מערכת סראונד רסיבר
דגם:

הוראות הפעלה בסיסיות

1

פרק  -1הכרת יחידת השלט

2

 .1לחצני בחירת איזור
להחלפה בין אזורי הפעלה הפועלים דרך השלט
 .2לחצני בחירת מקור כניסה
לבחירת מקור הכניסה אליו מחוברת המערכת

 .3לחצני דפדוף בין ערוצים
 .4כפתור "השתק"
 .5כפתור מידע
להצגת המידע הרלוונטי על גבי המסך המחובר אל המערכת
 .6לחצני הסמן
לבחירת פריטים על גבי המסך

 .7לחצן "אחורה"
להצגת המסך הקודם
 .8כפתורי מערכת
להפעלה ברקע של פלייבק
 .9לחצני בחירה חכמה
לקביעת הגדרות רישום לכל כפתור ,כגון מקור קלט,
עוצמת הקול והגדרות מצב הקול.
 .10לחצני מצב סאונד
 .11משדר אות לשלט
 .12מצב שינה
לקביעת טיימר לכיבוי המערכת
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 -2הפעלה בסיסית
 .13כפתור הדלקה
להדלקה וכיבוי של המערכת

הדלקה

 .14לחצן מצב חיסכון

•

להעברת המערכת למצב חיסכון

•

 .15לחצני עוצמת הקול
 .16לחצן אפשרויות
להצגת תפריט האפשרויות על המסך

בחירת מקור קלט

 .17לחצן בחירה

•

לבחירת הפריט הרצוי מתוך התפריט

•

 .18לחצן התקנה

לחץ על כפתור  POWERלהדלקת
המערכת
באפשרותך ללחוץ על לחצני "בחירת
מקור קלט" (מסומן) כדי להדליק -
במידה והמכשיר נמצא במצב
המתנה.

על מנת להתחיל בניגון לחץ על לחצן
בחירת מקור הקלט.
מקור הקלט הרצוי ניתן לבחירה
מהירה.

להצגת התפריט על המסך
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כוונון עוצמת הקול

השתמש בלחצני ה"ווליום" על מנת לכוונן את עוצמת הקול
•
•

טווח עוצמת הקול משתנה בהתאם לעוצמת האות והגדרת ערוצי השמע.
תוכל גם לכוונן את עוצמת הקול מכפתור ה"מאסטר" של הווליום הנמצא ביחידה המרכזית של המערכת.

כיבוי זמני של עוצמת הקול (השתק)

לחץ על כפתור "השתק " בשלט
•
•

המילה  MUTEתופיע בתצוגה וסימן מתאים יופיע על המסך.
על מנת לבטל את ההתקה לחץ על לחצני כוונון הווליום או לחילופין ללחוץ שוב על כפתור ההשתק.

נגינה ממקור שמע של נגן די.וי.די או דיסקים
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.1
.2
.3
.4

התכונן לנגינה – הדלק את המסך ,את הסאב -וופר ואת הנגן והחלף את מקור הנגינה למקור זה.
לחץ על  POWERעל מנת להדליק את המערכת
לחץ על  DVDעל מנת להחליף את מקור השמע למקור זה.
לחץ  PLAYעל מנת להתחיל בנגינת הרצועה הרצויה.

פרק  – 4ניגון מהתקן USB
ניגון קבצים המאוחסנים על גבי ההתקן
חבר את ההתקן לכניסת ה-יו.אס.בי במערכת.

•

קיימת אפשרות להאזנה
למוזיקה או צפיה בתמונות
בקבצי  JPEGהשמורים על גבי
התקן יו.אס.בי.

•

המערכת תואמת להתקני יו.
אס .בי הנתמכים בפורמט
 16FATו 32FATבלבד.

•

להלן רשימה של סוגי קבצי
אודיו/וידאו הניתנים לנגינה
במערכת זו:

לחץ "  "IPOD/USBלהחליף את מקור הקלט להתקן.

השתמשי בלחצני הדפדוף במערכת כדי לבחור
קבצים לניגון ולחץ אנטר.
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ניגון  /עצירה
דלג לרצועה הבאה
ניגון  /עצירה
דלג לרצועה הבאה
החלף לעמוד הבא

פרק  -5האזנה למוזיקה מהתקן בלוטוס'
מוזיקה השמורה על מכשירי בלוטוס דוגמת סמארטפונים ,נגני מוזיקה דיגיטליים וכו' ,ניתנת להאזנה מהמערכת
על ידי חיבור והתאמת המכשירים למערכת.
הערה:
כדי לנגן מוזיקה מהבלוטוס' עליו להיות נתמך בתדר .DP2A
להלן רשימת הלחצנים הרלווניים לנגינה דרך בלוטוס'.

נגינת מוזיקה דרך בלוטוס'
כדי להנות מהאזנה למוזיקה דרך התקן בלוטוס'  -על ההתקן להיות מותאם עם המערכת.
ברגע שההתקן מותאם פעם אחת – אין צורך לבצע התאמות חוזרות.
 .1לחץ על לחצן "בלוטוס' " (בתרשים לעיל) להחלפת מקור הקלט לבלוטוס'.
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.2
.3
.4
.5

בשימוש הראשון ,המערכת תכנס למצב התאמה אוטומטי והמילה " "PAIRING...תופיע על גבי צג המערכת.
הפעל את הגדרות הבלוטוס על המכשיר הנייד שלך.
בחר במערכת כאשר שמה יופיע ברשימת המכשירים על מסך הנייד.
כאשר מספר מופיע על צג המערכת בדוק כי אותו המספר מוצג על מסך מכשיר הבלוטוס ולחץ "בצע התאמה" על שניהם –
גם על מכשיר הבלוטוס וגם על המערכת.
נגן מוזיקה מכל אפליקציה המותקנת על גבי התקן הבלוטוס'.
•
•
•

מכשיר הבלו טוס נשלט מהשלט של המערכת
בפעם הבאה שהקלט ישתנה לבלוטוס – המערכת תתחבר באופן אוטומטי למכשיר
במידה וההתקן מבקש סיסמא במהלך ההתחברות  :לחץ ""0000

פרק  - 6האזנה לתחנות רדיו
תוכל להשתמש ברדיו המובנה של המערכת כדי להאזין לרדיו.
לפני השימוש הראשון וודא כי  2האנטנות (אנטנה ישרה ואנטנה עגולה להאזנה לתחנות  )FMמחוברות
למערכת.
להלן תרשים הלחצנים הרלוונטיים להפעלת רדיו:

האזנה לרדיו
 .1חבר את האנטנה.
 .2לחץ על לחצן " "TUNERבתרשים לעיל.
על הצג יופיע כדלהלן:
 .3לחץ " "OPTIONמסך האופציות יוצג.
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 .4השתמש בלחצני הדפדפן כדי לעבור ולבחור  FM/AMולחץ אנטר.
 .5השתמש בלחצני הדפדוף ימין ושמאל כדי לבחור  FMאו AM
 .6לחץ " "TUNEכדי לבחור בתחנת הרדיו הרצויה.
סריקה תופעל באופן אוטומטי עד לקליטת תחנות .הסיקה תיעצר בעת מציאת כל התחנות הרלוונטיות.

כוונון ידני של הרדיו על ידי הכנסת התדר
.1
.2
.3
.4
.5

לחץ  OPTIONכאשר מקור הקלט הוא רדיו
השתמש בלחצני הדפדפן מעלה/מטה לבחירת "כוונון ישיר"
( )DIRECT TUNEולחץ אנטר.
בחר את המספר ולחץ על מקש הדפדוף לימין.
במידה ומקש הדפדוף לשמאל נלחץ – התהליך יבוטל מיידית.
חזור על צעד  3והכנס את התדר של התחנה אליה תרצה להאזין.
כשההתקנה הושלמה לחץ אנטר.

הכנסת תחנות רדיו לזיכרון
ניתן להזין עד  56תחנות רדיו לזיכרון של המערכת.
 .1לחץ  OPTIONכאשר מקור הקלט הוא רדיו
 .2השתמש בלחצני הדפדפן מעלה/מטה לבחירת "זיכרון תחנות
אוטומטי" ( )AUTO PRESET MEMORYולחץ אנטר.
 .3לחץ אנטר – המערכת תבצע את הפרסט באופן אוטומטי.
 5 .4שניות לאחר השלמת הזנת התחנות המערכת תוציא הודעת
"( "COMPLETEהושלם).

פרק  - 8ניגון קבצים המאוחסנים על המחשב וברשת
•
•
•

מערכת זו יכולה לנגן קבצי מוזיקה ורשימות השמעה המאוחסנות על המחשב או על הרשת (.)NAS
פונקציית ניגון קבצים מהרשת של מערכת זו מתקשרת עם השרת תוך שימוש בטכנולוגיות המפורטות
מטה.
להלן רשימת הקבצים הנתמכים בפונקציה זו:
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•

להלן תרשים המכיל את הלחצנים הרלוונטיים לפונקציה זו:

החלת הגדרות שיתוף מדיה
ראשית יש להגדיר למערכת את שיתוף הקבצים השמורים במחשב או ברשת:
כאשר משתמשים בווינדוס מדיה פלייר ( 12ווינדוס  7או )8
 .1הפעל את "ווינדוס מדיה פלייר  "12במחשב.
 .2בתפריט ה STREAMבחר "אפשרויות זרימה נוספות" ()MORE STREAMING OPTIONS
 .3בחר "אפשר" כאשר שם המערכת " "5010 MARANTZ SRיופיע ברשימה.
 .4בחר "אפשר" כאשר יופיע ברשימה "תוכנות מדיה על מחשב זה ובחיבורים מרחוק"
 .5עקוב אחר הוראות ההתקנה שעל המסך עד לסיום התהליך
כאשר משתמשים בווינדוס מדיה פלייר 11
 .1הפעל את "ווינדוס מדיה פלייר  "11במחשב.
 .2בתפריט הספריה בחר "שיתוף מדיה"
 .3סמן  Vעל קוביית "שתף את המדיה שלי" ובחר "אפשר" כאשר שם המערכת "  "5010 MARANTZ SRיופיע ברשימה.
 .4כפי שעשית בצעד  3בחר את האייקון של המכשיר בו תרצה להשתמש כמזרים המדיה ולחץ "אפשר"
 .5סמן  OKלסיום

ניגון הקבצים מהמחשב או מהרשת
 .1התכונן לנגינה
•
•

בדוק את סביבת האינטרנט והדלק את המערכת
הדלק את המחשב

 .2לחץ על לחצן ( ONLINE MUSICמהתרשים לעיל)
 .3השתמש בלחצני הדפדוף כדי לבחור שרת מדיה (כמודגם בתרשים להלן) ולחץ אנטר.

נגינה  /עצירה
דלג על הרצועה הבאה /לחיצה ארוכה – דלג לסוף הרצועה

אנטר – לבחירת קבצים
דלג על הרצועה הבאה /לחיצה ארוכה – דלג לסוף הרצועה
 .4השתמש בלחצני הדפדוף מעלה מטה לבחירת שרת הכולל את הקבצים שברצונך לנגן ולחץ אנטר
 .5השתמש בלחצני הדפדוף לבחור את הקובץ הרצוי ולחץ אנטר

עבור לדף הבא  /הדף הבא בתצוגת הרשימה
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הערות חשובות:
•
•
•
•
•
•
•

ניתן להחליף בין כותרת רצועה ,שם אמן ,וכותרת אלבום בכל פעם שלוחצים על כפתור  STATUSבמערכת.
כאשר מנוגנים הקבצים הנתמכים שפורטו לעיל – שם האלבום מוצג על גבי צג המערכת תוך כדי ניגון המוזיקה
במידה ואתה משתמש בגרסא  11או  12של ווינדוס מדיה פלייר שם האלבום מוצג בקבצי .WMA
המערכת יכולה לנגן גם קבצי תמונה מסוג  JPEGבלבד לפי הסדר בה הם שמורים בקובץ המאוחסן במחשב
כאשר מנוגנים קבצי מוזיקה מהמחשב ומהרשת המחוברים למערכת דרך רשת ווי -פיי ביתית – ייתכנו מצבים בה המוזיקה "תתקע" עקב סיבות הקשורות לסביבת
הרשת .במקרים כאלה התחבר למערכת באמצעות כבל רשת.
לעיתים ייתכנו מצבים בהם יקח קצת זמן לקובץ תמונה לעלות בעיקר כאשר מדובר בקובץ "כבד".
במידה והקבצים השמורים במחשב מוגדרים בסדר שאינו אלפא ביתי – ייתכן וחיפוש קובץ לפי האות הראשונה לא יעבוד כראוי.

פרק  – 9מצב ניגון מאיזורים שונים
ניתן לנגן את אותה המוזיקה גם בחדר המרכזי בו ממוקמת המערכת (  ) MAIN ZONEובמקביל גם בחדרים שונים ברחבי הבית (  ) ZONE 2באותו הזמן.
פונקציה זו שמישה במיוחד במצבים בהם עורכים מסיבה בבית ומעוניינים להשמיע את אותה המוזיקה באיזורים שונים.
להלן תרשים המתאר את הלחצנים הרלוונטיים להפעלת הפונקציה:
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 .1לחץ בשלט על לחצן  ZONE2להגדיר את איזור ההפעלה.
 .2לחץ על כפתור  POWERלהדליק את מצב איזור .2
 .3לחץ על לחצן בחירת מקור הקלט לבחירת מקור הקלט שברצונך לנגן.
•

המערכת מייצאת את אות קובץ האודיו גם לאיזור .2

•

בכל פעם שתלחץ על לחצן  ZONE2SOURCEמקור הקלט ישתנה גם באיזור
המרכזי וגם באיזור .2

כוונון עוצמת הווליום:
השתמש בלחצן הווליום על מנת להתאים את עוצמת הקול
חשוב :התאם את הווליום לאחר שלחצת על לחצן ZONE2 SOURCEביחדה המרכזית על מנת להתאים את הווליום באיזור .2

12

כיבוי זמני של עוצמת הקול (השתק)
לחץ על כפתור "השתק " בשלט
•
•

המילה  MUTEתופיע בתצוגה וסימן מתאים יופיע על המסך.
על מנת לבטל את ההתקה לחץ על לחצני כוונון הווליום או לחילופין ללחוץ שוב על כפתור ההשתק.

הפעלת המוזיקה בסטריאו בכל החדרים במקביל:
 .1לחץ OPTION
על הצג יופיע מסך תפריט האופציות.
 .2השתמש בלחצני הדפדוף כדי לבחור ב" ( "ALL ZONE STEREOסטריאו רב -איזורי) ולחץ אנטר.
 .3בחר  STARTוהקש אנטר.
מקור הקלט לאיזור  2משתנה באופו אוטומטי לאותו מקור קלט כמו האיזור המרכזי )MAIN ZONE
יציאה ממצב :ALL ZONE STEREO
 .1במהלך הניגון במצב "איזורים שונים" לחץ OPTION
 .2השתמש בלחצני הדפדוף כדי לבחור ב" ( "ALL ZONE STEREOסטריאו רב -איזורי) ולחץ אנטר.
 .3בחר  STopוהקש אנטר.
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