר יופיע ""Clear
והרסיבר ייכנס למצב המתנה.

שימו לב כי אתחול הרסיבר ימחק את תחנות הרדיו שהכנסת לזיכרו ואת ההגדרות
האישיות שלכ.

טופ אודיו בע"מ ,משכית  ,32הרצלייה פיתוח 46733 ,טל' 1700701009 :פקס 09&9505248 :מיילsales@topaudio.co.il :

www.topaudio.co.il
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