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VÝSTRAHA

Neinstalujte reproduktory do stísněného prostoru, 
například do knihovny nebo vestavěné skříně.

Kvůli omezení rizika požáru nezakrývejte větrací 
otvory reproduktorů novinami, ubrusy, závěsy apod. 
Nevystavujte reproduktory otevřenému ohni 
(například zapálené svíčky).

Kvůli omezení rizika požáru a úrazu elektřinou 
nevystavujte reproduktory kapající ani stříkající vodě 
a nepokládejte na reproduktory nádoby s tekutinami, 
například vázy apod.

Napájecí adaptér není odpojen od elektrické sítě, 
dokud je připojen k elektrické zásuvce, a to i v 
případě, že jsou reproduktory vypnuté.

Síťová zástrčka napájecího adaptéru slouží k 
odpojení adaptéru od zásuvky, proto ji zapojte do 
snadno přístupné elektrické zásuvky. Pokud si na ní 
všimnete čehokoli nenormálního, okamžitě ji odpojte 
od elektrické zásuvky.

Nevystavujte baterie ani zařízení, ve kterých jsou 
instalované baterie, příliš velkému teplu, například ze 
slunečního světla nebo ohně.

Neumísťujte tento produkt blízko 
lékařských přístrojů.
Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, 
které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty 
s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě 
hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. 
Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto 
lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý 
z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem 
předtím, než budete používat tento produkt.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Pro reproduktory
Typový štítek se nachází na spodní straně 
reproduktorů.

Pro napájecí adaptér
Štítky s modelovým a sériovým číslem napájecího 
adaptéru se nachází na spodní straně napájecího 
adaptéru.

• Nedemontujte, neotevírejte ani nerozřezávejte 
sekundární články ani baterie.

• Pokud vytéká článek, zabraňte kontaktu tekutiny s 
pokožkou a očima. 
Pokud ke kontaktu dojde, omyjte zasaženou oblast 
velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou 
pomoc.

• Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je určena 
přímo k použití se zařízením.

• Před použitím je nutné nabít sekundární články a 
baterie. 
Vždy používejte správnou nabíječku a řiďte se 
pokyny pro nabíjení od výrobce a v příručce.

• Po dlouhodobějším skladování může být kvůli 
zajištění maximálního výkonu nutné baterie 
několikrát nabít a vybít.

• Zajistěte řádnou likvidaci.
• Uschovejte původní dokumentaci k produktu pro 

budoucí použití.

• Nevystavujte baterie (sada baterií nebo instalované 
baterie) po delší dobu příliš velkému teplu, 
například ze slunečního světla, ohně apod.

• Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám. 
Mohlo by dojít k přehřátí a tepelnému lavinovému 
jevu.

Pro zákazníky v Evropě

Oznámení pro zákazníky: následující 
informace platí jen pro zařízení prodávaná 
v zemích, které uplatňují směrnice EU,  
a/nebo ve Spojeném království, které 
uplatňuje příslušné zákonné požadavky

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v 
zastoupení společností Sony Corporation.

Dovozce do EU a do Spojeného království: Sony 
Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických 
požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské 
unie je třeba adresovat na zplnomocněného 
zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van 
Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, 
Belgie.
Dotazy týkající se dovozce do Spojeného království 
nebo technických požadavků na výrobky ve 
Spojeném království je třeba adresovat na 
zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Europe 
B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 
0XW, Spojené království.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení 
splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici 
na následující internetové adrese: 
https://compliance.sony.eu

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení 
splňuje příslušné zákonné požadavky Spojeného 
království.
Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na 
následující internetové adrese: 
https://compliance.sony.co.uk

Pro toto rádiové zařízení platí v zemích BE, BG, CZ, 
DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, 
NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, 
CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR následující 
omezení provozu nebo požadavky na autorizaci 
použití:
Pásmo 5 150–5 350 MHz lze využívat pouze uvnitř 
budov.

Likvidace nepotřebných 
baterií a elektrického nebo 
elektronického zařízení 
(platí v Evropské unii a 
dalších státech uplatňujících 
oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo 
obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se 
nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. 
Symbol, který se nachází na určitých typech baterii, 
může být kombinován s chemickou značkou. 
Chemická značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud 
baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Správným 
nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a 
bateriemi pomůžete zabránit možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž 
by mohlo docházet v případech nevhodného 
zacházení. Recyklace materiálů pomůže ochránit 
přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů 
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje 
trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby 
takovouto baterii vyměnil pouze kvalifikovaný 
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně 
naloženo, předejte výrobky, kterým končí životnost, 
na příslušné místo určené ke sběru elektrických a 
elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. V 
případě, že jde o ostatní baterie, nahlédněte do části 
návodu, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z 
výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci 
na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace 
o recyklaci tohoto výrobku či baterie kontaktujte 
místní obecní úřad, podnik pro likvidaci domovních 
odpadů nebo prodejnu, ve které jste výrobek nebo 
baterii zakoupili.

Toto zařízení je nutné instalovat a používat tak, aby 
byl zachován 20 cm odstup vysílače od lidského těla.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost
• Pokud do zadního reproduktoru spadne nějaký předmět 

nebo pokud do něj vnikne tekutina, před dalším 
používáním zadní reproduktor odpojte a nechte jej 
zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem.

• Nelezte na zadní reproduktor, protože byste mohli 
spadnout a zranit se, případně poškodit zadní reproduktor.

O napájecím adaptéru
Používejte pouze dodaný napájecí adaptér. Nepoužívejte 
žádný jiný napájecí adaptér, aby nedošlo k poškození 
jednotky.

Zdroje napájení
• Než začnete zadní reproduktor používat, zkontrolujte, zda 

provozní napětí odpovídá místnímu zdroji napájení. 
Provozní napětí je uvedeno na typovém štítku na spodní 
straně zadního reproduktoru.

• Pokud zadní reproduktor nebudete delší dobu používat, 
odpojte jej od elektrické zásuvky. Při odpojování 
napájecího kabelu uchopte samotnou zástrčku, nikdy 
netahejte za kabel.

• Kvůli bezpečnosti je jeden kolík zástrčky širší než druhý 
a zástrčku je tak možné do zásuvky zastrčit jen jedním 
způsobem. Pokud zástrčku nemůžete do zásuvky zcela 
zasunout, obraťte se na svého prodejce.

• Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze 
kvalifikovaný servis.

Tvorba tepla
• Zadní reproduktor se během provozu zahřívá, nejedná se 

ovšem o poruchu. Pokud budete tento zadní reproduktor 
po delší dobu používat při vysoké hlasitosti, jeho teplota 
v zadní a spodní části výrazně vzroste. Nedotýkejte se 
zadního reproduktoru, abyste se nepopálili.

Umístění
• Neumisťujte zadní reproduktor do blízkosti zdrojů tepla ani 

na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné 
prašnosti nebo mechanickým otřesům.

• Neumisťujte do blízkosti zadního reproduktoru jiné kovové 
předměty než televizor. Bezdrátové funkce mohou být 
nestabilní.

• Pokud zadní reproduktor používáte v kombinaci 
s televizorem, videopřehrávačem nebo kazetovým 
přehrávačem, může se objevovat šum a může tím také 
utrpět kvalita obrazu. V takovém případě umístěte zadní 
reproduktor dále od televizoru, videopřehrávače nebo 
kazetového přehrávače.

• Při umístění zadního reproduktoru na povrch se speciální 
povrchovou úpravou (například vosk, olej, leštěnka apod.) 
buďte opatrní, může dojít ke vzniku skvrn nebo k 
vyblednutí barev povrchu.

• Reproduktory tohoto zadního reproduktoru nejsou 
magneticky stíněny. Nepokládejte na zadní reproduktor ani 
do jeho blízkosti magnetické karty.

Pokud dochází k nesprávnému 
zobrazování barev na obrazovce 
nedalekého televizoru
U určitých typů televizorů se mohou objevovat nesprávné 
barvy.

Čištění
Zadní reproduktor čistěte měkkým, suchým hadříkem. 
Nepoužívejte zdrsněné houbičky, mycí prášek ani 
rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Ostatní
• Za vysoké teploty se může kvůli ochraně baterie zastavit 

nabíjení nebo se může snížit hlasitost.
• Pokud zadní reproduktor nebudete delší dobu používat, 

jednou za 6 měsíců zcela nabijte baterii, aby si zachovala 
své vlastnosti.

• Pokud se výrazně zkrátí doba, po kterou lze vestavěnou 
baterii používat, může být nabíjecí vestavěná baterie na 
konci životnosti.

Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy týkající se 
zadního reproduktoru, obraťte se na nejbližšího prodejce 
značky Sony.

Informace o 
kompatibilních modelech 
pro zadní reproduktor
Zadní reproduktor SA-RS5 funguje pouze s 
uvedeným modelem. Informace o kompatibilních 
modelech naleznete na webových stránkách Sony.
V tomto návodu k použití jsou popsány postupy pro 
reproduktory použité s kompatibilním modelem 
HT-A7000.

Poznámka
V závislosti na připojeném zařízení může být nutné 
aktualizovat software. Pokud chcete aktualizovat 
zadní reproduktor, je nutné jej připojit k elektrické 
zásuvce pomocí napájecího adaptéru (součást 
balení). Podrobné informace o aktualizaci naleznete 
v návodu k použití kompatibilního modelu.

Díly a ovládací prvky

Vrchní, přední a spodní strana

 Tlačítko  (napájení)
Zapnutí nebo vypnutí zadního reproduktoru. 

	Reproduktor otočený nahoru
Vydává zvuk směrem nahoru.

 Tlačítko OPTIMIZE
Můžete provést funkci Sound Field Optimization 
připojeného zařízení. Když jsou zapnuté oba zadní 
reproduktory, můžete provést funkci Sound Field 
Optimization stisknutím tlačítka OPTIMIZE na 
jednom ze zadních reproduktorů, a to bez použití 
připojeného zařízení.
V závislosti na stavu připojeného zařízení se 
funkce Sound Field Optimization nemusí provést.
Tato funkce je k dispozici pouze s určitými modely. 
Informace o kompatibilních modelech naleznete 
na webových stránkách Sony.

	Indikátor napájení
 – Pomalu bliká (zeleně): Zadní reproduktor se 
snaží automaticky připojit ke kompatibilnímu 
modelu.
 – Svítí (zeleně): Zadní reproduktor je připojen ke 
kompatibilnímu modelu.
 – Bliká opakovaně dvakrát (zeleně): Zadní 
reproduktor se snaží manuálně připojit ke 
kompatibilnímu modelu.
 – Bliká/svítí (oranžově): Aktualizuje se software.
 – Svítí (červeně): Zadní reproduktor je v 
pohotovostním režimu.
 – Nesvítí: Zadní reproduktor je vypnutý.

	Indikátory baterie
Během nabíjení 
 – Pomalé blikání: Vestavěná baterie se nabíjí.
 – Nesvítí: Nabíjení je dokončeno.

Během používání (bez připojeného napájecího 
zdroje)
 – Svítí: Je znázorněno zbývající napětí baterie.
 – Bliká indikátor zcela vlevo: Zbývající napětí 
baterie je nízké. Nabijte vestavěnou baterii.

	Tlačítko LINK
	Držák kabelu
	Konektor DC IN

Poznámka
• Nepokládejte nic na reproduktor otočený nahoru a 

nedotýkejte se jej neopatrným způsobem. 
• Jas indikátorů napájení a baterie je 

synchronizovaný s nastavením DIMMER 
kompatibilního modelu.

Zadní část

	Otvor pro upevnění na stojan
	Otvor pro instalaci na zeď

Poznámka
Při používání otvoru pro upevnění na stojan () 
nebo otvoru pro instalaci na zeď () odloupněte 
krytku ze zadní strany reproduktoru vložením 
například plochého šroubováku do drážky na dolní 
straně krytky.

Nabíjení zadního 
reproduktoru
1 Připojte napájecí adaptér (součást balení) k 

zadnímu reproduktoru, poté připojte napájecí 
adaptér k elektrické zásuvce.

Během nabíjení indikátory baterie blikají.
Po dokončení nabíjení indikátory baterie zhasnou.

Nesvítí

Poznámka
Neodpojujte zástrčku od napájecího adaptéru a 
nepřipojujte zástrčku samostatně k elektrické 
zásuvce. Existuje riziko úrazu elektřinou nebo 
požáru.

2 Po dokončení nabíjení odpojte napájecí 
adaptér od elektrické zásuvky, potom odpojte 
napájecí adaptér od zadního reproduktoru.

Rada
Zadní reproduktor lze používat během nabíjení. V 
takovém případě může nabití vestavěné baterie trvat 
déle, než když je reproduktor vypnutý. Závisí na to 
způsobu použití. Při nabíjení se tedy doporučuje 
reproduktor vypnout. 

Instalace
Kvůli zajištění dobrého prostorového zvuku je nutné 
nainstalovat zadní reproduktory do výšky, ve které se 
při poslechu nacházejí vaše uši.

Poznámka
• Neinstalujte zadní reproduktory do police nebo 

přímo pod strop.
• Neinstalujte zadní reproduktory v nakloněné 

poloze nebo na nestabilní místo.

Instalace na polici/stojan

Na následující ilustraci je vyobrazen příklad použití 
zadních reproduktorů s kompatibilním modelem 
HT-A7000 a volitelným subwooferem.

REAR R

SA-RS5

REAR L

1 Zkontrolujte, který zadní reproduktor je pravý a 
který levý, podle štítku na spodní straně.
„REAR R“ označuje pravý reproduktor, „REAR L“ 
označuje levý reproduktor.

2 Nainstalujte zadní reproduktory za místo 
poslechu.
Nainstalujte zadní reproduktory tak, aby 
směřovaly k místu poslechu.

Poznámka
Při instalaci musí spodní strana zadního reproduktoru 
(strana se štítkem) směřovat dolů. Jiné způsoby 
instalace nejsou podporovány.

Rada
Kvůli zajištění dobrého prostorového zvuku je nutné 
provést funkci Sound Field Optimization nebo 
nastavení vzdálenosti reproduktorů. Funkce/postup 
se liší v závislosti na kompatibilním modelu. Další 
informace naleznete v návodu k použití nebo 
uživatelské příručce ke kompatibilnímu modelu.

Instalace na zeď

Na následující ilustraci je vyobrazen příklad použití 
zadních reproduktorů s kompatibilním modelem 
HT-A7000 a volitelným subwooferem.

REAR R

SA-RS5

REAR L

Poznámka
• Nechte instalaci provést prodejcem značky Sony 

nebo dodavatelem s licencí, během instalace 
věnujte obzvláštní pozornost bezpečnosti.

• Společnost Sony neponese zodpovědnost za 
nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, 
nedostatečnou pevností stěny, nesprávnou 
montáží šroubů nebo přírodní katastrofou apod.

1 Připravte si šroub (není součástí balení), který 
je vhodný pro otvor pro instalaci na zeď na 
zadní straně reproduktorů.

4 mm

Více než 30 mm

Otvor pro instalaci na zeď na zadní 
straně zadního reproduktoru

5 mm

10 mm

2 Rozhodněte, kam na zeď chcete reproduktor 
umístit, a zašroubujte tam šroub.

Přibližně 
7,5 mm

3 Odloupněte krytku ze zadní strany 
reproduktoru vložením například plochého 
šroubováku do drážky na dolní straně krytky.

Krytka

4 Pověste reproduktor na šroub za otvor pro 
instalaci na zeď.
Zkontrolujte štítky na spodní straně reproduktorů.
„REAR R“ označuje pravý reproduktor, „REAR L“ 
označuje levý reproduktor.

5 Při instalaci zadního reproduktoru na zeď s 
připojeným napájecím adaptérem uchyťte 
kabel napájecího adaptéru v držáku kabelu na 
spodní straně zadního reproduktoru.

Držák 
kabelu

Kabel napájecího adaptéru

Poznámka
• Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které 

jsou vhodné pro materiál a sílu dané stěny. 
Sádrokartonové stěny jsou obzvláště křehké, proto 
šrouby řádně připevněte do profilu pod stěnou. 
Nainstalujte reproduktory na pevnou zeď a ujistěte 
se, že jsou pravý a levý reproduktor ve stejné výšce.

• Krytku odloupnutou v kroku 3 uschovejte, abyste ji 
mohli použít, když zadní reproduktor nebude 
instalován na zeď.

Rada
Kabel napájecího adaptéru můžete složit pomocí 
vodítka pro kabel (součást balení). 
Kabel a DC zástrčku napájecího adaptéru složte ve 
vodítku pro kabel, vodítko pro kabel upevněte ke 
spodní straně zadního reproduktoru, přičemž 
zástrčku zapojte do konektoru DC IN, potom kabel 
uchyťte v držáku kabelu.

Vodítko pro kabel

Pohled shora na spodní stranu zadního 
reproduktoru 

Kabel a DC zástrčka 
napájecího 
adaptéru

Držák kabelu

• Při použití vodítka pro kabel zatlačte kabel 
napájecího adaptéru hluboko do vodítka, aby tam 
dobře držel.

• Pokud chcete stisknout tlačítko LINK na spodní 
straně zadního reproduktoru, vyndejte vodítko pro 
kabel.

• Při vyndávání vodítka pro kabel vyndejte kabel z 
držáku kabelu, potom vodítko pro kabel vytáhněte 
zasunutím prstů do otvorů.

Otvory

Připojení

Indikátor napájení 
(zelený)

 (napájení)

Indikátory baterie

Rada
Pokud instalujete také volitelný subwoofer, můžete 
jej s kompatibilními modely spojit následujícím 
způsobem.

1 Zapněte kompatibilní model.

2 Stisknutím  (napájení) zapněte zadní 
reproduktor.
Když se zadní reproduktor zapne, indikátor 
napájení svítí nebo bliká.
Zapněte levý i pravý zadní reproduktor. 
Zadní reproduktor lze používat během nabíjení.

3 Zkontrolujte, že indikátory napájení na zadních 
reproduktorech svítí zeleně.
Když indikátory napájení svítí zeleně, je navázáno 
spojení mezi zadními reproduktory a 
kompatibilním modelem.
Pokud spojení není navázáno, připojte zadní 
reproduktory ke kompatibilnímu modelu 
manuálně. Podrobnosti naleznete v části „Když 
spojení není navázáno automaticky“.

Poznámka
Pokud je kompatibilní model v pohotovostním 
režimu, když k zadnímu reproduktoru není připojen 
napájecí adaptér, zadní reproduktor se po 5 minutách 
automaticky vypne. Pokud chcete zadní reproduktory 
používat, zapněte levý i pravý zadní reproduktor.

Když spojení není navázáno 
automaticky

Pokud se zadní reproduktory ke kompatibilnímu 
modelu nepřipojily automaticky nebo pokud 
používáte více kompatibilních modelů a chcete 
nastavit kompatibilní model, který se připojí k zadním 
reproduktorům, proveďte manuální připojení.
Následující postup je popsán pro zadní reproduktory 
použité s kompatibilním modelem HT-A7000. Při 
tomto postupu použijte dálkové ovládání dodané s 
kompatibilním modelem HT-A7000.
Pokud používáte jiné kompatibilní modely, vyhledejte 
informace v návodu k použití.

1 Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se objeví hlavní nabídka.

2 Vyberte v hlavní nabídce  [Setup] - 
[Advanced Settings].

3 Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker 
Settings] - [Start manual linking].
Na televizní obrazovce se objeví obrazovka [Start 
manual linking].

4 Stiskněte tlačítko LINK na zadním reproduktoru.

LINK

Indikátor napájení na zadním reproduktoru po 
stisknutí tlačítka LINK bliká opakovaně dvakrát 
zelenou barvou.

5 Vyberte [Start].
Bude zahájeno manuální připojení.
Na televizní obrazovce se objeví postup 
připojování.
Pokud chcete manuální připojení zrušit, vyberte 
možnost [Cancel].

6 Když [Rear Speaker (R)] a [Rear Speaker (L)] 
zobrazují [Connected], vyberte [Finish].

7 Stiskněte tlačítko  (enter).
Spojení je navázáno a indikátor napájení na 
zadních reproduktorech svítí zeleně.

Poznámka
• Když použijete funkci [Start manual linking], 

položka [Link mode] v části [Wireless Speaker 
Settings] se automaticky nastaví na hodnotu 
[Manual].

• Ke kompatibilnímu modelu se připojí jen zadní 
reproduktory, pro které se v kroku 6 zobrazilo 
[Connected]. Pokud spojení se zadními 
reproduktory nelze navázat, proveďte manuální 
připojení znovu.

Když je bezdrátový přenos nestabilní

Pokud používáte více bezdrátových systémů, 
například bezdrátovou síť LAN, bezdrátový signál 
může být nestabilní. V takovém případě lze kvalitu 
přenosu zlepšit změnou následujícího nastavení.
Následující postup je popsán pro zadní reproduktory 
použité s kompatibilním modelem HT-A7000. Při 
tomto postupu použijte dálkové ovládání dodané s 
kompatibilním modelem HT-A7000.
Pokud používáte jiné kompatibilní modely, vyhledejte 
informace v návodu k použití.

1 Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se objeví hlavní nabídka.

2 Vyberte v hlavní nabídce  [Setup] - 
[Advanced Settings]. 

3 Vyberte [Speaker Settings] - [Wireless Speaker 
Settings] - [RF Channel].

4 Vyberte požadované nastavení.
 • [On] (výchozí nastavení): Za normálních 
okolností vyberte tuto možnost. Kompatibilní 
model automaticky vybere lepší kanál pro 
přenos. Toto je silnější režim pro bezdrátové 
rušení.

 • [Off]: Kompatibilní model vybere kanál z 
omezeného frekvenčního pásma, aby 
nedocházelo k rušení bezdrátového připojení 
externími vlivy. Pokud při používání nastavení 
[On] dochází k výpadkům zvuku, výběr 
nastavení [Off] může situaci zlepšit.

Poznámka
• Při změně nastavení [RF Channel] z [Off] na [On] 

může trvat 1 minutu, než bude připojení znovu 
navázáno.

• V závislosti na zemi/oblasti zakoupení některé 
kompatibilní modely nemusí toto nastavení 
splňovat.

Řešení problémů
Pokud se během používání zadních reproduktorů 
objeví některé z těchto problémů, pokuste se nejprve 
problém napravit prostřednictvím tohoto průvodce 
řešením problémů, až poté si vyžádejte opravu. 
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího 
prodejce značky Sony.
Pokud vyžadujete opravu, přineste zadní 
reproduktory, kompatibilní model a volitelný 
subwoofer, a to i v případě, že se zdá, že existuje 
problém pouze s jedním z nich.
Následující řešení jsou popsána pro reproduktory 
použité s kompatibilním modelem HT-A7000.
Pokud používáte jiné kompatibilní modely, vyhledejte 
informace v návodu k použití.

Ze zadních reproduktorů nevychází žádný zvuk.

	q Zkontrolujte, že je řádně připojen napájecí adaptér 
nebo že je nabitá vestavěná baterie.
	q Pokud indikátor napájení na zadním reproduktoru 
nesvítí, postupujte následujícím způsobem.
 – Zkontrolujte, že je řádně připojen napájecí 
adaptér nebo že je nabitá vestavěná baterie.
 – Zapněte napájení stisknutím tlačítka  (napájení) 
na zadním reproduktoru.

	q Pokud indikátor napájení na zadním reproduktoru 
pomalu bliká zeleně nebo svítí červeně, postupujte 
následujícím způsobem.
 – Přemístěte zadní reproduktor do blízkosti 
kompatibilního modelu, aby se indikátor 
napájení na zadním reproduktoru rozsvítil zeleně.
 – Postupujte podle pokynů v části „Když spojení 
není navázáno automaticky“.

Pokračování na zadní straně

https://compliance.sony.eu
https://compliance.sony.co.uk


 – Zkontrolujte stav bezdrátového připojení. Další 
informace naleznete v návodu k použití 
kompatibilního modelu.

	q Hlasitost zadních reproduktorů můžete zvýšit 
stisknutím tlačítka REAR  (hlasitost zadních 
reproduktorů) + na dálkovém ovládání 
kompatibilního modelu.
	q Při změně nastavení [RF Channel] kompatibilního 
modelu z [Off] na [On] může trvat 1 minutu, než 
bude zvuk reprodukován.
	q Pokud indikátor napájení na zadním reproduktoru 
červeně bliká, odpojte napájecí adaptér od 
elektrické zásuvky, stisknutím  (napájení) zadní 
reproduktor vypněte, napájecí adaptér znovu 
připojte k elektrické zásuvce a potom zadní 
reproduktor znovu zapněte.
	q V závislosti na zdroji zvuku nebo zvukovém poli ze 
zadního reproduktoru nemusí vycházet zvuk. Další 
informace naleznete v návodu k použití nebo 
uživatelské příručce ke kompatibilnímu modelu.

Zvuk vypadává nebo obsahuje šum.

	q Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které vytváří 
elektromagnetické vlny, například zařízení 
využívající bezdrátové sítě LAN nebo zapnutá 
mikrovlnná trouba, umístěte zadní reproduktory a 
kompatibilní model dále od takového zařízení.
	q Pokud se mezi kompatibilním modelem a zadními 
reproduktory nachází překážka, přemístěte ji nebo 
ji odstraňte.
	q Umístěte kompatibilní model a zadní reproduktory 
co nejblíže k sobě.
	q V televizoru nebo přehrávači disků Blu-ray 
přepněte připojení k síti z bezdrátového na 
kabelové.

Zadní reproduktor nelze nabít.

	q V extrémně chladném nebo teplém prostředí se 
nabíjení z bezpečnostních důvodů ukončí. Nabíjení 
zadního reproduktoru se ukončí také v případě, že 
nabíjení trvá dlouhou dobu. Tyto potíže lze vyřešit 
odpojením napájecího adaptéru a jeho opětovným 
připojením při dodržení provozní teploty 5 °C až 
35 °C.

Z některých reproduktorů nevychází zvuk.

	q V závislosti na zdroji zvuku, zvukovém poli nebo 
kompatibilním modelu z některých reproduktorů 
nemusí vycházet zvuk. Další informace naleznete v 
návodu k použití nebo uživatelské příručce ke 
kompatibilnímu modelu.

Funkce Sound Field Optimization se nezdařila.

	q Je možné, že reproduktory nejsou správně 
umístěny. Zkontrolujte místo instalace dvou 
reproduktorů podle štítků na jejich spodní straně a 
nainstalujte reproduktory na správné místo.
	q Nainstalujte reproduktory do vzpřímené polohy 
tak, aby štítky na spodní straně reproduktoru 
směřovaly dolů.
 – Pokud je reproduktor nainstalován šikmo, funkci 
Sound Field Optimization nelze řádně provést.
 – Pokud je reproduktor nainstalován v nakloněné 
poloze, je nakloněný i mikrofon pro měření 
reproduktoru a zvuk pro změření vzdálenosti od 
stropu vychází šikmo. Může to být příčinou toho, 
proč se funkce Sound Field Optimization nezdařila.

	q Proveďte funkci Sound Field Optimization znovu, 
když je okolí tiché.
	q Nainstalujte reproduktory minimálně 50 cm od 
sebe. Pokud jsou reproduktory příliš blízko k sobě, 
funkci Sound Field Optimization nelze správně 
provést. 
	q Pokud jsou reproduktory nainstalovány příliš 
daleko od sebe, přemístěte je blíž k sobě. 
	q Pokud je mezi reproduktory překážka nebo je 
blokován překážkou mikrofon pro měření výstupu 
reproduktoru, funkci Sound Field Optimization 
nelze správně provést. Pokud se mezi reproduktory 
nebo před reproduktory nachází překážka, 
odstraňte ji.

Resetování zadního reproduktoru

Pokud zadní reproduktor stále nefunguje správně, 
následujícím způsobem jej resetujte.

1 Odpojte napájecí adaptér od elektrické 
zásuvky.

2 Stiskněte a po více než 10 sekund podržte 
tlačítko OPTIMIZE.
Zadní reproduktor se resetuje.

Poznámka
Po resetování zapněte zadní reproduktor stisknutím 
 (napájení) na zadním reproduktoru.

Rada
Resetování je postup, kterým se zadní reproduktor 
vynuceně vypne. Nastavení zadního reproduktoru 
bude zachováno.

Technické údaje

Sekce zesilovače
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)

Reproduktor otočený nahoru: 28 W (při 6 ohmech, 
1 kHz, 1% THD)
Výškový reproduktor: 7 W (při 6 ohmech, 10 kHz, 1% 
THD)
Basový reproduktor: 28 W (při 6 ohmech, 100 Hz, 1% 
THD)

VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Reproduktor otočený nahoru: 40 W (při 6 ohmech, 
1 kHz)
Výškový reproduktor: 10 W (při 6 ohmech, 10 kHz)
Basový reproduktor: 40 W (při 6 ohmech, 100 Hz)

Sekce předních reproduktorů
Reproduktorový systém
Dvoupásmový reproduktorový systém, pasivní typ
Hloubkový reproduktor
70 mm × 82 mm, kuželový typ
Výškový reproduktor
14 mm, typ soft dome

Sekce reproduktorů otočených nahoru
Reproduktorový systém
Celopásmový reproduktorový systém, acoustic 
suspension
Reproduktor
46 mm × 54 mm, kuželový typ

Sekce napájecího zdroje

Požadavky na napájení
DC 12 V (s dodaným napájecím adaptérem připojeným k 
zdroji napájení AC 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz) nebo 
vestavěná lithium-iontová baterie

Spotřeba energie
Zapnuto: 45,6 W (během nabíjení vestavěné baterie)
Pohotovostní režim: 1 W nebo méně
Vypnuto: 0,5 W nebo méně

Sekce napájecího adaptéru
Název nebo ochranná známka výrobce: Sony Corporation
Komerční registrační číslo: 5010401067252
Adresa: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko 
Identifikátor modelu: AC-045RS5E
Vstupní napětí: 100 V – 240 V
Vstupní frekvence AC: 50 Hz / 60 Hz
Výstupní napětí: 12,0 V DC
Výstupní proud: 3,8 A
Výstupní výkon: 45,6 W
Průměrná aktivní účinnost: 87,7 %
Účinnost při nízké zátěži (10 %): 88,6 %
Příkon bez zátěže: 0,10 W

Výdrž vestavěné baterie
Až 10 hodin (při normálním přehrávání)*1*2

Až 3 hodiny (při přehrávání s maximální hlasitostí)*1*3

Až 10 hodin*4

*1 Skutečná výdrž se může od uvedené výdrže lišit v závislosti 
na hlasitosti, zdroji hudby a způsobu použití.

*2 Změřená hodnota získaná s konkrétním zdrojem hudby, při 
připojení ke kompatibilnímu modelu HT-A7000, nastavení 
hlasitosti kompatibilního modelu HT-A7000 na 38, s 
výchozím nastavením z výroby. 

*3 Změřená hodnota získaná s konkrétním zdrojem hudby, při 
připojení ke kompatibilnímu modelu HT-A7000, nastavení 
hlasitosti kompatibilního modelu HT-A7000 na maximum, 
nastavení hlasitosti zadního reproduktoru na maximum, 
zapnutí hlasového režimu, s výchozím nastavením z 
výroby. 

*4 Změřená hodnota získaná za použití konkrétního 
zkušebního signálu a jeho přehrávání s hlasitostí 
nastavenou tak, aby byl ve vzdálenosti 1 metru od zadních 
reproduktorů dosažen akustický tlak 70 dB.

Doba nabíjení vestavěné baterie
Přibližně 4 hodiny (při použití dodaného napájecího 
adaptéru)*
(10 minut nabíjení: možnost přehrávat až 90 minut)*
* Skutečná doba nabíjení se může od uvedené doby lišit v 

závislosti na okolní teplotě a způsobu použití.

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Komunikační systém
Specifikace bezdrátového zvuku verze 4.0

Frekvenční pásmo
5 GHz

Způsob modulace
OFDM

Rádiová frekvenční pásma a maximální výstupní 
výkon

Frekvenční pásmo Maximální výstupní 
výkon

5 150 až 5 250 MHz < 18 dBm

5 250 až 5 350 MHz < 18 dBm

5 470 až 5 600 MHz < 18 dBm

5 650 až 5 725 MHz < 18 dBm

5 725 až 5 850 MHz < 13,98 dBm

Další informace

Teplota pro provoz
Mezi 5 °C a 35 °C.

Rozměry (š/v/h; přibližně)
145 mm × 250 mm × 134 mm (bez vyčnívajících částí)

Hmotnost (přibližně)
2,4 kg

Dodané položky
• Pravý zadní reproduktor (1), levý zadní reproduktor (1)
• Napájecí adaptér (AC-045RS5E) (2)
• Vodítko pro kabel (2)
• Návod k použití (1)

Důležité informace o 
softwaru
Tento výrobek obsahuje software, který podléhá 
licenci GNU General Public License („GPL“) nebo 
licenci GNU Lesser General Public License („LGPL“). 
Tyto licence stanoví, že zákazníci mají právo získat, 
upravit a dále distribuovat zdrojový kód příslušného 
softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo 
LGPL.

Informace o způsobu potvrzení licencí GPL, LGPL a 
dalších softwarových licencích obsažených v zadních 
reproduktorech naleznete v návodu k použití 
kompatibilního modelu.
Pokud používáte kompatibilní model HT-A7000, 
informace naleznete v části [Software License 
Information] v hlavní nabídce  [Setup] - [Advanced 
Settings] - [System Settings].

V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) 
můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na 
následující adrese.
V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás 
můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to 
po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední 
dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat 
prostřednictvím formuláře na následující adrese.
Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto 
informace.
https://oss.sony.net/Products/Linux/

Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy 
týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.

Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné 
známky příslušných vlastníků.

https://oss.sony.net/Products/Linux/

