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Nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti, 
vyhnete se tak nebezpečí požáru a úrazu 
elektrickým proudem.
Nezakrývejte větrací otvory přístroje novinami, 
ubrusy, závěsy apod., hrozí nebezpečí požáru. 
Neumísťujte na přístroj zapálené svíčky.
Neumísťujte na přístroj objekty naplněné kapalinou, 
např. vázy, vyhnete se tak nebezpečí požáru a úrazu 
elektrickým proudem.

Nevyhazujte baterie do směsného 
domácího odpadu; nakládejte s nimi 
opatrně jako s chemickým odpadem.

Kromě evropských zákazníků

ENERGY STAR® je registrovanou 
známkou v U.S.A. Jako partner 
ENERGY STAR®, Sony 
Corporation potvrzuje, že tento 
výrobek vyhovuje doporučením 
ENERGY STAR® pro energetickou 
úspornost.

UPOZORNĚNÍ!

Neumísťujte přístroj do uzavřených prostorů, jako 
jsou police nebo vestavěné skříně.
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O tomto návodu

• Tento návod platí pro model STR-DE497. Ověřte si 
číslo vašeho modelu, uvedené na štítku v pravém 
dolním rohu čelního panelu.

• Pokyny v tomto návodu k použití se týkají prvků na 
přijímači. Také můžete použít prvky na dálkovém 
ovládači, pokud se shodují nebo podobají označení 
prvků na přijímači. Pro podrobnosti k použití 
dálkového ovládače viz str. 38-41.

Tento přijímač využívá technologie Dolby* Digital, 
Pro Logic Surround a DTS** Digital Surround 
System.
* Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.

„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D jsou 
obchodní známky Dolby Laboratories.

**“DTS” a “DTS Digital Surround” jsou 
registrovanými obchodními známkami Digital 
Theater Systems, Inc.

Poznámka k oblastním kódům

Oblastní kód zakoupeného přijímače je vyznačen 
v pravé dolní části zadního panelu (viz obrázek 
níže).

Veškeré rozdíly v ovládání dané jiným oblastním 
kódem jsou v textu zřetelně označeny, např. „Pouze 
pro model s oblastním kódem AA“.

+

CENTER

R L

FRONT A

4-XXX-XXX-XX AA

Oblastní kód
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Kroky 1a až 1c, začínající na str. 7, popisují postup připojení dalších zařízení k přijímači. Ještě než 
začnete, najděte si podle níže uvedeného seznamu „Podporovaná zařízení“ stránky, které popisují 
postup připojení.
Po připojení všech přístrojů pokračujte na „2: Připojení antén“ (str. 14).

Podporovaná zařízení

a) Model se zdířkou DIGITAL OPTICAL OUTPUT či DIGITAL COAXIAL OUTPUT apod.
b) Model se zdířkou MULTI CH OUTPUT apod. Toto připojení se používá pro výstup zvuku, dekódovaného 

interním multikanálovým dekodérem přístroje, přes tento přijímač.
c) Pouze modely vybavené zdířkami AUDIO OUT L/R apod.

Začínáme

1: Poučení o připojení komponent

Připojované zařízení Strana

Přehrávač DVD

S výstupem digitálního zvukua) 7–8

S výstupem multi channel audiob) 10–11

Pouze s výstupem analogového zvukuc) 7–8

TV monitor

S kompozitním výstupem obrazu 8, 11 nebo 13

Satelitní přijímač

S výstupem digitálního zvukua) 7–8

Pouze s výstupem analogového zvukuc) 7–8

Přehrávač Super Audio CD/CD

S výstupem digitálního zvukua) 9

S výstupem multi channel audiob) 10

Pouze s výstupem analogového zvukuc) 12

MD/magnetofon 

Pouze s výstupem analogového zvukuc) 12

Multikanálový dekodér 10

Videorekordér 13

pokračování
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Potřebné kabely

Schémata zapojení na dalších stranách předpokládají použití těchto přídavných kabelů (A až F) 
(nejsou přiloženy).

A Zvukový kabel
Bílý (L)
Červený (R)

B Kabel pro zvuk/obraz
Žlutý (video)
Bílý (audio L)
Červený (audio R)

C Obrazový kabel
Žlutý

D Optický digitální kabel

E Koaxiální digitální kabel

F Monofonní zvukový kabel
Černý

Tip

Zvukový kabel A můžete rozdělit na dva monofonní 
kabely F.

Poznámky

• Před propojováním vypněte všechny přístroje.
• Zkontrolujte, zda je propojení řádné, předejdete tím vzniku brumu a šumu.
• Při spojování kabelů zvuku a obrazu se ujistěte, že je dodrženo barevné značení odpovídajících zdířek na 

přístrojích: žlutá (obraz) do žluté, bílá (levý zvuk) do bílé a červená (pravý zvuk) do červené.
• Při připojování optického digitálního kabelu zasuňte zástrčku tak, aby zaklapla do zdířky.
• Optický kabel neohýbejte ani nezatěžujte.
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Připojení přehrávače DVD nebo satelitního přijímače

Pro podrobnosti o požadovaných kabelech (A–F), viz str. 6.

1 Propojte zvukové zdířky.

Poznámka

Zvuk TV můžete poslouchat při propojení výstupních zvukových zdířek TV se zdířkami VIDEO 2 AUDIO IN na 
přijímači. V tom případě nepropojujte výstupní zdířku obrazu TV se zdířkou VIDEO 2 VIDEO IN na přijímači.

1a: Připojení přístrojů s digitálními výstupy zvuku

ANTENNADIGITAL
OPTICAL

VIDEO 2
IN

SA-CD/ 
CD
IN

DVD IN

COAXIAL

L

R

L

R

L

R

MD/TAPESA-CD/CD
MULTI CH IN

FRONT SURROUND
SUB

WOOFER

CENTER

IN OUT IN

L

R

L

R

MONITOR

SUB
WOOFERVIDEO 1VIDEO 2DVD

AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN

VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT

AUDIO
OUT

AM

DIGITAL
OPTICAL

OUTPUT

AE

R

AUDIO
OUT

OUTPUT

L

DIGITAL
COAXIAL

OUTPUT

D A

R

AUDIO
OUT

OUTPUT

L

Satelitní přijímač

Přehrávač DVD

pokračování
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2 Propojte obrazové zdířky. 

ANTENNADIGITAL
OPTICAL

VIDEO 2
IN

SA-CD/ 
CD
IN

DVD IN

COAXIAL

L

R

L

R

L

R

MD/TAPESA-CD/CD
MULTI CH IN

FRONT SURROUND
SUB

WOOFER

CENTER

IN OUT IN

L

R

L

R

MONITOR

SUB
WOOFERVIDEO 1VIDEO 2DVD

AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN

VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT

AUDIO
OUT

AM

CC

C

VIDEO

OUTPUT

OUTPUT
VIDEO

OUTPUT

VIDEO

INPUT

Satelitní přijímač

Přehrávač DVD

TV monitor
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Připojení přehrávače Super Audio CD/CD

Pro podrobnosti o požadovaných kabelech (A–F), viz str. 6.

Tip

Všechny digitální zvukové zdířky jsou kompatibilní se vzorkovacími kmitočty 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz a 96 kHz. 

Poznámka

Při přehrávání Super Audio CD na přehrávači Super Audio CD, připojeném do vstupu SA-CD/CD OPTICAL IN 
tohoto přijímače, není slyšet zvuk. Propojte i analogové zdířky (SA-CD/CD IN). Podrobnosti naleznete v návodu 
k použití přehrávače Super Audio CD.

ANTENNADIGITAL
OPTICAL

VIDEO 2
IN

SA-CD/ 
CD
IN

DVD IN

COAXIAL

L

R R

L

R

MD/TAPESA-CD/CD
MULTI CH IN

FRONT SURROUND
SUB

WOOFER

CENTER

IN OUT IN

L

R

L

R

MONITOR

SUB
WOOFERVIDEO 1VIDEO 2DVD

AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN

VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT

AUDIO
OUT

AM

LINE

L

R

OUTPUT

D A

DIGITAL

OPTICAL
OUT

L

Přehrávač Super Audio CD/CD
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1 Propojte zvukové zdířky.

Je-li váš přehrávač DVD či Super Audio CD vybaven multikanálovými výstupními zdířkami, pak 
můžete po jeho připojení ke zdířkám MULTI CH IN přijímače poslouchat multikanálový zvuk. 
V jiném případě můžete multikanálové vstupní zdířky propojit s externím multikanálovým dekodérem.
Pro podrobnosti o požadovaných kabelech (A–F), viz str. 6.

Tip

Toto propojení také umožňuje poslouchat pořady s multikanálovým zvukem, pořízené v jiných formátech než Dolby 
Digital a DTS.

Poznámka

Pokud provedete propojení do zdířek MULTI CH IN, bude nutno nastavit úroveň prostorových reproduktorů 
a subwooferu ovládači na připojených přístrojích.

1b: Připojení přístrojů s multikanálovými výstupními 
zdířkami

ANTENNADIGITAL
OPTICAL

VIDEO 2
IN

SA-CD/ 
CD
IN

DVD IN

COAXIAL

L

R R

LL

R

MD/TAPESA-CD/CDFRONT SURROUND
SUB

WOOFER

CENTER

IN OUT IN

L

R

L

R

MONITOR

SUB
WOOFERVIDEO 1VIDEO 2DVD

AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN

VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT

AUDIO
OUT

AM

L

R

MULTI CH OUT

FRONT SURROUND

A A F F

CENTER

SUB
WOOFER

MULTI CH IN

Přehrávač DVD,
Super Audio CD, 

Multikanálový dekodér apod.
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2 Propojte obrazové zdířky.

ANTENNADIGITAL
OPTICAL

VIDEO 2
IN

SA-CD/ 
CD
IN

DVD IN

COAXIAL

L

R R

LL

R

MD/TAPESA-CD/CD FRONT SURROUND
SUB

WOOFER

CENTER

IN OUT IN

L

R

L

R

MONITOR

SUB
WOOFERVIDEO 1VIDEO 2DVD

AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN

VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT

AUDIO
OUT

AM

MULTI CH IN

CC

VIDEO

OUTPUT
VIDEO

INPUT

TV monitorPřehrávač DVD
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Připojení zvukových zařízenís

Pro podrobnosti o požadovaných kabelech (A–F), viz str. 6.

1c: Připojení přístrojů pouze s analogovými zvukovými 
výstupy

ANTENNADIGITAL
OPTICAL

VIDEO 2
IN

SA-CD/ 
CD
IN

DVD IN

COAXIAL

L

R R

LL

SA-CD/CD
MULTI CH IN

FRONT SURROUND
SUB

WOOFER

CENTER

IN OUT IN

L

R

L

R

MONITOR

SUB
WOOFERVIDEO 1VIDEO 2DVD

AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN

VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT

AUDIO
OUT

AM

A

LINE

L

R

OUTPUT
LINE

L

R

LINE

INPUT OUTPUT

AA

l

l
INOUT

R

MD/TAPE

Přehrávač Super Audio 
CD/CD

MD/magnetofon 
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Připojení obrazových zařízení

Pokud připojíte televizor do zdířky MONITOR VIDEO OUT, můžete sledovat obraz ze zvoleného 
vstupu (str. 21). Pro podrobnosti o požadovaných kabelech (A–F), viz str. 6.

ANTENNADIGITAL
OPTICAL

VIDEO 2
IN

SA-CD/ 
CD
IN

DVD IN

COAXIAL

L

R R

LL

R

MD/TAPESA-CD/CDFRONT SURROUND
SUB

WOOFER

CENTER

IN OUT IN R

MONITOR

SUB
WOOFERVIDEO 1VIDEO 2DVD

AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN

VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT

AUDIO
OUT

AM

MULTI CH IN

VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

OUTPUT

B

INOUT

VIDEO
OUT

AUDIO
OUT

VIDEO
IN

AUDIO
IN

OUTPUTINPUT

L

L

B B C

VIDEO

INPUT

R

L

R

L

LL

R

TV monitor

Videorekordér

Videorekordér
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Připojte dodanou rámovou anténu AM a drátovou anténu FM.

* Tvar anténní zásuvky závisí na oblastním kódu. 

Poznámky

• Vzniku šumu zabráníte tak, že umístíte rámovou AM anténu co nejdále od přijímače a ostatních zařízení.
• Zajistěte, aby byla drátová FM anténa úplně rozvinutá.
• Po připojení drátové FM antény zajistěte její co nejvíce vodorovnou polohu.

2: Připojení antén

ANTENNADIGITAL
OPTICAL

VIDEO 2
IN

SA-CD/ 
CD
IN

DVD IN

COAXIAL

L

R

L

R

SA-CD/CD
MULTI CH IN

FRONT SURROUND
SUB

WOOFER

CENTER

IN OUT IN

L

R

L

R

MONITOR

SUB
WOOFERVIDEO 1VIDEO 2DVD

AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN

VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT

AUDIO
OUT

AM

*

L

R

MD/TAPE

Rámová AM anténa 
(přiložena)

Drátová FM anténa 
(přiložena)
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Připojte reprosoustavy k přijímači. Tento přijímač umožňuje použití systému reproduktorů 5.1.
Pro plné využití multikanálového prostorového zvuku napodobujícího kinosál budete potřebovat pět 
reproduktorů (levý, pravý a centrální přední a dva zadní reproduktory) a subwoofer (5.1 kanálový 
systém). 

Příklad uspořádání systému reproduktorů 5.1

Tip

Subwoofer můžete umístit do libovolné polohy, protože jeho signál není směrový.

3: Připojení reproduktorů

Přední reproduktor (pravý)

Zadní reproduktor (pravý)

Centrální reproduktor

Přední reproduktor
(levý)

Subwoofer

Zadní reproduktor (levý)

pokračování
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Propojovací kabely

A Reproduktorové kabely (nejsou 
přiloženy)

(+)

B Monofonní zvukový kabel (není 
přiložen)

Černý
(–)

* Pokud používáte další reproduktorový systém, připojte jej ke svorkám SPEAKERS FRONT B. Použitý 
reproduktorový systém pak můžete volit pomocí SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Pro podrobnosti viz „Výběr 
reproduktorového systému“ (str. 36). 

MONITOR

SUB
WOOFER

VIDEO OUT

AUDIO
OUT

SPEAKERS
FRONT B

R L

R L

R L

+ +

+

CENTERSURROUND

R L

E e

A

E e

A

E e

A

INPUT
AUDIO

IN

B

E e

A

SPEAKERS
FRONT B*

E e

A

FRONT A

Zadní reproduktor 
(pravý)

Sub woofer Přední reproduktor 
(pravý)

Zadní reproduktor 
(levý)

Centrální reproduktor

Přední 
reproduktor (levý)
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Nastavení voliče napětí

Pokud je přijímač vybaven voličem napětí na 
zadním panelu, zkontrolujte, zda jeho nastavení 
odpovídá napětí místní sítě. Pokud nikoli, 
nastavte volič před připojením k síti do správné 
polohy pomocí šroubováku.

Připojení síťového přívodu

Připojte síťový přívod do síťové zásuvky.

Provedení počátečního 
nastavení

Před prvním použitím přijímače jej uveďte do 
počátečního stavu následujícím postupem.
Tento postup můžete také použít pro obnovení 
nastavení přijímače do továrního stavu. Operaci 
proveďte tlačítky na přístroji.

1 Stiskem ?/1 přístroj vypněte.

2 Přidržte ?/1 na 5 sekund.

Zobrazuje se střídavě „PUSH“ a „ENTER“.

3 Stiskněte ENTER.

Na okamžik se zobrazí „CLEARING“, pak 
„CLEARED“.
Následující nastavení se vrátí na tovární 
hodnoty.
• Všechna nastavení nabídek SET UP, 

LEVEL, TONE a CUSTOMIZE.
• Zvuková pole uložená pro jednotlivé 

vstupy a předvolby stanic.
• Všechny parametry zvukových polí.
• Veškeré předvolby stanic.
• Všechny indexové názvy pro vstupy 

a předvolené stanice.
• MASTER VOLUME –/+ je nastaveno na 

„VOL MIN“.

4: Připojení síťového 
přívodu

120V 220V 240V

VOLTAGE SELECTORVOLTAGE SELECTOR

Do síťové zásuvky

Síťový přívod
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Nabídku SET UP můžete použít k nastavení 
velikosti, vzdálenosti a polohy reproduktorů, 
připojených k přijímači.

1 Stiskem ?/1 přístroj vypněte.

2 Tisknutím MAIN MENU vyberte 
„ SET UP “.

3 Stiskem  nebo  vyberte parametr, 
který chcete nastavit.

Pro podrobnosti viz “Parametry nastavení 
reproduktorů”.

Poznámka

Některé položky pro nastavení reproduktorů se 
mohou zobrazovat slabě. Znamená to, že byly 
nastaveny automaticky během jiných nastavení 
reproduktorů nebo je není možno změnit.

4 Tisknutím + nebo – zadejte 
požadované nastavení.

Nastavení se automaticky uloží.

Poznámka

Pokud zvolíte nastavení „SP. PAT. X–X“, 
stiskněte ENTER na přístroji.

5 Kroky 3 a 4 opakujte do nastavení 
všech položek, popsaných dále.

Parametry nastavení 
reproduktorů

Počáteční nastavení jsou podtržena.

x XXXX SET (Snadné nastavení)

• EASY
Pokud chcete nastavit reproduktory 
automaticky, zvolte „EASY SET“. Můžete 
volit z předem definovaných rozložení 
reproduktorů (viz „Průvodce snadným 
nastavením“).

• NORM
Pokud budete nastavovat reproduktory ručně, 
zvolte „NORM SET“.

x SP. PAT. X–X (Rozložení reproduktorů)

Pokud jste vybrali „EASY SET“, zvolte 
rozložení reproduktorů. Tisknutím + nebo – 
vyberte rozložení reproduktorů a stiskem 
ENTER výběr potvrďte. Podle přiloženého 

„Průvodce snadným nastavením“ vyberte 
rozložení reproduktorů.

x  S.W. XXX (SUB WOOFER) 
(Volba subwooferu)

• YES
Pokud připojujete subwoofer, zvolte „YES“.

• NO
Pokud nepřipojujete subwoofer, zvolte „NO“. 
Nastavení předních reproduktorů se 
automaticky přepne na „LARGE“ a není 
možno je změnit. Toto nastavení aktivuje 
přesměrování basů a kanál LFE je přenášen 
ostatními reproduktory.

• Pro nejlepší využití obvodů přesměrování 
basů v systému Dolby Digital doporučujeme 
nastavení horního mezního kmitočtu 
subwooferu co nejvýše.

x  XXXXX (FRONT) 
(Velikost předních reprosoustav)

• LARGE
Pokud použijete dostatečně velké 
reprosoustavy, které budou schopny 
reprodukovat basové kmitočty, zvolte 
„LARGE“. Obvykle volte „LARGE“.

• SMALL
Pokud dojde ke zkreslení zvuku nebo vznikne 
pocit nedostatku prostorového efektu při 
multikanálovém programu, zvolte „SMALL“. 
Tím se aktivuje obvod pro přesměrování basů 
a basy předních kanálů pak budou 
reprodukovány subwooferem. Jsou-li přední 
reproduktory nastaveny na „SMALL“, pak se 
na tuto hodnotu automaticky nastaví také 
centrální a zadní reproduktory (pokud nebyly 
dříve nastaveny na „NO“).

x  XXXXX (CENTER) 
(Velikost centrální reprosoustavy)

• LARGE
Pokud použijete dostatečně velký 
reproduktor, který bude schopen 
reprodukovat basy, zvolte „LARGE“. 
Obvykle volte „LARGE“. Jsou-li však přední 
reproduktory nastaveny na „SMALL“, pak 
centrální reproduktor nelze nastavit na 
„LARGE“.

• SMALL
Pokud dojde ke zkreslení zvuku nebo vznikne 
pocit nedostatku prostorového efektu při 

5: Nastavení reproduktorů
SW

L R

C
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multikanálovém programu, zvolte „SMALL“. 
Tím se aktivuje obvod pro přesměrování basů 
a nízké kmitočty centrálního kanálu pak 
budou reprodukovány předními reproduktory 
(jsou-li nastaveny na „LARGE“) nebo 
subwooferem.a)

• NO 
Pokud nepoužijete centrální reproduktor, 
zvolte „NO“. Zvuk centrálního kanálu pak 
bude reprodukován předními reproduktory.b)

x  XXXXX (SURROUND) 
(Velikost zadních reprosoustav)

• LARGE
Pokud použijete dostatečně velké 
reprosoustavy, které budou schopny 
reprodukovat basové kmitočty, zvolte 
„LARGE“. Obvykle volte „LARGE“. Jsou-li 
však přední reproduktory nastaveny na 
„SMALL“, pak zadní reproduktory nelze 
nastavit na „LARGE“.

• SMALL
Pokud dojde ke zkreslení zvuku nebo vznikne 
pocit nedostatku prostorového efektu při 
multikanálovém programu, zvolte „SMALL“. 
Tím se aktivuje obvod pro přesměrování basů 
a výstup basů zadních kanálů pak bude 
reprodukován subwooferem či jinými 
reproduktory s nastavením „LARGE“.

• NO
Pokud nepoužijete zadní reproduktory, zvolte 
„NO“.c)

Tipy

• a) – c) odpovídá následujícím režimům Dolby Pro 
Logic
a) NORMAL
b) PHANTOM
c) 3 STEREO

• Nastavení „LARGE“ a „SMALL“ jednotlivých 
reproduktorů určují, zda bude interní procesor 
oddělovat od zvukového kanálu basový signál. 
Pokud je basový signál od kanálu oddělen, pak jej 
obvod pro přesměrování basů předává na výstup 
subwooferu nebo jiných reproduktorů, nastavených 
na „LARGE“.
Vzhledem k tomu, že i nízké kmitočty obsahují jistou 
směrovou informaci, neořezávejte je, pokud je to 
možno. Proto i v případě malých reproduktorů, od 
kterých chcete, aby reprodukovaly basové kmitočty, 
můžete použít nastavení „LARGE“. Opačně však 
také můžete použít nastavení „SMALL“ pro velké 

reproduktory, od kterých nechcete, aby 
reprodukovaly basové kmitočty.
Pokud je celková hlasitost nižší, než jakou 
požadujete, nastavte všechny reproduktory na 
„LARGE“. Pokud se projeví nedostatek basů, 
použijte položku BASS v nabídce TONE pro 
zesílení. Pro nastavení basů viz str. 33.

x  DIST. X.X m 
(Vzdálenost předních reprosoustav)

Výchozí nastavení: 3,0 m
Umožní nastavení vzdálenosti předních reproduktorů 
od pozice posluchače (A). Nastavení je možné provést 
v rozmezí 1,0 m až 7,0 m po krocích 0,1m.
Pokud nejsou oba přední reproduktory umístěny ve 
stejné vzdálenosti od pozice posluchače, nastavte 
vzdálenost bližšího z nich.

x  DIST. X.X m 
(Vzdálenost centrální reprosoustavy)

Výchozí nastavení: 3,0 m
Umožní nastavení vzdálenosti centrálního 
reproduktoru od polohy posluchače. Vzdálenost 
centrálního reproduktoru může být rovna vzdálenosti 
předních reprosoustav (A) nebo až o 1,5 m blíže 
k pozici posluchače (B).

x  DIST. X.X m 
(Vzdálenost zadních reprosoustav)

Výchozí nastavení: 3,0 m
Umožní nastavení vzdálenosti zadních reproduktorů 
od polohy posluchače. Vzdálenost zadních 
reproduktorů může být rovna vzdálenosti předních 
reprosoustav (A) nebo až o 4,5 m blíže 
k pozici posluchače (C).
Pokud nejsou oba zadní reproduktory umístěny ve 
stejné vzdálenosti od pozice posluchače, nastavte 
vzdálenost bližšího z nich.

SL SR

L R

30˚30˚

100˚-120˚100˚-120˚

A

C C

A

B

C

SL SR

pokračování
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Tip

Přijímač umožňuje zadat umístění reproduktorů podle 
vzdálenosti. Centrální reproduktor však nelze nastavit 
do větší vzdálenosti než přední reproduktory. Centrální 
reproduktor také nelze nastavit o více než 1,5 m blíže 
než přední reproduktory.
Podobně zadní reproduktory nelze nastavit do větší 
vzdálenosti od polohy posluchače než přední 
reproduktory. A také nemohou být nastaveny blíže než 
4,5 m.
To je omezeno z důvodu, že nesprávné rozmístění 
reproduktorů neumožňuje plné využití prostorového 
zvuku.
Uvědomte si, že nastavení vzdálenosti menší, než je 
skutečná poloha reproduktoru, způsobí zpoždění zvuku 
z reproduktoru. Jinými slovy, daný reproduktor bude 
znít, jakoby byl dále.
Např. nastavení centrálního reproduktoru o 1-2 m blíže 
oproti skutečnosti má za následek realistický dojem 
přítomnosti „v obrazovce“. Pokud nelze docílit 
uspokojivého prostorového efektu vzhledem 
k blízkosti zadních reproduktorů, můžete vytvořit větší 
prostor nastavením menší vzdálenosti zadních 
reproduktorů, než je jejich skutečná poloha.
Nastavení těchto parametrů během poslechu zpravidla 
vede k daleko lepšímu výsledku. Vyzkoušejte si to!

x  PL. XXXX 
(Umístění zadních reproduktorů)*

Dovoluje zadat výšku zadních reproduktorů pro 
správnou funkci prostorových efektů v režimech 
Cinema Studio EX (str. 29).

• LOW
Zvolte, pokud výška vašich zadních reproduktorů 
odpovídá oblasti A.

• HIGH
Zvolte, pokud výška vašich zadních reproduktorů 
odpovídá oblasti B.

* Tato položka není dostupná, pokud je velikost 
zadních reproduktorů nastavena na „NO“.

Úroveň a vyvážení reproduktorů nastavte při 
poslechu zkušebního signálu z pozice 
posluchače. Pro tuto operaci použijte dálkový 
ovládač.

Tip

Přijímač generuje zkušební signál o kmitočtu okolo 
800 Hz.

1 Stiskem ?/1 zapněte přijímač.

2 Stiskněte TEST TONE.

Na displeji se zobrazí „T.TONE“ 
a zkušební signál vychází postupně ze 
všech reproduktorů.
Přední (levý) t Centrální t Přední 
(pravý) t Zadní (pravý) t Zadní (levý) 
t Subwoofer

3 Úrovně a vyvážení nastavte pomocí 
nabídky LEVEL tak, aby zkušební 
signál zněl ze všech reproduktorů se 
stejnou hlasitostí.

Pro podrobnosti k nabídce LEVEL viz 
str. 31.

Tipy

• Úroveň všech reproduktorů najednou nastavte 
stiskem MASTER VOL +/– na ovládači nebo 
otáčením MASTER VOLUME –/+ na přijímači.

• Nastavované hodnoty se zobrazují na displeji.

4 Stiskněte opět TEST TONE po 
skončení nastavení.

Zkušební signál se vypne.

Poznámky

• Zkušební signál není možno použít s funkcí MULTI 
CH IN.

• Toto nastavení je možno provést i přímo z panelu 
přijímače pomocí nabídky LEVEL (po zapnutí 
testovacího signálu se přijímač přepne do nabídky 
LEVEL automaticky), doporučujeme však použít 
popsaný postup nastavení reproduktorů pomocí 
ovládače z pozice posluchače.

SL SR

60

30
A

B

A

B

6: Nastavení úrovně 
a vyvážení reproduktorů

— TEST TONE
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1 Stiskem tlačítek vstupů vyberte vstup.

Zvolený vstup se zobrazí na displeji.

2 Zapněte přístroj a spusťte na něm 
přehrávání.

Poznámka

Pokud jste zvolili VCR nebo DVD, nastavte vstup 
televizoru na příslušný přístroj.

3 Otáčením MASTER VOLUME –/+ 
nastavte hlasitost.

Poznámka

Před zapnutím přijímače se ujistěte, že je hlasitost 
nastavena na nejnižší úroveň, zabráníte 
poškození reprosoustav.

Umlčení zvuku

Stiskněte MUTING na ovládači. 
Umlčení zvuku zrušíte některou z těchto 
operací.
• Na ovládači stiskněte opět MUTING.
• Vypněte napájení.
• Zvyšte hlasitost.

Použití sluchátek

Sluchátka připojte do zásuvky PHONES.
Po připojení sluchátek se automaticky odpojí 
reprosoustavy a na displeji zhasne „SP A“ 
a „SP B“.

Ze zařízení, která jsou připojena ke zdířkám 
MULTI CH IN, můžete zvuk volit přímo. To 
vám umožní používat vysoce kvalitní analogové 
vstupy jako DVD či Super Audio CD. Při 
zvolení MULTI CH IN není možno použít 
kmitočtové korekce a zvuková pole.

Stiskněte MULTI CH IN.

Dalším stiskem zrušíte MULTI CH IN.

Pokud se rozsvítí MULTI 
CHANNEL DECODING

Indikátor MULTI CHANNEL DECODING 
svítí, pokud přijímač dekóduje multikanálové 
zdroje.
Pokud však zvolíte režim 2CH STEREO, 
indikátor se nerozsvítí.

Ovládání zesilovače

Volba přístrojů

Zvolte Stiskem

Videorekordér VIDEO 1 nebo 
VIDEO 2

Satelitní přijímač VIDEO 2

Přehrávač DVD DVD

MD nebo magnetofon MD/TAPE 

Přehrávač Super Audio 
CD či CD

SA-CD/CD

Vnitřní rádio (FM/AM) TUNER FM/AM

Poslech multikanálového 
zvuku

— MULTI CH IN
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Pomocí integrovaného tuneru můžete 
poslouchat rozhlasové vysílání FM a AM. Ještě 
než začnete, zkontrolujte, zda jsou antény FM 
a AM připojeny k přijímači (viz str. 14).

Tip

Krok ladění se liší v závislosti na oblastním kódu, jak 
je vidět v následující tabulce. Podrobnosti o oblastních 
kódech viz str. 3.

* Krok ladění AM je možno změnit (viz str. 46). 

Automatické ladění

Pokud neznáte kmitočet požadované stanice, 
můžete nechat přijímač vyhledat dostupné 
stanice v oblasti.

1 Tisknutím TUNER FM/AM zvolte pásmo 
FM nebo AM.

Naladí se naposledy přijímaná stanice.

2 Stiskněte TUNING + nebo TUNING –.

Stiskem TUNING + se spustí prohledávání 
směrem nahoru, stiskem TUNING – dolů.
Jakmile přijímač nalezne nějakou stanici, 
přeruší vyhledávání.

Tip

Pokud „STEREO“ na displeji bliká a stereofonní 
příjem FM je špatný, změňte jej stiskem FM MODE na 
monofonní (MONO). Zvuk bude monofonní, příjem se 
však zlepší. Ke stereofonnímu příjmu se vrátíte 
stiskem FM MODE.

Přímé ladění

Můžete přímo zadat kmitočet požadované 
stanice. Pro tuto operaci použijte dálkový 
ovládač.

1 Opakovaným stiskem TUNER zvolte 
pásmo FM či AM.

Naladí se naposledy přijímaná stanice.

Tip

Také můžete použít TUNER FM/AM na 
přijímači.

2 Stiskněte D.TUNING.

3 Pomocí číselných tlačítek zadejte 
kmitočet.

Příklad 1: FM 102,50 MHz
Stiskněte 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Příklad 2: AM 1350 kHz
(Pokud je ladicí krok nastaven na 10 kHz, 
pak nemusíte zadávat poslední „0“.)
Stiskněte 1 b 3 b 5 b 0
Pokud jste naladili nějakou stanici AM, 
nasměrováním rámové AM antény nastavte 
optimální příjem.

Pokud stanici nelze naladit 
a zadaná čísla blikají

Ověřte, zda jste zadali správný kmitočet. Pokud 
ne, opakujte kroky 2 and 3. Pokud zadaná čísla 
stále blikají, pak se na tomto kmitočtu v dané 
oblasti nevysílá.

Poslech rádia FM/AM

Oblastní kód FM AM

CEL, CEK, SP 50 kHz 9 kHz

E2/E3 50 kHz 9 kHz*
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(Pouze pro modely s oblastními kódy 
CEL, CEK)

Tato funkce umožní uložení až 30 FM a FM 
RDS stanic v abecedním pořadí bez opakování. 
Navíc ukládá jen stanice s nejsilnějším 
signálem. 
Pokud chcete stanice FM nebo AM ukládat 
postupně, viz „Ladění stanic do předvoleb“.

1 Stiskem ?/1 přijímač vypněte.

2 Přidržte MEMORY a stiskem ?/1 
zapněte znovu přístroj. 

Na displeji se zobrazí „AUTO-BETICAL 
SELECT“ a přijímač prohledá a uloží 
všechny stanice FM a FM RDS v dané 
oblasti vysílání. 
U stanic RDS tuner nejdříve vyhledá 
stanice vysílající stejný program a do 
paměti uloží jen stanici s nejsilnějším 
signálem. Stanice RDS jsou ukládány 
v abecedním pořadí podle názvu Program 
Service, pak je jim přiřazen dvoumístný 
kód předvolby. Pro podrobnosti o RDS viz 
str. 24.
Normálním stanicím FM jsou přiřazeny 
kódy předvoleb a jsou ukládány za stanice 
RDS.
Po skončení ladění se krátce zobrazí 
„FINISH“ a přijímač se vrátí k normálnímu 
provozu.

Poznámky

• Během automatického ladění neobsluhujte žádné 
prvky na přijímači ani na ovládači, kromě ?/1.

• Pokud se přemístíte do jiné oblasti, nalaďte 
předvolby popsaným postupem znovu.

• Pro podrobnosti k poslechu předvoleb viz „Poslech 
stanic z předvoleb“. 

• Pokud po uložení stanic budete pohybovat anténou, 
uložená nastavení možná nebudou nadále platná. 
Pokud by k tomu došlo, zopakujte postup ukládání 
znovu.

Můžete naladit až 30 stanic FM a AM. Pak si 
můžete snadno najít stanice, které často 
posloucháte.

Ladění stanic do předvoleb

1 Tisknutím TUNER FM/AM zvolte pásmo 
FM nebo AM.

Naladí se naposledy přijímaná stanice.

2 Požadovanou stanici nalezněte 
automatickým laděním (str. 22) nebo 
přímým laděním (str. 22).

3 Stiskněte MEMORY.

Na displeji se krátce zobrazí „MEMORY“. 
Kroky 4 až 5 proveďte před zhasnutím 
displeje.

4 Tisknutím PRESET TUNING + nebo 
PRESET TUNING – vyberte číslo 
předvolby.

S každým stiskem tlačítka se číslo 
předvolby změní takto:

Pokud „MEMORY“ zhasne před stiskem 
čísla předvolby, začněte znovu od kroku 3.

Tip

Pro zadání předvolby můžete použít i dálkový 
ovládač. Tisknutím SHIFT vyberte stránku 
paměti (A, B nebo C) a pak zadejte číslo stiskem 
číselného tlačítka.

5 Stiskněte opět MEMORY.

Stanice je uložena pod zvoleným číslem 
předvolby. 
Pokud „MEMORY“ zhasne před stiskem 
MEMORY, začněte znovu od kroku 3.

6 Opakováním kroků2 až 5 nalaďte další 
stanice.

Automatické ukládání 
stanic FM

— AUTOBETICAL

Ladění stanic do 
předvoleb

tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T

tC0y...yC2yC1T

pokračování

CZ STR-DE497.book  Page 23  Wednesday, February 18, 2004  9:52 PM



masterpage:Left
[ p y y

L\STR_DE497_OI\CZ 21-27 STR-DE497.fm]

model name1[STR-DE497]

24CZ

Poslech stanic z předvoleb

1 Tisknutím TUNER FM/AM zvolte pásmo 
FM nebo AM.

Naladí se naposledy přijímaná stanice.

2 Tisknutím PRESET TUNING + nebo 
PRESET TUNING – vyberte číslo 
předvolby.

S každým stiskem se předvolby mění takto:

Pomocí dálkového ovládače

1 Tisknutím TUNER zvolte pásmo FM nebo 
AM.

2 Tisknutím CH/PRESET +/– zvolte 
požadovanou předvolenou stanici.

Přímé zadání předvolby

Stiskněte číselná tlačítka na ovládači.
Předvolba se zadaným číslem v aktuální stránce 
paměti je zvolena. Tisknutím SHIFT na ovládači 
zvolíte stránku paměti.

(Pouze pro modely s oblastními kódy 
CEL, CEK)

Přijímač umožňuje používání služby RDS 
(Radio Data System), která rozhlasovým 
stanicím umožňuje spolu s normálním 
programem vysílat dodatkové informace. 
Informace RDS můžete zobrazovat.

Poznámky

• RDS pracuje pouze u stanic FM.
• Ne všechny stanice vysílají službu RDS a ne všechny 

podporují stejné funkce. Pokud máte pochybnosti 
o vysílání RDS, obraťte se na FM stanice ve vaší 
oblasti.

Příjem RDS vysílání

Prostě nalaďte stanici v pásmu FM 
automaticky (str. 22), přímo (str. 22) nebo 
z předvolby (str. 24).

Pokud naladíte stanici poskytující službu RDS, 
na displeji se obvykle zobrazí indikátor RDS 
a její programový název.

Poznámka

Služba RDS možná nebude správně fungovat, pokud 
naladěná stanice nevysílá RDS signál řádně nebo je 
signál příliš slabý.

tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T

tC0y...yC2yC1T

Použití RDS (Radio Data 
System)
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Zobrazování informací RDS

Během příjmu stanice RDS tiskněte 
DISPLAY. 

S každým stiskem tlačítka se informace RDS na 
displeji budou měnit takto:
Název stanice t Kmitočet t Indikace typu 
programua) t Radio Text b) t Čas (v systému 
24 hodin) t Nastavené zvukové pole
a) Typ vysílaného programu (viz str. 25).
b) Textové zprávy vysílané stanicí RDS.

Poznámky

• Pokud se vysílá nějaké mimořádné oznámení úřadů, 
na displeji začne blikat „ALARM“.

• Pokud zpráva sestává z 9 a více znaků, posouvá se po 
displeji. 

• Pokud stanice neposkytuje určitou službu RDS, 
zobrazuje se zpráva „NO XX“ (např. „NO TEXT“).

Typy programu

Indikátor typu 
programu

Popis

NEWS Zprávy

AFFAIRS Rozbor aktuálních událostí

INFO Programy, nabízející široké 
spektrum informací, včetně 
spotřebitelských a lékařských

SPORT Sportovní programy

EDUCATE Vzdělávací programy včetně rad 
„jak na to“

DRAMA Rozhlasové hry a seriály

CULTURE Programy národní nebo regionální 
kultury, jazykové a sociální 
záležitosti

SCIENCE Programy o vědě a technologiích

VARIED Ostatní programy jako rozhovory, 
panelové hry, komedie

POP M Populární hudba

ROCK M Rocková hudba

EASY M Lehká hudba

LIGHT M Instrumentální, vokální hudba 
a chorály

CLASSICS Symfonické orchestry, komorní 
hudba, opery apod.

OTHER M Hudba, nespadající do uvedených 
kategorií, jako Rhythm & Blues 
a Reggae

WEATHER Zprávy o počasí

FINANCE Burzovní zprávy, kurzy apod.

CHILDREN Dětské programy

SOCIAL Programy o lidech a jejich 
záležitostech

RELIGION Programy s náboženskou 
tématikou

PHONE IN Programy s voláním názorů 
publika do studia

TRAVEL Cestování. Neobsahuje dopravní 
hlášení, nastavené TP/TA

LEISURE Programy o rekreačních 
aktivitách, jako zahrada, rybolov, 
vaření apod.

JAZZ Jazzová hudba

COUNTRY Hudba country

NATION M Programy s populární hudbou 
oblasti nebo regionu

OLDIES Stará hudba

FOLK M Folková hudba

DOCUMENT Investigativní pořady

NONE Jakékoliv pořady nezařazené výše

Indikátor typu 
programu

Popis
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Změna informací 
zobrazovaných na displeji

Můžete zkontrolovat zvukové pole apod. 
změnou displeje.

Opakovaně stiskněte DISPLAY.

S každým stiskem DISPLAY se zobrazení 
změní takto.
Název vstupu* t Zvolený vstup t Aktuální 
zvukové pole

Pokud je zvoleno rádio

Název stanice** nebo předvolby* t Kmitočet 
t Typ programu** t Radio Text ** t 
Aktuální čas (v systému 24 hodin)** t Použité 
zvukové pole.
* Název vstupu se zobrazí jen tehdy, pokud jste 

nějaký přiřadili vstupu či předvolbě (str. 35). Název 
vstupu se nezobrazí tehdy, pokud byly zadány 
pouze mezery nebo je-li stejný jako označení 
vstupu.

** Pouze při příjmu RDS. (Pouze pro modely 
s oblastními kódy CEL, CEK) Viz str. 25).

Nastavení jasu displeje

Tiskněte DIMMER.

Jas displeje se mění ve 3 krocích.

Změna displeje
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A SW: Svítí, pokud je zvoleno pro subwoofer 
„YES“ (str. 18) a zvukový signál vystupuje ze 
zdířky SUB WOOFER.

B LFE: Svítí, pokud přehrávaný disk obsahuje 
složku LFE (Low Frequency Effect) a signál 
LFE kanálu se právě přehrává.

C SP A/SP B: Svítí podle reproduktorového 
systému, který se právě používá (A či B). 
Vypne se při vypnutí reproduktorů nebo 
připojení sluchátek.

D ; DIGITAL: Svítí, pokud přijímač dekóduje 
signály ve formátu Dolby Digital.

E ; PRO LOGIC II: „; PRO LOGIC“ svítí, 
pokud přijímač zpracovává technologií Pro 
Logic dvoukanálový signál tak, aby vznikl 
signál centrálního kanálu a zadních kanálů. 
„; PRO LOGIC II“ svítí, je-li aktivován 
dekodér Pro Logic II Movie/Music. Oba 
indikátory se však nerozsvítí, pokud jsou 
centrální a zadní reprosoustavy nastaveny na 
„NO“ a je zvoleno „A.F.D. AUTO“, „DOLBY 
PL“, „PLII MOV“ nebo „PLII MUS“.

Poznámka

Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II nepracují 
pro signály formátu DTS.

F DTS: Svítí, pokud je na vstupu signál DTS.

Poznámka

Při přehrávání disku ve formátu DTS 
zkontrolujte, zda jste provedli digitální propojení 
a parametr INPUT MODE není nastaven na 
„ANALOG“ (str. 31).

G Indikátory tuneru: Svítí při poslechu rádia 
apod. Viz str. 22–25 pro obsluhu rádia.

Poznámka

„RDS“ se zobrazuje pouze pro modely 
s oblastními kódy CEL, CEK.

H D.RANGE: Svítí, je-li aktivována komprese 
dynamického rozsahu (str. 32).

I COAX: Rozsvítí se, pokud je zvolen digitální 
signál a přichází do zdířky COAXIAL.

J OPT: Rozsvítí se, pokud je zvolen digitální 
signál a přichází do zdířky OPTICAL.

K SLEEP: Svítí, pokud je časovač aktivován.

L Indikátory přehrávaných kanálů: 
Písmena (L, C, R apod.) představují kanály, 
které se přehrávají. Rámečky kolem těchto 
písmen se liší podle způsobu, jakým přijímač 
míchá výsledný zvuk (v závislosti na 
nastavení reproduktorů).

L (přední levý), R (přední pravý), C (centrální 
(mono)), SL (zadní levý), SR (zadní pravý), 
S (zadní (monofonní nebo zadní složky, 
zpracovaná Pro Logic))
Příklad: 

Nahrávací formát (přední/zadní): 3/2
Výstupní kanál: Bez zadních reproduktorů
Zvukové pole: A.F.D. AUTO

Popis indikátorů na displeji

MEMORY

L C R
SL S SR

SW L F E SP A
SP B

RDS
STEREO MONOD.RANGESLEEP OPT COAX

DIGITAL; PRO LOGIC II DTS;

9 8qs 0qa

21 43 5 6 7

SL SR

L C R
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V tomto režimu hrají pouze přední levý/pravý 
reproduktor. Ze subwooferu nevychází žádný 
zvuk. 

Poslech dvoukanálových 
stereofonních zdrojů (2CH 
STEREO)

Standardní dvoukanálové (stereofonní) zdroje 
obcházejí zpracování zvukového pole 
a multikanálové prostorové formáty se smíchají 
do 2 kanálů.

Stiskněte 2CH.

Na displeji se zobrazí „2CH ST.“ a přijímač se 
přepne do režimu 2CH STEREO.

Poznámka

V režimu 2CH STEREO ze subwooferu nevychází 
žádný zvuk. Chcete-li poslouchat dvoukanálové zdroje 
z předních reproduktorů a subwooferu, nastavte režim 
A.F.D.

Funkce Auto Format Direct (A.F.D.) vám 
umožní zvolit metodu dekódování, kterou 
chcete uplatnit pro zvuk.

Automatické dekódování 
vstupního zvukového signálu

V tomto režimu přijímač automaticky detekuje 
typ audio signálu na vstupu (Dolby Digital, DTS 
či standardní dvoukanálový stereo) a v případě 
potřeby provede jeho správné dekódování. 
Tento režim představuje zvuk tak, jak byl 
nahrán/kódován, bez jakýchkoliv prostorových 
efektů. Pokud však není k dispozici 
nízkofrekvenční signál (Dolby Digital LFE 
apod.), pak se tento signál generuje a směruje na 
výstup pro subwoofer. 

Tisknutím A.F.D. vyberte „A.F.D. AUTO“.

Přijímač automaticky detekuje typ signálu na 
vstupu a v případě potřeby provede jeho správné 
dekódování.

Použití prostorového zvuku

Pouze přední 
reprosoustavy

Použití zvuku ve vysoké 
kvalitě

— AUTO FORMAT DIRECT

Režim A.F.D.
(Displej)

Způsob dekódování

A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)

Podle kódování

PRO LOGIC
(DOLBY PL)

Dolby Pro Logic

PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MOV)

Dolby Pro Logic II

PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MUS)
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Použití stereofonního zvuku 
v multikanálovém formátu 
(režim dvoukanálového 
dekódování)

Tento režim umožňuje zvolit typ dekódování 
zdrojů dvoukanálového zvuku. Tento přijímač 
může přehrávat dvoukanálový zvuk z 5 kanálů 
pomocí Dolby Pro Logic II nebo ze 4 kanálů 
v Dolby Pro Logic.

Tisknutím A.F.D.vyberte režim dekódování 
2 kanálů.

Nastavený typ dekódování se zobrazí na 
displeji.

x DOLBY PL (PRO LOGIC)

Použije se dekódování Dolby Pro Logic. Zdroj nahraný 
ve 2 kanálech se kóduje do 4.1 kanálů.

x PLII MOV (PRO LOGIC II MOVIE)

Probíhá dekódování Dolby Pro Logic II Movie. Toto 
nastavení je ideální pro filmy kódované ve formátu 
Dolby Surround. V tomto režimu lze navíc 
reprodukovat 5.1 kanálový zvuk i při sledování videa 
se staršími filmy nebo dabovaných snímků.

x PLII MUS (PRO LOGIC II MUSIC)

Probíhá dekódování Dolby Pro Logic II Music. Toto 
nastavení je ideální pro normální stereofonní zdroje, 
např. CD. 

Poznámka

Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II nepracují pro 
signály formátu DTS.

Pokud připojujete subwoofer

Pokud zdrojový dvoukanálový signál 
neobsahuje signál LFE, přijímač generuje 
nízkofrekvenční signál na výstup do 
subwooferu.

Volbou jednoho z přednastavených zvukových 
polí přijímače můžete snadno využívat možnosti 
prostorového zvuku. Ta do vašeho domova 
přinášejí vzrušující a mohutný zvuk kinosálů 
a koncertních hal. 

Výběr zvukového pole pro 
filmy

Tisknutím MOVIE vyberte požadované 
zvukové pole.

Nastavené zvukové pole se zobrazí na displeji.

Co je DCS (Digital Cinema Sound)

Zvuková pole označená DCS používají 
technologii DCS. 
DCS je označení technologie prostorového 
zvuku pro domácí kina, vyvinuté Sony. DCS 
využívá technologii DSP (Digital Signal 
Processor) k reprodukci zvukových 
charakteristik skutečného střihového studia 
v Hollywoodu.
V prostoru domácího kina pak technologie DCS 
vytváří silný dojem kinosálu, založený na 
umělecké kombinaci zvuku a akce podle 
představy režiséra snímku. 

x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS

Reprodukují se zvukové charakteristiky produkčního 
studia „Cary Grant Theater“ společnosti Sony Pictures 
Entertainment. Jedná se o standardní režim vhodný pro 
většinu typů filmů.

x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS

Reprodukují se zvukové charakteristiky produkčního 
studia „Kim Novak Theater“ společnosti Sony Pictures 
Entertainment. Jedná se o režim vhodný pro 
vědeckofantastické nebo akční filmy, obsahující 
množství zvukových efektů.

x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS

Reprodukuje zvukové charakteristiky hudebního 
studia společnosti Sony Pictures Entertainment. Jedná 

Výběr zvukového pole

Zvukové pole Displej

CINEMA STUDIO EX A DCS C.ST.EX A

CINEMA STUDIO EX B DCS C.ST.EX B

CINEMA STUDIO EX C DCS C.ST.EX C

pokračování
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se o režim vhodný pro muzikály nebo klasické filmy 
s orchestrální hudbou.

Režimy CINEMA STUDIO EX

Režimy CINEMA STUDIO EX jsou vhodné pro 
sledování filmů z disků DVD (apod.) 
s multikanálovými prostorovými efekty. 
Charakteristiky dabovacího studia Sony 
Pictures Entertainment si můžete vytvořit u sebe 
doma.
Režimy CINEMA STUDIO EX sestávají 
z následujících tří složek.
• Virtual Multi Dimension

Vytváří pět sad virtuálních reproduktorů 
z jediného páru zadních reproduktorů.

• Screen Depth Matching
Vytváří pocit, jakoby zvuk vycházel z vnitřku 
obrazovky, podobně jako z plátna v kině.

• Cinema Studio Reverberation
Reprodukuje dozvuky, které jsou typické pro 
kinosály.

Režimy CINEMA STUDIO EX slučují všechny 
tři složky dohromady.

Poznámky

• Efekty vytvářené virtuálními reproduktory mohou 
působit zvýšený šum přehrávaného zvuku. 

• Při poslechu zvukových polí vytvářených virtuálními 
reproduktory není možné slyšet zvuk vycházející 
přímo ze zadních reproduktorů.

Výběr zvukového pole pro 
hudbu

Tisknutím MUSIC zvolte požadované 
zvukové pole.

Nastavené zvukové pole se zobrazí na displeji.

x HALL

Napodobuje akustické charakteristiky běžného 
koncertního sálu.

x JAZZ (JAZZ CLUB)

Napodobuje akustické charakteristiky jazzového klubu.

x CONCERT (LIVE CONCERT)

Napodobuje akustické charakteristiky koncertního sálu 
s 300 sedadly. 

Vypnutí prostorového efektu

Stiskem 2CH vyberte „2CH ST.“ nebo tisknutím 
A.F.D. vyberte „A.F.D. AUTO“.

Tipy

• Přijímač používá pro každý vstup zvukové pole, 
které bylo naposledy zvoleno pro tento vstup (Sound 
Field Link). Pokud pro vstup SA-CD/CD zvolíte 
například HALL, následně tento vstup změníte 
a později se k němu opět vrátíte, nastavení HALL se 
automaticky obnoví.

• Formát kódování DVD aj. zjistíte podle loga na 
obalu disku.
– : Disky Dolby Digital
– : Pořad kódovaný v Dolby 

Surround
– : Pořad kódovaný v DTS Digital Surround

Poznámky

• Zvuková pole nelze použít pro signály se 
vzorkovacími kmitočty vyššími než 48 kHz.

• Pokud je zvoleno jedno z následujících zvukových 
polí a všechny reproduktory jsou v nabídce SET UP 
nastaveny na „LARGE“, pak se ze subwooferu 
neozývá žádný zvuk. Pokud však vstupní digitální 
signál obsahuje signál LFE (Low Frequency Effect) 
nebo jsou přední či prostorové reproduktory 
nastaveny na „SMALL“, pak se zvuk ze subwooferu 
ozývat bude.
– HALL
– JAZZ CLUB 
– LIVE CONCERT 

Zvukové pole Displej

HALL HALL

JAZZ CLUB JAZZ

LIVE CONCERT CONCERT
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Pro přístroje s digitálním výstupem můžete 
změnit režim zvukového vstupu.

1 Stiskem tlačítek vstupů vyberte vstup.

2 Tisknutím INPUT SELECTOR zvolte 
režim zvukového vstupu.

Na displeji se zobrazí zvolený režim 
vstupu.

Režimy zvukového vstupu

• AUTO IN
Pokud jsou připojeny digitální i analogový 
vstup, dává přednost digitálnímu. Pokud není 
digitální signál, je zvolen analogový.

• COAX IN
Přiřadí digitální vstup vstupní zdířce 
DIGITAL COAXIAL.

• OPT IN
Přiřadí digitální vstup vstupním zdířkám 
DIGITAL OPTICAL.

• ANALOG
Přiřadí analogový vstup vstupním zdířkám 
AUDIO IN (L/R).

Poznámka

U signálů se vzorkovacím kmitočtem vyšším než 
48 kHz není možno použít tónové korekce a zvuková 
pole.

Pomocí nabídky LEVEL můžete upravit 
zvuková pole tak, aby vyhovovala vašim 
posluchačským požadavkům.

Poznámky k zobrazovaným položkám

Položky nastavení v jednotlivých nabídkách, která lze 
upravovat, se liší v závislosti na daném zvukovém poli. 
Určité parametry nastavení na displeji mohou být 
znevýrazněné. To znamená, že jsou dané parametry 
buď nedostupné nebo neměnitelné.

Nastavení nabídky LEVEL

Můžete nastavit vyvážení a úroveň jednotlivých 
reproduktorů. Tato nastavení působí na všechna 
zvuková pole s výjimkou úrovní efektů. 
Nastavení parametrů úrovně efektů se ukládá 
pro každé zvukové pole.

1 Spusťte přehrávání zdroje kódovaného 
s multikanálovými efekty (DVD apod.).

2 Tisknutím MAIN MENU vyberte 
„ LEVEL “.

3 Stiskem  nebo  vyberte parametr, 
který chcete nastavit.

Pro podrobnosti viz „Parametry nabídky 
LEVEL“.

4 Při poslechu zvuku tisknutím + nebo – 
vyberte požadované nastavení.

Nastavení se automaticky uloží. 

5 Opakováním kroků 3 a 4 nastavte další 
parametry.

Parametry nabídky LEVEL

Výchozí nastavení jsou podtržena.

x  BAL. L/R XX 
(Vyvážení předních reprosoustav)

Výchozí nastavení: BALANCE (0)
Umožní nastavit rovnováhu mezi levým a pravým 
předním reproduktorem. Rozsah nastavení BAL. L (+1 
až +8), BALANCE (0), BAL. R (+1 až +8) 
v 17 krocích.

Pokročilé nastavení

Přepnutí režimu 
zvukového vstupu pro 
digitální komponenty

— INPUT MODE

Úprava zvukových polí

L R

pokračování
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x CTR XXX dB
(Úroveň centrální reprosoustavy)

x SUR.L. XXX dB
(Úroveň zadní reprosoustavy (levé))

x SUR.R. XXX dB
(Úroveň zadní reprosoustavy (pravé))

x S.W. XXX dB
(Úroveň subwooferu)

Výchozí nastavení: 0 dB
Nastavení od –10 dB do +10 dB po krocích 1 dB.

x  COMP. XXX
(Komprese dynamického rozsahu)

Umožní nastavit kompresi dynamického rozsahu 
zvukové stopy. To je praktické například tehdy, 
chcete-li v noci sledovat film při malé hlasitosti.
• OFF

Dynamický rozsah se nekomprimuje.
• STD

Dynamický rozsah se komprimuje podle záměrů 
zvukového režiséra.

• MAX
Dynamický rozsah se výrazně komprimuje.

Tip

Kompresor dynamického rozsahu umožňuje potlačit 
dynamický rozsah zvukové stopy podle informace 
o dynamickém rozsahu, která je součástí signálu Dolby 
Digital. Doporučujeme použít nastavení „MAX“. Tato 
vysoká komprese dynamického rozsahu vám umožní 
sledovat filmy v noci při nízké hlasitosti. Narozdíl od 
analogových limiterů jsou úrovně předem stanoveny 
a poskytuje přirozenou kompresi.

Poznámka

Komprese dynamického rozsahu je možná pouze pro 
zdroje Dolby Digital.

x EFCT. XXX (Effect level)

Výchozí nastavení: STD
Umožňuje nastavit „přítomnost“ prostorových efektů.

Nastavení zvukových polí do 
výchozích hodnot

Operaci proveďte tlačítky na přístroji.

1 Stiskem ?/1 přijímač vypněte.

2 Přidržte 2CH a stiskněte ?/1.

Zobrazí se „SF. CLR.“ a všechna zvuková 
pole se vrátí na výchozí hodnoty.

D.RANGE
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Tónové korekce (basy, výšky a úroveň) 
předních reproduktorů můžete nastavit 
v nabídce TONE.

1 Spusťte přehrávání zdroje kódovaného 
s multikanálovými efekty (DVD apod.).

2 Tisknutím MAIN MENU vyberte 
„ TONE “.

3 Stiskem  nebo  vyberte parametr, 
který chcete nastavit.

Pro podrobnosti viz „Parametry nabídky 
TONE“ dále.

4 Při poslechu zvuku tisknutím + nebo – 
vyberte požadované nastavení.

Nastavení se automaticky uloží. 

5 Opakováním kroků 3 a 4 nastavte další 
položky.

Poznámka

Korekce nemůžete nastavit, pokud přijímač 
zpracovává signál se vzorkovacím kmitočtem vyšším 
než 48 kHz.

Parametry nabídky TONE

x BASS XX dB 
(Basy předních reprosoustav)

x TREB. XX dB 
(Výšky předních reprosoustav)

Výchozí nastavení: 0 dB
Nastavení od –6 dB do +6 dB po krocích 1 dB.

Nastavte přijímač pomocí 
nabídky CUSTOMIZE

Pomocí nabídky CUSTOMIZE můžete provést 
různá nastavení.

1 Opakovaným stiskem MAIN MENU 
zvolte „ CUSTOM “.

2 Tisknutím  nebo  vyberte parametr, 
který chcete nastavit.

Pro podrobnosti viz „Parametry nabídky 
CUSTOMIZE“ dále.

3 Tisknutím + nebo – zadejte 
požadované nastavení.

Nastavení se automaticky uloží.

4 Opakováním kroků 2 a 3 nastavte další 
položky.

Parametry nabídky CUSTOMIZE

Výchozí nastavení jsou podtržena.

x DEC. XXXX 
(Priorita dekódování digitálního vstupu)

Umožní zadat vstupní režim pro digitální vstupní 
signál do vstupu DIGITAL IN.
Výchozí nastavení je „DEC. AUTO“ pro VIDEO 2 
a „DEC. PCM“ pro DVD a SA-CD/CD.
• AUTO

Automaticky přepíná mezi vstupními režimy DTS, 
Dolby Digital a PCM.

• PCM
Upřednostněn je signál PCM (aby se zabránilo 
přerušení při spuštění přehrávání). Zvuk je na 
výstupu i když jsou na vstupech další signály. Pokud 
je však nastaveno „DEC. PCM“, přijímač nemůže 
dekódovat signál DTS-CD. 

Poznámka

Je-li nastaveno „DEC. AUTO“ a zvuk z digitálních 
audio zdířek (např. CD apod.) se při spuštění 
přehrávání přerušuje, nastavte „DEC. PCM“. 

Nastavení tónových 
korekcí

Další nastavení

pokračování
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x DUAL XXX
(Volba jazyka digitálního vysílání)

Umožňuje zvolit jazyk při digitálním vysílání. Funkce 
pracuje pouze pro zdroje Dolby Digital.
• M/S (Main/Sub)

Zvuk v hlavním jazyce vychází z levého předního 
reproduktoru a zvuk druhého jazyku vychází 
současně z reproduktoru pravého.

• M (Main)
Reprodukuje se pouze hlavní jazyk.

• S (Sub)
Reprodukuje se pouze druhý jazyk.

• M+S (Main + Sub)
Reprodukuje se směs obou jazyků.

x NAME IN
(Pojmenování předvoleb a vstupů)

Umožňuje nastavit názvy předvoleb rádia a vstupů pod 
tlačítky vstupů. Pro podrobnosti viz „Pojmenování 
předvoleb a vstupů“ na str. 35.
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Můžete zadat názvy o až 8 znacích pro 
předvolby rádia a vstupy, volené tlačítky, 
a zobrazit je na displeji. Operaci proveďte 
tlačítky na přístroji.

1 Označení předvolené stanice

Tisknutím TUNER FM/AM vyberte 
pásmo FM nebo AM, pak vyberte 
předvolbu , kterou chcete pojmenovat 
(str. 24).

Označení vstupu

Stiskem vstupního tlačítka zvolte 
vstup, který chcete pojmenovat.

2 Tisknutím MAIN MENU vyberte 
„ CUSTOM “.

3 Tisknutím  nebo   vyberte „NAME 
IN“.

4 Stiskněte ENTER.

Kurzor začne blikat a můžete volit znak.

5 Pomocí  nebo  a + nebo – vytvořte 
název.

Tisknutím + nebo – vyberte znak, pak 
stiskem  posuňte kurzor na další pozici.

Tipy

• Tisknutím + nebo – můžete volit následující 
znaky.
Písmena (velká) t Číslice t Symboly

• Mezeru zadáte tisknutím + nebo –, až se objeví 
na displeji.

• Pokud uděláte chybu, tiskněte  nebo , až 
znak, který chcete změnit, bliká. Pak tisknutím 
+ nebo – zvolte správný znak.

6 Stiskem ENTER název uložíte.

Poznámka (Pouze pro modely s oblastními 
kódy CEL, CEK)

Pokud pojmenujete nějakou stanici RDS a naladíte ji, 
pak se namísto vámi zadaného názvu zobrazí název 
programové služby. (Název programové služby nelze 
měnit. Vámi zadaný název se přepíše názvem 
programové služby.)

Další funkce

Pojmenování předvoleb 
a vstupů
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Můžete zadat dobu, po níž se přístroj 
automaticky vypne. Pro tuto operaci použijte 
dálkový ovládač.

Tiskněte SLEEP při zapnutém přístroji.

S každýmstiskem SLEEP se displej mění 
postupně takto:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t 

OFF
Při používání funkce Sleep Timer se na displeji 
zobrazuje „SLEEP“.

Tip

Dobu do vypnutí zobrazíte stiskem SLEEP. Zbývající 
čas se zobrazí na displeji. Dalším stiskem SLEEP se 
časovač zruší.

Můžete volit systém předních reproduktorů , 
který chcete použít.

Tisknutím SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 
vyberete požadovaný reproduktorový 
systém.

Zvolený reproduktorový systém se zobrazí na 
displeji. Reproduktory vypnete tisknutím 
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B), až zmizí indikace 
„SP A“ a „SP B“.

Reproduktorový systém

• SP A
Reprosoustavy připojené ke svorkám 
SPEAKERS FRONT A.

• SP B
Reprosoustavy připojené ke svorkám 
SPEAKERS FRONT B.

• SP A a SP B
Reprosoustavy připojené ke svorkám 
SPEAKERS FRONT A a B (paralelní 
zapojení).

Použití časovače Sleep 
Timer

Výběr reproduktorového 
systému
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Dříve než začnete, zkontrolujte, zda jste řádně 
připojili všechna zařízení.

Nahrávání na 
magnetofonovou kazetu nebo 
MiniDisk

Pomocí přijímače můžete nahrávat na 
magnetofon nebo MiniDisk. V případě potřeby 
viz návod k použití kazetového nebo MD 
rekordéru.

1 Zvolte zařízení, na které budete 
nahrávat.

2 Připravte zařízení, ze kterého budete 
přehrávat.

Vložte například disk CD do přehrávače 
CD.

3 Do nahrávacího zařízení vložte 
prázdnou kazetu nebo disk MD 
a v případě potřeby upravte úroveň 
nahrávání.

4 Na nahrávacím zařízení spusťte 
nahrávání a na zdrojovém zařízení 
spusťte přehrávání.

Poznámky

• Úpravy zvuku neovlivňují výstupní signál ze zdířek 
MD/TAPE OUT .

• Analogový zvukový signál na zvoleném vstupu 
vystupuje ze zdířek MD/TAPE OUT.

• Signál na vstupu MULTI CH IN se nepřenáší na 
zdířky MD/TAPE OUT ani když je MULTI CH IN 
zvolen. Analogový zvukový signál na zvoleném 
nebo naposledy použitém vstupu je na výstupu.

• Některé zdroje mají ochrany proti kopírování. 
V takovém případě nelze z těchto zdrojů nahrávat.

Nahrávání na videokazetu

Pomocí přijímače můžete nahrávat 
z videorekordéru, TV či DVD. Při editaci 
videokazety můžete také přidávat zvuk 
z různých zvukových zdrojů. V případě potřeby 
viz návod k použití videorekordéru nebo 
přehrávače DVD.

1 Zvolte zdroj, který budete nahrávat.

2 Připravte zařízení, ze kterého budete 
přehrávat.

Např. vložte kazetu s požadovaným 
obsahem do videorekordéru.

3 Do videorekordéru (VIDEO 1) vložte 
prázdnou videokazetu, na kterou 
budete nahrávat.

4 Na nahrávacím videorekordéru spusťte 
nahrávání a pak spusťte přehrávání na 
přehrávajícím videorekordéru nebo 
DVD.

Tip

Během kopírování z videokazety nebo DVD můžete 
nahrávat zvuk z libovolného zvukového zdroje. 
Vyhledejte místo, od kterého chcete nahrávat z dalšího 
zvukového zdroje, zvolte zdroj a pak spusťte 
přehrávání. Do zvukové stopy videokazety bude 
nahrán zvuk z tohoto zdroje namísto zvuku 
z původního zdroje. Chcete-li obnovit nahrávání 
z původního media, zvolte znovu zdroj videa.

Poznámky

• Na zařízení připojeném k analogovým zdířkám 
VIDEO 1 OUT nelze nahrávat zvuk digitálně. 

• Zkontrolujte, zda jste provedli digitální i analogové 
připojení ke vstupům VIDEO 2 či DVD. Pokud jste 
provedli pouze digitální připojení, pak není možné 
nahrávat analogově.

• Analogový zvukový signál na zvoleném vstupu 
vystupuje ze zdířek VIDEO 1 OUT .

• Signályze vstupu MULTI CH IN nevystupují na 
VIDEO 1 OUT ani při volbě MULTI CH IN. 
Analogový zvukový signál na zvoleném nebo 
naposledy použitém vstupu je na výstupu.

Nahrávání
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Pro obsluhu přístrojů systému můžete použít 
ovládač RM-U306B.

Vložení baterií

Vložte dvě baterie vel. R6 (AA) se správnou 
polaritou + a – do prostoru pro baterie. Při 
použití miřte ovládačem na přijímač ovládání  
na přístroji.

Tip

Za normálních podmínek vydrží baterie cca 6 měsíců. 
Pokud již ovládač nepracuje, nahraďte obě baterie 
novými.

Poznámky

• Ovládač neponechávejte na horkých nebo vlhkých 
místech.

• Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
• Přijímač nevystavujte přímému slunci ani světelným 

zdrojům. Může dojít k narušení funkce.
• Pokud nepoužíváte ovládač po delší dobu, vyjměte 

baterie, zabráníte jejich vytečení a poškození 
ovládače korozí.

Tabulka uvádí význam každého tlačítka

Použití dálkového ovládače RM-U306B

Před použitím ovládače

Popis tlačítek ovládače

Tlačítko 
ovládače

Obsluhuje Funkce

A.F.D. 9 Přijímač Volí režim dekódování 
zvuku.

N X

M

.

m

>

21 3

54 6

87

0

9

MD/TAPE SA-CD TUNER

TV/VIDEO

VIDEO 2VIDEO 1 DVD

SYSTEM
STANDBY

>10
SHIFT

CH/PRESET
-

ANT
TV/VTR

– +

MASTER
VOL

TEST TONE MAIN MENU MULTI CH

2CH A.F.D.
MOVIE/
MUSIC

ENTER

D.SKIP

D.TUNING

TOP MENU DVD MENU

ENTER

RETURN

v

V

bB

SLEEP
AV

?/1
?/1

MENU

TV VOL TV CH

MUTING

O

x

1

3

4

5

8

qa

q;

6

qs

qd

qf

7

2

9

qg

ea

e;

wl

wk

wh

wf

wa

w;

qk

qj

qh

ql

wd

ws

wg

wj
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Tlačítko 
ovládače

Obsluhuje Funkce

ANT 
TV/VTR 
wd

Videorekordér 
(VCR)

Volí výstupní signál 
z antény: TV nebo 
videorekordér

AV ?/1 
ea

TV/VCR/
přehrávač 
CD/VCD/
LD/DVD/
přístroj MD/
DAT

Zapíná a vypíná 
přístroje audio/video.

CH/
PRESET 

Přijímač Příjem stanic 
z předvoleb.

–/+ 6 TV/VCR/
Satelitní tuner

Příjem stanic 
z předvoleb.

D.SKIP wd Přehrávač 
CD/VCD/
DVD/MD 
přístroj

Přeskočení disku (pouze 
měniče).

D.TUNING 
wg

Přijímač Volí režim přímého 
ladění.

DVD wl Přijímač Sledování DVD.

DVD 
MENU wh

Přehrávač 
DVD

Zobrazí nabídku DVD.

ENTER wg TV/VCR/
Satelitní tuner/
Přehrávač 
LD/Přístroj 
MD/DAT/
Magnetofon

Po volbě kanálu, disku 
nebo skladby číselnými 
tlačítky potvrzuje 
zadání.

ENTER wh Přehrávač 
DVD

Potvrzuje zadání.

MAIN 
MENU ql

Přijímač Vyvolá nabídku 
přijímače.

MASTER 
VOL +/– 
qh

Přijímač Nastavuje celkovou 
hlasitost přijímače.

MD/TAPE 
4

Přijímač Poslech MD nebo 
audiokazety.

Tlačítko 
ovládače

Obsluhuje Funkce

MENU </> 
qs

Přijímač Volí položky nabídky.

MENU –/+ 
qd

Přijímač Určuje a mění 
nastavení.

MOVIE/
MUSIC w;

Přijímač Volí zvuková pole pro 
filmy a hudbu.

MULTI CH 
qk

Přijímač Volí zdroje MULTI CH 
IN.

MUTING 
qj

Přijímač Umlčuje zvuk 
přijímače.

RETURN 
wg

Přehrávač 
VCD

Návrat do předchozí 
nabídky.

SA-CD wk Přijímač Poslech SACD nebo 
CD.

SHIFT 5 Přijímač Volí stránku paměti 
předvoleb rádia při 
poslechu i ladění.

SLEEP 1 Přijímač Spouští časovač SLEEP 
a nastavuje dobu do 
vypnutí.

SYSTEM 
STANDBY 
(Stiskněte 
AV ?/1 ea 
a ?/1 e; 
současně) 

Přijímač/TV/
VCR/satelitní 
tuner/
přehrávač 
CD/VCD/
LD/DVD/
přístroj MD/
DAT

Vypíná přijímač 
a ostatní přístroje Sony.

TEST 
TONE qa

Přijímač Zapíná zkušební signál.

TOP 
MENU wh

Přehrávač 
DVD

Zobrazí titul DVD.

pokračování
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Tlačítko 
ovládače

Obsluhuje Funkce

TUNER wj Přijímač Poslech rádia.

TV CH
+/– qg

TV Výběr TV předvoleb.

TV/VIDEO 
wf

TV Volí vstupní signál: TV 
nebo video vstup.

TV VOL
+/– qf

TV Nastavuje hlasitost TV.

VIDEO 1 3 Přijímač Sledování VCR.
(VTR mode 3)

VIDEO 2 2 Přijímač Sledování VCR.
(VTR mode 1)

0-9 wh Přijímač S pomocí SHIFT 
použijte pro poslech 
nebo ladění předvoleb 
nebo s D.TUNING pro 
přímé ladění.

Přehrávač 
CD/VCD/
LD/přístroj 
MD/DAT

Volí čísla skladeb. 
0 volba skladby 10.

TV/VCR/
Satelitní tuner

Volí čísla předvoleb.

2CH q; Přijímač Volí režim 2CH 
STEREO.

>10 5 Přehrávač 
CD/VCD/
LD/MD 
přístroj

Volí čísla přes 10.

-/-- 5 TV Určuje tvar čísla 
předvolby, jednomístné 
nebo dvoumístné.

?/1 e; Přijímač Zapíná a vypíná 
přijímač.

Tlačítko 
ovládače

Obsluhuje Funkce

./> 
6

VCR/
přehrávač 
CD/VCD/
LD/DVD/
přístroj MD/
DAT/
magnetofon

Přeskočení skladby.

m/M 
7

Přehrávač 
CD/VCD/
DVD

Vyhledávání skladby 
vpřed i vzad.

VCR/
přehrávač 
LD/přístroj 
MD/ DAT/
magnetofon

Rychle vpřed nebo 
vzad.

N 8 VCR/
přehrávač 
CD/VCD/
LD/DVD/
přístroj MD/
DAT/
magnetofon

Spouští přehrávání.

X ws VCR/
přehrávač 
CD/VCD/
LD/DVD/
přístroj MD/
DAT/
magnetofon

Přerušuje přehrávání 
nebo záznam. (Také 
spouští záznam přístroje 
v nahrávací pauze.)

x wa VCR/
přehrávač 
CD/VCD/
LD/DVD/
přístroj MD/
DAT/
magnetofon

Zastaví přehrávání.
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Poznámky

• Při stisku tlačítek vstupů (VIDEO 1, VIDEO 2, 
DVD) se nemusí televizor přepnout na správný 
vstup. V tom případě stiskem TV/VIDEO přepněte 
vstup televizoru.

• Některé funkce, popsané v této kapitole, nemusí 
pracovat, záleží na modelu přístroje.

• Uvedená vysvětlení jsou míněna jako příklady 
použití. Proto, v závislosti na přístrojích, popsané 
operace nemusí být dostupné nebo budou pracovat 
jinak.

Pokud tovární nastavení vstupů neodpovídá 
vašim potřebám, můžete je změnit. Např. pokud 
máte magnetofon a nemáte MD, můžete tlačítku 
MD/TAPE přiřadit ovládání magnetofonu.

Nastavení tlačítka TUNER není možné změnit.

1 Přidržte stisknuté tlačítko, které chcete 
změnit (např. MD/TAPE).

2 Stiskněte současně číselné tlačítko, 
odpovídající přístroji, který chcete 
přiřadit (např. 4 – magnetofon).

Význam číselných tlačítek je uveden dále:

*Videopřístroje Sony používají kódy VTR 1, 2 
nebo 3. To odpovídá systémům Beta, 8mm 
a VHS.

Nyní můžete v našem příkladu ovládat 
magnetofon na MD/TAPE.

Návrat k továrnímu nastavení 
tlačítka

Opakujte uvedený postup.

Návrat k továrnímu nastavení 
všech tlačítek

Stiskněte současně ?/1, AV ?/1 a MASTER 
VOL –.

Tlačítko 
ovládače

Obsluhuje Funkce

O wh Přehrávač 
DVD

Návrat do předchozí 
nabídky nebo opuštění 
nabídky.

V/v/B/b 

wh

Přehrávač 
DVD

Volí položky nabídky.

Změna nastavení 
vstupních tlačítek

Pro obsluhu Stiskněte

Přehrávač CD 1

Přístroj DAT 2

Přístroj MD 3

Magnetofon A 4

Magnetofon B 5

Přehrávač LD 6

VCR (ovl. režim VTR 1*) 7

VCR (ovl. režim VTR 2*) 8

VCR (ovl. režim VTR 3*) 9

TV 0

DSS (Digitální Satelitní přijímač) >10

Přehrávač DVD ENTER

Přehrávač VCD .
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Bezpečnost
Zabraňte vniknutí jakýchkoliv pevných objektů či 
kapalin do přístroje. V případě, že k tomu dojde, 
odpojte přijímač a nechte jej zkontrolovat 
kvalifikovanou osobou.

Napájení
• Před prvním použitím přístroje zkontrolujte, zda se 

provozní napětí přístroje shoduje s napětím místní 
sítě. Pracovní napětí je vyznačeno na typovém štítku 
na zadním panelu přístroje.

• Pokud je přístroj připojen k síťové zásuvce, je 
neustále pod proudem i tehdy, je-li je vypnut.

• Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte 
jej od síťové zásuvky. Při odpojování napájení tahejte 
za zástrčku, nikdy ne za kabel.

• Napájecí kabel smí vyměnit pouze odborný servis.

Zahřívání
Zahřívání přístroje při činnosti je normální, nejedná se 
o závadu. Pokud provozujete přijímač po delší dobu 
s vysokou hlasitostí, teplota skříně se po celém 
povrchu výrazně zvýší. Nedotýkejte se skříně přístroje, 
může dojít k popálení.

Umístění
• Umístěte přijímač v místě s dostatečným větráním, 

zabráníte tak jeho přehřátí a prodloužíte jeho 
životnost.

• Neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů 
ani na místa vystavená přímému slunečnímu záření, 
prašnosti nebo otřesům.

• Nezakrývejte větrací otvory na krytu žádnými 
předměty, předejte tak poruchám.

• Při umísťování přístroje na speciálně upravené 
povrchy (voskované, olejované, leštěné apod.) buďte 
opatrní, může dojít k narušení povrchu nebo jeho 
zabarvení.

Provoz
Před připojením dalších zařízení zkontrolujte, zda jsou 
vypnuta a odpojte přijímač od napájení.

Čistění
Pro čistění krytu, panelu a ovladačů používejte jemný 
hadřík lehce navlhčený malým množství saponátu. 
Nepoužívejte brusné prostředky, čisticí prášky ani 
rozpouštědla jako jsou ředidla, alkohol či benzin.
Pokud byste měli jiné dotazy nebo obtíže týkající se 
přístroje, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo 
na autorizovaný servis Sony.

Další informace

Bezpečnostní opatření
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Pokud dojde při používání přístroje k nějaké 
závadě, pokuste se ji odstranit pomocí 
následujícího seznamu. 

Zvuk se neozývá vůbec nebo jen s nízkou 
hlasitostí, bez ohledu na zvolený vstup.

• Zkontrolujte, zda jsou reproduktory a zařízení 
správně a řádně propojeny.

• Zkontrolujte, zda jsou přijímač i všechna ostatní 
zařízení zapnuta.

• Zkontrolujte, zda je zvolen odpovídající vstup 
přijímače.

• Ověřte, zda není MASTER VOLUME –/+ na 
„VOL MIN“.

• Ověřte, zda není SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 
vypnuto (str. 36).

• Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
• Stiskem MUTING na dálkovém ovládání zrušte 

umlčení zvuku.

Z určitého zařízení nevychází zvuk.
• Zkontrolujte, zda je zařízení řádně připojeno do 

vstupních zdířek odpovídajících příslušnému 
typu.

• Zkontrolujte, zda jsou zástrčky daného 
propojovacího kabelu(-ů) řádně připojeny do 
zdířek daného zařízení i přijímače.

• Zkontrolujte, zda je zvolen odpovídající vstup 
přijímače.

Z jednoho z předních reproduktorů nevychází 
zvuk.

• Připojením sluchátek do zdířky PHONES ověřte, 
zda se ze sluchátek ozývá zvuk. Pokud zvuk 
vychází pouze z jednoho kanálu sluchátek, pak 
možná není zařízení k přijímači připojeno 
správně. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely 
řádně připojeny do zdířek přijímače i daného 
přístroje. Pokud z obou kanálů sluchátek vychází 
zvuk, pak možná nejsou přední reproduktory 
připojeny k přijímači správně. Zkontrolujte 
připojení toho předního reproduktoru, ze kterého 
nevychází zvuk.

Z analogových dvoukanálových zdrojů se 
neozývá žádný zvuk.

• Ověřte, zda není INPUT MODE nastaveno na 
„COAX IN“ nebo „OPT IN“ (str. 31).

• Ověřte, zda není zvoleno „MULTI CH IN“.

Z digitálních zdrojů (ze vstupní zdířky 
COAXIAL či OPTICAL) se neozývá zvuk.

• Ověřte, zda není INPUT MODE nastaveno na 
„ANALOG“ (str. 31). Zkontrolujte, zda není 
INPUT MODE nastaven na „COAX IN“ pro zdroje 
ze vstupní zdířky OPTICAL nebo na „OPT IN“ pro 
zdroje ze vstupní zdířky COAXIAL.

• Ověřte, zda není zvoleno „MULTI CH IN“.

Zvuk z levého a pravého kanálu je nevyvážený 
nebo přehozený.

• Zkontrolujte, zda jsou reproduktory a zařízení 
správně a řádně propojeny.

• V nabídce LEVEL upravte vyvážení kanálů.

Příliš brumu nebo šumu.
• Zkontrolujte, zda jsou reproduktory a zařízení 

řádně propojeny.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely 

umístěny v dostatečné vzdálenosti od veškerých 
transformátorů či motorů a alespoň 3 m od TV 
nebo zářivek.

• Přemístěte TV do větší vzdálenosti od audio 
zařízení.

• Zástrčky nebo zdířky jsou znečištěny. Očistěte je 
kouskem látky jemně zvlhčené alkoholem.

Z centrálního/zadních reproduktorů se 
neozývá žádný zvuk nebo jen s nízkou 
hlasitostí.

• Zkontrolujte, zda je zapnuto zvukové pole 
(stiskněte A.F.D., MOVIE či MUSIC).

• Zvolte režim CINEMA STUDIO EX (str. 29).
• Nastavte úrovně hlasitosti reproduktorů (str. 20).
• Ověřte, zda je velikost centrálního a/nebo zadních 

reproduktorů nastavena na „SMALL“ nebo 
„LARGE“ (str. 18).

Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte připojení subwooferu.
• Ověřte, zda je subwoofer nastaven na „YES“ 

(str. 18).
• Podle zvoleného zvukového pole nemusí 

subwoofer vůbec hrát.

Prostorový zvukový efekt se neozývá.
• Zkontrolujte, zda je zapnuto zvukové pole 

(stiskněte A.F.D., MOVIE či MUSIC).
• Zvuková pole nelze použít pro signály se 

vzorkovacími kmitočty vyššími než 48 kHz.

Závady a jejich odstranění

pokračování
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Není reprodukován multikanálový zvuk Dolby 
Digital či DTS.

• Zkontrolujte, zda je přehrávaný disk DVD apod. 
nahrán ve formátu Dolby Digital či DTS.

• Při připojování přehrávače DVD apod. 
k digitálním vstupním zdířkám přijímače 
zkontrolujte zvuková nastavení (nastavení pro 
audio výstup) připojeného přístroje.

Nahrávání není možné.
• Zkontrolujte, zda jsou zařízení řádně připojena.
• Pomocí tlačítek vstupů zvolte zdrojové zařízení.
• Ověřte, zda je INPUT MODE na „ANALOG“ 

(str. 31) před nahráváním z digitálního přístroje, 
připojeného do analogového vstupu MD/TAPE.

Příjem FM je nekvalitní.
• K připojení venkovní antény FM k přijímači podle 

obrázku uvedeného níže použijte 75 ohmový 
koaxiální kabel (není součástí dodávky). Pokud 
připojíte přijímač k venkovní anténě, uzemněte jej 
proti blesku. Nepřipojujte zemnící vodič 
k plynovému potrubí, předejdete tak výbuchu 
plynu.

Nelze naladit rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte řádné připojení antén. Nastavte 

anténu a v případě potřeby připojte venkovní 
anténu.

• Signál stanic je příliš slabý (při automatickém 
ladění). Proveďte přímé ladění.

• Zkontrolujte správnost nastavení ladicího kroku 
(při přímém ladění stanic AM).

• Nebyly uloženy žádné předvolby stanic nebo byly 
předvolby vymazány (při ladění prohledáváním 
předvolených stanic). Nalaďte předvolby (str. 23).

• Tisknutím DISPLAY zobrazte přijímaný 
kmitočet.

Služby RDS nelze použít.*

• Ověřte si, zda jste skutečně naladili stanici FM 
RDS.

• Zvolte jinou stanici FM se silnějším příjmem.

Nezobrazují se požadované informace RDS.*

• Obraťte se na provozovatele rozhlasové stanice 
a ověřte si rozsah vysílaných služeb. Pokud ano, 
pak je možná služba dočasně mimo provoz.

Na TV obrazovce či monitoru není žádný obraz 
nebo je zkreslený.

• Zvolte odpovídající vstup přijímače.
• Nastavte na TV příslušný vstupní režimu.
• Přemístěte TV do větší vzdálenosti od audio 

zařízení.

* Pouze pro modely s oblastními kódy CEL, CEK.

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání nepracuje.
• Miřte ovládačem na přijímač  na přístroji.
• Odstraňte překážky mezi dálkovým ovládačem 

a přístrojem.
• Pokud jsou baterie již slabé, vyměňte je za nové.
• Zkontrolujte, zda jste na ovládači zvolili správný 

vstup.

Chybová hlášení

Pokud se objeví nějaká závada, zobrazí se 
hlášení.

PROTECT
Nesprávný výstup do reproduktorů. Přístroj se 
automaticky vypne po několika sekundách. 
Zkontrolujte připojení reproduktorů a zapněte opět 
přístroje. Pokud závada trvá, obraťte se na 
autorizovaný servis Sony.

ANTENNA

AM

Přijímač

Do uzemnění

Uzemňovací 
přívod (není 
přiložen)

Venkovní FM anténa
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Pokud nemůžete vyřešit potíže 
podle tohoto seznamu

Řešením může být vymazání paměti přístroje 
(str. 17). Přitom se všechna nastavení vrátí na 
tovární hodnoty a bude nutno je znovu nastavit.

Pokud problém trvá

Obraťte se na autorizovaný servis Sony.

Odkazy pro vymazání paměti 
přístroje

Zesilovač

Výstupní výkon
Modely s oblastními kódy CEL, CEK.
Jmenovitý výkon v režimu stereo
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%)

 80 W + 80 W1)

Referenční výkon1)

(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2): 80 W/ch
CENTER2): 80 W
SURR2): 80 W/ch

Modely s ostatními kódy
Jmenovitý výkon v režimu stereo
(8 ohm 1 kHz, THD 0,7%)

 80 W + 80 W1)

Referenční výkon1)

(8 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2): 100 W/ch
CENTER2): 100 W
SURR2): 100 W/ch

1) Měřeno za těchto podmínek:

2) V závislosti na nastavení zvukového pole a na zdroji 
nemusí být na výstupu žádný zvuk.

Kmitočtová charakteristika

Vstupy (analogové)

3) ZKRATOVANÝ VSTUP (s vypnutými zvuk. poli 
a korekcemi)).

4) Vyvážené zapojení, vstupní úroveň.

Vymazání Viz

Všech uložených nastavení str. 17

Uživatelských zvukových polí str. 32

Technické údaje

Oblastní kód Napájení

SP, CEL, CEK 230 V st., 50 Hz

E2/E3 240 V st., 50 Hz

MULTI CH IN, 
SA-CD/CD, MD/TAPE, 
DVD, VIDEO 1, 2

10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (s vypnutými 
zvuk. poli a korekcemi)

MULTI CH IN, 
SA-CD/CD, MD/TAPE, 
DVD, VIDEO 1, 2

Citlivost 500 mV
Impedance: 50 kiloohm
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))

pokračování

CZ STR-DE497.book  Page 45  Wednesday, February 18, 2004  9:52 PM



masterpage:Left
[ p y y

L\STR_DE497_OI\CZ 42-49 STR-DE497.fm]

model name1[STR-DE497]

46CZ

Vstupy (digitální)

Výstupy (analogové)

TONE

FM tuner

Ladící rozsah 87,5 – 108,0 MHz
Anténa drátová anténa FM
Anténní zásuvka 75 ohm, nesymetrická
Mezifrekvence 10,7 MHz
Citlivost
Mono: 18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
Stereo: 38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Využitelná citlivost: 11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
S/N
Mono: 76 dB
Stereo: 70 dB
Harmonické zkreslení při 1 kHz
Mono: 0.3%
Stereo: 0.5%
Selektivita 45 dB na 1 kHz
Kmitočtový rozsah 30 Hz – 15 kHz

+0,5/–2 dB
Selektivita 60 dB na 400 kHz

AM tuner

Ladící rozsah
Modely s kódem oblasti E2/E3
S krokem 10 kHz: 530 – 1610 kHz5)

S krokem 9 kHz: 531 – 1 602 kHz5)

Modely s oblastními kódy CEL, CEK, SP.
S krokem 9 kHz: 531 – 1 602 kHz
Anténa Rámová anténa
Mezifrekvence 450 kHz
Využitelná citlivost 50 dB/m (při 1000 kHz 

nebo 999 kHz)
S/N 54 dB (při 50 mV/m)
Harmonické zkreslení 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivita
Při 9 kHz: 35 dB
Při 10 kHz: 40 dB
5) Ladící krok AM můžete měnit mezi 9 kHz nebo 

10 kHz. Po naladění stanice AM vypněte přístroj. 
Držte stisknuté PRESET TUNING + nebo 
TUNING + a stiskněte ?/1. Po změně ladícího 
kroku se všechny stanice v předvolbách vymažou. 
Chcete-li obnovit krok na 10 kHz (nebo 9 kHz), 
zopakujte stejný postup.

Sekce videa

Vstupy/výstupy
Video: 1 Všš, 75 ohm

DVD (Coaxial) Citlivost: -
Impedance: 75 ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)

VIDEO 2, SA-CD/CD 
(Optical)

Citlivost: -
Impedance: -
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)

MD/TAPE (OUT), 
VIDEO 1 (AUDIO OUT)

Napětí: 500 mV
Impedance: 10 kiloohm

SUB WOOFER Napětí: 2 V
Impedance: 1 kiloohm

Úroveň zesílení ±6 dB, krok 1 dB
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47CZ

Obecné

Napájení

Příkon 180 W
Příkon (v pohotovostním režimu)

0,3 W
Rozměry (š/v/h) (cca)

430 × 145 × 310,5 mm
včetně vyčnívajících částí 
a ovládačů

Hmotnost (cca) 7,5 kg

Dodané příslušenství

FM drátová anténa (1)
AM rámová anténa (1)
Dálkový ovládač RM-U306B (1)
Baterie R6 (vel. AA) (2)

Provedení a technické údaje se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.

Oblastní kód Napájení

CEL, CEK 230 V st., 50/60 Hz

SP 220 - 230 V st., 50/60 Hz

E2/E3 120/220/240 V st., 50/60 Hz

Podrobnosti o oblastním kódu používaného 
zařízení viz str. 3.
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48CZ

Přístroj

A.F.D. (tlačítko/indikátor) qs 
(28, 29, 30, 43)

DIMMER 4 (26)
DISPLAY 3 (25, 26, 44)
Displej 7 (25, 26)
DVD wk (21)
ENTER 9 (17, 18, 35)
FM MODE wd (22)
INPUT MODE qh (31)
IR (přijímač) 5 (38, 44)

MAIN MENU 8 (18, 31, 33, 35)
MASTER VOLUME –/+ qg (17, 

20, 21, 43)
MD/TAPE wj (21)
MEMORY ws (23)
MOVIE (tlačítko/indikátor) qd 

(29, 43)
MULTI CH IN q; (21)
MULTI CHANNEL DECODING 

(indikátor) 6 (21)
MUSIC (tlačítko/indikátor) qf 

(30, 43)
PHONES (zásuvka) wf (21, 43)
PRESET TUNING –/+ w; (23, 

46)
SA-CD/CD wh (21)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 2 

(16, 36, 43)
Tlačítka vstupů ql (21, 31, 34, 

35)
TUNER FM/AM wg (21, 22, 23, 

24, 35)
TUNING –/+ wa (22, 46)
VIDEO 1 e; (21)
VIDEO 2 wl (21)

2CH (tlačítko/indikátor) qa (28, 
30, 32)

+/– qj (18, 31, 33, 35)
</> qk (18, 31, 33, 35)
?/1 (napájení) 1 (17, 18, 23, 32, 

46)

Popis rozmístění ovládacích prvků a odkazy

Použití str. 48 a 49

Na této straně naleznete umístění tlačítek, 
zmíněných v textu.

Číslo vyobrazení
r

    DISPLAY 3 (25, 26, 44)
R R

Název tlačítka/části Strana s odkazem

V ABECEDNÍM POŘADÍ

A - L

M - Z ČÍSLA A SYMBOLY
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49CZ

2 8653 4 71

qlwd wa w;ws qhqj qg

9q; qa qs qd qf

wgwhwjwkwle;

wf qk

CZ STR-DE497.book  Page 49  Wednesday, February 18, 2004  9:52 PM



masterpage:Left
[ p y y

L\STR_DE497_OI\CZ 50-50 STR-DE497.fm]

model name1[STR-DE497]

50CZ

A
Automatické ladění 22

D
Digital Cinema Sound 29
Dodané příslušenství 47
Dual Mono 34

K
Kopírování. viz Nahrávání

L
Ladění

automatické 22
přímé 22
stanic z předvoleb 24

Ladění stanic
do předvoleb 23

LEVEL menu 31

N
Nabídka SET UP 18
Nabídka TONE 33
Nabídky CUSTOMIZE 33
Nahrávání

an magnetofon nebo MD 37
na videokazetu 37

Nastavení
LEVEL parameters 31
parametrů CUSTOMIZE 33
parametrů SET UP 18
parametrů TONE 33
úrovně a vyvážení reproduktorů 20

O
Označení. viz Pojmenování

P
Předvolené stanice

poslech 24
Přímé ladění 22
Připojení

reproduktorů 15
Pojmenování 35

R
RDS 24
Reproduktory

Nastavení úrovně a vyvážení reproduktorů 20

S
Sleep Timer 36
Střih. viz Nahrávání

U
Umístění

reproduktorů 15

V
Výběr

zvukového pole 29–30
Volba

přístrojů 21
reproduktorového systému 36

Vymazání pamětí přístroje 17

Z
Zkušební signál 20
Změna

displeje 26
Zvuková pole

přednastavená 29–30
výběr 29–30

Zvukové pole
reset 32
úpravy 31

Rejstřík
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