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P,ED POU-ITÍM P,ÍSTROJE > Nejprve si p#e"t+te

P"ED POU#ITÍM P"ÍSTROJE
Nejprve si p$e%t&te

Poznámky k!návodu
D+kujeme Vám, %e jste zvolili v'robek Yamaha.

 y Tento p#ístroj je ur"en pro domácí p#ehrávání videa a!hudby.
 y Tato p#íru"ka popisuje p#ípravu a!obsluhu pro b+%né pou%ití p#ístroje.
 y Správné a!bezpe"né pou%ívání p#ístroje zajistíte prostudováním tohoto návodu p#ed pou%itím.

P#i "tení návodu pamatujte na tyto zvyklosti.
 y Pokud není uvedeno jinak, je na ilustracích vyobrazen model pro USA.
 y Návod popisuje hlavn+ pou%ití nabídek zobrazen'ch na televizoru.
 y Tato p#íru"ka popisuje ovládání p#ístroje pomocí p#ilo%eného dálkového ovlada"e.
 y Tato p#íru"ka pou%ívá pro p#ístroje „iPod touch“ „iPhone“ a!„iPad“ souhrnn' název „iPhone“. Pokud není 

uvedeno jinak, znamená „iPhone“ v!této p#íru"ce jak „iPod touch“, tak i!„iPhone“ a!„iPad“.
 y Symboly a!signální slova pou%itá v!návodu

VAROVÁNÍ
Ozna"uje upozorn+ní na mo%nost lehkého zran+ní.

UPOZORN/NÍ:
Ozna"uje poznámky k!situacím, kdy hrozí po$kození p#ístroje nebo ztráta dat.
POZNÁMKA:
Ozna"uje instrukce a!dopl.ující informace pro lep$í pou%ití.
[Zna"ka]:
Ozna"uje klí"ové slovo pro vyhledávání. Slou%í k!propojení „Pr&vodce rychl'm startem“ s!„Návodem 
k!pou%ití“.

POZNÁMKA
Nejprve si p#e"t+te „Bezpe"nostní bro%uru“ a!„Rychlého pr&vodce“.
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P,ED POU-ITÍM P,ÍSTROJE > Nejprve si p#e"t+te

Slovní%ek
Slovník pojm& pou%it'ch v!návodu naleznete na uvedené adrese. Obsahuje vysv+tlení pojm& a!technologií 
pou%it'ch v!tomto v'robku i!v!dal$ích v'robcích Yamaha obecn+.
https://manual.yamaha.com/av/cm/glossary/
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P,ED POU-ITÍM P,ÍSTROJE > Kontrola p#íslu$enství

Kontrola p$íslu'enství

Kontrola p$íslu'enství
Ujist+te se, %e jste spolu s!produktem obdr%eli následující p#íslu$enství.

 � Anténu AM (krom+ model& pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii)

 � Anténu FM (krom+ model& pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii)

*S!p#ístrojem se dodává jedna z!v'$e vyobrazen'ch antén, konkrétní typ závisí na regionu.

 � Anténa DAB/ FM (Modely pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii)

 � Mikrofon YPAO

 � Dálkov' ovlada"

 � Baterie (AAA, R03, UM-4) (/2)

 � Rychl' pr&vodce

 � Bezpe"nostní bro%ura

POZNÁMKA
Nav$tivte stránky Yamaha Downloads a!stáhn+te si nejnov+j$í bro%uru Rychl' pr&vodce. 
http://download.yamaha.com/
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P,ED POU-ITÍM P,ÍSTROJE > Pou%ívání dálkového ovládání

Pou(ívání dálkového ovládání

Vlo(te baterie do dálkového ovlada%e
Vlo%te baterie se správnou polaritou.
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P,ED POU-ITÍM P,ÍSTROJE > Pou%ívání dálkového ovládání

Pracovní dosah dálkového ovlada%e
Pracovní dosah dálkového ovládání je znázorn+n na následujícím obrázku.
Ovlada"em mi#te na senzor dálkového ovládání p#ístroje.

Do 6 m
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VLASTNOSTI > Co m&%ete s!tímto p#ístrojem d+lat

VLASTNOSTI
Co m)(ete s!tímto p$ístrojem d&lat

Podpora r)zn+ch reproduktorov+ch systém)
Pode po"tu pou%it'ch reproduktor& si m&%ete u%ívat sv'ch oblíben'ch zvukov'ch prostor& v!r&zn'ch stylech.

 y Systém se 7.1/5.!1.!2 kanály
 y Systém s!5.!1.!2 kanály
 y Systém se 7.1 kanály
 y Systém s!5.1 kanály
 y Systém s!3.!1.!2 kanály
 y Systém se 3.1 kanály
 y Systém se 2.1 kanály
 y Virtual CINEMA FRONT
 y Funkce více zón
 y Dvouzesilova"ové (Bi -amp) zapojení

Dal'í odkazy
 y „Systémy reproduktor& doporu"ené k!p#ístroji (základní sestava)“!(str.!39)
 y „Dal$í reproduktorové systémy (základní sestava)“!(str.!41)
 y „Systémy reproduktor& vyu%ívající vnit#ní zesilova"e (pokro"ilá sestava)“ (str.!56)
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VLASTNOSTI > Co m&%ete s!tímto p#ístrojem d+lat

Automatická optimalizace nastavení reproduktor)
Funkce YPAO detekuje p#ipojené reproduktory a!jejich vzdálenost od místa poslechu pomocí mikrofonu YPAO 
a!pak automaticky optimalizuje nastavení reproduktor&, jako vyvá%ení hlasitostí a!akustické parametry tak, 
aby co nejlépe odpovídalo charakteru místnosti (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer).

 y „Postup konfigurace reproduktor&“!(str.!89)
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VLASTNOSTI > Co m&%ete s!tímto p#ístrojem d+lat

U(ijte si efekty zvukov+ch polí se zesílenou p$ítomností
Tento p#ístroj je vybaven #adou zvukov'ch program& a!dekodér& prostorového zvuku, které vám umo%ní 
vychutnat si jednotlivé zdroje v!oblíbeném zvukovém re%imu (nap#.!s!efekty zvukov'ch polí nebo jako 
prostou stereo reprodukci).

 y „Poslech trojrozm+rn'ch zvukov'ch polí“!(str.!102)

 y „Poslech efektu zvukov'ch polí optimalizovan'ch podle obsahu“ (str.!103)

 y „Poslech efekt& zvukov'ch polí bez prostorov'ch reproduktor& (Virtual CINEMA DSP)“ (str.!105)

 y „Poslech prostorového zvuku se sluchátky (SILENT CINEMA)“ (str.!107)

 y „Poslech originálního zvuku (p#ímé dekódování)“ (str.!108)

 y „Poslech vícekanálové reprodukce bez zvukov'ch efekt& (prostorov' dekodér)“ (str.!109)

 y „Vychutnejte si "ist', vysoce v+rn' zvuk (Pure Direct)“ (str.!110)

 y „U%ijte si basy z!mal'ch reproduktor& (Extra Bass)“ (str.!116)

 y „Mohutn' zvuk ze v$ech zdroj& (Compressed Music Enhancer)“ (str.!112)
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0iroká 'kála podporovaného sí,ového obsahu
Je  -li p#ístroj p#ipojen k!síti, m&%ete vyu%ívat nejr&zn+j$ích zdroj& sí)ového obsahu.

 y „Poslech hudby s!AirPlay“ (str.!135)

 y „P#ehrávání hudby ulo%ené na mediálních serverech (PC/NAS)“ (str.!138)

 y „Volba internetov'ch rozhlasov'ch stanic“ (str.!139)

 y „Poslech hudebních streamovacích slu%eb“ (str.!140)
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P$ehrávání obsahu z!r)zn+ch za$ízení
Mno%ství konektor& HDMI a!r&zné vstupní/v'stupní konektory na tomto p#ístroji umo%.ují p#ipojit video 
za#ízení (nap#.!p#ehráva"e BD/DVD), audio za#ízení (jako p#ehráva"e CD), herní konzole, USB pam+ti a!dal$í 
za#ízení. M&%ete p#ehrávat jejich obsah nebo poslouchat rádio.

 y „Poslech rozhlasov'ch stanic“ (str.!127)

 y „P#ehrávání hudby z!Bluetooth® v!p#ístroji“!(str.!133)

 y „P#ehrávání obsahu USB za#ízení“ (str.!136)
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U(ite%né funkce
P#ístroj je vybaven mno%stvím u%ite"n'ch funkcí. Funkce SCENE umo%.uje jedin'm stiskem tla"ítka 
vybrat vstupní zdroj a!nastavení registrované ke scén+, jako je zvukov' program a!stav re%imu vylep$ení 
komprimované hudby. Registrovan' obsah (jako hudbu na médiu nebo internetové rádio) m&%ete vyvolat 
pod "íslem zkratky. Pokud jsou p#ipojeny TV a!p#ehráva" BD/DVD pomocí kabel& HDMI, m&%ete ovládat 
(napájení a!hlasitost) tento p#ístroj a!p#ehráva" BD/DVD ovlada"em televizoru.

 y „V'b+r vstupního zdroje a!oblíbeného nastavení jedním dotykem (SCENE)“ (str.!31)

 y „Registrace oblíbeného obsahu do zkratky“!(str.!146)

 y „Reprodukce zvuku TV p#es kanál eARC/ARC“!(str.!122)
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Podpora bezdrátov+ch reproduktor)
P#ístroj jej vybaven funkcí bezdrátového propojení s!reproduktory. Dále m&%ete poslouchat hudbu 
reprodukovanou tímto p#ístrojem pomocí sluchátek nebo reproduktor& Bluetooth. P#i pou%ití v'robk& 
podporujících funkci MusicCast Surround mohou b't bezdrátové i!prostorové reproduktory a!subwoofer.

 y „Reprodukce hudby pomocí reproduktor& "i sluchátek Bluetooth®„!(str.!134)

 y “Konfigurace bezdrátov'ch reproduktor&“!(str.!87)
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U(ite%né aplikace

AV SETUP GUIDE
AV SETUP GUIDE je aplikace, která vám pom&%e se zapojením kabel& mezi AV 
p#ijíma"em a!zdrojov'mi za#ízeními i!s!nastavením AV p#ijíma"e. Aplikace vás provede 
r&zn'mi nastaveními, jako je p#ipojení reproduktor&, TV a!zdroj& signálu a!volbou 
reproduktorového systému.

Pro podrobnosti vyhledejte aplikaci „AV SETUP GUIDE“ z!App Store nebo Google Play.
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MusicCast CONTROLLER
MusicCast CONTROLLER je aplikací umo%.ující propojení za#ízení kompatibilních 
s!MusicCast s!jin'mi za#ízeními kompatibilními s!MusicCast v!ostatních místnostech 
a!jejich sou"asnou reprodukci. Aplikace umo%.uje pou%ít smartphonu nebo jiného 
mobilního za#ízení jako dálkového ovlada"e k!snadné volb+ hudby, konfiguraci 
p#ístroje i!za#ízení MusicCast.

Podrobnosti se dozvíte po sta%ení aplikace „MusicCast CONTROLLER“ z!App Store nebo Google Play.
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NÁZVY PRVK* A!JEJICH FUNKCE
T&lo p$ístroje

Názvy prvk) a!jejich funkcí na %elním panelu
Dále je uveden popis ovládacích prvk& a!funkcí "elního panelu p#ístroje.

PHONES

1 2 3 4 MENU (CONNECT )

SELECT/ENTE R

RETUR N

SCENE

USB

ZON E PURE DIRECT

YP AO
5V 1A

ea

a  (napájení)
Zapne/vypne (standby) Hlavní zónu (str.!82).

b Sníma% dálkového ovládání
P#ijímá signály z!dálkového ovlada"e (infra"ervené) (str.!13).

c Indikátor
Svítí za následujících okolností.
ZONE
Svítí p#i zapnuté zón+ (str.!152).
PURE DIRECT
Svítí p#i "innosti PURE DIRECT (str.!110).

d VOLUME
Nastavení hlasitosti.

e -elní displej
Zobrazuje informace a!nabídky (str.!25).

POZNÁMKA
Za vysok'ch nebo nízk'ch teplot m&%e vlivem charakteristiky LCD dojít ke sní%ení "itelnosti displeje. Nejedná se o!závadu.

f SELECT/ENTER
Volba vstupních zdroj& a!ovládání displeje "elního panelu.
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g Indikátor pohotovostního re(imu
Je  -li p#ístroj v!pohotovostním re%imu, bude v!následujících p#ípadech svítit.

 y Je povolena funkce HDMI Control (str.!201)
 y Je povolena funkce Standby Through (str.!203)
 y Je povolena funkce Network Standby (str.!272)
 y Je povolena funkce Bluetooth Standby (str.!277)

h Konektor USB
P#ipojení USB pam+)ového za#ízení (str.!136).

i Konektor YPAO
Pro p#ipojení dodávaného mikrofonu YPAO (str.!89).

j Konektor PHONES
Pro p#ipojení sluchátek.

k Dotykov+ panel
Pro ovládání dotyky. Obsluha je potvrzena zvukov+.
SCENE
Umo%.uje p#epnutí sady funkcí SCENE jedním dotykem. Navíc zapne p#ístroj, pokud byl 
v!pohotovostním re%imu (str.!142).
RETURN
Tla"ítko nabídky „Displeje“.
MENU (CONNECT)
Tla"ítko nabídky „Displeje“.
P#idr%ením na 5!sekund se spustí p#idání do sít+ MusicCast a!nastavení bezdrátové sít+ LAN.

Dal'í odkazy
„Pé"e o!"elní panel“!(str.!355)
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-elní displej

Názvy prvk) a!jejich funkcí na displeji %elního panelu
Dále je uveden popis prvk& a!funkcí displeje "elního panelu.

a Ikona provozního stavu
Ozna"uje aktuální re%im displeje (re%im volby vstupu nebo volby informací)

b P)vodní název vstupu
Zobrazuje v'chozí název vstupního zdroje, pokud by p#ejmenován.

c Hlavní informace
Zobrazuje informaci jako aktuální zvolen' vstup nebo polo%ku vstupní informace podle re%imu displeje.

d Ikona stavu p$ehrávání
Shuffle
Svítí p#i zapnutém náhodném po#adí p#ehrávání (str.!172).
Repeat
Svítí p#i zapnutém opakovaném p#ehrávání (str.!173).
P$ehrávání/pauza/stop
Svítí p#i reprodukci skladby, jejím p#eru$ení a!zastavení.

e Stavová ikona
Bezdrátová LAN
Svítí, je  -li p#ístroj p#ipojen k!bezdrátové síti (str.!356)
Bluetooth
Svítí p#i p#ipojování k!za#ízení Bluetooth (str.!133).
-asov+ spína%
Svítí, je  -li nastaven "asova" vypnutí (str.!141).
Aktualizace firmware
Svítí, je  -li na síti dostupná aktualizace firmware p#ístroje (str.!297).
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f Hlasitost
Zobrazuje aktuální hlasitost.

g Indikátor SELECT/ENTER
Ukazuje mo%n' stav ovlada"e SELECT/ENTER (stisknout nebo oto"it) pro pravou oblast displeje.

h Dal'í informace
Zde se zobrazují p#ídavné informace o!aktuálním stavu, jako p#íjem a!DSP Program.
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Volba informací o!vstupu zobrazen+ch na displeji %elního panelu
Displej v!re%imu volby informací zobrazuje p#ídavné informace o!vstupním zdroji.

Stiskem ovlada"e SELECT/ENTER na "elním panelu p#epnete displej do re%imu volby informací. Otá"ením 
ovlada"e SELECT/ENTER pak volíte mezi r&zn'mi polo%kami. Pod polo%kou se objeví následující informace.

Aktuální zdroj Zobrazená polo(ka

HDMI
AUDIO
PHONO
TV

DSP Program, Audio Decoder, Output Channel, HDMI Status, System Status

TUNER (FM/AM)

Reception, DSP Program, Audio Decoder, Output Channel, HDMI Status, System Status

(Pouze modely pro Velkou Británii, Evropu a!Rusko)

Data Radio Data System jsou dostupná pouze v!p#ípad+, %e je p#ístroj nalad+n na 
stanici vysílající RDS. Pro podrobnosti viz!následující:

 y „Zobrazení informací RDS“ (str.!128)

TUNER (DAB)
(Pouze modely pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii) Pro podrobnosti viz:

 y „Zobrazení informací DAB“ (str.!129)

SERVER Song, Artist, Album, IP Address, Ethernet MAC Address, Wi -Fi MAC Address, DSP 
Program, Audio Decoder, Output Channel, HDMI Status, System Status

NET RADIO Station, IP Address, Ethernet MAC Address, Wi -Fi MAC Address, DSP Program, Audio 
Decoder, Output Channel, HDMI Status, System Status, Song, Album

Deezer Track, Artist, Album, IP Address, Ethernet MAC Address, Wi -Fi MAC Address, DSP 
Program, Audio Decoder, Output Channel, HDMI Status, System Status
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Aktuální zdroj Zobrazená polo(ka

slu(by streamování hudby 
(s!informací o!p$ehrávání)
AirPlay

Song, Artist, Album, IP Address, Ethernet MAC Address, Wi -Fi MAC Address, DSP 
Program, Audio Decoder, Output Channel, HDMI Status, System Status

slu(by streamování hudby 
(s!informací o!p$ehrávání)
Alexa
Music Cast Link

DSP Program, Audio Decoder, Output Channel, HDMI Status, System Status, IP Address,

Ethernet MAC Address, Wi -Fi MAC Address

Bluetooth
USB

Song, Artist, Album, DSP Program, Audio Decoder, Output Channel, HDMI Status, 
System Status

POZNÁMKA
 y Zobrazení t+chto informací na displeji m&%ete zru$it volbou „Information Skip“ v!nabídce „Front Display“.
 y Pokud n+kolik sekund neobslou%íte ovlada" SELECT/ENTER, displej se p#epne automaticky do volby vstupního zdroje.

Dal'í odkazy
„Volba p#esko"ení informací p#i pou%ití SELECT/ENTER“!(str.!291)

 � Output Channel
Zobrazí se informace o!reproduktorov'ch svorkách, které práv+ zprost#edkují v'stup zvuku. Nepou%ité 
v'stupy nejsou ozna"eny podtr%ítkem.

Indikátory

 � HDMI Status
Zobrazí se informace o!vstupních konektorech HDMI (p#ipojeních) a!v'stupních konektorech HDMI 
(p#ipojeních). Nepou%itá p#ipojení nejsou ozna"ena podtr%ítkem.

 � System Status
Zobrazují se následující systémové informace. Potla"ené polo%ky jsou vyzna"eny podtr%ítkem.

 y ECO: je povolen re%im eco.
 y PARTY: je povolen re%im party.
 y MASTER: p#ístroj je #ídicím za#ízením (Master) sít+ MusicCast.
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Názvy prvk) a!jejich funkcí na zadním panelu
Dále je uveden popis "ástí a!funkcí zadního panelu p#ístroje.

(Model pro USA)

 y Aby se zabránilo chybám v!zapojení, je na p#ístroji oblast kolem v'stupních video/audio konektor& ozna"ena bíle.

a Konektor TRIGGER OUT
Pro p#ipojení za#ízení, které podporuje funkci Trigger (str.!80).

b Antény bezdrátového p$enosu
Slou%í k!p#ipojení k!bezdrátové (Wi -Fi) síti (str.!76) a!k!p#ipojení Bluetooth (str.!133).

c Konektor HDMI OUT
Pro p#ipojení k!HDMI -kompatibilnímu televizoru a!v'stup video/audio signál& (str.!68). P#i pou%ití eARC/
ARC slou%í i!ke vstupu audio signálu z!TV.

d Konektory PHONO
Pro p#ipojení gramofonu (str.!71).

e Konektory HDMI 1–7
Pro p#ipojení k!HDMI -kompatibilním p#ehráva"&m a!vstup audio/video signál& (str.!70).

f Konektory ZONE OUT
Pro p#ipojení k!externím zesilova"&m v!jiné místnosti (Zón+2) a!pro v'stup zvuku (str.!151).

g Konektory PRE OUT
Pro p#ipojení subwooferu s!vestav+n'm zesilova"em (str.!67) nebo externího v'konového zesilova"e 
(str.!79).

h Konektor NETWORK
Pro p#ipojení k!metalické síti (str.!77).
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i Konektory ANTENNA
Pro p#ipojení rádiov'ch antén (str.!72).

j Napájecí p$ívod
Pro p#ipojení p#ístroje do elektrické zásuvky (str.!81).

k Konektory AUDIO 1-5
Pro p#ipojení k!audio p#ehráva"&m a!vstup audio signál& (str.!71).

l Svorky SPEAKERS
Pro p#ipojení reproduktor& (str.!35).
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Dálkov+ ovlada%

Názvy prvk) a!funkce dálkového ovlada%e
Dále je uveden popis ovládacích prvk& a!funkcí dálkového ovlada"e.
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a Vysíla% signál) dálkového ovládání
Vysílá signál dálkového ovlada"e (infra"ervené sv+tlo).

b Tla%ítko  (napájení)
Zapne/vypne zónu zvolenou pomocí p#epína"e zón (str.!152).

c Tla%ítko SLEEP
Nastavuje dobu do vypnutí "asova"e (str.!141).

d P$epína% Zone
P#epíná zóny ovládané pomocí dálkového ovlada"e (str.!153).

e Tla%ítka SCENE
Umo%.uje p#epnutí sady funkcí SCENE jedním dotykem. Navíc zapne p#ístroj, pokud byl 
v!pohotovostním re%imu (str.!142).

f Tla%ítka zvukového re(imu
Volba zvukového programu nebo dekodéru prostorového zvuku (str.!101).

g Tla%ítka volby vstupu
V'b+r vstupního zdroje pro reprodukci.

POZNÁMKA
Opakovan'm tisknutím tla"ítka NET vyberete po%adovan' sí)ov' zdroj.

h Tla%ítko PARTY
Zapíná a!vypíná re%im Party (str.!155).

i Tla%ítko SETUP
Zobrazí nabídku Setup na obrazovce televizoru (str.!177).

j Tla%ítka ENTER/Cursor, RETURN
Ovládání nabídky na obrazovce TV.

Tla"ítka j k l m n o!ovládání externích za$ízení
,ídí p#ehrávání p#ehráva"& kompatibilních s!funkcí HDMI Control.

POZNÁMKA
Za#ízení musí podporovat HDMI Control. N+která za#ízení kompatibilní s!funkcí HDMI Control nelze pou%ít.

l Tla%ítka ovládání reprodukce
,ídí reprodukci obsahu z!pam+tí USB, hudebních server& (PC/NAS) a!rádia.

m Tla%ítka PRESET
Volí rozhlasové stanice ulo%ené v!p#edvolbách (str.!127).
Vyvolávají rovn+% obsah za#ízení Bluetooth, USB nebo sí)ov'ch zdroj& registrovan'ch jako zkratky 
(str.!147).

n Tla%ítka VOLUME
Nastavení hlasitosti.
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o Tla%ítko MUTE
Uml"ení v'stupu zvuku.

p Tla%ítko OPTION
Zobrazí nabídku Option na obrazovce televizoru (str.!157).

q Tla%ítko DISPLAY
Zapnutí/vypnutí obrazovky prohlí%e"e, obrazovky p#ehrávání!atd.
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P"ÍPRAVA
Ne( za%nete

Názvy a!funkce reproduktor)
Dále jsou uvedeny názvy a!funkce reproduktor&, které je mo%no p#ipojit k!p#ístroji.

0,5 a% 1 m 0,5 a% 1 m

10° a% 30° 10° a% 30°

1,8 m

0,3 m nebo více

1,8 m

Typ 
reproduktoru Zkratka Funkce

P#ední / Vytvá#ejí p#ední prav' a!lev' kanál (stereofonní zvuk).

Centrální V'stup zvuku centrálního kanálu (jako jsou dialogy film& nebo vokály).

Prostorové / V'stup zvuku prostorov'ch kanál&.

Zadní prostorov' / V'stup zvuku zadního prostorového kanálu.

P#ední prezen"ní /
Vytvá#í efektové zvuky CINEMA DSP 3D nebo v'$kov' kanál obsahu Dolby Atmos 
a!DTS:X.

Subwoofer
V'stup zvuk& nízkofrekven"ního kanálu a!zd&razn+ní basov'ch slo%ek ostatních 
kanál&.

POZNÁMKA
 y Tento diagram ukazuje ideální uspo#ádání reproduktor& p#ipojen'ch k!p#ístroji. Konkrétní uspo#ádání samoz#ejm+ nemusí 

tomuto obrázku p#esn+ odpovídat. Pomocí automatického m+#ení (YPAO) m&%ete optimalizovat nastavení reproduktor& 
(úrovn+ a!vzdálenosti) tak, aby odpovídalo aktuálnímu rozmíst+ní reproduktor&.

 y P#ístroj umo%.uje t#i zp&soby umíst+ní p#edních prezen"ních reproduktor&. M&%ete tak zvolit rozmíst+ní odpovídající 
va$emu poslechovému prostoru. Zvuk Dolby Atmos, DTS:X i!CINEMA DSP 3D si u%ijete s!kter'mkoli uspo#ádáním.
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Dal'í odkazy
 y „Postup p#ípravy (s!prostorov'mi reproduktory p#ipojen'mi kabely)“!(str.!37)
 y „Postup p#ípravy (s!prostorov'mi reproduktory p#ipojen'mi bezdrátov+)“!(str.!38)
 y „Rozmíst+ní p#edních prezen"ních reproduktor&“!(str.!362)
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Postup p$ípravy

Postup p$ípravy (s!prostorov+mi reproduktory p$ipojen+mi 
kabely)
Následuje popis základního postupu p#ípravy p#ístroje k!pou%ití.
 

1 Rozmíst&te reproduktory.

2 P$ipojte reproduktory.

3 P$ipojte TV.

4 P$ipojte p$ehráva%e.

5 P$ipojte antény rádia.

6 P$ipravte p$ipojení k!síti.

7 Nastavte sí, MusicCast.

8 Ur%ete konfiguraci reproduktor).

9 Nakonfigurujte nastavení reproduktor).

Dal'í odkazy
„Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)”!(str.!39)
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Postup p$ípravy (s!prostorov+mi reproduktory p$ipojen+mi 
bezdrátov&)
Následuje popis základního postupu p#ípravy p#ístroje k!pou%ití s!bezdrátov'mi prostorov'mi reproduktory.

1 Umíst&te reproduktory.

2 P$ipojte reproduktory.

3 P$ipojte TV.

4 P$ipojte p$ehráva%e.

5 P$ipojte antény rádia.

6 P$ipravte p$ipojení k!síti.

7 Nastavte sí, MusicCast.

8 P$ipojte bezdrátové reproduktory.

9 Ur%ete konfiguraci reproduktor).

10 Nakonfigurujte nastavení reproduktor).

Dal'í odkazy
„Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)”!(str.!39)



40

P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Systémy reproduktor) doporu%ené k!p$ístroji (základní 
sestava)
Tento systém reproduktor& vyu%ívá cel' potenciál p#ístroje.
M&%ete si u%ít vysoce p#irozeného trojrozm+rného prostorového zvukového pole s!jak'mkoli obsahem. Tento 
systém doporu"ujeme zejména pro obsah Dolby Atmos nebo DTS:X.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

 � Systém se 7.1/5.!1.!2 kanály

0,5 a% 1 m 0,5 a% 1 m

10° a% 30° 10° a% 30°

1,8 m

0,3 m nebo více

1,8 m
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

POZNÁMKA
 y Zadní prostorové reproduktory a!p#ední prezen"ní reproduktory neprodukují zvuk sou"asn+. Tento p#ístroj automaticky 

p#epíná pou%ívané reproduktory podle vstupního signálu a!zvolené funkce CINEMA DSP 3D.
 y P#i instalaci p#edních prezen"ních reproduktor& na strop nad pozici poslucha"e nebo p#i pou%ití reproduktor& Dolby 

Enabled jako p#edních reproduktor& musí b't zm+n+no nastavení pozice p#edního prezen"ního reproduktoru.
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.

Dal'í odkazy
 y „Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
 y „Nastavení polohy p#edních prezen"ních reproduktor&“!(str.!191)



42

P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Dal'í reproduktorové systémy (základní sestava)

Systém s!5.!1.!2 kanály
Pro plné vyu%ití efektu obsahu Dolby Atmos nebo DTS:X doporu"ujeme pou%ití tohoto systému 
reproduktor&. P#ední prezen"ní reproduktory vytvá#ejí p#irozené trojrozm+rné zvukové pole v"etn+ prostoru 
nad hlavou.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

 � Uspo$ádání s!p$edními prezen%ními reproduktory v!poloze vp$edu naho$e.

0,5 a% 1 m 0,5 a% 1 m

10° a% 30° 10° a% 30°

1,8 m1,8 m
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

 � Uspo$ádání s!p$edními prezen%ními reproduktory v!poloze nad hlavou.

10° a% 30° 10° a% 30°

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GND

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV )

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2SURROUND

PRE OUT
FRONT SUBWOOFER

1

2
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

POZNÁMKA
 y P#i instalaci p#edních prezen"ních reproduktor& na strop nad pozici poslucha"e nebo p#i pou%ití reproduktor& Dolby 

Enabled jako p#edních reproduktor& musí b't zm+n+no nastavení pozice p#edního prezen"ního reproduktoru.
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.

Dal'í odkazy
 y „Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
 y „Nastavení polohy p#edních prezen"ních reproduktor&“!(str.!191)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Systém se 7.1 kanály
Tento systém umo%.uje poslech roz$í#eného prostorového zvuku s!vyu%itím zadních prostorov'ch 
reproduktor&. [Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

10° a% 30° 10° a% 30°

0,3 m nebo více
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GND

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV )

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2SURROUND

PRE OUT
FRONT SUBWOOFER

1

2

POZNÁMKA
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.

Dal'í odkazy
„Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Systém s!5.1 kanály
Jedná se o!základní systém reproduktor& doporu"en' k!poslechu prostorového zvuku.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

10° a% 30° 10° a% 30°
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GND

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV )

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2SURROUND

PRE OUT
FRONT SUBWOOFER

1

2

POZNÁMKA
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.

Dal'í odkazy
„Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Systém s!3.!1.!2 kanály
Pou%ití tohoto rozmíst+ní doporu"ujeme v!p#ípad+, %e nem&%ete pou%ít reproduktory v!zadní "ásti místnosti. 
Tento systém umo%.uje i!poslech obsahu Dolby Atmos nebo DTS:X.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

0,5 a% 1 m 0,5 a% 1 m

1,8 m1,8 m
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GN D

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV)

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2SURROUND

PRE OUT
FRONT SUBWOOFE R

1

2

POZNÁMKA
 y P#i instalaci p#edních prezen"ních reproduktor& na strop nad pozici poslucha"e nebo p#i pou%ití reproduktor& Dolby 

Enabled jako p#edních reproduktor& nakonfigurujte nastavení pozice p#edního prezen"ního reproduktoru.
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.

Dal'í odkazy
 y „Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
 y „Nastavení polohy p#edních prezen"ních reproduktor&“!(str.!191)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Systém se 3.1 kanály
Jedná se o!systém doporu"en' pro poslech stereofonního zvuku s!centrálním reproduktorem. Centrální kanál 
p#ehrává zvuky jako dialogy ve filmech nebo vokály a!usnad.uje jejich "itelnost.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GND

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV)

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2SURROUND

PRE OUT
FRONT SUBWOOFE R

1

2

POZNÁMKA
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.

Dal'í odkazy
„Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Systém se 2.1 kanály
Jedná se o!základní systém reproduktor& doporu"en' k!poslechu stereofonního zvuku.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GND

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV)

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2SURROUND

PRE OUT
FRONT SUBWOOFE R

1

2

POZNÁMKA
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.

Dal'í odkazy
„Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Virtual CINEMA FRONT
Pou%ití tohoto rozmíst+ní doporu"ujeme v!p#ípad+, %e nem&%ete pou%ít reproduktory v!zadní "ásti místnosti.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GN D

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV)

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2SURROUND

PRE OUT
FRONT SUBWOOFE R

1

2

POZNÁMKA
 y Pro pou%ití Virtual CINEMA FRONT je nutné zm+nit konfiguraci reproduktor&.
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení systému reproduktor&“!(str.!188)
 y „Nastavení pou%ití Virtual CINEMA FRONT“!(str.!195)
 y „Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

Systémy reproduktor) vyu(ívající vnit$ní zesilova%e 
(pokro%ilá sestava)

P$ehled reproduktorov+ch systém) vyu(ívajících vnit$ní 
zesilova%e p$ístroje
Krom+ základních systém& umo%.uje tento p#ístroj pou%ít následující konfigurace reproduktor&.
Pro pou%ití následujících systém& nakonfigurujte nutná nastavení reproduktor& v!polo%ce „Power Amp 
Assign“ nabídky „Setup“.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

Hlavní zóna

Dal'í zóny Power Amp Assign StranaV+stupní 
konfigurace

(max)
Bi -amp

Zadní prostorové/
p$ední prezen%ní

7 Zadní prostorov' +1 místnost 7.1 +1Zone str.!57

7 P#ední prezen"ní +1 místnost 5.!1.!2 +1Zone str.!59

5 c BI -AMP str.!61

Dal'í odkazy
 y „Po%adavky na reproduktory“ (str.!63)
 y „Nastavení systému reproduktor&“!(str.!188)
 y „P#íklady vícezónové konfigurace“ (str.!149)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

7.1 +1Zone
Funkce Zone vám umo%ní p#ehrávat vstupní zdroj v!místnosti s!p#ístrojem a!v!jiné místnosti.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

Hlavní zóna

Zóna 2

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GN D

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV)

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2SURROUND

PRE OUT
FRONT SUBWOOFER

1

2

Zóna 2
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

POZNÁMKA
 y Pro pou%ití systému reproduktor& Zone je nutné zm+nit konfiguraci reproduktor&.
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.
 y Po povolení v'stupu do Zóny2 nereprodukují zadní reproduktory v!hlavní zón+ zvuk.

Dal'í odkazy
 y „Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
 y „Nastavení systému reproduktor&“!(str.!188)
 y „Reprodukce ve více zónách (funkce multi zone)“!(str.!148)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

5.!1.!2 +1Zone
Funkce Zone vám umo%ní p#ehrávat vstupní zdroj v!místnosti s!p#ístrojem a!v!jiné místnosti.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

Hlavní zóna

Zóna 2

Zóna 2
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

POZNÁMKA
 y Pro pou%ití systému reproduktor& Zone je nutné zm+nit konfiguraci reproduktor&.
 y K!p#ístroji m&%ete také p#ipojit a% 2 subwoofery (s!vestav+n'm zesilova"em). Na v'stupu obou subwoofer& p#ipojen'ch 

k!p#ístroji je stejn' zvuk.
 y P#i pou%ití pouze jednoho subwooferu jej m&%ete umístit prakticky kamkoli.
 y Po povolení v'stupu do Zóny2 nereprodukují p#ední prezen"ní reproduktory v!hlavní zón+ zvuk.

Dal'í odkazy
 y „Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
 y „Nastavení systému reproduktor&“!(str.!188)
 y „Reprodukce ve více zónách (funkce multi zone)“!(str.!148)
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

5.!1.!2 +1Zone
Funkce Zone vám umo%ní p#ehrávat vstupní zdroj v!místnosti s!p#ístrojem a!v!jiné místnosti.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

Bi -amp
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P,ÍPRAVA > Jak rozmístit reproduktory (reproduktorové soustavy)

UPOZORN/NÍ
 y Ne% provedete dvouzesilova"ové zapojení, odstra.te jakékoli p#ípadné propojky nebo kablíky, které v!reproduktorové 

sk#íni propojují basov' reproduktor s!v'$kov'm. Pokud neprovádíte dvouzesilova"ové zapojení, zajist+te, aby byly 
na svém míst+ propojky nebo kablíky, které v!reproduktorové sk#íni propojují basov' reproduktor s!v'$kov'm. Dal$í 
podrobnosti viz!p#íru"ky dodávané spolu s!reproduktory.

POZNÁMKA
Následující reproduktory nemohou b't p#ipojeny sou"asn+.

 y Zadní prostorové reproduktory
 y Reproduktory Bi -amp

Dal'í odkazy
 y „Nastavení systému reproduktor&“!(str.!188)
 y „Po%adavky na reproduktory'“ (str.!63)
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P,ÍPRAVA > P#ipojení reproduktor&

P$ipojení reproduktor)

Po(adavky na reproduktory
Reproduktorové soustavy a!subwoofery p#ipojené k!p#ístroji musí vyhovovat t+mto po%adavk&m:

 y Pou%ijte následující reproduktory.
 – p#ední reproduktory: s!impedancí nejmén+ 4 Ohmy

 – ostatní reproduktory: s!impedancí nejmén+ 6 Ohm&

 y Pou%ijte subwoofer s!vestav+n'm zesilova"em.
[Zna"ka]#Q01 Systém reproduktor&

POZNÁMKA
 y P#ipravte si v$echny reproduktory pot#ebné pro zvolen' systém.
 y P#ipojte p#ední lev' a!prav' reproduktor.
 y P#i pou%ití zadních prostorov'ch reproduktor& zapojte lev' i!prav' zadní prostorov' reproduktor. Pou%ití pouze jednoho 

zadního prostorového reproduktoru ji% není mo%né.
 y Ve v'chozím nastavení je p#ístroj nakonfigurován pro pou%ití s!8Ohmov'mi reproduktory. P#i pou%ití reproduktor& 

s!impedancí 6 Ohm& nastavte hodnotu impedance na „6 1 MIN“.
 y P#i pou%ití p#edních reproduktor& s!impedancí 4 Ohmy nastavte hodnotu impedance na „6 1 MIN“.

Dal'í odkazy
 y „Zm+na nastavení impedance reproduktor&“ (str.!199)
 y „Po%adavky na kabely“ (str.!64)
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P,ÍPRAVA > P#ipojení reproduktor&

Po(adavky na kabely
Pro p#ipojení reproduktor& k!p#ístroji pou%ijte následující typy prodávan'ch kabel&:

 y Reproduktorové kabely (pro reproduktorové soustavy)

–
+

–
+

 y Audio kabel (pro p#ipojení subwooferu)

Dal'í odkazy
„P#ipojení reproduktoru“ (str.!65)
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P,ÍPRAVA > P#ipojení reproduktor&

P$ipojení reproduktor)

P$ipojení reproduktoru
Reproduktorov'm kabelem propojte zápornou (–) svorku p#ístroje se zápornou (–) svorkou reproduktoru 
a!kladnou (+) svorku p#ístroje s!kladnou (+) svorku reproduktoru.
P#ed p#ipojením reproduktor& odpojte napájecí p#ívod p#ístroje ze sí)ové zásuvky.

F RO NT

SPEAKERS+ ("ervená)

– ("erná)

UPOZORN/NÍ
 y P#ipravte kabely reproduktor& mimo dosah p#ístroje tak, aby nedo$lo k!náhodnému spadnutí kousk& drátu do vnit#ku 

p#ístroje, co% by mohlo vést ke zkratu nebo poru$e p#ístroje.
 y Nesprávné zapojení reproduktorov'ch kabel& m&%e zp&sobit zkrat v'stupu a!po$kození p#ístroje nebo reproduktor&.

 – Nedopus)te dotyk obna%en'ch drát& obou %il kabelu.

 – Nedopus)te dotyk obna%en'ch drát& s!vodiv'mi "ástmi (zadní panel, $rouby!apod.) p#ístroj& a!konstrukcí.

1 Z!konc) reproduktorového kabelu odstra1te cca!10 mm izolace a!obna(en+ 
vodi% pevn& zakru,te.

2 Povolte reproduktorové svorky.

3 Obna(en+ konec reproduktorového kabelu zasu1te do mezery na boku 
svorky.

4 Svorku dotáhn&te.
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P,ÍPRAVA > P#ipojení reproduktor&

Operace p#ipojení jsou tímto dokon"eny.
POZNÁMKA

 y Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Check SP Wires“ po zapnutí p#ístroje, vypn+te jej a!zkontrolujte p#ipojení 
reproduktor&.

 y (Pouze modely pro U.S.A., Kanadu, *ínu, Taiwan, Brazílii, St#ední a!Ji%ní Ameriku a!v$eobecn' model) 
P#i pou%ití banánk& utáhn+te prázdné svorky a!banánek zasu.te do zdí#ky v!konci svorky.

Banánek
F RO NT

SPEAKERS

Dal'í odkazy
„P#ipojení subwooferu“ (str.!27)
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P,ÍPRAVA > P#ipojení reproduktor&

P$ipojení subwooferu
K!p#ipojení subwooferu pou%ijte audio kabel.
P#ed p#ipojením subwooferu odpojte napájecí p#ívody p#ístroje a!subwooferu ze sí)ové zásuvky.

Audio kabel PRE OUTFRONT
SUBWOOFE R1

2

ZONE OU TZONE 2

Dal'í odkazy
„P#ipojení HDMI k!TV“!(str.!68)
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P,ÍPRAVA > P#ipojení TV

P$ipojení TV

P$ipojení HDMI k!TV
Propojte TV a!p#ístroj pomocí HDMI kabelu. Chcete  -li reprodukovat zvuk TV tímto p#ístrojem, pou%ijte funkci 
eARC/ARC nebo pou%ijte digitální optick' kabel a!p#ipojte TV audio k!p#ístroji.
[Zna"ka]#Q02 P#ipojení TV

POZNÁMKA
 y Pou%ijte HDMI kabel s!19 piny a!logem HDMI. Doporu"ujeme pou%ívat kabely co nejkrat$í, aby nedocházelo ke zhor$ení 

kvality signálu.
 y Chcete  -li si vychutnat 3D nebo Ultra HD 4 K!video, pou%ijte prémiov' vysokorychlostní HDMI kabel nebo prémiov' 

vysokorychlostní HDMI kabel s!ethernetem.
 y P#i pou%ití eARC/ARC p#ipojte TV kabelem HDMI s!podporou eARC/ARC (jako je High Speed HDMI Cable with Ethernet).
 y Patrn+ bude pot#eba nastavit televizor. ,i2te se návodem k!obsluze dodávan'm s!TV.

 � Pou(ívání funkce eARC/ARC
Pokud TV podporuje eARC/ARC, zvuk z!TV je reprodukován p#ístrojem po jediném kabelu HDMI. P#i pou%ití 
ARC nastavte funkci HDMI Control na „On“.

P#ístroj (zadní panel) Konektor HDMI OUT
Vstup HDMI

TV

POZNÁMKA
 y „ARC“ je zkratka Audio Return Channel. „ARC“ umo%.uje p#ehrávat TV audio v!AV za#ízeních (jako AV receiver nebo sound 

bar) propojením vstupní zásuvky HDMI s!podporou ARC na TV se zásuvkou HDMI OUT s!podporou ARC na AV za#ízení 
pouze kabelem HDMI, bez digitálního optického kabelu.

 y „eARC“ je zkratka enhanced Audio Return Channel. „eARC“, vylep$ená funkce ARC, podporuje p#enos nekomprimovaného 
audio formátu 5.1 nebo 7.1 i!objektov+ orientovaného prostorového zvuku (jako Dolby Atmos a!DTS:X) p#es kompatibilní 
TV kabelem HDMI.

Dal'í odkazy
 y „Reprodukce zvuku TV p#es kanál eARC/ARC“!(str.!122)
 y „P#ipojení video za#ízení, jako p#ehráva"e BD/DVD, pomocí HDMI“!(str.!70)
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 � P$ipojení digitálního optického kabelu
Jestli%e TV nepodporuje eARC/ARC, propojte TV s!p#ístrojem digitálním optick'm kabelem.

P#ístroj (zadní panel) Konektor HDMI OUT
Vstup HDMI

TV
Konektor AUDIO 1 Audio v'stup 

(digitální optick')

POZNÁMKA
Podle v'bavy televizoru m&%ete TV p#ipojit i!jin'm zvukov'm kabelem (digitálním koaxiálním nebo analogov'm stereo 
kabelem) namísto optického kabelu. V!takovém p#ípad+ nastavte „TV Audio Input“ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
 y „Reprodukce zvuku TV digitálním optick'm kabelem“!(str.!123)
 y „P#ipojení video za#ízení, jako p#ehráva"e BD/DVD, pomocí HDMI“!(str.!70)
 y „Nastavení audio vstupu pro zvuk z!TV“ (str.!247)
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P$ipojení p$ehráva%)

P$ipojení video za$ízení, jako p$ehráva%e BD/DVD, pomocí 
HDMI
Propojte video za#ízení a!p#ístroj pomocí HDMI kabelu.

P#ístroj (zadní panel)

Konektor HDMI OUT

Konektory HDMI 1-7

Video za#ízení

Dal'í odkazy
„P#ipojení AUDIO za#ízení, jako p#ehráva"e CD, pomocí HDMI“!(str.!71)
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P$ipojení p$ehráva%e jin+m zp)sobem, ne( po HDMI

P$ipojení AUDIO za$ízení, jako p$ehráva%e CD
K!p#ístroji p#ipojte audio za#ízení, jako jsou CD p#ehráva"e.
V!závislosti na audio v'stupních konektorech dostupn'ch na va$em audio za#ízení vyberte jedno 
z!následujících p#ipojení.

Konektor audio v+stupu na audio za$ízení Vstupní audio konektory na p$ístroji

Digitální koaxiální AUDIO!2 (COAXIAL)

Digitální optick' AUDIO!1 (OPTICAL)

Analogové stereo (RCA) AUDIO 3-5 (AUDIO [RCA])

Gramofon (PHONO) PHONO

AUDIO 5AUDIO 4

OPTICAL COAXIAL

H

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKER S

PHONO

GND

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 1
(7 TV)

AUDIO 3

SURROUND

HDMI OUT

eARC/ARC

1 2 3

(1 MOVIE) (5 STB) (6 GAME)

TRIGGER OU T
12V 0.1A

R

L

COAXIAL

OPTICAL

R

L
PHONO

GND

PHONO

GN D

OPTICAL COAXIAL

R

L L

R

L

RL

R

C
C

O O

Konektory AUDIO 
1-5

P#ístroj
(zadní panel)

Konektory PHONO

Audio v'stup
(bu2 digitální optick', digitální 

koaxiální, nebo analogové stereo)

Zemnicí vodi"
Audio v'stup (PHONO)

Gramofon

Audio za#ízení

POZNÁMKA
 y Vstup PHONO tohoto p#ístroje je kompatibilní s!p#enoskou typu MM. Pro p#ipojení gramofonu vybaveného MC 

p#enoskou s!nízk'm v'stupem pou%ijte zvy$ovací transformátor.
 y P#ipojení gramofonu na zemnící svorku GND tohoto p#ístroje m&%e omezit $um v!signálu. (Tato svorka GND není 

bezpe"nostní uzemn+ní.)

Dal'í odkazy
 y „Názvy prvk& a!jejich funkcí na zadním panelu“ (str.!30)
 y „P#ipojení antény FM“ (str.!72)
 y „P#ipojení antény DAB/ FM“ (str.!75)



73

P,ÍPRAVA > P#ipojení antén rádia

P$ipojení antén rádia

P$ipojení antény FM
Modely pro
U.S.A., Kanadu, Asii, Koreu, *ínu, Taiwan, Brazílii, v$eobecn' a!pro St#ední a!Ji%ní Ameriku

P#ipojte p#ilo%enou FM anténu k!p#ístroji.
Konec antény upevn+te na st+nu.

ANTENNA
FMAMAUDIO 5AUDIO 4

OAXIAL

HDMI  

CENTE R F RON T
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHONO
ZONE OU T

ZONE 2

GND

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2D

NETWORK
HDMI OUT

eARC/ARC

( 2 RADIO )

(4 NET RADIO)
(8 SERVER )1 2 3 4 5 6 7

(1 MOVIE) (5 STB) (6 GAME)

PRE OU T
FRONT SUBWOOFER

1

2

75

P#ístroj (zadní panel)

Anténa FM

 

Dal'í odkazy
„P#ipojení antény AM“ (str.!73)
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P$ipojení AM antény
Modely pro
U.S.A., Kanadu, Asii, Koreu, *ínu, Taiwan, Brazílii, v$eobecn' a!pro St#ední a!Ji%ní Ameriku

P#ipojte p#ilo%enou AM anténu k!p#ístroji.
Anténu AM postavte na rovn' povrch.

ANTENNA
FMAMAUDIO 5AUDIO 4

OAXIAL

HDMI 

CENTER FRONT
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKER S

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

GN D

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2D

NETWORK
HDMI OUT

eARC/ARC

( 2 RADIO )

(4 NET RADIO)
(8 SERVER)1 2 3 4 5 6 7

(1 MOVIE) (5 STB) (6 GAME)

PRE OUT
FRONT SUBWOOFER

1

2

75

P#ístroj (zadní panel)

Anténa AM

Sestavení a!p$ipojení AM antény

Podr%te Zasu.te Pus)te

POZNÁMKA
 y Odvi.te pouze pot#ebnou délku kabelu mezi p#ístrojem a!AM anténou.
 y Vodi"e AM antény nemají ur"enou polaritu.
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Dal'í odkazy
„P#ipojení p#ístroje k!síti“ (str.!76)
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P$ipojení antény DAB/ FM
Modely pro
Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii

P#ipojte p#ilo%enou anténu DAB/FM k!p#ístroji.
Konec antény upevn+te na st+nu.

HDMI  

R OUND BACK

E XTRA SP2

N E 2/BI-AMP

PHONO
ZONE OUT

ZONE 2

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2

NETWORK
(4 NET RADIO )

(8 SERVER)3 4 5 6 7

(6 GAME )

PRE OUT
FRON T SUBWOOFER

1

2

ANTENNA
( 2 RADIO )

DAB/F M
75

P#ístroj
(zadní panel)

Anténa pro DAB/FM vysílání

POZNÁMKA
 y Anténu co nejvíc vodorovn+ roztáhn+te.
 y Pokud nem&%ete docílit kvalitního p#íjmu, upravte orientaci antény DAB/AM.

Dal'í odkazy
„P#ipojení p#ístroje k!síti“ (str.!76)
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P$íprava p$ipojení k!síti

P$ipojení p$ístroje k!datové síti
P#ístroj podporuje metalické i!bezdrátové p#ipojení.
Vyberte zp&sob p#ipojení podle sí)ového prost#edí.
Na p#ístroji tak budete moci poslouchat internetové rozhlasové stanice nebo hudební soubory ulo%ené na 
mediálních serverech, nap#íklad ve va$em PC nebo v!NAS za#ízeních (Network Attached Storage).

UPOZORN/NÍ
 y P#ístroj nep#ipojujte p#ímo k!ve#ejn'm sítím WiFi ani k!internetu. P#ístroj m&%e b't p#ipojen k!internetu pouze p#es 

zabezpe"en' router chrán+n' siln'm heslem. Pokyny k!zabezpe"ení poskytne v'robce routeru.

Dal'í odkazy
 y „P#ipojení sí)ového kabelu (metalické p#ipojení) (str.!77)
 y „P#íprava bezdrátov'ch antén (bezdrátové p#ipojení)“ (str.!78)
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P$ipojení sí,ového kabelu (metalické p$ipojení)
Pomocí b+%n+ prodávaného sí)ového kabelu (nep#ek#í%en' kabel t#ídy CAT-5 nebo vy$$í) p#ipojte p#ístroj 
k!sí)ovému routeru.
Pokud pou%íváte router podporující protokol DHCP, nemusíte v!tomto p#ístroji konfigurovat %ádná sí)ová 
nastavení.

ANTENNA
FMAMAUDIO 5AUDIO 4

OAXIAL

HDMI 

PHON O
ZONE OUT

ZONE 2

GN D

AUDIO 2
(3 MUSIC)

AUDIO 3

NETWOR K
HDMI OUT

eARC/ARC

( 2 RADIO )

(4 NET RADIO)
(8 SERVER)1 2 3 4 5 6 7

(1 MOVIE) (5 STB) (6 GAME)

PRE OUT
FRON T SUBWOOFER

1

2

75

LAN

WAN

Modem

Internet

Bezdrátov' 
router

NAS (Network Attached Storage)

Sí)ov' kabel

P#ístroj (zadní panel)

PC

POZNÁMKA
Sí)ové parametry je t#eba konfigurovat pouze v!p#ípad+, %e router nepodporuje DHCP, nebo chcete  -li konfigurovat parametry 
ru"n+.

Dal'í odkazy
 y „Ru"ní nastavení sí)ov'ch parametr&“ (str.!270)
 y „Kontrola sí)ov'ch informací na p#ístroji“ (str.!267)
 y „P#ipojení externího v'konového zesilova"e“ (str.!79)
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P$íprava bezdrátov+ch antén (bezdrátové p$ipojení)
Pro bezdrátové p#ipojení k!síti a!k!za#ízením Bluetooth nastavte antény do svislé polohy.

UPOZORN/NÍ
 y Na anténu nevyvíjejte velkou sílu. M&%e dojít k!jejímu po$kození.

Dal'í odkazy
 y „P#ipojení p#ístroje k!síti MusicCast“ (str.!86)
 y „V'b+r bezdrátového zp&sobu p#ipojení k!síti“ (str.!356)
 y „P#ipojení externího v'konového zesilova"e“ (str.!79)
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P$ipojení ostatních za$ízení

P$ipojení externího v+konového zesilova%e
P#ipojujete  -li externí (koncov') v'konov' zesilova" pro vylep$ení reproduktorového v'stupu, propojte 
vstupní svorky v'konového zesilova"e s!konektory PRE OUT na tomto p#ístroji.
Na konektory PRE OUT jsou p#ivád+ny signály stejn'ch kanál&, jako na odpovídající reproduktorové svorky 
SPEAKERS.

UPOZORN/NÍ
Aby nedocházelo ke generování hlasitého hluku nebo abnormálních zvuk&, zajist+te p#ed zapojením následující.

 y P#ed vzájemn'm propojením odpojte napájecí p#ívod tohoto p#ístroje a!vypn+te napájení externího zesilova"e.
 y Pou%íváte  -li konektory PRE OUT, nep#ipojujte reproduktory k!odpovídajícím svorkám SPEAKERS.
 y Pokud pou%ijete externí koncov' zesilova", kter' nemá funkci p#emost+ní ovlada"e hlasitosti, nastavte hlasitost 

externího zesilova"e na dostate"nou úrove. a!v!této pozici jej zafixujte. V!takovém p#ípad+ nep#ipojujte k!externímu 
zesilova"i dal$í p#ístroje (krom+ tohoto p#ístroje).

ANTENNA
FMAMAUDIO 5AUDIO 4

HDMI  

FRON T
SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

SPEAKERS

PHON O
ZONE OUT

ZONE 2

GND

3

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2

NETWORK

( 2 RADIO )

(4 NET RADIO )
(8 SE RV ER )1 2 3 4 5 6 7

(1 MOVIE) (5 STB) (6 GAME )

PRE OUT
FRONT SUBWOOFER

1

2

75

P#ístroj (zadní panel)

a Konektory FRONT
P#ená$ejí zvuk levého a!pravého kanálu.

Dal'í odkazy
„P#ipojení za#ízení kompatibilního s!funkcí Trigger“ (str.!80)
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P$ipojení za$ízení kompatibilního s!funkcí Trigger
Funkce Trigger m&%e ovládat externí za#ízení ve spojení s!ovládáním tohoto p#ístroje (nap#íklad zapnutí/
vypnutí nebo volba vstupu). Pokud máte subwoofer Yamaha, kter' podporuje systémové zapojení, nebo 
za#ízení se vstupním konektorem Trigger, m&%ete externí za#ízení prost#ednictvím monofonního kabelu 
s!koncovkou mini -jack p#ipojit ke konektoru TRIGGER OUT a!pou%ívat funkci spou$t+ní externích za#ízení.

Konektor TRIGGER OUT

Konektor System 
connector

Subwoofer Yamaha podporující 
systémové zapojení

P#ístroj (zadní panel)

Dal'í odkazy
 y „Zapojení napájecího p#ívodu“ (str.!81)
 y „Specifikace zóny, se kterou je funkce konektoru TRIGGER OUT synchronizována“ (str.!252)
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Zapnutí napájení tohoto p$ístroje

Zapojení napájecího p$ívodu
Po p#ipojení v$ech za#ízení zapojte napájecí p#ívod p#ístroje.

P#ístroj (zadní panel)

Do sí)ové napájecí 
zásuvky

Dal'í odkazy
„Nastavení zapnutí/standby (Main zone)“ (str.!82)
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Nastavení zapnutí/standby (Main zone)
P#epn+te napájení hlavní zóny (Main) ze standby do zapnuto.

POZNÁMKA
Hlavní zónou je místnost, v!ní% je p#ístroj instalován.

1 Nastavte p$epína% zón do polohy „MAIN“.

2 Stiskn&te tla%ítko .
S!ka%d'm stiskem tla"ítka p#epnete napájení zóny mezi zapnut'm stavem a!pohotovostí (standby).

POZNÁMKA
P#i prvním zapnutí p#ístroje se na obrazovce TV objeví zpráva o!nastavení sít+. P#i pou%ití iPhone m&%ete bezdrátové p#ipoje-
ní nastavit podle instrukcí na obrazovce. Jinak pokra"ujte stiskem tla"ítka RETURN na ovlada"i.

Dal'í odkazy
 y „Názvy prvk& a!funkce dálkového ovlada"e“ (str.!32)
 y „Volba jazyka nabídky“ (str.!83)
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Volba jazyka nabídky

Volba jazyka nabídky
Pro nastavení po%adovaného jazyka p#epn+te vstup TV tak, aby se zobrazoval obraz z!p#ístroje, a!stiskn+te 
tla"ítko SETUP. Pak vyberte „Language“ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení jazyka nabídky“ (str.!280)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
 y „Co je MusicCast“!(str.!84)
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Nastavení MusicCast

Co je MusicCast
MusicCast je bezdrátové hudební #e$ení Yamaha, které umo%.uje sdílení hudby mezi místnostmi va$eho 
domova pomocí r&zn'ch za#ízení. M&%ete poslouchat hudbu ze smartphonu, PC, úlo%i$t+ NAS, internetov'ch 
rádií a!streamovacích slu%eb kdekoli v!dom+ pomocí jednodu$e ovladatelné aplikace „MusicCast 
CONTROLLER“.
Dal$í podrobnosti a!seznam p#ístroj& kompatibilních s!MusicCast naleznete na stránkách Yamaha.

Dal'í odkazy
„Pou%ití MusicCast CONTROLLER“ (str.!85)
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Pou(ití MusicCast CONTROLLER
K!vyu%ití sí)ov'ch funkcí za#ízení kompatibilních s!MusicCast je nutná speciální aplikace
„MusicCast CONTROLLER“. Vyhledejte „MusicCast CONTROLLER“ na App Store nebo Google Play a!nainstalujte 
ji do za#ízení.

Dal'í odkazy
„P#ipojení p#ístroje k!síti MusicCast“ (str.!86)
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P$ipojení p$ístroje k!síti MusicCast
P#i p#ipojení p#ístroje k!síti MusicCast postupujte podle tohoto návodu. M&%ete p#itom i!nakonfigurovat 
bezdrátové p#ipojení p#ístroje k!síti.

1 Klepn&te na aplikace „MusicCast CONTROLLER“ nainstalované v!mobilním 
za$ízení a!klepn&te na „Setup“.

2 Aplikaci „MusicCast CONTROLLER“ ovládejte podle pokyn) na displeji.

MENU[CONNECT]

POZNÁMKA
 y Jestli%e konfigurujete i!sí)ové p#ipojení p#ístroje, budete pot#ebovat SSID a!heslo bezdrátového routeru (p#ístupového 

bodu).
 y P#idáváte  -li druhé a!dal$í za#ízení kompatibilní s!MusicCast, klepn+te na „Settings“ a!pak na „Add New Device“ v!aplikaci 

„MusicCast CONTROLLER“.
 y P#idáváte  -li p#ístroj do sít+ MusicCast, indikátor LAN na displeji "elního panelu n+kdy svítí i!p#i pou%ití metalického 

p#ipojení.

Indikátor

Dal'í odkazy
 y „Nastavení spole"ného napájení za#ízení kompatibilních s!MusicCast“!(str.!274)
 y “Konfigurace bezdrátov'ch reproduktor&“!(str.!87)
 y „Postup konfigurace reproduktor&“!(str.!89)
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Pou(ívání funkce MusicCast Surround

Konfigurace bezdrátov+ch reproduktor)
P#i pou%ití za#ízení podporujících funkci MusicCast Surround m&%ete vytvo#it systém 5.!1.!2 nebo 
5.1 s!bezdrátov'mi prostorov'mi reproduktory a!subwooferem.

POZNÁMKA
Podrobnosti k!nastavení a!pou%ití naleznete v!návodech k!za#ízením s!podporou MusicCast Surround.

 � Za$ízení podporující MusicCast Surround

MusicCast 50

Bezdrátov' reproduktor

MusicCast 20 MusicCast SUB 100

Sí)ov' subwoofer

Informace k!1. dubnu 2020

 � P$íklad uspo$ádání reproduktor)
Je vyobrazen systém s!5.!1.!2 kanály vyu%ívající dva reproduktory MusicCast 20 jako prostorové reproduktory 
a!jeden MusicCast SUB 100 jako subwoofer.
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POZNÁMKA
 y V!systémech s!5.!1.!2 a!5.1 kanály mohou b't bezdrátové prostorové reproduktory a!subwoofer. V!ostatních systémech 

m&%e b't bezdrátov' pouze subwoofer.
 y P#i pou%ití bezdrátov'ch prostorov'ch reproduktor&

 – Zvuk není p#ivád+n na reproduktorové svorky (SURROUND) p#ístroje.
 – Nelze pou%ít zadní prostorové reproduktory.

 y P#i pou%ití bezdrátového subwooferu
 – Bezdrátov' m&%e b't pouze jeden subwoofer.
 – Zvuk není p#ivád+n na konektory pre -out (SUBWOOFER 1 a!2) p#ístroje. Proto nem&%e b't pou%ito ani jiného 

subwooferu p#ipojeného audio kabelem.
 y Následující typy zvuku není mo%né reprodukovat bezdrátov'mi prostorov'mi reproduktory a!subwooferem.

 – DSD audio
 – DVD -Audio a!Super Audio CD (SACD) ze vstupu HDMI

1 P$ístroj a!za$ízení podporující MusicCast Surround musí b+t registrovány ve 
stejném umíst&ní jako aplikace MusicCast CONTROLLER.

2 Nastavení funkce MusicCast Surround dokon%ete podle pokyn) aplikace na 
displeji.
Podrobn' návod k!nastavení naleznete v!dokumentu.
https://download.yamaha.com/files/tcm:39-1212383

Dal'í odkazy
„Postup konfigurace reproduktor&“!(str.!89)
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Konfigurace nastavení reproduktor)

Postup konfigurace reproduktor)
P#ed pou%itím p#ístroje upravte nastavení kanál& reproduktor&, jako vyvá%ení úrovní a!akustické parametry. 
Pomocí p#ilo%eného mikrofonu YPAO p#ístroj detekuje p#ipojené reproduktory a!m+#í jejich vzdálenost od 
místa poslechu, které je m+#ícím bodem. Pak p#ístroj automaticky optimalizuje nastavení reproduktor&, jako 
vyvá%ení úrovní a!akustické parametry. (YPAO: Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer).

POZNÁMKA
 y B+hem m+#ení vystupují z!p#ístroje hlasité testovací tóny. Není mo%né m+nit jejich hlasitost.
 y B+hem m+#ícího procesu z&sta.te v!zadním kout+ poslechového prostoru a!zajist+te následující podmínky p#esného 

m+#ení.
 – V!pr&b+hu m+#ení udr%ujte v!místnosti co mo%ná nejv+t$í ticho.
 – Neblokujte ni"ím pr&chod zvuku z!reproduktor& k!mikrofonu YPAO.

 y Nep#ipojujte sluchátka.

1 Nastavte p$edem impedance reproduktor) podle skute%nosti.

2 Prove2te p$íslu'nou konfiguraci nastavení reproduktor).

3 Hlasitost subwooferu nastavte na polovinu. Pokud lze nastavovat d&licí 
kmito%et, nastavte jej na maximum.

4 Mikrofon YPAO upevn&te v!míst& poslechu (ve v+'i u'í).
Doporu"ujeme pou%ití stativu jako stojánku pro mikrofon a!p#esné nastavení poslechové pozice (do 
v'$e u$í). Mikrofon upevn+te stativov'm $roubem.
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5 Mikrofon YPAO p$ipojte do konektoru YPAO.

Ve v'$ce 
u$í

P#ístroj ("elní panel)

Na televizoru se objeví následující zobrazení.

a Nastavení „Power Amp Assign“ v!nabídce „Setup“

b Nastavení „ Speaker Impedance “ v!nabídce „Setup“
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6 Podle pr)vodce na obrazovce spus,te m&$ení.
K!povolení polo%ek v!„Measuring option“ pou%ijte kurzorov'ch tla"ítek levé/pravé.
Po dokon"ení m+#ení se na TV obrazovce objeví následující zobrazení.
Pro potvrzení v'sledk& m+#ení stiskn+te ENTER.

a Po%et reproduktor) (p$ední bo%ní/zadní bo%ní/subwoofer)

b Vzdálenost reproduktor) (nejbli('í/nejvzdálen&j'í)

c Rozsah nastavení v+stupní úrovn& reproduktor)

d Varovná hlá'ení (v!p$ípad& jejich v+skytu)

7 Volbou „Save“ p$enesete nam&$ené v+sledky na nastavení reproduktor).

8 Od p$ístroje odpojte YPAO mikrofon.
Optimalizace nastavení reproduktor& je tímto dokon"ena.

UPOZORN/NÍ
 y Mikrofon YPAO je citliv' na teplo, tak%e by nem+l b't vystaven p#ímému slunci nebo vysok'm teplotám (nap#íklad 

polo%en' na zesilova"i).

POZNÁMKA
 y Po m+#ení YPAO je polo%ka „YPAO Volume“ v!nabídce „Option“ automaticky povolena. Pak budou úrovn+ vysok'ch 

a!nízk'ch kmito"t& nastaveny automaticky pro r&zné hlasitosti, tak%e si budete moci u%ívat p#irozeného zvuku i!p#i 
nízk'ch hlasitostech.

 y B+hem m+#ení se mohou objevit chybová hlá$ení.
 y Chcete  -li operaci zru$it, odpojte YPAO mikrofon p#ed spu$t+ním m+#ení.
 y M+#ení YPAO ve více bodech (multi) nelze spustit s!bezdrátov'mi reproduktory.
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Dal'í odkazy
 y „Zm+na nastavení impedance reproduktor&“ (str.!199)
 y „P#i#azení konfigurace reproduktor&“ (str.!93)
 y „Chybová hlá$ení YPAO“ (str.!99)
 y „Varovná hlá$ení YPAO“ (str.!100)
 y „Automatická konfigurace nastavení reproduktor& podle v'sledk& m+#ení YPAO“ (str.!95)
 y „Automatické nastavení úrovní vysok'ch a!nízk'ch kmito"t& podle hlasitosti“ (str.!160)
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P$i$azení konfigurace reproduktor)
Pokud pou%íváte n+kterou z!uveden'ch konfigurací reproduktor&, prove2te ru"ní nastavení reproduktor&.

 z P$i pou(ití zadních prostorov+ch reproduktor)

 z P$i pou(ití dvouzesilova%ového zapojení (bi -amp) nebo zón

 z P$i pou(ití prostorov+ch reproduktor) umíst&n+ch vp$edu (Virtual CINEMA FRONT)

 z P$i pou(ití p$edních prezen%ních reproduktor) pro reprodukci Dolby Atmos nebo DTS:X

Dal'í odkazy
 y „Nastavení systému reproduktor&“!(str.!188)
 y „Nastavení pou%ití Virtual CINEMA FRONT“!(str.!195)
 y „Rozmíst+ní p#edních prezen"ních reproduktor&“!(str.!362)
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Volitelná m&$ení YPAO

M&$ení YPAO ve více místech poslechu (m&$ení multi)
Mo%nost „Multi Measure“ vyberte v!p#ípad+ více poslechov'ch míst nebo pokud chcete, aby si i!ostatní 
vychutnali dokonal' prostorov' zvuk. M&%ete provést m+#ení a% pro 8 r&zn'ch míst v!místnosti. Nastavení 
reproduktor& bude optimalizováno tak, aby vyhovovalo oblasti definované t+mito místy.

a b

a

a
b

c
d

e
c

d

d e

bac

Jednobodové m+#ení
Vícebodové m+#ení (5 míst 

poslechu)

Vícebodové m+#ení (1 místo poslechu 
+ vp#edu/vzadu/vlevo/vpravo)

Vícebodové m+#ení (2 místa 
poslechu + vp#edu/vzadu)

POZNÁMKA
 y Mikrofon YPAO umíst+te nejprve na místo, kde budete sed+t nej"ast+ji.
 y M+#ení YPAO ve více bodech (multi) nelze spustit s!bezdrátov'mi reproduktory.

Dal'í odkazy
„Automatická konfigurace nastavení reproduktor& podle v'sledk& vícebodového m+#ení YPAO“ (str.!95)
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Automatická konfigurace nastavení reproduktor) podle 
v+sledk) m&$ení YPAO

Automatická konfigurace nastavení reproduktor) podle v+sledk) 
vícebodového m&$ení YPAO
Je  -li zvolena mo%nost „Multi Measure“, prove2te m+#ení takto. M+#ení v!8 místech poslechu trvá p#ibli%n+ 
15!minut.

POZNÁMKA
 y B+hem m+#ení vystupují z!p#ístroje hlasité testovací tóny. Není mo%né m+nit jejich hlasitost.
 y B+hem m+#ícího procesu z&sta.te v!zadním kout+ poslechového prostoru a!zajist+te následující podmínky p#esného 

m+#ení.
 – V!pr&b+hu m+#ení udr%ujte v!místnosti co mo%ná nejv+t$í ticho.
 – Neblokujte ni"ím pr&chod zvuku z!reproduktor& k!mikrofonu YPAO.

 y Nep#ipojujte sluchátka.
 y M+#ení YPAO ve více bodech (multi) nelze spustit s!bezdrátov'mi reproduktory.

1 Nastavte p$edem impedance reproduktor) podle skute%nosti.

2 Prove2te p$íslu'nou konfiguraci nastavení reproduktor).

3 Hlasitost subwooferu nastavte na polovinu. Pokud lze nastavovat d&licí 
kmito%et, nastavte jej na maximum.

4 Mikrofon YPAO upevn&te v!míst& poslechu (ve v+'i u'í).
Doporu"ujeme pou%ití stativu jako stojánku pro mikrofon a!p#esné nastavení poslechové pozice (do 
v'$e u$í). Mikrofon upevn+te stativov'm $roubem.
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5 Mikrofon YPAO p$ipojte do konektoru YPAO.

Ve v'$ce 
u$í

P#ístroj ("elní panel)

6 Na vstupní obrazovce vyberte mo(nost m&$ení „Multiple“.

a Nastavení „Power Amp Assign“ v!nabídce „Setup“

b Nastavení „ Speaker Impedance “ v!nabídce „Setup“
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7 Podle pr)vodce na obrazovce spus,te m&$ení.
Po dokon"ení m+#ení na první pozici se na TV obrazovce objeví následující zobrazení.

8 P$emíst&te YPAO mikrofon do dal'í poslechové pozice a!vyberte „OK“.
Opakujte, dokud neprovedete m+#ení ve v$ech místech poslechu (a% 8).

9 Pokud jste zm&$ili v'echna po(adovaná místa, vyberte „Skip“.
Pokud provedete m+#ení na v$ech 8 místech, objeví se automaticky následující obrazovka.
Pro potvrzení v'sledk& m+#ení stiskn+te ENTER.

10 Volbou „Save“ nam&$ené v+sledky ulo(íte.
Aplikují se upravená nastavení reproduktor&.

11 Od p$ístroje odpojte mikrofon YPAO.
Optimalizace nastavení reproduktor& je tímto dokon"ena.
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UPOZORN/NÍ
 y YPAO mikrofon je citliv' na teplo, tak%e by nem+l b't vystaven p#ímému slunci nebo vysok'm teplotám (nap#íklad 

polo%en' na zesilova"i).
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Chybová hlá'ení YPAO
Pokud se b+hem m+#ení zobrazí jakékoli chybové hlá$ení, vy#e$te problém a!prove2te YPAO m+#ení znovu.
[Zna"ka]#Q03 Chyba YPAO

Chybové hlá'ení Náprava

E-1:No Front SP

Opus)te m+#ení YPAO, vypn+te p#ístroj a!zkontrolujte zapojení reproduktor&.
E-2:No Sur. SP

E-3:No F.PRNS SP

E-4:No Sur. Back SP

E-5:Noisy Zajist+te ticho v!místnosti a!m+#ení YPAO zopakujte. Pokud vyberete „PROCEED“, YPAO 
bude hluk ignorovat a!provede m+#ení znovu.

E-6:Check Sur.
Aby bylo mo%né pou%ívat zadní prostorové reproduktory, je t#eba p#ipojit také 
prostorové reproduktory. Opus)te YPAO m+#ení, vypn+te p#ístroj a!p#epojte 
reproduktory.

E-7:No MIC Do konektoru YPAO na "elním panelu p#ipojte správn+ mikrofon YPAO a!proces m+#ení 
zopakujte.

E-8:No Signal
Do konektoru YPAO na "elním panelu p#ipojte správn+ mikrofon YPAO a!proces 
m+#ení zopakujte. Pokud se tato chyba objevuje opakovan+, obra)te se na nejbli%$ího 
autorizovaného prodejce nebo servisní centrum Yamaha.

E-9:User Cancel Podle pot#eby YPAO zopakujte nebo proces m+#ení opus)te.

E-10:Internal Err.
Opus)te YPAO a!p#ístroj vypn+te a!znovu zapn+te. Pokud se tato chyba objevuje 
opakovan+, obra)te se na nejbli%$ího autorizovaného prodejce nebo servisní centrum 
Yamaha.

POZNÁMKA
 y M+#ení YPAO opustíte pro nápravu problému stiskem tla"ítka ENTER a!volbou „EXIT“.
 y U!chyb E-5 a!E-9 m&%ete v!m+#ení YPAO pokra"ovat. Stiskn+te tla"ítko ENTER a!vyberte „PROCEED“.
 y M+#ení YPAO znovu spustíte od za"átku stiskem ENTER a!volbou „RETRY“.
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Varovná hlá'ení YPAO
Pokud se b+hem m+#ení zobrazí jakékoli chybové hlá$ení, vy#e$te problém podle tabulky a!prove2te YPAO 
m+#ení znovu.
M&%ete nicmén+ získané v'sledky ulo%it a!pou%ít, doporu"ujeme v$ak problém vy#e$it a!provést správné 
m+#ení, aby p#ístroj pracoval s!optimálním nastavením reproduktor&.

Varovná hlá'ení Náprava

W-1:Out of Phase

Zkontrolujte zapojení kabelu (+/-) problematického reproduktoru.

Je  -li reproduktor zapojen nesprávn&:

P#ipojte reproduktorov' kabel správn+.

Je  -li reproduktor zapojen správn&:

V!závislosti na typu reproduktor& nebo prost#edí místnosti se toto hlá$ení m&%e objevit 
i!p#esto, %e jsou reproduktory p#ipojeny správn+. V!takovém p#ípad+ m&%ete hlá$ení 
ignorovat. (Zpráva se objevuje jako informativní, nemá vliv na reprodukci p#ístroje.)

W-2:Over Distance P#íslu$n' reproduktor umíst+te do vzdálenosti do 24 m od místa poslechu.

W-3:Level Error

Zkontrolujte zapojení kabelu nebo polohu problematického reproduktoru.

Doporu"ujeme pou%ít stejné reproduktory nebo reproduktory s!co nejpodobn+j$ími 
specifikacemi.

Zkontrolujte správnou hlasitost subwooferu.

POZNÁMKA
Zkontrolujte zapojení kabelu nebo polohu problematického reproduktoru po vypnutí p#ístroje.
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POSLECH ZVUKU
Vyu(ití efekt) zvukového pole

Volba oblíbeného zvukového re(imu
P#ístroj je vybaven $irokou $kálou zvukov'ch program& a!zvukov'ch dekodér&. Obsah zdroj& zvuku m&%ete 
poslouchat v!oblíben'ch zvukov'ch re%imech od sterea po efekty zvukov'ch polí.

STRAIGHT
PURE DIRECT
ENHANCER
SUR.DECODE
PROGRAM

POZNÁMKA
Zvukov' re%im lze aplikovat samostatn+ na ka%d' vstupní zdroj.

Dal'í odkazy
 y „Poslech efektu zvukov'ch polí optimalizovan'ch podle obsahu“ (str.!103)
 y „Poslech vícekanálové reprodukce bez zvukov'ch efekt& (prostorového dekodéru)“ (str.!109)
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Poslech trojrozm&rn+ch zvukov+ch polí
Tento p#ístroj je vybaven $irokou paletou zvukov'ch program&, které vyu%ívají originální DSP technologii 
Yamaha (CINEMA DSP 3D). Umo%ní vám ve va$em ob'vacím pokoji snadno vytvo#it zvukov' prostor jako ve 
skute"ném kin+ nebo koncertním sále a!vychutnat si p#irozená trojrozm+rná zvuková pole.

POZNÁMKA
 y Úrove. efekt& zvukového programu (obohacení nebo oslabení efektu zvukového pole) v!polo%ce „DSP Level“ v!nabídce 

„Setup“.
 y Zvukov' re%im lze aplikovat samostatn+ na ka%d' vstupní zdroj.
 y Pokud je p#ivád+n multikanálov' signál (6.1 a!více kanál&) a!nejsou p#ipojeny zadní prostorové reproduktory, p#ístroj 

vytvá#í virtuální reproduktor Virtual Surround Back Speaker (VSBS) pomocí prostorov'ch reproduktor&.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení úrovn+ efektu zvukového pole“ (str.!210)
 y „Nastavení virtuálního zadního prostorového reproduktoru (VSBS)(str.!228)
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Poslech efektu zvukov+ch polí optimalizovan+ch podle typu 
obsahu
P#ístroj je vybaven $irokou $kálou zvukov'ch program&. Obsah zdroj& zvuku m&%ete poslouchat v!oblíben'ch 
zvukov'ch re%imech. Zvukov' program m&%ete zvolit stiskem tla"ítka PROGRAM.

 y Pro sledování videa doporu"ujeme zvukov' program z!kategorie „MOVIE“, program se zobrazuje na displeji.
 y Pro poslech hudby doporu"ujeme zvukov' program z!kategorie „MUSIC“, program se zobrazuje na displeji.

MUSIC

Hall in Munich
Tento program simuluje Mnichovskou koncertní sí. s!cca!2 500 sedadly se stylov'm d#ev+n'm 
interiérem. Bohat+ se rozprostírající, nádhern+ jemné dozvuky vytvá#ejí uklid.ující atmosféru. 
Virtuální sedadlo poslucha"e se nachází v!levé centrální "ásti arény.

Hall in Vienna
Tento program simuluje st#edn+ velkou koncertní sí. s!cca!1700 místy kvádrového tvaru, kter' 
je ve Vídni tradi"ní. Sloupy a!#ezbá#ská v'zdoba vytvá#ejí neoby"ejn+ komplexní odrazy v$ude 
kolem publika a!vzniká tak velmi pln', bohat' zvuk.

Chamber Tento program vytvá#í relativn+ $irok' prostor s!vysok'm stropem, jako v!audien"ní síni. 
Nabízí p#íjemné dozvuky, vhodné pro zámeckou a!komorní hudbu.

Cellar Club
Tento program simuluje %ivou scénu s!nízk'm stropem a!domáckou atmosférou. Realistická, 
%ivá atmosféra tohoto pole vytvá#í mohutn' zvuk, jako kdyby se poslucha" nacházel v!prvních 
#adách p#ed mal'm pódiem.

The Roxy Theatre Tento program vytvá#í zvukové pole 460místného rockového koncertního sálu v!Los Angeles. 
Virtuální pozice poslucha"e se nachází v!levém st#edu haly.

The Bottom Line
Tento program vytvá#í zvukové pole simulující slavn' newyorsk' jazzov' klub The Bottom 
Line. Parket pojme 300 poslucha"& a!toto zvukové pole nabízí p#irozenou a!%ivotem kypící 
atmosféru.

MOVIE

Sports
S!tímto programem si m&%e poslucha" pln+ vychutnat %ivost sportovních a!zábavn'ch 
po#ad&. Ve sportovních p#enosech je hlas komentátora umíst+n z#eteln+ do st#edu, zatímco je 
atmosféra stadionu realisticky zprost#edkována rozprost#ením hlas& fanou$k& v!prostoru.

Action Game

Tento program je vhodn' pro ak"ní hry, jako jsou automobilové závody a!bojové hry. 
Realismus a!zd&razn+ní n+kter'ch efekt& p#enese hrá"e p#ímo do st#edu d+ní a!umo%ní 
mu intenzivn+j$í herní zá%itek. Tyto programy pou%ijte v!kombinaci s!re%imem vylep$ení 
komprimované hudby pro dosa%ení je$t+ v+t$í dynamiky a!mohutnosti zvukového pole.

Roleplaying Game

Tento program je vhodn' pro PRG hry a!adventury. Tento program obohacuje zvukového pole 
o!hloubku pro p#irozenou a!realistickou reprodukci doprovodné hudby, speciálních efekt& 
a!dialog& v!$iroké palet+ nejr&zn+j$ích scén. Tento program pou%ijte v!kombinaci s!re%imem 
vylep$ení komprimované hudby pro dosa%ení "ist$ího a!prostorn+j$ího zvukového pole.

Music Video

S!tímto programem si vychutnáte videozáznamy popov'ch, rockov'ch a!jazzov'ch koncert&, 
jako byste byli p#ímo na míst+. Pono#te se do %havé atmosféry koncertu a!vychutnejte si 
%ivost zp+vu a!sólov'ch nástroj& na pódiu, realismus rytmick'ch nástroj& a!okolního prostoru 
velkého %ivého sálu, jak jej vytvá#í toto zvukové pole.

Standard
Tento program vytvá#í zvukové pole zv'raz.ující prostorov' dojem bez naru$ení originálního 
rozmíst+ní zvuk& multikanálov'ch signál&. Byl navr%en jako koncept ideálního kinosálu, ve 
kterém je publikum obklopeno dozvuky zleva, zprava a!zezadu.
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Spectacle

Tento program p#iná$í do va$eho domova velkolepost spektakulárních filmov'ch produkcí. 
Nabízí $irok' zvukov' prostor odpovídající $irokoúhlému filmovému plátnu a!posiluje $irok' 
dynamick' rozsah, kter' umo%ní zachytit v$e od nepatrn'ch jemn'ch zvuk& po mocná hlasitá 
dun+ní.

Sci -Fi

Tento program z#eteln+ reprodukuje pe"liv+ propracovan' zvukov' design nejnov+j$ích 
v+deckofantastick'ch film& a!film& se speciálními efekty. M&%ete si vychutnat $irokou paletu 
kinematografick'ch virtuálních prostor& reprodukovan'ch s!jasnou separací mezi dialogy, 
zvukov'mi efekty a!podbarvující hudbou.

Adventure

Tento program je ideální pro precisní reprodukci zvuku ak"ních a!dobrodru%n'ch film&. 
Zvukové pole potla"uje ozv+ny, klade v$ak d&raz na vnímání stranové $í#e a!reprodukci 
mocného prostoru rozprost#eného $iroce doleva a!doprava. Potla"ená hloubka vytvá#í "ist' 
a!mocn' prostor, zárove. v$ak zachovává artikulaci zvuk& a!separaci kanál&.

Drama

Tento program nabízí vyrovnané ozv+ny vhodné pro $irokou $kálu filmov'ch %ánr& od 
vá%n'ch dramat po muzikály a!komedie. Dozvuky jsou mírné, av$ak dostate"n+ prostorové. 
Zvukové efekty a!podbarvující hudba jsou reprodukovány s!jemnou ozv+nou, která 
neovliv.uje artikulaci dialog&. Poslech vás neunaví ani po dlouhé dob+.

Mono Movie
Tento program je ur"en pro reprodukci monofonních video zdroj&, jako jsou klasické filmy 
v!atmosfé#e starého dobrého biografu. Dopln+ním p&vodního zvuku o!$í#ku a!vhodné 
dozvuky vytvá#í tento program p#íjemn' prostor s!hloubkou.

STEREO

2ch Stereo
Tento program pou%ijte pro smíchání multikanálov'ch zdroj& do 2 kanál&. Kdy% jsou na 
vstupu multikanálové signály, jsou smíchány do dvou kanál& a!p#ivedeny na v'stup levého 
a!pravého p#edního reproduktoru (tento program nevyu%ívá CINEMA DSP).

All -Channel Stereo

Tento program pou%ijte k!v'stupu zvuku ze v$ech reproduktor&. Kdy% p#ehráváte 
multikanálové zdroje, smíchá je tento p#ístroj do dvou kanál& a!v'sledn' zvuk pak p#ehrává ze 
v$ech reproduktor&. Tento program vytvá#í $ir$í zvukové pole a!je ideální pro zvukovou kulisu 
na ve"írcích.

UNPROCESSED

SURROUND 
DECODE

Prostorov' dekodér umo%.uje vícekanálovou reprodukci z!dvoukanálov'ch zdroj& bez efektu 
zvukového pole.

Dal'í odkazy
„Nastavení úrovn+ efektu zvukového pole“ (str.!210)
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Poslech efekt) zvukov+ch polí bez prostorov+ch 
reproduktor) (Virtual CINEMA DSP)
Pokud vyberete jeden ze zvukov'ch program& a!nejsou p#ipojeny prostorové reproduktory, p#ístroj vytvo#í 
prostorové zvukové pole pomocí p#edních reproduktor&. Efekt& zvukov'ch polí si tak m&%ete u%ít i!bez 
prostorov'ch reproduktor&.

POZNÁMKA
Virtual CINEMA DSP nepracuje p#i volbách „2ch Stereo“ a!„All -Channel Stereo“. Vyberte zvukov' program krom+ t+chto.

Dal'í odkazy
„Poslech efektu zvukov'ch polí optimalizovan'ch podle obsahu“ (str.!103)
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Poslech prostorového zvuku z!5 reproduktor) umíst&n+ch 
vp$edu (Virtual CINEMA FRONT)
Jsou  -li prostorové reproduktory umíst+ny vp#edu a!polo%ka „Virtual CINEMA FRONT“ v!nabídce „Setup“ 
je nastavena na „On“, p#ístroj vytvo#í virtuální prostorové reproduktory na zadní stran+. Vícekanálového 
prostorového zvuku si tak m&%ete u%ívat s!reproduktory pouze vp#edu.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití Virtual CINEMA FRONT“!(str.!195)
 y „Virtual CINEMA FRONT“ (str.!54)
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Poslech prostorového zvuku se sluchátky (SILENT CINEMA)
P#ipojíte  -li stereofonní sluchátka ke konektoru PHONES a!vyberete zvukov' program nebo prostorov' 
dekodér, m&%ete si i!se sluchátky vychutnat prostorov' zvuk a!efekty zvukov'ch polí stejn+ jako p#i poslechu 
prost#ednictvím multikanálového reproduktorového systému.

Dal'í odkazy
 y „Poslech efektu zvukov'ch polí optimalizovan'ch podle obsahu“ (str.!103)
 y „Poslech vícekanálové reprodukce bez zvukov'ch efekt& (prostorového dekodéru)“ (str.!109)
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Poslech neupravovaného zvuku

Poslech originálního zvuku (p$ímé dekódování)
Vstupní zdroje m&%ete p#ehrávat bez efekt& zvukov'ch polí. P#ístroj reprodukuje v!p#ípad+ 2-kanálov'ch 
zdroj& (nap#.!CD) stereo zvuk a!v!p#ípad+ multikanálov'ch zdroj& nezpracovan' multikanálov' zvuk.
P#i ka%dém stisknutí tla"ítka STRAIGHT se aktivuje nebo deaktivuje p#ímé dekódování.

POZNÁMKA
 y P#i pou%ití zadních prostorov'ch reproduktor& p#ístroj vytvá#í 7.1kanálov' zvuk z!5.1kanálov'ch zdroj&.
 y Je  -li polo%ka Virtual CINEMA FRONT nastavena na Povoleno, Virtual CINEMA FRONT pracuje p#i p#ehrávání vícekanálov'ch 

zdroj&.

Dal'í odkazy
„Poslech prostorového zvuku z!5 reproduktor& umíst+n'ch vp#edu (Virtual CINEMA FRONT)“ (str.!106)
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Poslech vícekanálové reprodukce bez zvukov+ch efekt) 
(prostorov+ dekodér)
P#ístroj umo%.uje vícekanálovou reprodukci z!dvoukanálov'ch zdroj& bez efektu zvukového pole. Stiskem 
tla"ítka SUR. DECODE vyberte prostorov' dekodér.
S!ka%d'm stiskem tla"ítka SUR. DECODE se zm+ní prostorov' dekodér.

POZNÁMKA
 y Prostorov' dekodér m&%ete zm+nit pomocí polo%ky „Sur.Decode“ v!nabídce „Setup“.
 y Parametry prostorového dekodéru m&%ete nastavit pomocí polo%ky „Surround Decoder“ v!nabídce „Setup“.
 y Zvolen' prostorov' dekodér nemusí pracovat se v$emi vstupními zdroji.
 y P#i streamování obsahu Dolby po síti doporu"ujeme Dolby Surround.
 y Je  -li zvolen dekodér Dolby Surround nebo Neural:X, následující virtuální zpracování nepracuje.

 – Virtual CINEMA FRONT
 – Virtual CINEMA DSP

Dal'í odkazy
 y „Volba prostorového dekodéru pou%itého v!programu“ (str.!212)
 y „Nastavení pou%ití Center Spread“!(str.!213)
 y „Úprava orientace st#edu (efekt roz$í#ení) p#edního zvukového pole“ (str.!214)
 y „Poslech efekt& zvukov'ch polí bez prostorov'ch reproduktor& (Virtual CINEMA DSP)“ (str.!105)
 y „Poslech prostorového zvuku z!5 reproduktor& umíst+n'ch vp#edu (Virtual CINEMA FRONT)“ (str.!106)



111

POSLECH ZVUKU > Poslech neupravovaného zvuku

Vychutnejte si %ist+, vysoce v&rn+ zvuk (Pure Direct)
P#ístroj reprodukuje zvolen' zdroj s!nejmen$ím vyu%itím obvod& a!bez efekt& zvukov'ch polí. M&%ete si tak 
u%ít kvality HiFi.
P#i ka%dém stisknutí tla"ítka PURE DIRECT se aktivuje nebo deaktivuje p#ímá reprodukce. P#i zapnutí Pure 
Direct svítí kontrolka „PURE DIRECT“ na "elním panelu.

POZNÁMKA
Je  -li Pure Direct povoleno, nejsou následující funkce k!dispozici.

 y Volba zvukov'ch program&
 y Pou%ívání funkce více zón
 y Ovládání nabídek „Setup“ a!„Option“ na obrazovce.
 y Zobrazení informací na displeji "elního panelu (není  -li v!"innosti)



112

POSLECH ZVUKU > Poslech trojrozm+rného zvuku

Poslech trojrozm&rného zvuku

Poslech Dolby Atmos® a!DTS:X™
Reprodukce obsahu Dolby Atmos nebo DTS:X vytvá#í realistick' zvuk p#icházející ze v$ech sm+r& v"etn+ 
prostoru nad hlavou. Pro dosa%ení plného efektu doporu"ujeme reproduktorov' systém s!p#edními 
prezen"ními reproduktory.

Poznámky k!Dolby Atmos®
 y Obsah Dolby Atmos se dekóduje jako Dolby TrueHD nebo Dolby Digital Plus v!následujících situacích. (Formát Dolby 

Atmos PCM se v%dy dekóduje jako Dolby Atmos.)
 – Nejsou pou%ity ani zadní prostorové ani p#ední prezen"ní reproduktory.
 – Jsou p#ipojena sluchátka (dvoukanálová reprodukce).

Poznámky k!DTS:X™
 y P#i reprodukci obsahu DTS:X m&%ete nastavit hlasitost dialogového kanálu v!„DTS Dialogue Control“ v!nabídce „Setup“.
 y Je  -li zvolen dekodér DTS:X, následující virtuální zpracování prostorového zvuku nepracuje.

Dal'í odkazy
 y „Systémy reproduktor& doporu"ené k!p#ístroji (základní sestava)”!(str.!39)
 y „Systém s!5.!1.!2 kanály“ (str.!41)
 y „Poslech prostorového zvuku z!5 reproduktor& umíst+n'ch vp#edu (Virtual CINEMA FRONT)“ (str.!106)
 y „Poslech efekt& zvukov'ch polí bez prostorov'ch reproduktor& (Virtual CINEMA DSP)“ (str.!105)
 y „Nastavení hlasitosti dialog& p#i reprodukci DTS:X™“ (str.!223)
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Poslech oblíbeného zvuku

U(ijte si mohutného zvuku ze v'ech zdroj) (Compressed 
Music Enhancer)
M&%ete poslouchat dynamick' zvuk s!p#idanou hloubkou a!$í#í. Tuto funkci lze pou%ít spolu s!ostatními 
zvukov'mi re%imy.
U!digitáln+ komprimovan'ch zvukov'ch formát& se tento zvuk blí%í p&vodní podob+ p#ed komprimací.
P#i ka%dém stisknutí tla"ítka ENHANCER se aktivuje nebo deaktivuje funkce vylep$ení komprimované hudby.

POZNÁMKA
 y Re%im vylep$ení komprimované hudby nepracuje s!následujícími zdroji zvuku.

 – Signály se vzorkovací frekvencí vy$$í ne% 48 kHz
 – DSD audio

 y Pro aktivaci vylep$ení komprimované hudby lze pou%ít také polo%ku „Enhancer“ v!nabídce „Option“.

Dal'í odkazy
„Zapnutí vylep$ení komprimované hudby“ (str.!163)
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Obohacení nízkofrekven%ního rozsahu subwooferu
Podání nízk'ch kmito"t& subwooferem m&%ete obohatit p#i potla"ení vzájemného ru$ení p#edních 
reproduktor& ve st#edních a!vy$$ích kmito"tov'ch pásmech.
Nastavte „ Subwoofer Trim “ v!nabídce „ OPTION “.

Dal'í odkazy
„Nastavení hlasitosti subwooferu“ (str.!165)
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Poslech mohutného zvuku i!p$i nízké hlasitosti
Úprava úrovní nízk'ch a!vysok'ch kmito"t& zvuku p#i tichém poslechu, kdy prakticky nejsou sly$et, lze 
provést automaticky na základ+ m+#ení YPAO s!ohledem na poslechov' prostor.
Nastavte „ YPAO Volume“ v!nabídce „ Option“.

POZNÁMKA
 y „YPAO Volume“ pracuje a% po provedení m+#ení YPAO.
 y Po m+#ení YPAO je polo%ka „YPAO Volume“ automaticky povolena.

Dal'í odkazy
„Automatické nastavení úrovní vysok'ch a!nízk'ch kmito"t& podle hlasitosti“ (str.!160)
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Usnadn&ní poslechu zvuku dialog)
Hlasitost dialogového kanálu m&%ete nastavit tak, aby byly dialogy lépe sly$et.
Nastavte „ Dialogue Level “ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
„Nastavení hlasitosti dialog&“ (str.!222)
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U(ijte si basy z!mal+ch reproduktor) (Extra Bass)
Funkce umo%.uje u%ívat si basového základu hudby bez ohledu na velikost p#ipojen'ch reproduktor& nebo 
p#ítomnost subwooferu.
Nastavte „ Extra Bass “ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
„Nastavení pou%ití Extra Bass“!(str.!194)
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Poslech lep'ího zvuku

P$ehrávání hudby ze streamovacích slu(eb

 z I!hudbu ze streamovacích slu(eb m)(ete poslouchat lépe.
Nastavte Compressed Music Enhancer na „On“. Pro podrobnosti viz:

 – „Mohutn' zvuk ze v$ech zdroj& (Compressed Music Enhancer)“ (str.!112)

Poslech zvuku p$i nízké hlasitosti v!noci

 z Poslech zvuku p$i nízké hlasitosti je obtí(n+.
Nastavte „Adaptive DRC“ na „On“. Pro podrobnosti viz:

 – „Automatické nastavení dynamického rozsahu“ (str.!161)

Poslech lidského hlasu

 z Srozumitelnost dialog) je %asto problematická.
Nastavte „Dialogue Level“. Pro podrobnosti viz:

 – „Nastavení hlasitosti dialog&“ (str.!222)

 z Hlasy %asto nezn&jí nejlépe.
Nastavte Compressed Music Enhancer na „On“. Pro podrobnosti viz:

 – „Mohutn' zvuk ze v$ech zdroj& (Compressed Music Enhancer)“ (str.!112)
Pokud lidsk' hlas stále nezní krásn+, upravte vnímanou v'$ku dialog& do vy$$í polohy. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 – „Nastavení vnímané v'$kové pozice dialog&“ (str.!224)

U(ívejte si prostorov+ zvuk bez reproduktor) v!zadní %ásti místnosti

 z M)(e se stát, (e nechcete stav&t reproduktory po celé místnosti a!p$itom pou(íváte systém s!5.1 
kanály.
P#i pou%ití funkce „“Virtual CINEMA FRONT“ p#ístroj vytvá#í virtuální prostorové reproduktory na zadní 
st+n+. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Poslech prostorového zvuku z!5 reproduktor& umíst+n'ch vp#edu (Virtual CINEMA FRONT)“ (str.!106)

 z Reproduktorové systémy s!3.1 kanály a!mén&.
Virtual CINEMA DSP automaticky vytvá#í prostorová zvuková pole pomocí p#edních reproduktor&. Pro 
podrobnosti viz!následující:

 – „Poslech efekt& zvukov'ch polí bez prostorov'ch reproduktor& (Virtual CINEMA DSP)“ (str.!105)

 z Plného zvuku si m)(ete u(ívat i!se sluchátky.
SILENT CINEMA vytvá#í stejn' prostorov' zvuk nebo zvuková pole ve stereofonních sluchátkách jako 
s!mnohakanálov'm reproduktorov'm systémem. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Poslech prostorového zvuku se sluchátky (SILENT CINEMA)“ (str.!107)
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REPRODUKCE
Základní postupy p$i reprodukci

Základní postupy p$i reprodukci videa a!hudby
Dále jsou uvedeny základní postupy p#i reprodukci videa a!hudby.

1 Zapn&te externí za$ízení.

2 Pomocí tla%ítek volby vstupu vyberte po(adovan+ vstupní zdroj.

Tla%ítka volby vstupu

VOLUME

MUTE

3 Spus,te reprodukci na externím za$ízení nebo vyberte rozhlasovou stanici.

4 Ovlada%i VOLUME nastavte hlasitost.

POZNÁMKA
 y Chcete  -li uml"et zvukov' v'stup, stiskn+te tla"ítko MUTE. Dal$ím stiskem MUTE obnovíte p&vodní hlasitost.
 y ,i2te se návodem k!obsluze dodávan'm spolu s!externím za#ízením.



120

REPRODUKCE > Základní postupy p#i reprodukci

Názvy prvk) a!funkcí na obrazovce p$ehrávání
P#i zahájení reprodukce se na televizoru objeví následující zobrazení.

a Stavové indikátory
Zobrazují aktuální nastavení náhodného p#ehrávání/opakování a!stav p#ehrávání (p#ehrávání/
pauza).

b Informace o!p$ehrávání
Zobrazuje jméno interpreta, název alba, název skladby, název stanice a!odehran' "as.

POZNÁMKA
 y Dostupné polo%ky se li$í v!závislosti na vybraném vstupním zdroji.
 y K!ovládání reprodukce m&%ete také pou%ít tla"ítka ovládání externích za#ízení na dálkovém ovlada"i. Ovládání reprodukce 

nemusí pracovat se v$emi vstupními zdroji a!externími za#ízeními.
 y Je  -li jako vstupní zdroj zvolen „SERVER“, „NET RADIO“ nebo „USB“, stiskem tla"ítka RETURN na ovlada"i otev#ete obrazovku 

vyhledávání.
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Názvy prvk) a!funkcí na obrazovce vyhledávání
P#i volb+ následujících vstupních zdroj& se zobrazí na TV obrazovka vyhledávání.

 y SERVER
 y NET RADIO
 y USB

a Název seznamu

b Seznam obsahu
Zobrazuje seznam s!obsahem. Vyberte polo%ku a!stiskem tla"ítka ENTER potvr2te v'b+r.

c -íslo polo(ky/celkem

d Stavové indikátory
Zobrazují aktuální nastavení náhodného p#ehrávání/opakování a!stav p#ehrávání (p#ehrávání/
pauza).

e Menu ovládání
Vyberte polo%ku a!stiskem tla"ítka ENTER potvr2te v'b+r.

Ikona Funkce

P#ejde o!10 stran seznamu dále.

P#ejde na následující stránku seznamu.

Návrat do obrazovky p#ehráva"e.
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POZNÁMKA
 y Dostupné polo%ky se li$í v!závislosti na vybraném vstupním zdroji.
 y Hudební obsah poskytovan' streamovacími slu%bami je mo%né ovládat z!aplikace MusicCast CONTROLLER na mobilním 

za#ízení.
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Reprodukce zvuku televizoru

Reprodukce zvuku TV p$es kanál eARC/ARC
P#ipojte TV s!podporou eARC/ARC k!p#ístroji kabelem HDMI a!p#ehrávejte TV audio p#ístrojem.
Pokud vyberete TV program pomocí dálkového ovlada"e TV, vstupní zdroj na tomto p#ístroji se automaticky 
p#epne na „TV“ a!p#ístroj bude reprodukovat zvuk televizoru.

POZNÁMKA
 y P#i pou%ití eARC by m+lo b't HDMI Control nastaveno na „Off“. V!tom p#ípad+ se ale vstupní zdroj automaticky nep#epne 

na „TV“ p#i volb+ TV programu ovlada"em televizoru. Vstupní zdroj je pro poslech zvuku TV nutné na „TV“ p#epnout ru"n+.
 y P#i pou%ití ARC nastavte funkci HDMI Control a!funkci ARC na „On“.
 y Patrn+ bude pot#eba nastavit televizor. ,i2te se návodem k!obsluze dodávan'm s!TV.
 y Pokud televizor nepodporuje eARC/ARC nebo je zvuk p#i pou%ití eARC/ARC ru$en, pou%ijte digitální optick' kabel 

k!p#ipojení TV audio k!p#ístroji.

Dal'í odkazy
 y „P#ipojení HDMI k!TV“!(str.!68)
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Nastavení pou%ití ARC“!(str.!207)
 y „Reprodukce zvuku TV digitálním optick'm kabelem“!(str.!123)

-
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Reprodukce zvuku TV digitálním optick+m kabelem
V!následujících p#ípadech pou%ijte digitální optick' kabel k!p#ipojení zvuku TV k!p#ístroji.

 y Pou%it' televizor nepodporuje eARC/ARC.
 y Nechcete pou%ívat eARC/ARC.

1 Nastavte „ARC“ v!nabídce „Setup“ na „Off“.

2 Zvolte video obsah (TV program) ovlada%em televizoru.
Vstupní zdroj na tomto p#ístroji se automaticky p#epne na „TV“ a!p#ístroj reprodukuje zvuk z!TV.

POZNÁMKA
 y Pokud p#ená$íte TV audio jin'm zp&sobem ne% digitálním optick'm kabelem, nastavte „TV Audio Input“ v!nabídce „Setup“.
 y Pokud nastavíte HDMI Control na „Off“, p#epn+te vstupní zdroj na „TV“ ru"n+ a!pak volte video obsah (TV program) 

ovlada"em televizoru.

Dal'í odkazy
 y „P#ipojení HDMI k!TV“!(str.!68)
 y „Nastavení pou%ití ARC“!(str.!207)
 y „Nastavení audio vstupu pro zvuk z!TV“ (str.!247)
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Poslech rádia

P$íprava k!poslechu rádia

Nastavení kroku lad&ní
Modely pro
Asii, Taiwan, Brazílii, v$eobecn' a!pro St#ední a!Ji%ní Ameriku

Nastavte krok lad+ní p#ístroje podle zem+ nebo regionu.
Z!v'roby je krok lad+ní nastaven na 50 kHz pro FM a!9 kHz pro AM. V!závislosti na zemi nebo regionu, kde 
budete rozhlas poslouchat, m&%ete krok lad+ní nastavit na 100 kHz pro FM a!10 kHz pro AM.

1 Stiskn&te tla%ítko SETUP.

2 Vyberte „Function“.

3 Vyberte „Tuner“.

4 Vyberte „FM100/AM10“.

5 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
P#edvolby (registrované rozhlasové stanice) a!kmito"ty se po zm+n+ kroku lad+ní sma%ou a!nastaví na v'chozí.
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P$íprava DAB lad&ní
Modely pro
Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii

P#ed poslechem rádia DAB (Digital Audio Broadcasting) prove2te úvodní vyhledání, aby se dostupné stanice 
DAB automaticky zaregistrovaly.

1 Vyberte „TUNER“ jako vstupní zdroj.

2 Stiskem tla%ítka BAND zvolte pásmo DAB.

3 Stiskem [MTUNING] spus,te úvodní vyhledání.
Po skon"ení úvodního vyhledávání p#ístroj automaticky naladí první nalezenou a!ulo%enou stanici 
DAB podle kmito"tu.

POZNÁMKA
 y DAB vyu%ívá digitální signály, které oproti analogov'm signál&m umo%.ují "ist$í zvuk a!stabiln+j$í p#íjem. P#ístroj je 

schopen i!p#íjmu DAB+ (vylep$ené verze DAB), umo%.ujícího p#íjem více stanic díky kodeku MPEG-4 HE -AAC v2, kter' je 
ú"inn+j$í a!tedy v'hodn+j$í pro p#enos signálu.

 y Nezapome.te si ov+#it pokrytí DAB signálem ve va$í oblasti, proto%e ne v$echny lokality jsou v!sou"asnosti pokryty. Stav 
DAB v!jednotliv'ch zemích a!mezinárodní DAB frekvence viz!WorldDMB online na adrese http://www.worlddab.org/.

 y Pokud p#i úvodním vyhledávání nebyly nalezeny %ádné stanice DAB, displej se vrátí do nabídky úvodního vyhledávání. 
Stiskem [MTUNING] spus)te úvodní vyhledání znovu.

 y M&%ete zkontrolovat sílu signálu ka%dého kanálu DAB. Dvojím stiskem tla"ítka MODE zobrazíte nabídku Tune AID. Pak 
vyberte po%adovan' DAB kanál. Síla signálu kanálu DAB se zobrazuje od 0 (%ádn') po 100 (nejlep$í).

 y Pro vyvolání úvodního vyhledávání po ulo%ení n+kter'ch stanic DAB do p#edvoleb stiskn+te tla"ítko MODE. P#i 
opakovaném úvodním vyhledávání budou smazány v$echny dosud ulo%ené stanice DAB z!p#edvoleb.

 � Informace o!kmito%tech DAB
P#ístroj podporuje pouze III. pásmo (174 a% 240 MHz).

Kmito%et Ozna%ení kanálu

174,928 MHz 5 A

176,640 MHz 5 B

178.352 MHz 5C

180,064 MHz 5D

181,936 MHz 6 A

183,648 MHz 6 B

185.360 MHz 6C

187,072 MHz 6D

188,928 MHz 7 A
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Kmito%et Ozna%ení kanálu

190,640 MHz 7 B

192,352 MHz 7C

194,064 MHz 7D

195,936 MHz 8 A

197,648 MHz 8 B

199,360 MHz 8C

201,072 MHz 8D

202,928 MHz 9 A

204,640 MHz 9 B

206,352 MHz 9C

208,064 MHz 9D

209,936 MHz 10 A

211,648 MHz 10 B

213,360 MHz 10C

215,072 MHz 10D

216,928 MHz 11 A

218,640 MHz 11 B

220,352 MHz 11C

222,064 MHz 11D

223,936 MHz 12 A

225,648 MHz 12 B

227,360 MHz 12C

229,072 MHz 12D

230,784 MHz 13 A

232,496 MHz 13 B

234,208 MHz 13C

235,776 MHz 13D

237,488 MHz 13E

239,200 MHz 13 F
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Poslech rádia
Rozhlasové stanice m&%ete poslouchat vestav+n'm tunerem p#ístroje.

1 Vyberte „TUNER“ jako vstupní zdroj.
Jako vstupní zdroj je vybrán „TUNER“ a!zobrazuje se aktuáln+ nalad+n' kmito"et
na displeji.

Na displeji se zobrazí „TUNED“ p#i p#íjmu nalad+né rozhlasové stanice.
„STEREO“ se zobrazí p#i p#íjmu stereofonního rozhlasového signálu.

2 Stiskem tla%ítka BAND volte následující pásma.
 y FM/AM (krom+ model& pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii)
 y DAB/FM (Modely pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii)

3 Zvolte rozhlasovou stanici
 y Opakovan'm tisknutím tla"ítka TUNING vyberte po%adovan' kmito"et. 

P#idr%ením tla"ítka TUNING na 1 sekundu spustíte automatické vyhledání stanice.
 y Opakovan'm stiskem PRESET vyberte ulo%enou rozhlasovou stanici.

POZNÁMKA
 y P#i p#íjmu FM rozhlasu m&%ete p#epínat mezi re%imy stereo a!mono tisknutím tla"ítka MODE. Pokud je p#íjem signálu FM 

rozhlasov'ch stanic nestabilní, m&%e se p#epnutím do monofonního re%imu zlep$it. Pokud p#ístroj nep#ijímá stereofonní 
signál rozhlasové stanice, „STEREO“ nesvítí ani po p#epnutí tla"ítkem.

 y B+hem poslechu rádia m&%ete sledovat video obsah z!externích zdroj&.
 y M&%ete zkontrolovat sílu signálu ka%dého kanálu DAB.

Dal'í odkazy
 y „Manuální ulo%ení rozhlasov'ch stanic“ (str.!130)
 y „Volba video signálu, kter' má b't p#iveden na v'stup spolu se zvolen'm audio zdrojem“ (str.!170)
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Zobrazení RDS informací
Modely pro
Modely pro Velkou Británii, Evropu a!Rusko

RDS (Radio Data System) je systém, kter' FM stanicím umo%.uje spolu s!normálním vysíláním p#ená$et i!dal$í 
specifické informace. P#ístroj umo%.uje p#íjem r&zn'ch
dat, jako „Program Service“, „Program Type“, „Radio Text“ a!„Clock Time“, je  -li nalad+na
stanice se slu%bou Radio Data System.

1 Nala2te po(adovanou stanici vysílající RDS.

2 Otá%ením ovlada%e SELECT/ENTER na %elním panelu pak volíte mezi r)zn+mi 
polo(kami.
Na displeji "elního panelu se objeví informace.

Reception Kmito"et

Program Service Název stanice

Program Type Typ aktuáln+ vysílaného po#adu

Radio Text Informace o!aktuálním po#adu

Clock Time Aktuální "as

DSP Program Název zvukového re%imu

Audio Decoder Název dekodéru

Output CH Reproduktory p#ená$ející zvuk

HDMI Status Informace o!konektorech HDMI (p#ipojení)

System Status Systémové informace (eco mode!atp.)

POZNÁMKA
 y Pokud rozhlasová stanice nepodporuje RDS slu%by, namísto „Program Service“, „Program Type“, „Radio Text“ a!„Clock Time“ 

se objeví „---“.
 y Chcete  -li naladit stanice vysílající data RDS, doporu"ujeme pou%ít automatické nalad+ní p#edvoleb „AutoPreset“.

Dal'í odkazy
„Automatické nalad+ní rozhlasov'ch stanic FM (funkce Auto Preset)“ (str.!131)
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Zobrazení informací DAB
Modely pro
Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii

P#ístroj m&%e p#ijímat r&zné druhy informací DAB p#ená$en'ch nalad+nou stanicí DAB.

1 Nala2te po(adovanou stanici DAB.

2 Otá%ením ovlada%e SELECT/ENTER na %elním panelu pak volíte mezi r)zn+mi 
polo(kami.
Na displeji "elního panelu se objeví informace.

Service Label Název stanice

Dynamic Label Informace o!aktuální stanici

Ensemble label Název souboru

Program Type -ánr stanice

Date And Time Aktuální datum a!"as

Audio Mode Zvukov' re%im (mono/stereo) a!datov' tok

CH Label/Frequency Ozna"ení kanálu a!kmito"et

Signal quality Kvalita p#íjmu signálu (0 [%ádn'] a% 100 [nejlep$í])

DSP Program Název zvukového re%imu

Audio Decoder Název dekodéru

Output CH Reproduktory p#ená$ející zvuk

HDMI Status Informace o!konektorech HDMI (p#ipojení!atd.)

System Status Stav systému

POZNÁMKA
N+které informace nemusejí b't v!závislosti na konkrétní stanici DAB k!dispozici.
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Manuální ulo(ení rozhlasov+ch stanic
Nala2te rozhlasovou stanici a!ulo%te ji pod "íslem p#edvolby.

1 Nala2te po(adovanou rozhlasovou stanici.

2 Podr(te na 3!sekundy tla%ítko MEMORY.

3 Stiskem tla%ítka PRESET vyberte %íslo p$edvolby.

4 Stiskn&te tla%ítko MEMORY.

Ulo%ení stanice je dokon"eno.

POZNÁMKA
 y Do p#edvoleb m&%ete ulo%it a% 40 rozhlasov'ch stanic.
 y P#idr%ením tla"ítka MEMORY na dobu 5!sekund po nalad+ní po%adované stanice zaregistrujete stanici do první prázdné 

(nepou%ité) p#edvolby.
 y Chcete  -li registraci zru$it, stiskn+te tla"ítko BAND.
 y Displej "elního panelu se vrátí do re%imu volby vstupu automaticky po 30 sekundách bez obsluhy.

Dal'í odkazy
 y „Poslech rozhlasov'ch stanic“ (str.!127)
 y „Automatické nalad+ní rozhlasov'ch stanic FM (funkce Auto Preset)“ (str.!131)
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Automatické nalad&ní rozhlasov+ch stanic FM (funkce Auto 
Preset)
Rozhlasové stanice FM m&%ete ulo%it do p#edvoleb automaticky. Stanice FM se siln'm signálem se mohou 
automaticky ulo%it do p#edvoleb.

1 Vyberte pásmo FM.

2 Podr(te na 3!sekundy tla%ítko MEMORY.

3 Stiskem tla%ítka PRESET vyberte %íslo p$edvolby, od ní( se má registrace 
spustit.

4 4 Stiskn&te [MTUNING].

Ulo%ení stanic je dokon"eno.

POZNÁMKA
 y Do p#edvoleb m&%ete ulo%it a% 40 rozhlasov'ch stanic.
 y Chcete  -li zru$it automatické ukládání p#edvoleb, stiskn+te BAND.
 y (Pouze modely pro Velkou Británii, Evropu a!Rusko) 

Funkce Auto Preset ulo%í automaticky pouze stanice vysílající RDS.

Dal'í odkazy
 y „Poslech rozhlasov'ch stanic“ (str.!127)
 y „Manuální ulo%ení rozhlasov'ch stanic“ (str.!130)
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Vymazání p$edvolen+ch stanic
Rozhlasové stanice ulo%ené do p#edvoleb m&%ete vymazat.

1 Vyberte „TUNER“ jako vstupní zdroj.

2 Podr(te na 3!sekundy tla%ítko MEMORY.

3 Pomocí tla%ítka PRESET vyberte ulo(enou stanici.

4 Stiskn&te MODE.
Stanice je vymazána z!p#edvolby.

5 Opakujte kroky 3 a!4, dokud nevyma(ete v'echny po(adované p$edvolby.

6 Stiskn&te tla%ítko BAND.
Displej "elního panelu se vrátí do re%imu volby vstupu.
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P$ehrávání hudby prost$ednictvím p$ipojení 
Bluetooth®

Reprodukce hudby ze za$ízení Bluetooth® p$ístrojem
Na tomto p#ístroji m&%ete p#ehrávat hudební soubory ulo%ené v!za#ízení Bluetooth (nap#.!ze smartphonu).

UPOZORN/NÍ
 y P#i pou%ití za#ízení Bluetooth k!ovládání hlasitosti se m&%e stát, %e se hlasitost ne"ekan+ zv'$í, co% m&%e vést 

k!po$kození sluchu nebo p#ístroje. Pokud se b+hem reprodukce náhle zv'$í hlasitost, zastavte okam%it+ p#ehrávání.

P#ístroj Za#ízení Bluetooth 
(nap#.!smartphone)

1 Zvolte „Bluetooth“ jako vstupní zdroj.

2 V!za$ízení Bluetooth vyberte p$ístroj (sí,ov+ název p$ístroje).
Pokud budete vyzváni k!zadání hesla (PIN), zadejte "íslo „0000“.

3 V!za$ízení Bluetooth spus,te reprodukci.
Na TV se objeví obrazovka p#ehráva"e.

POZNÁMKA
 y Pokud ji% bylo za#ízení Bluetooth p#ipojeno k!p#ístroji, automaticky se p#ipojí. Pro vytvo#ení jiného spojení Bluetooth 

nejprve zru$te spojení s!p#edchozím za#ízením Bluetooth.
 y B+hem reprodukce m&%ete hlasitost p#ístroje nastavovat ze za#ízení Bluetooth.
 y Chcete  -li zru$it spojení Bluetooth, prove2te jednu z!následujících akcí.

 – Zru$te spojení Bluetooth v!p#ipojeném za#ízení.
 – Na p#ístroji vyberte jin' vstupní zdroj ne% „Bluetooth“.
 – Rovn+% m&%ete vybrat „Disconnect“ v!polo%ce „Audio Receive“ v!nabídce „Setup“.

 y Indikátor Bluetooth na displeji "elního panelu se rozsvítí p#i p#ipojení k!za#ízení Bluetooth.

Indikátor
Dal'í odkazy

 y „Nastavení pou%ití Bluetooth®“!(str.!275)
 y „Názvy prvk& a!funkcí na obrazovce p#ehrávání“ (str.!119)
 y „Nastavení pou%ití ovládání hlasitosti p#es AirPlay/Bluetooth“!(str.!174)
 y „Ukon"ení spojení mezi za#ízením Bluetooth® a!tímto p#ístrojem“ (str.!276)
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Reprodukce hudby pomocí reproduktor) %i sluchátek 
Bluetooth®
Dále m&%ete poslouchat hudbu reprodukovanou tímto p#ístrojem pomocí sluchátek nebo reproduktor& 
Bluetooth.
Ujist+te se, %e p#ipojujete sluchátka "i reproduktor Bluetooth, které umo%.ují #ízení hlasitosti. Není mo%né 
nastavit hlasitost sluchátek "i reproduktoru Bluetooth z!p#ístroje.

P#ístroj

Reproduktory a!sluchátka Bluetooth

1 Na p$ístroji vyberte jin+ vstupní zdroj ne( „Bluetooth“.

2 Stiskn&te tla%ítko SETUP.

3 Nastavte „Transmitter“ v!polo(ce „Bluetooth“ nabídky „Setup“ na „On“.

4 Vyberte reproduktory/sluchátka Bluetooth v!polo(ce „Device Search“ 
v!nabídce „Setup“.
Po skon"ení p#ipojování se zobrazí „Connected“ a!zvuk p#ehrávan' v!p#ístroji se bude p#ená$et 
pomocí Bluetooth do reproduktor&/sluchátek.

POZNÁMKA
 y Hlasitost reprodukce nastavte na reproduktoru/sluchátkách.
 y Zvuk bude vycházet i!z!reproduktor& p#ipojen'ch k!p#ístroji.
 y AirPlay a!DSD audio nelze pou%ívat.
 y Nem&%ete sou"asn+ vyu%ívat funkce Bluetooth audio transmitter a!Bluetooth audio receiver.
 y Pokud se po%adované za#ízení Bluetooth nezobrazí v!seznamu, nastavte za#ízení Bluetooth do re%imu párování a!prove2te 

operaci „Device Search“ znovu.
 y Chcete  -li zru$it spojení Bluetooth, prove2te jednu z!následujících akcí.

 – Zru$te spojení Bluetooth v!p#ipojeném za#ízení.
 – Nastavte „Transmitter“ v!polo%ce „Bluetooth“ nabídky „Setup“ na „Off“.

 y Indikátor Bluetooth na displeji "elního panelu se rozsvítí p#i p#ipojení k!za#ízení Bluetooth.

Indikátor

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití Bluetooth®“!(str.!275)
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 y „Nastavení pou%ití p#enosu zvuku do za#ízení Bluetooth®“!(str.!278)
 y „P#ipojení p#ístroje k!za#ízení Bluetooth®, které p#ijímá zvuk”!(str.!279)
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P$ehrávání hudby prost$ednictvím AirPlay

Poslech hudby s!AirPlay
AirPlay umo%.uje v!p#ístroji p#ehrávat hudbu. Klepn+te na ikonu AirPlay v!iPhonu nebo iTunes/music 
a!vyberte p#ístroj jako v'stupní za#ízení (audio output device).

UPOZORN/NÍ
 y P#i pou%ití za#ízení AirPlay k!ovládání hlasitosti se m&%e stát, %e se hlasitost ne"ekan+ zv'$í, co% m&%e vést k!po$kození 

sluchu nebo p#ístroje. Pokud se b+hem reprodukce náhle zv'$í hlasitost, zastavte okam%it+ p#ehrávání.

POZNÁMKA
 y P#ístroj se m&%e zapnout automaticky p#i zahájení reprodukce v!za#ízení AirPlay.
 y M&%ete upravit sí)ové jméno (název p#ístroje v!síti) zobrazované na za#ízení AirPlay.
 y B+hem reprodukce m&%ete hlasitost p#ístroje nastavovat ze za#ízení AirPlay.
 y P#ístroj podporuje AirPlay 2.
 y Dal$í podrobnosti o!AirPlay naleznete na stránkách Apple Inc.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití funkce Network Standby“!(str.!272)
 y „Nastavení sí)ového jména p#ístroje“ (str.!273)
 y „Nastavení pou%ití ovládání hlasitosti p#es AirPlay/Bluetooth“!(str.!174)
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P$ehrávání hudby ulo(ené v!USB pam&,ovém za$ízení

P$ehrávání obsahu USB za$ízení
Na tomto p#ístroji m&%ete p#ehrávat hudební soubory ulo%ené v!pam+)ovém za#ízení USB.

1 P$ipojte USB pam&, ke konektoru USB.

PHONESUS B

ZONE PURE DIRECT

YP AO
5V 1A

P#ístroj ("elní panel)

USB pam+)

2 Vyberte „USB“ jako vstupní zdroj.
Na TV se objeví obrazovka prohlí%e"e. Pokud je na pam+)ovém za#ízení USB spu$t+no p#ehrávání, 
zobrazí se obrazovka p#ehráva"e.

3 Vyberte polo(ku.
Reprodukce se spustí a!objeví se obrazovka p#ehráva"e.

POZNÁMKA
 y Pro návrat do vy$$í úrovn+ z!obrazovky vyhledávání p#idr%te tla"ítko RETURN na ovlada"i.
 y Tisknutím tla"ítka DISPLAY p#epínáte re%imy vyhledávání/p#ehrávání/vypnuto.
 y Pokud USB za#ízení obsahuje velké mno%ství datov'ch soubor&, trvá jejich na"tení del$í "as. V!takovém p#ípad+ se na TV 

zobrazí zpráva „Loading…“.
 y P#ed odpojením pam+)ového za#ízení USB zastavte reprodukci.
 y P#ipojte pam+)ové za#ízení USB p#ímo do konektoru USB na p#ístroji. Nepou%ívejte prodlu%ovací kabel.
 y P#ístroj v!pohotovostním re%imu nenabíjí za#ízení USB.
 y M&%ete konfigurovat náhodné/opakované p#ehrávání hudebního obsahu.
 y Obsah m&%ete registrovat do zkratek a!p#istupovat k!n+mu p#ímo.
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Dal'í odkazy
 y „Názvy prvk& a!funkcí na obrazovce vyhledávání“ (str.!120)
 y „Názvy prvk& a!funkcí na obrazovce p#ehrávání“ (str.!119)
 y „Konfigurace náhodného p#ehrávání“ (str.!172)
 y „Konfigurace opakovaného p#ehrávání“ (str.!173)
 y „Registrace oblíbeného obsahu do zkratky“!(str.!146)
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P$ehrávání hudby ulo(ené na mediálních serverech 
(PC/NAS)

P$ehrávání hudby z!mediálních server) (PC/NAS)
Na tomto p#ístroji m&%ete p#ehrávat hudební soubory ulo%ené na mediálním serveru.

POZNÁMKA
P#ed pou%itím je nutné nakonfigurovat sdílení médií na jednotliv'ch za#ízeních nebo softwaru media serveru. Pro podrob-
nosti viz!p#íru"ky jednotliv'ch za#ízení nebo softwaru.

1 Vyberte „SERVER“ jako vstupní zdroj.
Na TV se objeví obrazovka vyhledávání. Jestli%e na mediálním serveru probíhá reprodukce 
hudebního souboru vybraného pomocí tohoto p#ístroje, zobrazí se obrazovka p#ehrávání.

2 Vyberte media server.

3 Vyberte polo(ku.
Reprodukce se spustí a!objeví se obrazovka p#ehráva"e.

POZNÁMKA
 y Opakovan'm stiskem tla"ítka NET vyberte vstupní zdroj.
 y Pro návrat do vy$$í úrovn+ z!obrazovky vyhledávání p#idr%te tla"ítko RETURN na ovlada"i.
 y Tisknutím tla"ítka DISPLAY p#epínáte re%imy vyhledávání/p#ehrávání/vypnuto.
 y Jestli%e je reprodukce p#eru$ována p#i bezdrátovém p#ipojení, zkuste pou%ít metalické p#ipojení.
 y M&%ete konfigurovat náhodné/opakované p#ehrávání hudebního obsahu.
 y K!ovládání reprodukce m&%ete také pou%ít ovlada" DMC (Digital Media Controller).
 y Obsah m&%ete registrovat do zkratek a!p#istupovat k!n+mu p#ímo.

Dal'í odkazy
 y „Názvy prvk& a!funkcí na obrazovce vyhledávání“ (str.!120)
 y „Názvy prvk& a!funkcí na obrazovce p#ehrávání“ (str.!119)
 y „Konfigurace náhodného p#ehrávání“ (str.!172)
 y „Konfigurace opakovaného p#ehrávání“ (str.!173)
 y „Nastavení pou%ití Digital Media Controller“!(str.!271)
 y „Registrace oblíbeného obsahu do zkratky“!(str.!146)
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Poslech internetového rádia

Volba internetov+ch rozhlasov+ch stanic
Vyberte internetovou rozhlasovou stanici a!spus)te reprodukci.

1 Vyberte „ NET RADIO“ jako vstupní zdroj.
Na TV se objeví obrazovka prohlí%e"e.

2 V+b&r polo(ky.
Reprodukce se spustí a!objeví se obrazovka p#ehráva"e.

POZNÁMKA
 y Opakovan'm stiskem tla"ítka NET vyberte vstupní zdroj.
 y Pro návrat do vy$$í úrovn+ z!obrazovky vyhledávání p#idr%te tla"ítko RETURN na ovlada"i.
 y Tisknutím tla"ítka DISPLAY p#epínáte re%imy vyhledávání/p#ehrávání/vypnuto.
 y P#íjem n+kter'ch internetov'ch rozhlasov'ch stanic nemusí b't mo%n'.
 y P#ístroj vyu%ívá slu%bu airable.Radio. airable je slu%bou airable GmbH.
 y Slu%ba se m&%e zm+nit nebo b't ukon"ena bez upozorn+ní. -ádáme tímto o!p#edem pochopení, nebo) Yamaha 

Corporation na to nemá vliv.

Dal'í odkazy
 y „P#idání stanic „NET RADIO“ do slo%ky „Favorites““!(str.!175)
 y „Názvy prvk& a!funkcí na obrazovce vyhledávání“ (str.!120)
 y „Názvy prvk& a!funkcí na obrazovce p#ehrávání“ (str.!119)
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Poslech hudebních streamovacích slu(eb

Poslech hudebních streamovacích slu(eb
M&%ete si u%ívat hudební obsah poskytovan' streamovacími slu%bami.
Podrobn+j$í informace o!podpo#e hudebních streamovacích slu%eb naleznete v!produktov'ch informacích na 
stránkách Yamaha nebo v!aplikaci MusicCast CONTROLLER.
Dal$í informace o!podpo#e hudebních streamovacích slu%eb naleznete rovn+% na následujících stránkách. 
https://manual.yamaha.com/av/mc/ss/

POZNÁMKA
 y N+které streamovací slu%by vy%adují placen' p#ístup. Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.
 y Slu%ba se m&%e zm+nit nebo b't ukon"ena bez upozorn+ní. -ádáme tímto o!p#edem pochopení, nebo) Yamaha 

Corporation na to nemá vliv.

Dal'í odkazy
 y „Kontrola sí)ov'ch informací na p#ístroji“ (str.!267)
 y „P#ipojení p#ístroje k!síti MusicCast“ (str.!86)
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U#ITE-NÉ FUNKCE
Funkce %asového spína%e

Nastavení doby do vypnutí %asova%e
P#ístroj se vypne do pohotovostního re%imu po uplynutí ur"ité doby. Tisknutím tla"ítka SLEEP nastavte dobu 
do vypnutí (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off ). Je  -li "asov' spína" v!"innosti, svítí indikátor "asova"e na 
displeji "elního panelu.

Indikátor
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Funkce SCENE

V+b&r vstupního zdroje a!oblíbeného nastavení jedním 
dotykem (SCENE)
Funkce SCENE umo%.uje jedin'm stiskem tla"ítka vybrat vstupní zdroj a!nastavení registrované k!p#íslu$né 
scén+. Zde jsou uvedena nastavení, která je mo%né ulo%it.
[Zna"ka]#Q04 SCENE

 y HDMI Control
 y Vstup
 y Registrovan' obsah
 y Dimmer
 y Re%im
 y Sound (Zvuk)
 y Surround
 y Hlasitost
 y Lipsync
 y Speaker Setup
 y Zone Interlock

Dal'í odkazy
 y „Volba registrované scény“ (str.!143)
 y „Registrace scény“ (str.!145)
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Volba registrované scény
Stiskn+te následující tla"ítka na ovlada"i; vstupní zdroj a!ulo%ená nastavení p#íslu$né scény se zapnou. Pokud 
byl p#ístroj v!pohotovostním re%imu, automaticky se zapne.

 y SCENE (1) - (4): "íselná tla"ítka (1-4)
 y SCENE (5) - (8): barevná tla"ítka (*ERVENÉ, ZELENÉ, -LUTÉ, MODRÉ)

[Zna"ka]#Q04 SCENE

-íselná tla%ítka

Barevná tla%ítka

POZNÁMKA
 y Pokud budete barevná tla"ítka na ovlada"i vyu%ívat jako SCENE (5) - (8) funkce SCENE, nastavte polo%ku „Remote Color 

Key“ v!nabídce „Setup“ na „SCENE“.
 y Registrované scény 1 a% 4 m&%ete rovn+% volit dotykem tla"ítek SCENE (4 "ísla) na "elním panelu.
 y Funkci SCENE je mo%né zvolit v!ka%dé zón+. Nastavte p#epína" zón na zónu, v!ní% chcete scénu aktivovat, a!stiskn+te 

"íselné tla"ítko.

Ve v'chozím stavu jsou pro jednotlivé scény zaregistrovány tyto vstupní zdroje. Zaregistrovaná nastavení 
m&%ete zkontrolovat v!polo%ce „Scene Setting“ v!nabídce „Setup“.

Hlavní zóna
SCENE (1): HDMI1
SCENE (2): TUNER
SCENE (3): AUDIO2
SCENE (4): NET RADIO
SCENE (5): HDMI2
SCENE (6): HDMI3
SCENE (7): TV
SCENE (8): SERVER
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Hlavní zóna
SCENE (1): AUDIO1
SCENE (2): TUNER
SCENE (3): AUDIO2
SCENE (4): NET RADIO
SCENE (5): AUDIO3
SCENE (6): AUDIO4
SCENE (7): USB
SCENE (8): SERVER

Dal'í odkazy
 y „Nastavení funkcí barevn'ch tla"ítek na ovlada"i“!(str.!258)
 y „Volba polo%ek, které mají b't zahrnuty do konfigurace scény“ (str.!230)

-
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Registrace scény
V'chozí nastavení p#i#azená jednotliv'm tla"ítk&m SCENE m&%ete m+nit. Je  -li zvolen vstupní zdroj „NET“, 
„USB“, „Bluetooth“ nebo „TUNER“, m&%ete zaregistrovat p#i#azené rozhlasové stanice nebo obsah.
[Zna"ka]#Q04 SCENE

1 P$ipravte nastavení p$ístroje, které chcete zaregistrovat do scény.

2 P$idr(te po(adované tla%ítko SCENE na ovlada%, a( se zobrazí následující 
zpráva.

 y Na displeji: Setting Complete
 y Na televizoru: Setting Complete

Registrace je tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
 y Doporu"ujeme provést registraci b+hem reprodukce obsahu, kter' chcete registrovat.
 y M&%ete zm+nit názvy SCENE zobrazované na displeji "elního panelu nebo TV obrazovce.
 y Detailní nastavení scén m&%ete provést v!polo%ce „Scene Setting“ v!nabídce „Setup“.
 y Funkci SCENE je mo%né zaregistrovat v!ka%dé zón+. Nastavte p#epína" zón na zónu, v!ní% chcete scénu registrovat.
 y Pro pou%ití funkce HDMI Control a!synchronizované pou%ití je t#eba nakonfigurovat nastavení HDMI p#ístroje.

Dal'í odkazy
 y „Volba polo%ek, které mají b't zahrnuty do konfigurace scény“ (str.!230)
 y „Zm+na názvu SCENE“!(str.!231)
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Zapnutí a!vypnutí napájení zón“ (str.!152)
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Funkce zkratek

Registrace oblíbeného obsahu do zkratky
Oblíben' obsah (jako hudbu na médiu nebo internetové rádio) m&%ete registrovat jako zkratky.

1 P$ehrávejte skladbu nebo rádio, které chcete ulo(it.

2 Podr(te na 3!sekundy tla%ítko MEMORY.
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1 2
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43
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ENTER

PSETUP

MU T E

VO LUM E

PA RT Y

B L UET OO TH

NET

USB

IN PU T

PR OG RA M

S UR.DE CO DEENHAN C E RPU RE DIRE C TS TR AI G HT

1 2

SC EN E

43

S LE E P
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PRESET
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PA RT Y

BLUE TO OT H
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SCEN E
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TUNINGTUNING
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PRESE T
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MEM ORY
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PRESET

TUNINGTUNING TUNINGTUNING MOD E B AND
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MEMORY

Na displeji se zobrazí „MEMORY“, "íslo zkratky, pod ní% je obsah registrován, a!„Empty“.

3 Stiskn&te tla%ítko MEMORY.
Na displeji se zobrazí zaregistrované "íslo zkratky a!„Memorized“.

Registrace je tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
 y *íslo zkratky, ke které se obsah zaregistruje, zvolíte tla"ítkem PRESET.
 y Do zkratek m&%ete ulo%it a% 40 druh& obsahu.
 y M&%ete také vyu%ít funkce „Favorites“ k!registraci aktuáln+ p#ehrávané stanice internetového rádia volbou vstupního 

zdroje „NET RADIO“.
 y P#ístroj registruje Bluetooth nebo AirPlay jako vstupní zdroje. Jednotlivé obsahy není mo%né registrovat.

Dal'í odkazy
„P#idání stanic „NET RADIO“ do slo%ky „Favorites““!(str.!175)
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Vyvolání obsahu zaregistrovaného do zkratky
Registrovan' obsah (jako hudbu na médiu nebo internetové rádio) m&%ete vyvolat pod "íslem zkratky.

1 Stiskn&te tla%ítko BLUETOOTH, NET nebo USB.

USB
NET
BLUETOOTH

2 Tisknutím tla%ítka PRESET vyberte po(adovan+ obsah.

Tla%ítko 
PRESET

Spustí se reprodukce zvoleného obsahu.

POZNÁMKA
 y Pokud není zaregistrován %ádn' obsah, zobrazí se na displeji "elního panelu „No Presets“.
 y Zaregistrovan' obsah (skladby a!stanice internetov'ch rádií) lze zobrazit jako seznam a!snadno odstranit pomocí aplikace 

MusicCast CONTROLLER v!mobilním za#ízení.

Dal'í odkazy
„Pou%ití MusicCast CONTROLLER“ (str.!85)
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POSLECH VE VÍCE MÍSTNOSTECH (ZÓNÁCH)
P$íprava zón

Reprodukce ve více místnostech (funkce multi zone)
M&%ete p#ehrávat vstupní zdroj v!místnosti s!p#ístrojem a!v!jiné místnosti.
P#ístroj m&%ete pou%ívat podle sv'ch priorit, nap#.!sledujete  -li televizi v!ob'vacím pokoji (Hlavní zóna), jiná 
osoba m&%e poslouchat rádio v!pracovn+ (Zóna2).

Ob'vací pokoj (hlavní zóna)

Pracovna (Zóna2)

POZNÁMKA
 y M&%ete volit r&zné vstupní zdroje v!místnosti s!p#ístrojem (Main zone, hlavní zóna) a!v!dal$í místnosti (Zone).
 y Jsou mo%né dva zp&soby; s!vyu%itím vnit#ních zesilova"& a!s!externím zesilova"em.

Dal'í odkazy
 y „P#íklady vícezónové konfigurace“ (str.!149)
 y „Zapnutí a!vypnutí napájení zón“ (str.!152)
 y „Základní postup v!zón+“ (str.!153)
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P$íklady vícezónové konfigurace
M&%ete poslouchat hudbu prost#ednictvím reproduktor& v!jin'ch místnostech.

 � Pou(ití svorek SPEAKERS

Ob'vací pokoj (hlavní zóna)

Pracovna (Zóna2)

Audio

 � Pou(ití konektor) ZONE OUT

Ob'vací pokoj (hlavní zóna)

Pracovna (Zóna2)

Audio

Dal'í odkazy
 y „P#ipojení reproduktor& zóny vyu%ívajících vnit#ní zesilova"e p#ístroje“ (str.!150)
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P$ipojení reproduktor) zóny

P$ipojení reproduktor) zóny vyu(ívajících vnit$ní zesilova%e 
p$ístroje
P#ipojte reproduktory zóny k!tomuto p#ístroji pomocí reproduktorov'ch kabel&. Podle zapojen'ch 
reproduktor& zm+.te nastavení konfigurace reproduktor&.

UPOZORN/NÍ
 y P#ed p#ipojením reproduktor& odpojte napájecí p#ívod p#ístroje ze sí)ové zásuvky.

1 Reproduktory v!zón& p$ipojte ke svorkám EXTRA SP1 nebo EXTRA SP2.

2 Nastavte „Power Amp Assign“ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
 y „7.1 +1Zone“ (str.!57)
 y „5.!1.!2 + 1Zone“ (str.!59)
 y „Nastavení systému reproduktor&“!(str.!188)
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P$ipojení reproduktor) zóny k!externímu zesilova%i
Pomocí stereofonního kabelu p#ipojte k!p#ístroji externí zesilova" umíst+n' v!zón+. Hlasitost v!zón+ m&%ete 
nastavit v!p#ístroji. P#i pou%ití externího zesilova"e s!regulací hlasitosti nastavte „Volume“ v!„Zone2“ v!nabídce 
„Setup“ na „Fixed“.

UPOZORN/NÍ
 y P#ed p#ipojením externího zesilova"e odpojte napájecí p#ívod p#ístroje ze sí)ové zásuvky.

ANTENNA
AMAUDIO 5

HDMI 

SURROUND BACK

EXTRA SP2

/ZONE 2/BI-AMP

PEAKERS

PHON O
ZONE OUT

ZONE 2

GN D

F.  PRESENCE

EXTRA SP1

/ZONE 2

NETWORK

( 2 RADIO )

(4 NET RADIO )
(8 SERVER)2 3 4 5 6 7

(5 STB) (6 GAME)

PRE OUT
FRON T SUBWOOFER

1

2

AUDIO
1 2

3

4 5

76

9

Q W

ZONE OUT
ZONE 2

L

R

L

R

Hlavní zóna

Audio vstup externího 
zesilova"e (analogové 

stereo)

Konektory ZONE2 OUT

P#ístroj (zadní panel)

Zóna 2

Dal'í odkazy
„Nastavení pou%ití ovládání hlasitosti v'stupu zóny“!(str.!233)
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Pou(ití zón

Zapnutí a!vypnutí napájení zón
P#epn+te napájení ka%dé zóny mezi vypnuto a!zapnuto.

1 Nastavte p$epína% zón na ovlada%i na zónu, kterou chcete pou(ít.

2 Stiskn&te .
Ka%d' stisk tohoto tla"ítka zapne nebo vypne zónu.
Je  -li zóna zapnutá, svítí indikátor „ZONE“ na displeji "elního panelu.

POZNÁMKA
 y Po vypnutí v$ech zón se p#ístroj vypne do stavu standby.
 y • Napájení zóny m&%ete p#epnout v!polo%ce „Front Display“ nabídky.

Dal'í odkazy
 y „Názvy prvk& a!jejich funkcí na "elním panelu“ (str.!23)
 y P#epn+te napájení ka%dé zóny mezi vypnuto a!zapnuto.
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Základní postup v!zón&
Dále jsou uvedeny základní postupy p#i reprodukci v!zón+. Je mo%né ovládat zónu zvolenou p#epína"em zón.

1 Zapn&te zónu.

2 Zapn&te externí za$ízení p$ipojená k!tomuto p$ístroji.

3 Pomocí tla%ítek volby vstupu vyberte po(adovan+ vstupní zdroj.

4 Spus,te reprodukci na externím za$ízení nebo vyberte rozhlasovou stanici.

5 Stiskem VOLUME nastavte hlasitost.

UPOZORN/NÍ
 y Aby nedocházelo k!ne%ádoucímu ru$ení, nikdy nep#ehrávejte v!Zón+2 disky DTS -CD.

POZNÁMKA
 y Zdroje Bluetooth, USB a!sí)ové zdroje nem&%ete vybrat v'lu"n+ pro ka%dou zónu. Nap#íklad pokud pro Zónu2 vyberete 

„SERVER“ v!dob+, kdy byl pro hlavní zónu vybrán vstupní zdroj „USB“, p#epne se vstupní zdroj pro hlavní zónu také na 
„SERVER“.

 y Pokud je jako vstup zóny zvoleno „Main Zone Sync“, vstup zóny se automaticky p#epne spolu se vstupním zdrojem 
zvolen'm v!hlavní zón+.

 y P#i pou%ití vnit#ního zesilova"e p#ístroje pro nastavení hlasitosti zóny stiskn+te VOLUME nebo MUTE.
 y ,i2te se návodem k!obsluze dodávan'm spolu s!externím za#ízením.

Dal'í odkazy
 y „Zapnutí a!vypnutí napájení zón“ (str.!152)
 y „Dal$í postup v!zón+“ (str.!154)
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Dal'í postup v!zón&
Dále jsou uvedeny dal$í postupy v!ka%dé zón+.

 y Jedin'm stiskem tla"ítka SCENE vyberete vstupní zdroj a!nastavení registrované k!p#íslu$né scén+.
 y Chcete  -li nastavit interval do vypnutí (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, off ), stiskn+te opakovan+ tla"ítko 

SLEEP. Po uplynutí nastavené doby bude v'stup do zóny vypnut.
 y Pro povolení funkce Compressed Music Enhancer stiskn+te ta"ítko ENHANCER.

POZNÁMKA
K!reprodukci zvuku DSD v!zón+ vyberte „Main Zone Sync“ jako vstup pro zónu nebo pou%ijte party mode.

Dal'í odkazy
 y „V'b+r vstupního zdroje a!oblíbeného nastavení jedním dotykem (SCENE) (str.!31)
 y „Mohutn' zvuk ze v$ech zdroj& (Compressed Music Enhancer)“ (str.!112)
 y „Poslech stejného zdroje ve více místnostech (re%im Party)“ (str.!155)
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Poslech stejného zdroje ve více místnostech (re(im Party)
Re%im Party umo%.uje p#ehrávat ve v$ech zónách stejnou hudbu, jaká se p#ehrává v!hlavní zón+. B+hem 
re%imu Party je pro v$echny zóny automaticky zvolena stereo reprodukce.
P#i ka%dém stisknutí tla"ítka PARTY se aktivuje nebo deaktivuje re%im Party.

Dal'í odkazy
„Nastavení pou%ití p#epnutí re%imu Party v!zón+“!(str.!242)
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KONFIGURACE
Konfigurace p$ístroje

Pou(ití nabídky
P#ístroj je vybaven následujícími nabídkami.

Nabídka „Option“:
M&%ete nakonfigurovat nastavení reprodukce podle práv+ p#ehrávaného vstupního zdroje. Nabídku na 
obrazovce TV obsluhujte dálkov'm ovlada"em.

Nabídka „Setup“:
M&%ete konfigurovat r&zné funkce p#ístroje. Nabídku na obrazovce TV obsluhujte dálkov'm ovlada"em.

Nabídka „Front Display“:
M&%ete konfigurovat r&zná systémová nastavení p#ístroje. Nabídku na displeji "elního panelu obsluhujte 
prvky panelu.

POZNÁMKA
 y Nabídky „Option“ a!„Setup“ zobrazené na TV pracují nezávisle na nabídce „Front Display“.
 y Nabídky na obrazovce TV m&%ete obsluhovat dálkov'm ovlada"em, zatímco nabídku na displeji ovládáte prvky "elního 

panelu.

Dal'í odkazy
 y „Polo%ky nabídky Option“!(str.!159)
 y „Polo%ky nabídky Setup“ (str.!179)
 y „Polo%ky nabídky Front Display“!(str.!282)
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Konfigurace nastavení reprodukce pro r)zné zdroje 
(nabídka Option)

Základní obsluha nabídky Option
K!ovládání nabídky „Option“ pou%ijte tento základní postup. Nabídku na obrazovce TV obsluhujte dálkov'm 
ovlada"em.

1 Stiskn&te OPTION.
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2 Vyberte polo(ku.

3 Vyberte nastavení.

4 Stiskn&te OPTION.
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.
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Dal'í odkazy
„V'chozí nastavení nabídky Option“ (str.!378)
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Polo(ky nabídky Option
Nastavení p#ehrávání p#ístroje konfigurujte pomocí následující tabulky.

Polo(ka Strana

YPAO Volume
YPAO Volume str.!160

Adaptive DRC str.!161

DSP/Surround
Adaptive DSP Level str.!162

Enhancer str.!163

Volume Trim
Input Trim str.!164

Subwoofer Trim str.!165

Lipsync Lipsync str.!166

Audio Signal Information

Format str.!167

Channel In str.!167

Channel Out str.!167

Sampling str.!167

Dialogue str.!167

Video Signal Information
Video In str.!168

Video Out str.!168

Color Format str.!168

Audio In Audio In str.!169

Video Out Video Out str.!170

Auto Play str.!171

Shuffle Shuffle str.!172

Repeat Repeat str.!173

Volume Interlock Interlock str.!174

Add to favorites str.!175

Remove from favorites

POZNÁMKA
Dostupné polo%ky se li$í v!závislosti na vybraném vstupním zdroji.
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Automatická konfigurace hlasitosti podle v+sledk) m&$ení 
YPAO

Automatické nastavení úrovní vysok+ch a!nízk+ch kmito%t) podle 
hlasitosti
Vyberte, zda se má úrove. vysok'ch a!nízk'ch kmito"t& upravovat podle hlasitosti automaticky. Je  -li tato 
funkce nastavena na „On“, u%ijete si p#irozeného zvuku i!p#i nízk'ch hlasitostech. YPAO Volume pracuje 
správn+ a% po provedení m+#ení YPAO.

Nabídka Option
„YPAO Volume“ > „YPAO Volume“

Nastavení

Off Potla"uje hlasitost YPAO.
On Povoluje hlasitost YPAO.

POZNÁMKA
 y P#i poslechu p#i nízk'ch hlasitostech a!v!noci doporu"ujeme pou%ít ob+ volby „YPAO Volume“ i!„Adaptive DRC“.
 y Po m+#ení YPAO je polo%ka „YPAO Volume“ automaticky povolena „On“.

Dal'í odkazy
 y „Postup konfigurace reproduktor&“!(str.!89)
 y „Automatické nastavení dynamického rozsahu“ (str.!161)
 y „Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)



164

KONFIGURACE > Konfigurace nastavení reprodukce pro r&zné zdroje (nabídka Option)

Automatické nastavení dynamického rozsahu
Stanovuje, zda se má p#i ovládání hlasitosti dynamick' rozsah (od maxima po minimum) m+nit automaticky. 
Nastavení „On“ je u%ite"né pro no"ní poslech p#i nízké hlasitosti.

Nabídka Option
„YPAO Volume“ > „Adaptive DRC “

Nastavení

Off Neprovádí se automatické upravování dynamického rozsahu.
On Automatické nastavení dynamického rozsahu.

POZNÁMKA
P#i poslechu p#i nízk'ch hlasitostech a!v!noci doporu"ujeme pou%ít ob+ volby „YPAO Volume“ i!„Adaptive DRC“.

Dal'í odkazy
 y „Automatické nastavení úrovní vysok'ch a!nízk'ch kmito"t& podle hlasitosti“ (str.!160)
 y „Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Konfigurace DSP/Surround

Automatické nastavení úrovn& efektu zvukového pole
Ur"uje, zda se bude automaticky nastavovat úrove. efektu zvukového programu.

Nabídka Option
„DSP/Surround“ > „Adaptive DSP Level“

Nastavení

Off Neprovádí se automatické upravování úrovn+ efektu.

On Nastavuje úrove. efektu automaticky na základ+ v'sledk& m+#ení YPAO 
a!úrovn+ hlasitosti.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Nastavení vylep'ení komprimované hudby
Ur"uje pou%ití funkce Compressed Music Enhancer. K!povolení/zakázání funkce Compressed Music Enhancer 
m&%ete také pou%ít tla"ítko ENHANCER na dálkovém ovlada"i.

Nabídka Option
„DSP/Surround“ > „Enhancer“

Nastavení

Off Zakázání re%imu vylep$ení komprimované hudby.
On Povolení re%imu vylep$ení komprimované hudby.

POZNÁMKA
Toto nastavení je aplikováno na ka%d' vstupní zdroj zvlá$).

Dal'í odkazy
 y „Mohutn' zvuk ze v$ech zdroj& (Compressed Music Enhancer)“ (str.!112)
 y „Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Úprava rozdíl) hlasitosti b&hem reprodukce

Úprava rozdíl) hlasitosti mezi vstupními zdroji
Koriguje rozdíly v!hlasitosti mezi jednotliv'mi vstupními zdroji. Pokud vás ru$í rozdílná hlasitost p#i p#epínání 
mezi r&zn'mi vstupními zdroji, m&%ete rozdíly korigovat pomocí této funkce.

Nabídka Option
„Volume Trim“ > „Input Trim“

Rozsah nastavení
-6,0 dB a% +6,0 dB

POZNÁMKA
Toto nastavení je aplikováno na ka%d' vstupní zdroj zvlá$).

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Nastavení hlasitosti subwooferu
Jemné nastavení hlasitosti subwooferu.

Nabídka Option
„Volume Trim“ > „ Subwoofer Trim“

Rozsah nastavení
-6,0 dB a% +6,0 dB

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Povolení nastavení Lipsync
Volba pou%ití nastavení nakonfigurovan'ch v!polo%ce „Lipsync“ nabídky „Setup“.

Nabídka Option
„Lipsync“ > „Lipsync“

Nastavení

Off Zakázání úprav „Lipsync“.
On Povolení úprav „Lipsync“.

POZNÁMKA
Toto nastavení je aplikováno na ka%d' vstupní zdroj zvlá$).

Dal'í odkazy
 y „Nastavení zp&sobu úprav funkce Lipsync“!(str.!220)
 y „Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Kontrola informace o!audio signálech
Zobrazuje informace o!aktuálním audio signálu.

Nabídka Option
„Audio Signal Information“

Format Zvukov' formát vstupního signálu

Channel In
Po"et zdrojov'ch kanál& ve vstupním signálu (p#ední/prostorové/LFE)
Nap#íklad „3/2/0.1“ znamená 3 p#ední kanály, 2 prostorové kanály a!LFE.

Channel Out

Po"et v'stupních kanál& signálu a!reproduktorov'ch svorek, z!nich% signál 
vystupuje
Nap#.!„5.!1.!2“ znamená standardní 5.1 kanály plus 2 kanály pro reproduktory 
nad hlavou.

Sampling Po"et vzork& za vte#inu ve vstupním digitálním signálu
Dialogue Normaliza"ní úrove. dialog& vstupního bitstreamového signálu

POZNÁMKA
Reproduktory, které práv+ vydávají zvuk, je mo%né rovn+% zobrazit v!informaci „Output Channels“ na displeji "elního panelu.

Indikátory

Dal'í odkazy
 y „Volba informací o!vstupu zobrazen'ch na displeji "elního panelu“ (str.!27)
 y „Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Kontrola informace o!video signálech
Zobrazuje informace o!aktuálním video signálu.

Nabídka Option
„Video Signal Information“

Video In Typ a!rozli$ení vstupního video signálu
Video Out Typ a!rozli$ení v'stupního video signálu
Color Format Barevn' formát video signálu

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Kombinace vstupních konektor) audio se vstupy HDMI
Volí samostatné zvukové vstupy, které budou reprodukovat obsah spolu se vstupy HDMI. M&%ete p#ehrávat 
HDMI video spolu se zvukem p#es vstupní konektor audio krom+ vstupního konektoru HDMI.
Po volb+ HDMI, kter' chcete pou%ít jako vstupní zdroj, vyberte audio vstup v!této nabídce.

Nabídka Option
„Audio In“ > „Audio In“

Nastavení
AUDIO 1-5

Video/audio vstupní konektory na p$ístroji

V+stupní konektory na video 
za$ízení

Vstupní konektory na p$ístroji

Video Audio Video Audio

HDMI

Digitální optick' HDMI 1-7 AUDIO 1

Digitální 
koaxiální

HDMI 1-7 AUDIO 2

Analogové stereo HDMI 1-7 AUDIO 3–5

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Volba video signálu, kter+ má b+t p$iveden na v+stup spolu 
se zvolen+m audio zdrojem
Volí zdroj videa, kter' má b't zobrazen spolu se zvolen'm audio zdrojem. M&%ete sledovat video z
jiného zdroje a!poslouchat p#itom rádio!apod.

Nabídka Option
„Video Out“ > „Video Out“

Nastavení

Off Na v'stup není p#ivád+n %ádn' video signál.
HDMI 1-7 Na v'stup je p#ivád+n videosignál z!p#íslu$ného video vstupu.

POZNÁMKA
V!nabídce „Video Out“ m&%ete volit zdroj videa, které se bude zobrazovat na v'stupu spolu se vstupem pouze audio krom+ 
HDMI.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Nastavení pou(ití funkce Auto Play
Volí, zda se pou%ije funkce Auto Play u!obsahu typu streamovacích slu%eb.

Nabídka Option
„Auto Play“

Nastavení

Off Zaká%e funkci Auto Play.
On Spustí automaticky reprodukci naposledy p#ehrávaného obsahu.

Auto Spustí automaticky reprodukci obsahu p#ehrávaného p#i vypnutí p#ístroje 
do stavu standby.

POZNÁMKA
 y U!n+kter'ch zdroj& nelze volit „On“ ani „Auto“.
 y U!n+kter'ch zdroj& obsahu nelze povolit funkci Auto Play.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Konfigurace náhodného p$ehrávání
Konfigurace náhodného nastavení reprodukce.

Nabídka Option
„Shuffle“ > „Shuffle“

Nastavení

Off Vypne funkci náhodné reprodukce.
On P#ehrává v$echny skladby v!aktuálním albu (slo%ce) v!náhodném po#adí.

POZNÁMKA
Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, je  -li jako vstupní zdroj zvoleno „USB“ nebo „SERVER“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Konfigurace opakovaného p$ehrávání
Konfigurace nastavení opakované reprodukce.

Nabídka Option
„Repeat“ > „Repeat“

Nastavení

Off Vypne funkci opakování.
On P#ehrává opakovan+ aktuální skladbu.
All P#ehrává opakovan+ v$echny skladby v!aktuálním albu (slo%ce).

POZNÁMKA
Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, je  -li jako vstupní zdroj zvoleno „USB“ nebo „SERVER“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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Nastavení pou(ití ovládání hlasitosti p$es AirPlay/Bluetooth
Volí, zda se pou%ije ovládání hlasitosti ze za#ízení AirPlay a!Bluetooth. Je  -li nastavení jiné ne% „Off“, m&%ete 
hlasitost p#ístroje nastavovat ze za#ízení AirPlay nebo Bluetooth.

Nabídka Option
„Volume Interlock“ > „Interlock“

Nastavení

Off Vypne ovládání hlasitosti ze za#ízení AirPlay/Bluetooth.

Limited Povolí ovládání hlasitosti v!omezeném rozsahu (-80 dB a% -20 dB a!mute-
-uml"ení).

Full
Povolí ovládání hlasitosti v!plném rozsahu
(-80 dB a% +16,5 dB a!uml"ení).

POZNÁMKA
N+která za#ízení Bluetooth nemohou ovládat hlasitost p#ístroje.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Option“ (str.!157)
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P$idání stanic „NET RADIO“ do slo(ky „Favorites“
P#i volb+ vstupního zdroje „NET RADIO“ m&%ete registrovat práv+ p#ehrávané rádio do
slo%ky „Favorites“.
V!obrazovce p#ehrávání je aktuální stanice p#idána do slo%ky „Favorites“.
V!obrazovce vyhledávání je zvolená stanice ze seznamu p#idána do slo%ky „Favorites“.

Nabídka Option
„Add to favorites“

POZNÁMKA
 y Rozhlasové stanice registrované do oblíben'ch se zobrazují se symbolem „ “.
 y Internetové rozhlasové stanice m&%ete ulo%it jako zkratky.

Dal'í odkazy
 y „Vyjmutí stanic ze slo%ky „Favorites““!(str.!176)
 y „Registrace oblíbeného obsahu do zkratky“!(str.!146)
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Vyjmutí stanic ze slo(ky „Favorites“
Stanici je mo%né odstranit ze slo%ky „Favorites“. V!obrazovce vyhledávání nejprve vyberte stanici, která má b't
odstran+na.

Nabídka Option
„Remove from favorites“
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Konfigurace r)zn+ch funkcí (nabídka Setup)

Základní obsluha nabídky Setup
K!ovládání nabídky „ Setup“ pou%ijte následující základní postup. Tuto nabídku na obrazovce TV
obsluhujte dálkov'm ovlada"em.

1 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
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2 Vyberte nabídku

3 Vyberte polo(ku.

4 Vyberte nastavení.

5 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
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Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.
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POZNÁMKA
 y Jestli%e je k!dispozici nov' firmware, objeví se obrazovka hlá$ení.
 y Jestli%e je k!dispozici nov' firmware, objeví se na obrazovce v!nabídce „Setup“ symbol obálky ( ).

Dal'í odkazy
 y „Aktualizace firmware prost#ednictvím sít+“ (str.!298)
 y „V'chozí nastavení nabídky Setup“ (str.!379)
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Polo(ky nabídky Setup

Speaker Settings

Polo(ka Strana

Power Amp Assign str.!188

Configuration

Subwoofer str.!189

Front str.!190

Center str.!190

Surround str.!190

Surround Back str.!190

Presence str.!190

Layout str.!191

Crossover str.!192

Subwoofer Phase str.!193

Extra Bass str.!194

Virtual CINEMA FRONT str.!195

Distance str.!196

Level str.!197

Equalizer str.!198

Speaker Impedance str.!199

Test Tone str.!200
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HDMI Settings

Polo(ka Strana

HDMI Control str.!201

Audio Output str.!202

Standby Through str.!203

4 K!Upscaling str.!204

HDCP Version str.!205

Standby Sync str.!206

ARC str.!207

HDMI Video Format str.!208
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Sound Settings

Polo(ka Strana

Tone Control str.!209

DSP Parameter (sound program) str.!210

Surround Decoder
Surround Decode str.!212

Center Spread str.!213

Center Image str.!214

All -Channel Stereo

Level str.!215

Front / Rear Balance str.!216

Left / Right Balance str.!217

Height Balance str.!218

Monaural Mix str.!219

Lipsync
Select str.!220

Adjustment str.!221

Dialogue
Dialogue Level str.!222

DTS Dialogue Control str.!223

Dialogue Lift str.!224

Volume
Dynamic Range str.!225

Max Volume str.!226

Initial Volume str.!227

Virtual Speaker VSBS str.!228

DTS Mode str.!229
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Scene Settings

Polo(ka Strana

Scene Setting str.!230

Scene Rename str.!231
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Multi Zone Settings

Polo(ka Strana

Information str.!232

(zone)

Volume

Volume Volume str.!233

Max Volume str.!234

Initial Volume str.!235

Left / Right Balance str.!236

Sound Mode
Monaural str.!237

Enhancer str.!238

Extra Bass str.!239

Tone Control Tone Control str.!240

Audio Delay Audio Delay str.!241

Party Mode Set str.!242

Zone Rename str.!243
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Function Settings

Polo(ka Strana

Input Setting
Input Rename str.!244

Input Skip str.!246

TV Audio Input str.!247

DSP Skip str.!248

Trigger Output
Trigger Mode str.!249

Target Zone str.!252

User Interface

Display Settings

Dimmer str.!253

Volume str.!254

Short Message str.!255

Position str.!256

Touch Sound str.!257

Remote Color Key str.!258

Memory Guard str.!259

ECO
Auto Power Standby str.!260

ECO Mode str.!261

Tuner Frequency Step str.!262

Initialization str.!263

Backup/Restore str.!264

Firmware Update str.!266
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Network Settings

Polo(ka Strana

Information str.!267

Network Connection str.!268

IP Address str.!270

DMC Control str.!271

Network Standby str.!272

Network Name str.!273

MusicCast Link Power Interlock str.!274
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Bluetooth Settings

Polo(ka Strana

Bluetooth str.!275

Audio Receive
Disconnect str.!276

Bluetooth Standby str.!277

Audio Send
Transmitter str.!278

Device Search str.!279
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Language Setting

Polo(ka Strana

Language str.!280
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Konfigurace nastavení reproduktor)

Nastavení systému reproduktor)
Volba nastavení podle p#ipojen'ch reproduktor&.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Power Amp Assign“

Nastavení

Basic Normální systém reproduktor&.

7.1 +1Zone Reproduktory v!zón+ navíc k!systému 7.1 v!Hlavní zón+.

5.!1.!2 +1Zone Reproduktory v!zón+ navíc k!systému 5.!1.!2 v!Hlavní zón+.

BI -AMP P#ipojení p#edních reproduktor& podporujících dvouzesilova"ové zapojení.

Dal'í odkazy
 y „BI -AMP“ (str.!61)
 y „P#ipojení reproduktor& zóny vyu%ívajících vnit#ní zesilova"e p#ístroje“ (str.!150)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití subwooferu
Volba nastavení podle pou%ití p#ipojeného subwooferu.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Configuration“ > „Subwoofer“

Nastavení

Use
Je p#ipojen jeden nebo dva subwoofery.

Subwoofer bude vytvá#et zvuk ze signál& kanálu LFE (low -frequency effect) a!basov'ch 
zvuk& ostatních kanál&.

None
Není p#ipojen %ádn' subwoofer.

Basov' zvuk bude reprodukován p#edními reproduktory.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití reproduktor) a!jejich velikosti
Volba nastavení podle pou%ití a!velikosti p#ipojen'ch reproduktor&.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Configuration“ > (reproduktor)

Nastavení

Small

Malé reproduktory. Jako v$eobecné pravidlo se jedná o!reprosoustavy s!basov'm 
reproduktorem s!pr&m+rem men$ím ne% 16 cm.

Nízkofrekven"ní slo%ky (nastavitelné v!polo%ce „Crossover“) signálu p#edních kanál& 
budou p#ehrávány subwooferem.

Large
Velké reproduktory. Jako v$eobecné pravidlo se jedná o!reprosoustavy s!basov'm 
reproduktorem s!pr&m+rem v+t$ím ne% 16 cm.

Reproduktor bude p#ehrávat v$echny frekven"ní slo%ky signálu.

None
Není p#ipojen %ádn' reproduktor.

Zvuk kanálu, jeho% reproduktor je nastaven na „None“, bude p#ená$en ostatními 
reproduktory.

POZNÁMKA
 y Velikost p#edních reprosoustav se automaticky nastavuje na „Large“, je  -li polo%ka „Subwoofer“ v!nabídce „Setup“ 

nastavena na „None“.
 y P#ipojte p#ední lev' a!prav' reproduktor.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení d+licího kmito"tu basov'ch komponent“ (str.!192)
 y „Nastavení pou%ití subwooferu“ (str.!189)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)

 � Co kdy( není p$ipojen (ádn+ reproduktor ur%itého typu
Polo%ka „Configuration“ typu reproduktoru, kter' není obsazen %ádn'm reproduktorem, je nastavena 
polo%kou „Speaker“ na „None“. Ostatní reproduktory tento kanál nahradí.

 y Zvuk centrálního kanálu
Zvuk centrálního kanálu bude reprodukován p#edními reproduktory.

 y Zvuk prostorového kanálu
Zvuk prostorového kanálu bude reprodukován p#edními reproduktory. V!tom p#ípad+ pracuje Virtual 
CINEMA DSP.

 y Zvuk zadního prostorového kanálu
Zvuk zadního prostorového kanálu bude reprodukován prostorov'mi reproduktory a!subwooferem (nebo 
p#edními reproduktory).

 y Zvuk prezen"ního kanálu
Zvuk prezen"ního kanálu bude reprodukován prostorov'mi reproduktory a!subwooferem (nebo p#edními 
reproduktory).
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Nastavení uspo$ádání p$edních prezen%ních reproduktor)
Volba uspo#ádání prezen"ního kanálu p#i p#ipojen'ch prezen"ních reproduktorech. Nastavení vyu%ívá 
optimalizaci efekt& zvukov'ch polí.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Configuration“ > „Layout“

Nastavení

Front Height P#ední prezen"ní reproduktory jsou instalovány na p#ední st+n+.

Overhead P#ední prezen"ní reproduktory jsou instalovány na strop+.

Dolby Enabled SP Jako p#ední prezen"ní reproduktory jsou pou%ity reproduktory Dolby Enabled.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití reproduktor& a!jejich velikosti“ (str.!190)
 y „Rozmíst+ní p#edních prezen"ních reproduktor&“!(str.!362)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení d&licího kmito%tu basov+ch komponent
Nastavte dolní d+licí kmito"et basov'ch slo%ek zvuku, které mohou p#ehrávat reproduktory s!velikostí 
nastavenou na „Small“.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Configuration“ > „ Crossover “

Nastavení
40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

POZNÁMKA
Pokud lze na subwooferu nastavit hlasitost a!d+lící kmito"et, nastavte hlasitost na polovinu a!d+lící kmito"et na maximum.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití reproduktor& a!jejich velikosti“ (str.!190)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení fáze subwooferu
Nastavuje fázi subwooferu. Pokud zvuk postrádá basy nebo jsou basy nejasné, p#epn+te fázi subwooferu.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Configuration“ > „Subwoofer Phase“

Nastavení

Normal Fáze subwooferu se nem+ní.

Reverse Obrací fázi subwooferu.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití subwooferu“ (str.!189)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití Extra Bass
Pou%ívá funkci Extra Bass pro obohacení basového zvuku. Po nastavení funkce na „On“ si m&%ete u%ívat 
basového základu hudby bez ohledu na velikost p#ipojen'ch reproduktor& nebo p#ítomnost subwooferu.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Configuration“ > „ Extra Bass “

Nastavení

Off Potla"uje Extra Bass.

On Povoluje Extra Bass.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití Virtual CINEMA FRONT
Ur"uje pou%ití funkce Virtual CINEMA FRONT.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Configuration“ > „ Virtual CINEMA FRONT “

Nastavení

Off Vypne Virtual CINEMA FRONT.

On Povolí Virtual CINEMA FRONT.

POZNÁMKA
Toto nastavení není k!dispozici, je  -li je „Surround“ v!nabídce „Setup“ nastaveno na „None“.

Dal'í odkazy
 y „Poslech prostorového zvuku z!5 reproduktor& umíst+n'ch vp#edu (Virtual CINEMA FRONT)“ (str.!106)
 y „Nastavení pou%ití reproduktor& a!jejich velikosti“ (str.!190)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení vzdálenosti mezi jednotliv+mi reproduktory a!místem 
poslechu
Nastavuje vzdálenost jednotliv'ch reproduktor& od místa poslechu tak, aby zvuky z!reproduktor& dosáhly 
místa poslechu ve stejn' okam%ik.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Configuration“ > (reproduktor)

Rozsah nastavení
0,30 m a% 24,00 m (1,0 ft a% 80,0 ft)

POZNÁMKA
Jednotky m&%ete nastavit na „Meter“ (metry) nebo „Feet“ (stopy) pomocí polo%ky „Unit“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití reproduktor& a!jejich velikosti“ (str.!190)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení hlasitosti ka(dého reproduktoru
Nastavuje hlasitost jednotliv'ch reproduktor&, aby byla stejná v!míst+ poslechu.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Level“ > (reproduktor)

Rozsah nastavení
-10,0 dB a% +10,0 dB

POZNÁMKA
Testovací tóny pomáhají se#ídit vyvá%ení reproduktor& p#i sou"asném sledování v'sledného efektu.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití reproduktor& a!jejich velikosti“ (str.!190)
 y „V'stup zku$ebního zvuku“ (str.!200)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení ekvalizéru
Volba typu ekvalizéru k!nastavení kmito"tové charakteristiky.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Equalizer“ > „EQ Select“

Nastavení

GEQ Ru"ní nastavení ekvalizéru.

YPAO:Flat Upravuje nastavení jednotliv'ch reproduktor& pro dosa%ení stejn'ch charakteristik.

YPAO:Front
Upravuje nastavení jednotliv'ch reproduktor& pro dosa%ení stejn'ch charakteristik, 
jako mají p#ední reproduktory.

YPAO:Natural
Upravuje nastavení jednotliv'ch reproduktor& pro dosa%ení stejn'ch charakteristik ve 
sní%eném rozsahu vy$$ích kmito"t&.

Off Ekvalizér není pou%it.

P$i volb& „GEQ“

1 Vyberte „Channel“ a!pak po(adovan+ reproduktorov+ kanál.

2 Vyberte po(adované pásmo (kmito%tové) a!nastavte zisk.
Rozsah nastavení
-6,0 dB a% +6,0 dB

3 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
 y Testovací tóny pomáhají se#ídit ekvalizér p#i sou"asném sledování v'sledného efektu
 y „YPAO:Flat“, „YPAO:Front“ a!„YPAO:Natural“ jsou dostupné pouze po provedení m+#ení YPAO.

Dal'í odkazy
 y „V'stup zku$ebního zvuku“ (str.!200)
 y „Postup konfigurace reproduktor&“!(str.!89)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Zm&na nastavení impedance reproduktor)
Zm+.te nastavení impedance reproduktor& p#ístroje podle impedance p#ipojen'ch reproduktor&.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Speaker Impedance“

Nastavení

6 1 MIN
Pro impedanci 6 Ohm& a!vy$$í.

Jako p#ední reproduktory m&%ete p#ipojit i!reproduktory s!impedancí 4 1.

8 1 MIN Pro impedanci 8 Ohm& a!vy$$í.

Dal'í odkazy
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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V+stup zku'ebního zvuku
Testovací tóny pomáhají se#ídit vyvá%ení reproduktor& nebo nastavení ekvalizéru p#i sou"asném sledování 
v'sledného efektu.

Nabídka Setup
„Speaker“ > „Test Tone“

Nastavení

Off Testovací tóny nejsou generovány.

On V'stup zku$ebního zvuku.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Konfigurace HDMI nastavení

Nastavení pou(ití HDMI Control
Volí, zda se pou%ije HDMI Control k!ovládání za#ízení kompatibilních s!HDMI Control.

Nabídka Setup
„HDMI“ > „HDMI Control“

Nastavení

Off Zakázání funkce HDMI Control.

On
Povolení funkce HDMI Control.

Pou%ijí se nastavení v!„Standby Sync“ a!„ARC“.

POZNÁMKA
Po p#ipojení za#ízení kompatibilních s!funkcí HDMI Control je nutné provést nastavení funkce HDMI Control link.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení v+stupu zvuku HDMI do reproduktor) televizoru
Specifikuje, zda jsou audio signály HDMI reprodukovány televizorem p#ipojen'm prost#ednictvím konektoru 
HDMI OUT.

Nabídka Setup
„HDMI“ > „Audio Output“

Nastavení

Off Zaká%e v'stup zvuku z!TV.

On Povolí v'stup zvuku z!TV.

POZNÁMKA
Toto nastavení je k!dispozici pouze tehdy, je  -li „HDMI Control“ nabídky „Setup“ nastaveno na „Off“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití HDMI Standby Through
Ur"uje, zda má b't v'stup obrazu/zvuku vstupující prost#ednictvím HDMI konektor&, p#ivád+n do TV i!tehdy, 
je  -li p#ístroj v!pohotovostním re%imu.

Nabídka Setup
„HDMI“ > „Standby Through“

Nastavení

Off Audio/video signály nejsou p#ivád+ny do TV.

On
Audio/video signály jsou p#ivád+ny do TV.

P#ístroj má v+t$í spot#ebu, ne% kdy% je vybráno „Off“ nebo „Auto“.

Auto Automaticky volí v'stup obrazu a!zvuku v!závislosti na stavu p#ipojen'ch za#ízení.

POZNÁMKA
„Off“ nelze zvolit, je  -li „HDMI Control“ nastaveno na „On“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití 4 K!upscalingu signálu HDMI video
Volí nastavení pou%ití 4 K!upscalingu video signálu HDMI. Po zapnutí této funkce „On“ bude obsah v!rozli$ení 
1080p zobrazen v!rozli$ení 4 K.

Nabídka Setup
„HDMI“ > „4 K!Upscaling“

Nastavení

Off Vypne 4 K!upscaling.

On Zapne 4 K!upscaling.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení verze HDCP pou(ité na vstupních konektorech HDMI.
Volí verzi HDCP vstupních konektor& HDMI. Tuto funkci pou%ijete p#i sledování videa ve 4 K, pokud je to 
nutné. Toto nastavení je aplikováno na ka%d' HDMI vstupní zdroj zvlá$).

Nabídka Setup
„HDMI“ > „HDCP Version“ > (vstup HDMI)

Nastavení

Auto Automaticky zvolí verzi HDCP podle obsahu.

1.4 Nastaví verzi HDCP na 1.!4.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Propojení pohotovostních re(im) p$ístroje a!televizoru
Zvolte, zda se má p#i nastavení „HDMI Control“ nabídky „Setup“ na „On“ pou%ít funkce HDMI Control 
k!synchronizaci p#echodu do pohotovostního re%imu mezi tímto p#ístrojem a!TV.

Nabídka Setup
„HDMI“ > „Standby Sync“

Nastavení

Off Pohotovostní re%im p#ístroje není propojen.

On P#i vypnutí TV p#ejde tento p#ístroj do pohotovostního re%imu.

Auto
P#i vypnutí TV p#ejde tento p#ístroj do pohotovostního re%imu pouze tehdy, p#ijímá  -li 
tento p#ístroj z!TV zvuk nebo HDMI signály.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití ARC
Zvolte, zda má p#i b't nastavení „HDMI Control“ nabídky „Setup“ na „On“ zvuk TV reprodukován p#ístrojem.

Nabídka Setup
„HDMI“ > „ARC“

Nastavení

Off Zaká%e ARC.

On Povolí ARC.

POZNÁMKA
Za normálních okolností není t#eba nastavení „On“ m+nit. V!p#ípad+, %e z!reproduktor& p#ipojen'ch k!tomuto p#ístroji vychází 
$um, proto%e p#ístroj nepodporuje audio signály vstupující z!TV, nastavte „Off“. Pou%ijte reproduktory televizoru.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Volba formátu signálu HDMI 4 K
Volí formát vstupního/v'stupního signálu p#ístroje p#i p#ipojení HDMI 4 K!kompatibilního TV a!p#ehráva"e. 
Toto nastavení je aplikováno na ka%d' HDMI vstupní zdroj zvlá$).

Nabídka Setup
„HDMI“ > „HDMI Video Format“ > (vstup HDMI)

Nastavení

Mode 1 Vstupní/v'stupní signály 4 K!dle tabulky ní%e.

Mode 2 Vstupní/v'stupní signály 4 K!dle tabulky ní%e.

Formát

Mode 1 Mode 2

8 bit) 10 bit) 12 bit) 8 bit) 10 bit) 12 bit)

4 K/60, 50 Hz

RGB 4:4:4 — —

YCbCr 4:4:4 — —

YCbCr 4:2:2 —

YCbCr 4:2:0 —

4 K/30, 25, 24 Hz

RGB 4:4:4 —

YCbCr 4:4:4 —

YCbCr 4:2:2

POZNÁMKA
 y V!závislosti na p#ipojeném za#ízení nebo HDMI kabelech se video nemusí zobrazovat správn+ p#i volb+ „Mode 1“. V!tom 

p#ípad+ vyberte „Mode 2“.
 y Je  -li zvolen re%im „Mode 1“, pou%ijte vysokorychlostní kabel HDMI nebo kabel Premium High Speed Cable with Ethernet.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Konfigurace nastavení zvuku

Nastavení zvuku audio v+stupu
Odd+lené nastavení úrovn+ v'$ek (Treble) a!hloubek (Bass) zvukového v'stupu.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Tone Control“

Rozsah nastavení
-6,0 dB a% +6,0 dB

POZNÁMKA
 y Pokud jsou volby „Treble“ a!„Bass“ nastaveny na 0.0 dB, zobrazí se „Bypass“.
 y Pokud nastavíte hloubky a!v'$ky na p#íli$ extrémní hodnoty, nemusí b't zvuk soudr%n' se zvukem ostatních kanál&.
 y Je mo%né nastavit zvukov' v'stup p#edních reproduktor&, centrálního reproduktoru a!subwooferu.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení úrovn& efektu zvukového pole
Nastavuje úrove. efekt& zvukového programu pro obohacení nebo oslabení efektu zvukového pole.
Vyberte zvukov' program a!stiskem tla"ítka ENTER nastavte.

Nabídka Setup
„Sound“ > „DSP Parameter“ > (zvukov' program)

Rozsah nastavení

Polo(ka Funkce Nastavení

DSP Level Nastavuje úrove. efekt& zvukového programu pro obohacení nebo 
oslabení efektu zvukového pole.

-6 dB!– +3 dB

Initial Delay

Nastavuje prodlevu mezi p#ím'm zvukem a!generovan'm 
prezen"ním zvukov'm polem. Vy$$í hodnota zpo%2uje vytvá#ení 
pole, ni%$í hodnota je urychluje.

Prezen"ní zvukové pole se vytvá#í na p#ední stran+.

1 ms!– 99 ms

Room Size
Nastavení efektu roz$í#eného prezen"ního zvukového pole. Vy$$í 
hodnota zv+t$í efekt roz$í#ení, ni%$í jej zmen$í.

Prezen"ní zvukové pole se vytvá#í na p#ední stran+.
0,1!– 2,0

Liveness
Upravuje ztráty prezen"ního zvukového pole. Vy$$í hodnota zv+t$í 
odrazivost, ni%$í ji zeslabí.

Prezen"ní zvukové pole se vytvá#í na p#ední stran+.
0!– 10

Reverb Time
Upravuje dobu doznívání zadních odra%en'ch zvuk&.

Vy$$í hodnota obohatí dozvuky, ni%$í je zeslabí a!poskytne jasn+j$í 
zvuk.

1,0 s!– 5,0 s

Reverb Delay
Nastavuje prodlevu mezi p#ím'm zvukem a!generovan'mi zvuky 
ozv+n. Vy$$í hodnota zpo%2uje vytvá#ení odra%en'ch zvuk&, ni%$í 
hodnota je urychluje.

0 ms!– 250 ms

Reverb Level
Upravuje hlasitost ozv+n.

Vy$$í hodnota zesiluje odra%ené zvuky, ni%$í je zeslabí.
0%!– 100%

Surround Initial Delay

Nastavuje prodlevu mezi p#ím'm zvukem a!generovan'm 
prostorov'm zvukov'm polem. Vy$$í hodnota zpo%2uje vytvá#ení 
pole, ni%$í hodnota je urychluje.

Prostorové zvukové pole se vytvá#í na zadní levé a!pravé stran+.

1 ms!– 49 ms

Surround Room Size
Nastavení efektu roz$í#eného prostorového zvukového pole. Vy$$í 
hodnota zv+t$í efekt roz$í#ení, ni%$í jej zmen$í.

Prostorové zvukové pole se vytvá#í na zadní levé a!pravé stran+.
0,1!– 2,0

Surround Liveness
Upravuje úbytek prostorového zvukového pole. Vy$$í hodnota zv+t$í 
odrazivost, ni%$í ji zeslabí.

Prostorové zvukové pole se vytvá#í na zadní levé a!pravé stran+.
0!– 10

Surround Back Initial 
Delay

Nastavuje prodlevu mezi p#ím'm zvukem a!generovan'm zadním 
prostorov'm zvukov'm polem. Vy$$í hodnota zpo%2uje vytvá#ení 
pole, ni%$í hodnota je urychluje.

Zadní prostorové zvukové pole se vytvá#í na zadní stran+.

1 ms!– 49 ms
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Polo(ka Funkce Nastavení

Surround Back Room 
Size

Nastavení efektu roz$í#eného zadního prostorového zvukového 
pole. Vy$$í hodnota zv+t$í efekt roz$í#ení, ni%$í jej zmen$í.

Zadní prostorové zvukové pole se vytvá#í na zadní stran+.
0,1!– 2,0

Surround Back Liveness
Upravuje úbytek zadního prostorového zvukového pole. Vy$$í 
hodnota zv+t$í odrazivost, ni%$í ji zeslabí.

Zadní prostorové zvukové pole se vytvá#í na zadní stran+.
0!– 10

POZNÁMKA
Dostupné polo%ky nastavení a!jejich hodnoty se m+ní podle zvukového programu.

Dal'í odkazy
 y „Poslech efektu zvukov'ch polí optimalizovan'ch podle obsahu“ (str.!103)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Volba prostorového dekodéru pou(itého v!programu
Volba prostorového dekodéru. Pou%ije se p#i volb+ „Surround Decode“ tla"ítkem PROGRAM na ovlada"i.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Surround Decoder“ > „Surround Decoder“

Nastavení

Auto
Pou%ije se dekodér automaticky zvolen' podle vstupního zdroje.

Dekodér DTS Neural:X se volí pro zdroje DTS a!dekodér Dolby Surround pro ostatní 
zdroje.

Dsur

Dekodér Dolby Surround.

Roz$i#uje zvuk zp&sobem optimalizovan'm podle rozmíst+ní pou%it'ch reproduktor&. 
Bude vytvo#en reáln' zvukov' prostor (v"etn+ v'$kového rozli$ení), zvlá$t+ p#i 
p#ehrávání objektov+ orientovaného zvuku (Dolby Atmos).

Neural:X

Dekodér DTS Neural:X.

Roz$i#uje zvuk zp&sobem optimalizovan'm podle rozmíst+ní pou%it'ch reproduktor&. 
Bude vytvo#en reáln' zvukov' prostor (v"etn+ v'$kového rozli$ení), zvlá$t+ p#i 
p#ehrávání objektov+ orientovaného zvuku (jako je obsah DTS:X).

Neo:6 Cinema
Dekodér DTS Neo:6 (nebo dekodér DTS -ES Matrix).

Je vhodn' pro filmy. Zvuk bude reprodukován z!prostorov'ch i!zadních prostorov'ch 
reproduktor&.

Neo:6 Music
Dekodér DTS Neo:6 (nebo dekodér DTS -ES Matrix).

Je vhodn' pro hudbu. Zvuk bude reprodukován z!prostorov'ch i!zadních prostorov'ch 
reproduktor&.

POZNÁMKA
 y Parametry prostorového dekodéru m&%ete nastavovat.
 y Zvolen' prostorov' dekodér nemusí pracovat se v$emi vstupními zdroji.
 y P#i streamování obsahu Dolby po síti doporu"ujeme Dolby Surround.
 y Dekodér Neural:X nepracuje se signály Dolby Digital Plus nebo Dolby TrueHD. Pro tyto signály vyberte „Auto“ nebo „

Dsur“.
 y Je  -li zvolen dekodér Dolby Surround nebo Neural:X, virtuální prostorové zpracování nepracuje.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití Center Spread“!(str.!213)
 y „Úprava orientace st#edu (efekt roz$í#ení) p#edního zvukového pole“ (str.!214)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití Center Spread
Volí, zda se signál centrálního kanálu roz$í#í z!dvoukanálového zvuku doleva a!doprava p#i volb+ „ Dsur“ pro 
prostorov' dekodér.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Surround Decoder“ > „Center Spread“

Nastavení

Off Vypíná Center Spread.

On Zapíná Center Spread.

POZNÁMKA
Pokud máte pocit, %e je centrální zvuk p#íli$ siln', nastavte funkci na „On“.

Dal'í odkazy
 y „Volba prostorového dekodéru pou%itého v!programu“ (str.!212)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení úrovn& orientace st$edu (efekt roz'í$ení) p$edního 
zvukového pole
Nastavuje umíst+ní centra (efekt roz$í#ení) p#edního zvukového pole p#i volb+ „Neo:6 Music“ jako zvukového 
dekodéru. Vy$$í hodnota posiluje úrove. st#edové orientace (mén+ roz$i#ujícího efektu), ni%$í hodnota ji 
zeslabuje (více roz$i#ujícího efektu).

Nabídka Setup
„Sound“ > „Surround Decoder“ > „Center Image“

Nastavení
0,0 a% 1,0

Dal'í odkazy
 y „Volba prostorového dekodéru pou%itého v!programu“ (str.!212)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení celkové hlasitosti
Upravuje celkovou hlasitost. Toto nastavení je ú"inné pouze tehdy, je  -li ve zvukov'ch programech zvoleno 
„All -Chanel Stereo“.

Nabídka Setup
„Sound“ > „All -Channel Stereo“ > „Level“

Nastavení
-5 a% +5

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení vyvá(ení hlasitosti mezi p$edními a!zadními 
reproduktory
Upravuje vyvá%ení hlasitosti mezi p#edními a!zadními reproduktory. Vy$$í hodnota posílí p#ední stranu, ni%$í 
hodnota posílí zadní stranu. Toto nastavení je ú"inné pouze tehdy, je  -li ve zvukov'ch programech zvoleno 
„All -Chanel Stereo“.

Nabídka Setup
„Sound“ > „All -Channel Stereo“ > „Front / Rear Balance“

Nastavení
-5 a% +5

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení vyvá(ení hlasitosti mezi levou a!pravou stranou
Upravuje vyvá%ení hlasitosti mezi levou a!pravou stranou. Vy$$í hodnota posílí pravou stranu, ni%$í hodnota 
posílí levou stranu. Toto nastavení je ú"inné pouze tehdy, je  -li ve zvukov'ch programech zvoleno „All -Chanel 
Stereo“.

Nabídka Setup
„Sound“ > „All -Channel Stereo“ > „Left / Right Balance“

Nastavení
-5 a% +5

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení vyvá(ení hlasitosti v+'kov+ch úrovní
Upravuje vertikální vyvá%ení hlasitosti pomocí p#edních prezen"ních reproduktor&. Vy$$í hodnota posílí 
vrchní stranu, ni%$í hodnota posílí spodní stranu. Toto nastavení je ú"inné pouze tehdy, je- ve zvukov'ch 
programech zvoleno „All -Chanel Stereo“.

Nabídka Setup
„Sound“ > „All -Channel Stereo“ > „Height Balance“

Nastavení
0 a% 10

POZNÁMKA
Je  -li „Height Balance“ nastaveno na „0“, neprodukují p#ední prezen"ní reproduktory %ádn' zvuk.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití Monaural Mix
V'stup smí$eného monofonního zvuku. Toto nastavení je ú"inné pouze tehdy, je  -li ve zvukov'ch programech 
zvoleno „All -Chanel Stereo“.

Nabídka Setup
„Sound“ > „All -Channel Stereo“ > „Monaural Mix“

Nastavení

Off Zakazuje monofonní v'stup zvuku.

On Povoluje monofonní v'stup zvuku.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení zp)sobu úprav funkce Lipsync
Volí metodu se#ízení prodlevy mezi v'stupy obrazu a!zvuku (Lipsync).

Nabídka Setup
„Sound“ > „Lipsync“ > „Select“

Nastavení

Manual
Manuální se#ízení zpo%d+ní mezi video a!audio v'stupem.

Hodnota v!polo%ce „Adjustment“ se pou%ije pro "asování zvuku.

On

Automatické se#ízení zpo%d+ní mezi video a!audio v'stupem.

Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, kdy% TV p#ipojen' k!p#ístroji pomocí HDMI 
podporuje automatickou funkci lipsync.

V!p#ípad+ pot#eby m&%ete "asování audio v'stupu jemn+ doladit v!polo%ce 
„Adjustment“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení zpo%d+ní funkce Lipsync“!(str.!221)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení zpo(d&ní funkce Lipsync
Manuální se#ízení zpo%d+ní mezi video a!audio v'stupem (Lipsync).

Nabídka Setup
„Sound“ > „Lipsync“ > „Adjustment“

Rozsah nastavení
0 ms a% 500 ms

POZNÁMKA
Je  -li polo%ka „Select“ v!nabídce „Setup“ nastavena na „Auto“, m&%ete jemn+ dostavit "asování zvuku.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení zp&sobu úprav funkce Lipsync“!(str.!220)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení hlasitosti zvuku dialog)
Upravuje hlasitost dialog&, které jsou $patn+ rozpoznatelné. Vy$$í hodnota zesiluje zvuk dialogu.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Dialogue“ > „Dialogue Level“

Rozsah nastavení
0 a% 3

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení hlasitosti dialog) p$i reprodukci DTS:X™
Upravuje hlasitost dialog&, které jsou $patn+ rozpoznatelné pro obsah DTS:X. Vy$$í hodnota zesiluje zvuk 
dialogu.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Dialogue“ > „DTS Dialogue Control“

Rozsah nastavení
0 a% 6

POZNÁMKA
Nastavení je dostupné pouze p#i reprodukci obsahu DTS:X s!podporou funkce DTS Dialogue Control.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení vnímané v+'kové pozice dialog)
Nastavuje vnímanou v'$ku zvuku dialog& v!p#ípad+, %e je poloha (v'$ka) dialogu um+lá. Vy$$í hodnota dává 
vy$$í pozici.
Pokud se zdá, jakoby zvuk dialog& vycházel zpod televizoru, m&%ete pomocí tohoto nastavení zv'$it jejich 
zdánlivou pozici.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Dialogue“ > „Dialogue Lift“

Rozsah nastavení
0 a% 5

Ideální pozice

POZNÁMKA
Nastavení je dostupné pouze tehdy, je  -li spln+na n+která z!následujících podmínek.

 y P#i pou%ití p#edních prezen"ních reproduktor& je vybrán jeden ze zvukov'ch program& (krom+ program& „2ch Stereo“ 
a!„All -Channel Stereo“).

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Volba metody nastavení dynamického rozsahu
Umo%.uje zvolit metodu upravení dynamického rozsahu (od maxima po minimum) pro reprodukci Dolby 
Digital a!DTS signál&.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Volume“ > „Dynamic Range“

Nastavení

Maximum Produkuje zvuk bez úprav dynamického rozsahu.

Standard Optimalizuje dynamick' rozsah pro b+%né domácí pou%ití.

Minimum/Auto

Nastavuje dynamick' rozsah pro z#eteln' zvuk i!p#i poslechu v!noci nebo p#i nízk'ch 
hlasitostech.

P#i p#ehrávání signál& Dolby TrueHD je dynamick' rozsah automaticky nastavován na 
základ+ informací ze vstupního signálu.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení omezení hlasitosti
Ur"uje limitní hodnotu hlasitosti nastavované tla"ítky VOLUME na ovlada"i.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Volume“ > „Max Volume“

Rozsah nastavení
-60,0 dB a% +15,0 dB, +16,5 dB [20,5 a% 95,5, 97,0]

Dal'í odkazy
 y „Nastavení rozsahu zobrazení hlasitosti“ (str.!254)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení po%áte%ní hlasitosti po zapnutí p$ístroje
Nastavuje po"áte"ní hlasitost po zapnutí napájení.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Volume“ > „Initial Volume“

Nastavení

Off Nastavuje hlasitost na úrove., jaká byla p#i posledním vypnutí p#ístroje.

On

Mute Uml"ení v'stupu zvuku.

-80,0 dB a% +16,5 dB

[0,5 a% 97,0]

Nastavuje ur"itou úrove. hlasitosti.

Toto nastavení je funk"ní pouze tehdy, je  -li hlasitost nastavena na ni%$í 
hodnotu ne% „Max Volume“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení rozsahu zobrazení hlasitosti“ (str.!254)
 y „Nastavení omezení hlasitosti“ (str.!226)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení virtuálního zadního prostorového reproduktoru (VSBS)
Ur"uje, zda bude vytvo#en Virtual Surround Back Speaker (VSBS). Je  -li VSBS povolen, p#ístroj vytvá#í VSBS 
pomocí prostorov'ch reproduktor& i!v!p#ípad+, %e nejsou zapojeny zadní prostorové reproduktory.

Nabídka Setup
„Sound“ > „Virtual Speaker“ > „VSBS“

Nastavení

Off Virtuální zadní prostorov' reproduktor (VSBS) se nevytvá#í.

On Vytvo#í virtuální zadní prostorov' reproduktor (VSBS).

POZNÁMKA
 y VSBS pracuje pouze p#i reprodukci 6.1- nebo 7.1-kanálového obsahu.
 y VSBS, kter' pracuje s!CINEMA DSP 3D, není dostupn' p#i zapnutí re%im& straight decode nebo pure direct.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení upozorn&ní na formát DTS
Informuje p#ehráva" BD o!formátech DTS, které p#ístroj podporuje.

Nabídka Setup
„Sound“ > „DTS Mode“

Nastavení

Mode 1
Potvrzuje standard DTS:X.

Normáln+ se pou%ívá toto nastavení.

Mode 2
Nastavení pou%ijte v!p#ípad+, %e p#ehráva" BD nedoká%e správn+ dodat signál DTS ani 
p#i reprodukci obsahu DTS -HD nebo DTS:X.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Konfigurace nastavení scén

Umo(1uje vybrat polo(ky, které mají b+t zahrnuty do konfigurace 
scény
Umo%.uje vybrat polo%ky, které mají b't zahrnuty do konfigurace scény. M&%ete si také prohlédnout 
nastavení aktuáln+ p#i#azená vybrané scén+.

Nabídka Setup
„Scene“ > „Scene Setting“

1 Vyberte název scény SCENE a!stiskn&te tla%ítko ENTER.

2 Vyberte polo(ku a!p$epn&te mezi „Enable“ a!„Disable“.

POZNÁMKA
 y Nastavení zvolené scény obnovíte na v'chozí volbou „Reset“ a!stiskem ENTER.
 y Pro pou%ití funkce HDMI Control a!synchronizované pou%ití je t#eba nakonfigurovat nastavení HDMI p#ístroje.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Registrace scény“ (str.!145)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Zm&na názvu SCENE
M&%ete zm+nit názvy SCENE zobrazované na displeji "elního panelu nebo na TV obrazovce.

Nabídka Setup
„Scene“ > „Scene Rename“

1 Vyberte název scény SCENE a!stiskem tla%ítka ENTER vstupte do obrazovky 
úpravy názvu.

2 Upravte název.

3 Vyberte „OK“.

4 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
 y Chcete  -li údaj vymazat, vyberte „CLEAR“.
 y Chcete  -li obnovit v'chozí název, vyberte „RESET“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Konfigurace nastavení více zón

Kontrola informace o!zón&
Zobrazuje informace o!zón+.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > „Information“

On/Off Zapnutí a!vypnutí napájení zóny

Input Vstupní zdroj vybran' pro zónu

Volume Nastavení hlasitosti pro zónu

Tone Control Nastavení barvy zvuku (úrove. v'$ek Treble a!bas& Bass) zóny

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití ovládání hlasitosti v+stupu zóny
Povoluje nastavení hlasitosti v'stupu do zóny.
Pokud k!p#ístroji p#ipojíte externí zesilova" s!ovlada"em hlasitosti, nastavte funkci na „Fixed“.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Volume“ > „Volume“

Nastavení

Fixed Zakazuje nastavení hlasitosti v'stupu do zóny.

Variable Povoluje nastavení hlasitosti v'stupu do zóny.

POZNÁMKA
Toto nastavení nemusí b't v!závislosti na nastavení polo%ky „Power Amp Assign“ k!dispozici.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení systému reproduktor&“!(str.!188)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení omezení hlasitosti v!zón&
Ur"uje limitní hodnotu hlasitosti nastavované tla"ítky VOLUME na ovlada"i.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Volume“ > „Max Volume“

Rozsah nastavení
-60,0 dB a% +10,0 dB [20,5 a% 90,5]

POZNÁMKA
Toto nastavení je k!dispozici pouze tehdy, je  -li „Volume“ nastaveno na „Variable“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití ovládání hlasitosti v'stupu zóny“!(str.!233)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení po%áte%ní hlasitosti v!zón& po zapnutí p$ístroje
Nastavuje pro zónu po"áte"ní hlasitost po zapnutí p#ístroje.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Volume“ > „Initial Volume“

Nastavení

Off Nastavuje hlasitost na úrove., jaká byla p#i posledním vypnutí p#ístroje.

On

Mute Uml"ení v'stupu zvuku.

-80,0 dB a% +10,0 dB

[0,5 a% 90,5]

Nastavuje hlasitost na stanovenou úrove..

Toto nastavení je funk"ní pouze tehdy, je  -li hlasitost nastavena na ni%$í 
hodnotu ne% „Max Volume“.

POZNÁMKA
Toto nastavení je k!dispozici pouze tehdy, je  -li „Volume“ nastaveno na „Variable“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití ovládání hlasitosti v'stupu zóny“!(str.!233)
 y „Nastavení omezení hlasitosti v!zón+“ (str.!234)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení vyvá(ení hlasitosti v!zón&
Nastavuje vyvá%ení hlasitosti v'stupu do zóny. Vy$$í hodnota posílí pravou stranu, ni%$í hodnota posílí levou 
stranu.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Volume“ > „ Left / Right Balance “

Rozsah nastavení
-20 a% +20

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení pou(ití monofonního zvuku v+stupu zóny
Volí pou%ití monofonního zvuku v'stupu zóny.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Volume“ > „Monaural“

Nastavení

Off Vypíná monofonní zvuk v!zón+.

On Produkuje monofonní zvuk v!zón+.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení pou(ití Compressed Music Enhancer v+stupu zóny
Ur"uje pou%ití funkce Compressed Music Enhancer pro zónu. M&%ete také pou%ít tla"ítko ENHANCER na 
dálkovém ovlada"i.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Sound Mode“ > „Enhancer“

Nastavení

Off Zakázání re%imu vylep$ení komprimované hudby.

On Povolení re%imu vylep$ení komprimované hudby.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení pou(ití Extra Bass v+stupu zóny
Povoluje funkci Extra Bass v'stupu do zóny. Po povolení Extra Bass si m&%ete u%ívat basového základu hudby 
bez ohledu na velikost p#ipojen'ch reproduktor&.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Sound Mode“ > „Extra Bass“

Nastavení

Off Potla"uje Extra Bass.

On Povoluje Extra Bass.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení barvy zvuku v!zón&
Nastavuje podání hloubek (Bass) a!v'$ek (Treble) zvukového v'stupu zóny.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Tone Control“ > „Tone Control“

Nastavení

Auto Nastavuje úrove. v'$ek Treble a!bas& Bass automaticky podle hlasitosti.

Manual
Ru"ní nastavení úrovní Treble a!Bass.

Rozsah nastavení je -6,0 a% +6,0 dB.

Bypass Úrovn+ Treble a!Bass nelze upravovat.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení doby zpo(d&ní oproti Hlavní zón&
Nastavuje dobu zpo%d+ní (Audio Delay) oproti Hlavní zón+.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > (zóna) > „Audio Delay“ > „Audio Delay“

Rozsah nastavení
0 ms a% 100 ms

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení pou(ití p$epnutí re(imu Party v!zón&
Povolí p#epínání do re%imu Party.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > „Party Mode Set“ > (cílová zóna)

Nastavení

Disable Zaká%e p#epínání do re%imu Party.

Enable
Povolí p#epínání do re%imu Party.

Re%im Party m&%ete zapínat/vypínat stiskem tla"ítka PARTY na dálkovém ovlada"i.

POZNÁMKA
Je  -li aktivní re%im Party, nelze m+nit nastavení.

Dal'í odkazy
 y „Poslech stejného zdroje ve více místnostech (re%im Party)“ (str.!155)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Zm&na názvu zóny
M+ní název zóny zobrazovan' na TV obrazovce.

Nabídka Setup
„Multi Zone“ > „Zone Rename“

1 Vyberte název zóny, kter+ chcete zm&nit.
Kurzor se p#esune na obrazovku pro úpravy názvu.

2 Upravte název.

3 Vyberte „OK“.

4 Stiskn&te tla%ítko SETUP.

POZNÁMKA
 y Chcete  -li údaj vymazat, vyberte „CLEAR“.
 y Chcete  -li obnovit v'chozí název, vyberte „RESET“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Konfigurace nastavení funkcí

Automatické nastavení názv) vstupních zdroj)
Automaticky nastavuje názvy vstupních zdroj& podle p#ipojen'ch externích za#ízení.

Nabídka Setup
„Function“ > „Input Setting“ > „Input Rename“ > (vstup)

1 Vyberte vstupní zdroj, kter+ chcete p$ejmenovat.

2 Vyberte „Auto“.

3 Chcete  -li zm&nit dal'í názvy vstup), opakujte kroky 1 a( 2.

4 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
Nastavení je dokon"eno.

POZNÁMKA
Je  -li zvoleno „Auto“, vytvo#en' název se ulo%í i!po odpojení externího za#ízení. K!v'chozímu pojmenování se vrátíte p#epnu-
tím nastavení na „Manual“ a!pak zp+t na „Auto“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Ru%ní nastavení názv) vstupních zdroj)
Názvy vstupních zdroj& m&%ete ur"it ru"n+.

Nabídka Setup
„Function“ > „Input Setting“ > „Input Rename“ > (vstup)

1 Vyberte vstupní zdroj, kter+ chcete p$ejmenovat.

2 Vyberte „Manual“.

3 Stiskn&te ENTER.

4 Upravte název.

5 Vyberte „OK“.

6 Chcete  -li zm&nit dal'í názvy vstup), opakujte kroky 1 a( 5.

7 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
 y Chcete  -li zadání zru$it, vyberte „CLEAR“.
 y Chcete  -li obnovit v'chozí název, vyberte „RESET“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení p$esko%ení vstupního zdroje p$i volb& tla%ítkem INPUT
Nastavuje vstupy, které budou p#esko"eny p#i volb+ tla"ítkem INPUT. Volbu po%adovaného zdroje m&%ete 
urychlit p#esko"ením nepou%ívan'ch vstup&.

Nabídka Setup
„Function“ > „Input Setting“ > „Input Skip“ > (vstup)

Nastavení

Off Zvolen' zdroj není p#esko"en.

On Zvolen' zdroj bude p#esko"en.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení audio vstupu pro zvuk z!TV
Volí vstupní zvukov' konektor p#ístroje, k!n+mu% bude p#iveden zvuk ze zvukového v'stupu TV.
P#i volb+ vstupního zdroje „TV“ na p#ístroji se bude zvuk televizoru reprodukovat takto.

 y Bez funkce eARC/ARC: zvuk z!TV se reprodukuje p#es vstupní konektor nastaven' v!polo%ce „TV Audio 
Input“.

 y S!funkcí eARC/ARC: zvuk z!TV se reprodukuje p#es eARC/ARC bez ohledu na nastavení v!polo%ce „TV Audio 
Input“.

P#i pou%ití ARC nastavte polo%ky „HDMI Control“ a!„ARC“ nabídky „Setup“ na „On“.
P#i pou%ití funkce eARC nemusíte nastavovat ARC. Polo%ka „HDMI Control“ je nastavena pokud je to nutné.

Nabídka Setup
„Function“ > „Input Setting“ > „TV Audio Input“

Nastavení
AUDIO 1-5

POZNÁMKA
Patrn+ bude pot#eba nastavit televizor. ,i2te se návodem k!obsluze dodávan'm s!TV.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Nastavení pou%ití ARC“!(str.!207)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení p$esko%ení zvukov+ch program) p$i volb& tla%ítkem 
PROGRAM
Nastavuje zvukové programy, které budou p#esko"eny p#i volb+ tla"ítkem PROGRAM. Volbu zvukového 
programu m&%ete urychlit pomocí této funkce.

Nabídka Setup
„Function“ > „DSP Skip“

Nastavení

Off Program není p#esko"en.

On P#esko"í zvolené zvukové programy.

POZNÁMKA
Toto nastavení je aplikováno samostatn+ na ka%d' zvukov' program.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Ur%ení podmínek funkce konektoru TRIGGER OUT
Ur"uje podmínky, za nich% funkce konektoru TRIGGER OUT synchronizují externí za#ízení s!p#ístrojem.

Nabídka Setup
„Function“ > „Trigger Output“ > „Trigger Mode“

Nastavení

Power
Synchronizuje p#enos a!zastavení p#enosu elektronického signálu se stavem napájení 
zóny specifikované polo%kou „Target Zone“.

Source
Synchronizuje p#enos a!zastavení p#enosu elektronického signálu s!p#epínáním vstup& 
zóny specifikované polo%kou „Target Zone“.

Elektronické signály se p#ená$ejí v!souladu s!nastavením.

Manual ,ídí p#enos a!zastavení signálu ru"n+.

Dal'í odkazy
 y „Specifikace zóny, se kterou je funkce konektoru TRIGGER OUT synchronizována“ (str.!252)
 y „Specifikace v'stupní úrovn+ elektronického signálu p#ená$eného s!ka%d'm vstupem“ (str.!250)
 y „Ru"ní p#epnutí v'stupní úrovn+ p#enosu elektronického signálu“ (str.!251)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Specifikace v+stupní úrovn& elektronického signálu p$ená'eného 
s!ka(d+m vstupem
Specifikuje v'stupní úrove. elektronického signálu p#ená$eného s!ka%d'm p#epnutím vstupu, je  -li „Trigger 
Mode“ nastaveno na „Source“.

Nabídka Setup
„Function“ > „Trigger Output“ > „Trigger Mode“ > „Source“ > (vstup)

Nastavení

Nízká
P#i p#epnutí na vstupní zdroj specifikovan' v!této volb+ zastaví p#enos elektronického 
signálu.

Vysoká P#i p#epnutí na vstupní zdroj specifikovan' v!této volb+ p#ená$í elektronick' signál.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Ru%ní p$epnutí v+stupní úrovn& p$enosu elektronického signálu
Je  -li „Trigger Mode“ nastaveno na „Manual“, p#epíná v'stupní úrove. p#ená$eného elektronického signálu 
manuáln+. Toto nastavení lze pou%ít také k!ov+#ení správné funkce externího za#ízení p#ipojeného 
prost#ednictvím konektoru TRIGGER OUT.

Nabídka Setup
„Function“ > „Trigger Output“ > „Trigger Mode“ > „Manual“

Nastavení

Low Zastaví p#enos elektronického signálu.

High P#enos signálu o!nap+tí 12 V.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Specifikace zóny, se kterou je funkce konektoru TRIGGER OUT 
synchronizována
Ur"uje zónu, s!ní% jsou funkce konektoru TRIGGER OUT synchronizovány, je  -li „Trigger Mode“ nastaveno na 
„Power“ nebo „Source“.

Nabídka Setup
„Function“ > „Trigger Output“ > „Trigger Zone“

Nastavení

Main Synchronizace s!Hlavní zónou.

(název zóny) Synchronizace s!dal$í zónou.

All Synchronizace s!Hlavní i!dal$í zónou.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení jasu displeje %elního panelu
Nastavuje jas následujících polo%ek "elního panelu. Vy$$í hodnota znamená jasn+j$í displej.

 y Displej "elního panelu
 y Indikátory (ZONE, PURE DIRECT)

Nabídka Setup
„Function“ > „User Interface“ > „Display Settings“ > „Dimmer“

Nabídka Front Display
„Dimmer“

Rozsah nastavení
-5 a% 0

POZNÁMKA
 y P#i volb+ „-5“ se displej zcela vypne. V'chozím nastavením je „-2“.
 y I!kdy% je polo%ka „Dimmer“ nastavena na „-5“, krátké zprávy a!nabídka displeje "elního panelu se budou zobrazovat 

s!jasem „-4“.
 y Po nastavení polo%ky „Dimmer“ na hodnotu „-5“ není mo%né poznat, %e je napájení p#ístroje zapnuté. Nezapome.te jej 

vypnout. 
Doporu"ujeme nastavit polo%ku „Auto Power Standby“ nabídky „Setup“ na jinou hodnotu ne% „Off“.

 y Je  -li polo%ka „ECO Mode“ nastavena na „On“, m&%e b't displej tmav$í ne% nastaven' jas.
 y Nastavení polo%ky „Dimmer“ v!nabídce „Setup“ je provázáno s!polo%kou „Dimmer“ v!nabídce „Front Display“.
 y Polo%ku „Dimmer“ m&%ete nastavovat i!pomocí barevn'ch tla"ítek ovlada"e, jestli%e je polo%ka „Remote Color Key“ 

v!nabídce „Setup“ nastavena na „Display Control“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení funkcí barevn'ch tla"ítek na ovlada"i“!(str.!258)
 y „Nastavení doby do automatického vypnutí do re%imu standby“ (str.!260)
 y „Nastavení pou%ití re%imu eco“ (str.!261)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
 y „Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení zp)sobu zobrazení hlasitosti
Nastavuje jednotky zobrazení hlasitosti.

Nabídka Setup
„Function“ > „User Interface“ > „Display Settings“ > „Volume“

Nastavení

dB Jednotky „dB“

0-97 Numerická hodnota (0-97)

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení pou(ití krátk+ch zpráv na TV
Ur"uje, zda se má p#i ovládání p#ístroje zobrazit na TV obrazovce krátká zpráva.

Nabídka Setup
„Function“ > „User Interface“ > „Display Settings“ > „Short Message“

Nastavení

Off Krátké zprávy se nezobrazují.

On Zobrazení krátk'ch zpráv.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)



260

KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení polohy krátk+ch zpráv
Nastavuje umíst+ní krátk'ch zpráv na obrazovce TV.

Nabídka Setup
„Function“ > „User Interface“ > „Display Settings“ > „Position“

Nastavení

Bottom Krátké zprávy se budou zobrazovat ve spodní "ásti obrazovky.

Top Krátké zprávy se budou zobrazovat v!horní "ásti obrazovky.

POZNÁMKA
Toto nastavení je k!dispozici pouze tehdy, je  -li polo%ka „Short Message“ nabídky „Setup“ nastavena na „On“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití krátk'ch zpráv na TV“ (str.!255)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení zvuku operací
Volba zvukového potvrzení dotykového ovládání displeje "elního panelu.

Nabídka Setup
„Function“ > „User Interface“ > „Touch Sound“

Nastavení

Off Zvuk operací je vypnut'.

On Zvuk operací se oz'vá.

POZNÁMKA
Toto nastavení je provázáno s!polo%kou „Touch Sound“ nabídky „Front Display“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití zvuku operací“ (str.!288)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení funkcí barevn+ch tla%ítek na ovlada%i
Nastavuje funkce p#ístroje barevn'ch tla"ítek *ERVENÉ/ZELENÉ/-LUTÉ/MODRÉ na ovlada"i.

Nabídka Setup
„Function“ > „User Interface“ > „ Remote Color Key “

Nastavení

Default
P#i#azuje funkce za#ízení p#ipojeného k!p#ístroji kabelem HDMI.

Toto nastavení je k!dispozici pouze tehdy, je  -li „HDMI Control“ nabídky „Setup“ 
nastaveno na „On“.

Program

P#i#azuje tla"ítk&m zvukové re%imy.

*ERVENÉ: MOVIE

ZELENÉ: MUSIC

-LUTÉ:STEREO

MODRÉ: SUR.DECODE

TV Control

P#i#azuje tla"ítk&m funkce ovládání TV.

*ERVENÉ: EXIT (uzav#ení nabídky na TV)

ZELENÉ: INFO (zobrazení informace o!TV, jako rozli$ení)

-LUTÉ: BROADCAST (p#epíná typ vysílání TV)

MODRÉ: INPUT (p#epíná vstup TV)

Toto nastavení je k!dispozici pouze tehdy, je  -li „HDMI Control“ nabídky „Setup“ 
nastaveno na „On“.

SCENE

P#i#azuje tla"ítk&m funkce scén.

*ERVENÉ: 5

ZELENÉ: 6

-LUTÉ: 7

MODRÉ: 8

Display Control

P#i#azuje tla"ítk&m funkce ovládání displeje.

*ERVENÉ: Dimmer– (sni%uje jas displeje a!indikátor&)

ZELENÉ: Dimmer+ (zvy$uje jas displeje a!indikátor&)

-LUTÉ: Display item– (zobrazí p#edchozí informaci na displeji "elního panelu)

MODRÉ: Display item+ (zobrazí dal$í informaci na displeji "elního panelu)

POZNÁMKA
 y Chcete  -li pou%ít funkci HDMI Control, je t#eba po p#ipojení za#ízení kompatibilních s!funkcí HDMI Control provést 

nastavení funkce HDMI Control link, je  -li tato funkce nastavena na „Default“ nebo „TV Control“.
 y Funkce HDMI Control a!HDMI Control link nemusejí pracovat správn+, je  -li tato funkce nastavena na „Default“ nebo „TV 

Control“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)
 y „Nastavení jasu displeje "elního panelu“ (str.!253)
 y „Volba informací o!vstupu zobrazen'ch na displeji "elního panelu“ (str.!27)
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 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Ochrana p$ed necht&nou zm&nou nastavení
Je mo%né nastavit ochranu proti zm+nám nastavení.

Nabídka Setup
„Function“ > „User Interface“ > „ Memory Guard “

Nastavení

Off Nastavení nejsou chrán+na.

On
Ochrana nastavení.

Zm+na nastavení není mo%ná, dokud není zvoleno „Off“. Na obrazovce nabídky se 
zobrazuje ikona ( ).

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení doby do automatického vypnutí do re(imu standby
Nastavuje dobu do automatického vypnutí p#ístroje do pohotovostního stavu.

Nabídka Setup
„Function“ > „ECO“ > „Auto Power Standby“

Nastavení

Off P#ístroj nep#echází do re%imu standby.

5 minutes, 20 minutes
Pokud po stanovenou dobu p#ístroj nepou%ijete ani není na vstupech rozpoznán signál, 
p#ejde do pohotovostního re%imu.

2 hours, 4 hours, 
8 hours, 12 hours

Pokud po stanovenou dobu p#ístroj nepou%ijete, p#ejde do pohotovostního re%imu.

POZNÁMKA
 y T+sn+ p#ed vypnutím p#ístroje do re%imu standby se na displeji zobrazí odpo"et sekund do vypnutí.
 y Po nastavení polo%ky „Dimmer“ na hodnotu „-5“ (vypnuto) není mo%né poznat, %e je napájení p#ístroje zapnuté. Pokud 

nastavíte polo%ku „Auto Power Standby“ na „Off“, nezapomínejte p#ístroj vypínat.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití re(imu eco
Pou%itím eco re%imu m&%ete sní%it spot#ebu energie p#ístrojem. Po zapnutí této funkce na „On“ p#ístroj 
restartujte. Nastavení se stane aktivním po restartu.

Nabídka Setup
„Function“ > „ECO“ > „ECO Mode“

Nastavení

Off Zaká%e úsporn' re%im.

On
Povolí úsporn' re%im.

Displej "elního panelu bude tmav$í.

POZNÁMKA
Chcete  -li p#ehrávat zvuk s!vysokou hlasitostí, nastavte „ECO Mode“ na „Off“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Zm&na kroku lad&ní rozsahu FM/AM

Modely pro
Asii, Taiwan, Brazílii, v$eobecn' a!pro St#ední a!Ji%ní Ameriku

V!závislosti na zemi nebo regionu lze zm+nit krok lad+ní FM/AM.

Nabídka Setup
„Function“ > „Tuner“ > „Frequency Step“

Nastavení

FM100/AM10 Vyberte, pokud chcete pro FM nastavit krok lad+ní 100 kHz a!pro AM krok 10 kHz.

FM50/AM9 Vyberte, pokud chcete pro FM nastavit krok lad+ní 50 kHz a!pro AM krok 9 kHz.

POZNÁMKA
P#edvolby (registrované rozhlasové stanice) a!kmito"ty se po zm+n+ kroku lad+ní sma%ou a!nastaví na v'chozí.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Obnovení v+chozích nastavení
Obnovení v'chozích nastavení p#ístroje (inicializace).

Nabídka Setup
„Function“ > „Initialization“

Volby

All Obnovení v'chozích nastavení p#ístroje.

Network Obnovení v'chozí konfigurace nastavení sít+.

1 Vyberte „All“ nebo „Network“.

2 Stiskem ENTER inicializaci spustíte.
P#i nastavení „All“ se p#ístroj po n+kolika sekundách automaticky restartuje.
P#i volb+ „Network“ se po skon"ení inicializace nastavení zobrazí „Complete“.

POZNÁMKA
Nastavení m&%ete zm+nit na v'chozí rovn+% polo%kou „Initialization“ v!nabídce „Front Display“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Ulo(ení a!vyvolání v'ech nastavení
Nastavení p#ístroje m&%ete ulo%it na USB pam+) a!z!ní op+t obnovit do p#ístroje. P#ipravte si USB pam+) 
s!formátem FAT16 nebo FAT32.

Nabídka Setup
„Function“ > „Backup/Restore“

Volby

Backup Zálohuje ve$kerá nastavení na USB pam+).

Restore Obnoví v$echny polo%ky z!p#edem ulo%ené zálohy.

 � Jak provést zálohu „Backup“

1 P$ipojte USB pam&, do USB portu na %elním panelu p$ístroje.

2 Vyberte „ Backup “.
B+hem procesu se na TV zobrazí „Backup Executing“. Na displeji "elního panelu se objeví „Executing“.
Po dokon"ení procesu se zobrazí „Backup Complete“ (na displeji „Complete“).

Pokud se zobrazí „Backup Failed“ na TV (na displeji „Error“), zkontrolujte následující okolnosti a!spus)te proces 
znovu.

 y P#i ulo%ení souboru není mo%né p#epsat p#edchozí soubor. Pokud ukládáte nastavení opakovan+, p#esu.te 
soubor do jiné slo%ky.

 y Soubor se ukládá pod názvem „MC_backup_(model name).dat“ do ko#enového adresá#e USB pam+ti.

POZNÁMKA
 y B+hem procesu zálohování p#ístroj nevypínejte. Nastavení by se nemusela obnovit správn+.
 y U%ivatelské informace (hesla, ú"ty) se neukládají.
 y K!zálohování m&%ete pou%ít rovn+% polo%ku „ Backup/Restore “ v!nabídce „Front Display“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)

 � Jak provést obnovení „Restore“

1 P$ipojte USB pam&, do USB portu na %elním panelu p$ístroje.

2 Vyberte „Restore“.
B+hem procesu se na TV zobrazí „Restore Executing“. Na displeji "elního panelu se objeví „Executing“.
Po dokon"ení procesu se zobrazí „Restore Complete“ (na displeji „Complete“). P#ístroj
se automaticky restartuje po n+kolika sekundách.
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Pokud se zobrazí „Restore Failed“ na TV (na displeji „Error“), zkontrolujte následující okolnosti a!spus)te proces 
znovu.

 y Ov+#te, zda je správn' soubor ulo%en v!ko#enovém adresá#i USB pam+ti.

POZNÁMKA
 y Polo%ka „Restore“ je k!dispozici po ulo%ení v$ech nastavení.
 y B+hem procesu obnovení p#ístroj nevypínejte. Nastavení by se nemusela obnovit korektn+.
 y K!zálohování m&%ete pou%ít rovn+% polo%ku „Backup/Restore“ v!nabídce „Front Display“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Aktualizace firmwaru
Aktualizace firmware. M&%ete také zjistit verzi firmwaru a!ID systému.

Nabídka Setup
„Function“ > „Firmware Update“

Volby

Network Update Aktualizace firmware prost#ednictvím sít+.

USB Update Aktualizace firmware pomocí pam+ti USB flash.

POZNÁMKA
 y Polo%ka „Network Update“ není dostupná b+hem p#ípravy aktualizace firmware.
 y Neprovád+jte tuto proceduru, pokud není aktualizace firmware nezbytná. P#ed aktualizací firmware si nezapome.te 

p#e"íst informace p#ipojené k!aktualiza"nímu souboru.
 y Aktualizace firmware po síti trvá nejmén+ 20!minut.
 y Pokud je p#ipojení k!Internetu pomalé nebo je p#ístroj p#ipojen k!bezdrátové síti, nemusí b't sí)ová aktualizace firmware 

mo%ná; závisí to na podmínkách v!síti. V!takovém p#ípad+ prove2te nov' pokus nebo firmware aktualizujte z!pam+)ového 
za#ízení USB.

 y K!zálohování m&%ete pou%ít rovn+% polo%ku „Firmware Update“ v!nabídce „Front Display“.

Dal'í odkazy
 y „Aktualizace firmware prost#ednictvím sít+“ (str.!298)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Konfigurace sí,ov+ch nastavení

Kontrola sí,ov+ch informací na p$ístroji
Zobrazuje sí)ové informace p#ístroje.

Nabídka Setup
„Network“ > „Information“

Status Stav p#ipojení sí)ového konektoru NETWORK

Connection Metoda p#ipojení

SSID P#ístupov' bod, k!n+mu% je p#ístroj p#ipojen

MusicCast Network P#ipojení p#ístroje k!síti MusicCast

MusicCast Surround Stav p#ipravenosti pro funkci MusicCast Surround

MAC Address (Ethernet)
MAC adresa

MAC Address (Wi -Fi)

IP Address IP adresa

Subnet Mask Maska podsít+

Default Gateway IP adresa v'chozí brány

DNS Server (P) IP adresa primárního DNS serveru

DNS Server (S) IP adresa sekundárního DNS serveru

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Volba zp)sobu p$ipojení k!síti (metalické/bezdrátové)
Volba zp&sobu p#ipojení k!síti.

Nabídka Setup
„Network“ > „Network Connection“

Volby

Wired P#ístroj p#ipojte k!síti sí)ov'm kabelem.

Wireless (Wi -Fi) P#ístroj p#ipojte k!síti (Wi -Fi) p#es bezdrátov' router.

Dal'í odkazy
 y „P#ipojení p#ístroje k!síti“ (str.!76)
 y „V'b+r bezdrátového zp&sobu p#ipojení k!síti“ (str.!356)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Automatické nastavení sí,ov+ch parametr) (DHCP)
Parametry sí)ového nastavení (IP adresa, Subnet Mask a!Default Gateway) se automaticky doplní z!DHCP 
serveru.

Nabídka Setup
„Network“ > „IP Address“ > „DHCP“

Nastavení

Off
Nepou%ije se DHCP server.

M&%ete konfigurovat sí)ová nastavení ru"n+.

On
Pou%ije se DHCP server.

Sí)ové nastavení se nakonfiguruje automaticky ze sít+.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)



275

KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Ru%ní nastavení sí,ov+ch parametr)
Parametry sí)ového nastavení (IP adresa, Subnet Mask a!Default Gateway) nastavte ru"n+.

Nabídka Setup
„Network“> „IP Address“

1 Nastavte „DHCP“ na „Off“.

2 Vyberte typ parametru.

3 Nastavte parametr.

4 Stiskn&te ENTER.

5 Dal'í sí,ové parametry nakonfigurujete opakováním krok) 2 a( 4.

6 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)



276

KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Nastavení pou(ití Digital Media Controller
Ur"uje, zda chcete ovlada"i Digital Media Controller (DMC) povolit ovládání reprodukce. Je  -li tato funkce 
povolena, m&%ete reprodukci p#ístroje ovládat z!DMC nacházejícího se ve stejné síti.

Nabídka Setup
„Network“ > „DMC Control“

Nastavení

Disable Neumo%.uje DMC ovlada"&m #ízení reprodukce.

Enable Umo%.uje DMC ovlada"&m #ízení reprodukce.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití funkce Network Standby
Ur"uje, zda lze p#ístroj zapínat z!ostatních sí)ov'ch za#ízení.

Nabídka Setup
„Network“ > „Network Standby“

Nastavení

Off Zaká%e funkci zapínání po síti.

On
Povolí funkci zapínání po síti.

P#ístroj má v+t$í spot#ebu, ne% kdy% je vybráno „Off“.

Auto
Povolí funkci zapínání po síti.

Je  -li polo%ka „Network Connection“ nastavena na „Wired“, p#ístroj se po odpojení 
sí)ového kabelu p#epne do re%imu úspory energie.

POZNÁMKA
 y Pokud nastavíte polo%ku „Network Standby“ na „Off“, funkce „Bluetooth Standby“ bude vypnuta.
 y V!re%imu úspory energie nelze p#ístroj zapnout z!jin'ch za#ízení v!síti ani po op+tovném p#ipojení sí)ového kabelu. 

Zapn+te p#ístroj ru"n+.

Díky pokro"il'm úsporn'm technologiím tento p#ístroj dosahuje v!re%imu Network Standby nízké spot#eby 
energie ve v'$i maximáln+ 1,8 W.

Dal'í odkazy
 y „Volba zp&sobu p#ipojení k!síti (metalické/bezdrátové)“ (str.!268)
 y „Nastavení pou%ití funkce Bluetooth® Standby“!(str.!277)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení sí,ového jména p$ístroje
Editace sí)ového jména (název za#ízení v!síti) zobrazovaného na ostatních sí)ov'ch za#ízeních.

Nabídka Setup
„Network“ > „Network Name“

1 Stiskn&te ENTER.

2 Upravte název.

3 Vyberte „OK“.

4 Stiskn&te tla%ítko SETUP.
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
 y Chcete  -li údaj vymazat, vyberte „CLEAR“.
 y Chcete  -li obnovit v'chozí sí)ov' název, vyberte „RESET“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení spole%ného napájení za$ízení kompatibilních 
s!MusicCast
Ur"uje, zda zapnutí napájení tohoto p#ístroje (master) zp&sobí zapnutí dal$ích za#ízení (slave) v!síti MusicCast.

Nabídka Setup
„Network“ > „MusicCast Link Power Interlock“

Nastavení

Off Vypne propojení napájení za#ízení kompatibilních s!MusicCast.

On Povolí spole"né zapnutí napájení za#ízení kompatibilních s!MusicCast.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Konfigurace nastavení Bluetooth®

Nastavení pou(ití Bluetooth®
Ur"uje, zda se má pou%ívat funkce Bluetooth.

Nabídka Setup
„Bluetooth“ > „Bluetooth“

Nastavení

Off Zaká%e funkci Bluetooth.

On Povolí funkci Bluetooth.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)



281

KONFIGURACE > Konfigurace r&zn'ch funkcí (nabídka Setup)

Ukon%ení spojení mezi za$ízením Bluetooth® a!tímto p$ístrojem
Ukon"uje p#ipojení Bluetooth mezi za#ízením Bluetooth (jako smartphone) a!p#ístrojem. Vyberte „Disconnect“ 
a!stiskem tla"ítka ENTER ukon"ete p#ipojení Bluetooth.

Nabídka Setup
„Bluetooth“ > „Audio Receive“ > „Disconnect“

POZNÁMKA
Toto nastavení není k!dispozici, pokud nejsou p#ipojena za#ízení Bluetooth.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití funkce Bluetooth® Standby
Ur"uje, zda lze p#ístroj zapnout ze za#ízení Bluetooth. Je  -li tato funkce nastavena na „On“, p#ístroj se 
automaticky zapne p#i provedení operace p#ipojení na za#ízení Bluetooth.

Nabídka Setup
„Bluetooth“ > „Audio Receive“ > „Bluetooth Standby“

Nastavení

Off Zaká%e funkci vypínání z!Bluetooth.

On
Povolí funkci vypínání z!Bluetooth.

P#ístroj má v+t$í spot#ebu, ne% kdy% je vybráno „Off“.

POZNÁMKA
Toto nastavení není k!dispozici, je  -li polo%ka „Network Standby“ nastavena na „Off“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití funkce Network Standby“!(str.!272)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Nastavení pou(ití p$enosu zvuku do za$ízení Bluetooth®
Ur"uje, zda se bude p#ená$et zvuk reprodukovan' p#ístrojem do za#ízení Bluetooth (jako jsou reproduktory 
nebo sluchátka).

Nabídka Setup
„Bluetooth“ > „Audio Send“ > „Transmitter“

Nastavení

Off Vypíná funkci p#enosu zvuku po Bluetooth.

On Zapíná funkci p#enosu zvuku po Bluetooth.

Dal'í odkazy
 y „P#ipojení p#ístroje k!za#ízení Bluetooth®, které p#ijímá zvuk”!(str.!279)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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P$ipojení p$ístroje k!za$ízení Bluetooth®, které p$ijímá zvuk
Vytvá#í p#ipojení mezi p#ístrojem a!za#ízeními Bluetooth (jako reproduktory a!sluchátka), která p#ijímají zvuk 
vysílan' p#ístrojem po nastavení polo%ky „Transmitter“ na „On“ v!nabídce „Setup“.

Nabídka Setup
„Bluetooth“ > „Audio Send“ > „Device Search“

1 Potvr2te zprávu a!stiskn&te tla%ítko ENTER.

2 Vyberte seznam.

3 Vyberte reproduktory/sluchátka Bluetooth pro spojení s!p$ístrojem.

4 Stiskn&te tla%ítko ENTER.
Po skon"ení procesu p#ipojení se zobrazí „Completed“.

5 Stiskn&te tla%ítko ENTER.
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
 y Pokud se po%adované za#ízení Bluetooth nezobrazí v!seznamu, nastavte za#ízení Bluetooth do re%imu párování a!prove2te 

operaci „Device Search“ znovu.
 y Chcete  -li zru$it spojení Bluetooth, prove2te odpojení sluchátek/reproduktor& Bluetooth.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení pou%ití p#enosu zvuku do za#ízení Bluetooth®“!(str.!278)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Konfigurace nastavení jazyka

Nastavení jazyka nabídky
Volí jazyk nabídek jako Setup.

Nabídka Setup
„Language“

Nastavení

English Angli"tina

Japon$tina

Français Francouz$tina

Deutsch N+m"ina

Español (pan+l$tina

3455678 Ru$tina

Italiano Ital$tina

*ín$tina

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
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Konfigurace nastavení p$ístroje z!%elního panelu 
p$ístroje (nabídka Front Display)

Základní obsluha nabídky Front Display
K!ovládání nabídky „ Front Display “ pou%ijte následující základní postup. Nabídku na displeji "elního panelu 
obsluhujte prvky panelu.

1 Dotkn&te se MENU (CONNECT) na %elním panelu.

2 Vyberte polo(ku pomocí SELECT/ENTER.

Vyberte

Potvr2te

3 Vyberte nastavení.

4 Dotkn&te se MENU (CONNECT).
Pot#ebná nastavení jsou tímto dokon"ena.

POZNÁMKA
V!nabídce „Front Display“ m&%ete dotykem RETURN na "elním panelu zru$it operaci nebo zobrazit p#edchozí nabídku.

Dal'í odkazy
„V'chozí nastavení nabídky Front Display“ (str.!384)
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Polo(ky nabídky Front Display
Systémová nastavení p#ístroje nakonfigurujte pomocí následující tabulky.

Polo(ka Strana

Dimmer str.!283

Zone Power str.!284

Settings

Function Lock
Volume Knob Lock str.!285

Input Selector Lock str.!286

Scene Key Lock str.!287

Touch Sound str.!288

Remote Sensor str.!289

Remote ID str.!290

Information Skip str.!291

Initialization str.!292

Backup/Restore str.!293

Firmware Update str.!295

Retail Demo Mode str.!296
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Nastavení jasu displeje %elního panelu
Nastavuje jas následujících polo%ek "elního panelu. Vy$$í hodnota znamená jasn+j$í displej.

 y Displej "elního panelu
 y Indikátory (ZONE, PURE DIRECT)

Nabídka Setup
„Function“ > „User Interface“ > „Display Settings“ > „Dimmer“

Nabídka Front Display
„Dimmer“

Rozsah nastavení
-5 a% 0

POZNÁMKA
 y P#i volb+ „-5“ se displej zcela vypne. V'chozím nastavením je „-2“.
 y Pokud nastavíte polo%ku „Dimmer“ na „-5“, displej "elního panelu se po opu$t+ní nabídky vypne.
 y I!kdy% je polo%ka „Dimmer“ nastavena na „-5“, krátké zprávy a!nabídka displeje "elního panelu se budou zobrazovat 

s!jasem „-4“.
 y Po nastavení polo%ky „Dimmer“ na hodnotu „-5“ není mo%né poznat, %e je napájení p#ístroje zapnuté. Nezapome.te jej 

vypnout. Doporu"ujeme nastavit polo%ku „Auto Power Standby“ nabídky „Setup“ na jinou hodnotu ne% „Off“.
 y Je  -li polo%ka „ECO Mode“ nastavena na „On“, m&%e b't displej tmav$í ne% nastaven' jas.
 y Nastavení polo%ky „Dimmer“ v!nabídce „Setup“ je provázáno s!polo%kou „Dimmer“ v!nabídce „Front Display“.
 y Polo%ku „Dimmer“ m&%ete nastavovat i!pomocí barevn'ch tla"ítek ovlada"e, jestli%e je polo%ka „Remote Color Key“ 

v!nabídce „Setup“ nastavena na „Display Control“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení funkcí barevn'ch tla"ítek na ovlada"i“!(str.!258)
 y „Nastavení doby do automatického vypnutí do re%imu standby“ (str.!260)
 y „Nastavení pou%ití re%imu eco“ (str.!261)
 y „Základní obsluha nabídky Setup“ (str.!177)
 y „Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Nastavení napájení ka(dé zóny mezi vypnuto a!zapnuto
P#epn+te napájení ka%dé zóny mezi vypnuto a!zapnuto (standby).

Nabídka Front Display
„Zone Power“ > (zóna)

Nastavení

Off Vypne zónu.

On Zapne zónu.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Nastavení pou(ití ovlada%e hlasitosti na %elním panelu
Tuto funkci je mo%né pou%ít po aktualizaci firmware.
Ur"uje, zda bude mo%no ovládat hlasitost z!"elního panelu. Ovládání hlasitosti na p#ístroji m&%ete zakázat, 
aby se zabránilo náhodnému nastavení vysoké hlasitosti, nap#.!dít+tem.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Function Lock“ > „Volume Knob Lock“

Nastavení

Off Povoluje ovládání hlasitosti na p#ístroji.

On Zakazuje ovládání hlasitosti na p#ístroji.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Nastavení pou(ití voli%e vstup) na %elním panelu
Tuto funkci je mo%né pou%ít po aktualizaci firmware.
Ur"uje, zda bude mo%né pou%ít SELECT/ENTER na "elním panelu jako p#epína"e vstup&.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Function Lock“ > „ Input Selector Lock“

Nastavení

Off Povoluje p#epínání vstup& pomocí SELECT/ ENTER na p#ístroji.

On Zakazuje p#epínání vstup& pomocí SELECT/ ENTER na p#ístroji.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Nastavení pou(ití tla%ítka scén na %elním panelu
Tuto funkci je mo%né pou%ít po aktualizaci firmware.
Ur"uje, zda bude mo%no volit scény tla"ítky SCENE (4 "ísla) z!"elního panelu.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Function Lock“ > „Scene Key Lock“

Nastavení

Off Povoluje pou%ití SCENE na p#ístroji.

On Zakazuje pou%ití SCENE na p#ístroji.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Nastavení pou(ití zvuku operací
Volba zvukového potvrzení dotykového ovládání displeje "elního panelu.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Touch Sound“

Nastavení

Off Zvuk operací je vypnut'.

On Zvuk operací se oz'vá.

POZNÁMKA
Toto nastavení je provázáno s!polo%kou „Touch Sound“ nabídky „Setup“.

Dal'í odkazy
 y „Nastavení zvuku operací“ (str.!257)
 y „Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Nastavení pou(ití dálkového ovlada%e
Ur"uje, zda bude mo%no pou%ít sníma" dálkového ovládání na "elním panelu.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Remote Sensor“

Nastavení

Off Senzor dálkového ovládání je vypnut'.

On Senzor dálkového ovládání je zapnut'.

POZNÁMKA
 y Kdy% je sníma" dálkového ovládání vypnut', nem&%ete p#ístroj ovládat pomocí dálkového ovlada"e. Obvykle je funkce 

nastavena na „On“.
 y Pokud je sníma" vypnut' a!pokusíte se pou%ít ovlada", na displeji "elního panelu se zobrazí „Remote Sensor Off“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Volba ID dálkového ovládání
Nastavuje ID dálkového ovládání p#ístroje tak, aby odpovídalo ID dálkového ovlada"e. Pou%íváte  -li více AV 
receiver& Yamaha, m&%ete pro ka%d' dálkov' ovlada" nastavit unikátní ID pro jemu odpovídající receiver.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Remote ID“

Nastavení
ID1, ID2

Zm&na ID dálkového ovládání pro dálkov+ ovlada%
 y Chcete  -li vybrat ID1, podr%te sou"asn+ na 5!sekund levou $ipku a!tla"ítko SCENE 1.
 y Chcete  -li vybrat ID2, podr%te sou"asn+ na 5!sekund levou $ipku a!tla"ítko SCENE 2.

POZNÁMKA
Pokud ID ovlada"e a!p#ístroje nesouhlasí a!pokusíte se ovlada" pou%ít, na displeji "elního panelu se zobrazí „RemID Mi-
smatch“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Volba p$esko%ení informací p$i pou(ití SELECT/ENTER
Ur"uje informa"ní polo%ky, které budou p#esko"eny p#i pou%ití ovlada"e SELECT/ENTER na "elním panelu. 
V'b+r informace m&%ete urychlit pomocí této funkce, nebo) nepot#ebné informace budou p#esko"eny.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Information Skip“ > (informa"ní polo%ka)

Nastavení

Off Zvolená informace není p#esko"en.

On P#esko"í zvolené Informace.

POZNÁMKA
Pokud nastavíte tuto funkci pro v$echny informace na „On”, první polo%ky (v'chozí) se zobrazí na displeji.

Dal'í odkazy
 y „Volba informací o!vstupu zobrazen'ch na displeji "elního panelu“ (str.!27)
 y „Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Obnovení v+chozích nastavení
Obnovení v'chozích nastavení p#ístroje (inicializace).

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Initialization“

Volby

All Initialization Obnovení v'chozích nastavení p#ístroje.

Network Initialization Obnovení v'chozí konfigurace nastavení sít+.

1 Vyberte „All Initialization“ nebo „Network Initialization“.

2 Vyberte „Execute“.
Na displeji "elního panelu se zobrazí %ádost o!nové potvrzení.

3 Vyberte „Execute“.
P#i nastavení „All Initialization“ se p#ístroj po n+kolika sekundách automaticky restartuje.
P#i volb+ „Network Initialization“ se po skon"ení inicializace nastavení zobrazí „Complete“.

POZNÁMKA
Nastavení m&%ete zm+nit na v'chozí rovn+% polo%kou „Initialization“ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Ulo(ení a!vyvolání v'ech nastavení
Nastavení p#ístroje m&%ete ulo%it na USB pam+) a!z!ní op+t obnovit do p#ístroje. P#ipravte si USB pam+) 
s!formátem FAT16 nebo FAT32.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Backup/Restore“

Volby

Backup Zálohuje ve$kerá nastavení na USB pam+).

Restore Obnoví v$echny polo%ky z!p#edem ulo%ené zálohy.

 � Jak provést zálohu „Backup“

1 P$ipojte USB pam&, do USB portu na %elním panelu p$ístroje.

2 Vyberte „ Backup “.

3 Vyberte „Execute“.
Na displeji "elního panelu se objeví „Executing“. Na obrazovce TV se zobrazí „Backup Executing“.
Po dokon"ení procesu se zobrazí „Complete“ (na TV „Backup Complete“).

Pokud se na displeji zobrazí „Error“ (na TV „ Backup Failed“), zkontrolujte následující okolnosti a!spus)te proces
znovu.

 y P#i ulo%ení souboru není mo%né p#epsat p#edchozí soubor. Pokud ukládáte nastavení opakovan+, p#esu.te 
soubor do jiné slo%ky.

 y Soubor se ukládá pod názvem „MC_backup_(model name).dat“ do ko#enového adresá#e USB pam+ti.

POZNÁMKA
 y B+hem procesu zálohování p#ístroj nevypínejte. Nastavení by se nemusela obnovit korektn+.
 y U%ivatelské informace (hesla, ú"ty) se neukládají.
 y K!zálohování m&%ete pou%ít rovn+% polo%ku „ Backup/Restore “ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)

 � Jak provést obnovení „ Restore “

1 P$ipojte USB pam&, do USB portu na %elním panelu p$ístroje.

2 Vyberte „Restore“.
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3 Vyberte „Execute“.
Na displeji "elního panelu se objeví „Executing“. Na obrazovce TV se zobrazí „ Restore Executing“.
Po dokon"ení procesu se zobrazí „Complete“ (na TV Restore Complete“). P#ístroj se po n+kolika sekundách 
automaticky restartuje.

Pokud se na displeji zobrazí „Error“ (na TV „ Restore Failed“), zkontrolujte následující okolnosti a!spus)te proces 
znovu.

 y Ov+#te, zda je správn' soubor ulo%en v!ko#enovém adresá#i USB pam+ti.

POZNÁMKA
 y Polo%ka „Restore“ je k!dispozici po ulo%ení v$ech nastavení.
 y B+hem procesu obnovení p#ístroj nevypínejte. Nastavení by se nemusela obnovit korektn+.
 y K!obnovení v$ech nastavení m&%ete pou%ít rovn+% polo%ku „Backup/Restore“ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Aktualizace firmwaru
Aktualizuje firmware na novou verzi, která p#iná$í nové nebo vylep$uje stávající funkce p#ístroje.
Nejnov+j$í firmware lze stáhnout z!na$ich webov'ch stránek. Podrobnosti viz!informace doprovázející 
aktualiza"ní balí"ky.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Firmware Update“

Nastavení

Network Update Aktualizace firmware prost#ednictvím sít+.

USB Update Aktualizace firmware pomocí pam+ti USB flash.

POZNÁMKA
 y Pokud ji% probíhá p#íprava aktualizace firmware, v!polo%ce „Network Update“ se zobrazí „---“ a!není mo%né aktualizovat 

firmware. Je  -li k!dispozici nová verze firmware, vyberte „Execute“ a!firmware aktualizujte.
 y Neprovád+jte tuto proceduru, pokud není aktualizace firmware nezbytná. P#ed aktualizací firmware si nezapome.te 

p#e"íst informace p#ipojené k!aktualiza"nímu souboru.
 y K!zálohování m&%ete pou%ít rovn+% polo%ku „Firmware Update“ v!nabídce „Setup“.

Dal'í odkazy
 y „Aktualizace firmware“ (str.!297)
 y „Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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Nastavení pou(ití Retail Demo Mode
Tuto funkci je mo%né pou%ít po aktualizaci firmware.
Ur"uje, zda bude mo%né pou%ít p#edvád+cí re%im Retail Demo Mode na displeji. V!re%imu Retail Demo Mode 
se na displeji zobrazují funkce p#ístroje a!QR kód. Po naskenování QR kódu pomocí smartphone si m&%ete 
p#e"íst úvodní stránku o!p#ístroji.

Nabídka Front Display
„Settings“ > „Retail Demo Mode“

Nastavení

Off Vypne Retail Demo Mode.

On Zapne Retail Demo Mode.

POZNÁMKA
 y V!re%imu Retail Demo Mode nelze na displeji zobrazit jiné informace ne% p#edvád+cí. Informace jako aktuální vstup, jeho 

název, hlasitost a!dal$í informace se nezobrazují.
 y I!v!Retail Demo Mode se nicmén+ zobrazují krátké zprávy.

Dal'í odkazy
„Základní obsluha nabídky Front Display“ (str.!281)
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AKTUALIZACE
Aktualizace firmware p$ístroje

Aktualizace firmware
Podle pot#eby m&%e b't vydána nová verze firmware, která p#iná$í nové nebo vylep$uje stávající funkce 
p#ístroje. Podrobnosti naleznete na stránkách Yamaha. Firmware p#ístroje je mo%né aktualizovat po síti nebo 
pomocí pam+ti USB.

 � Je  -li p$ístroj p$ipojen k!internetu
Pokud je k!dispozici aktualizace firmware, bude na displeji "elního panelu svítit indikátor aktualizace 
firmware.

Indikátor

POZNÁMKA
 y Indikátor aktualizace firmware nemusí svítit ani v!p#ípad+, %e je nová verze firmware k!dispozici.
 y Pokud je p#ipojení k!Internetu pomalé nebo je p#ístroj p#ipojen k!bezdrátové síti, nemusíte informaci o!nové verzi obdr%et, 

závisí to na podmínkách v!síti. V!takovém p#ípad+ aktualizujte firmware pomocí USB pam+ti.

Dal'í odkazy
 y „Aktualizace firmware prost#ednictvím sít+“ (str.!298)
 y „Aktualizace firmware pomocí pam+ti USB flash“ (str.!300)
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Aktualizace firmware prost$ednictvím sít&
Je  -li p#ístroj p#ipojen k!internetu a!je k!dispozici aktualizace firmware, po stisknutí tla"ítka SETUP se zobrazí 
následující zpráva.

M&%ete zm+nit jazyk.

Zprávu potvr2te a!spus)te aktualizaci po síti.

UPOZORN/NÍ
 y B+hem aktualizace firmware p#ístroj neovládejte a!neodpojujte sí)ov' kabel ani napájecí p#ívod. Pokud dojde 

k!p#eru$ení aktualizace, p#ístroj z&stane pravd+podobn+ nefunk"ní. V!tom p#ípad+ se obra)te na nejbli%$ího prodejce 
nebo servisní centrum Yamaha s!%ádostí o!opravu.

1 P$e%t&te si popis na obrazovce a!stiskn&te 'ipku dol).
Objeví se následující obrazovka.

2 Stiskn&te ENTER.
Z!obrazovky zmizí nabídka a!aktualizace firmware se spustí.

3 Pokud se na %elním displeji zobrazí zpráva „UPDATE SUCCESS PLEASE POWER 
OFF!“, stiskn&te  na %elním panelu.

Aktualizace firmware je dokon"ena.

POZNÁMKA
 y Aktualizace firmware trvá nejmén+ 20!minut.
 y Pokud je p#ipojení k!Internetu pomalé nebo je p#ístroj p#ipojen k!bezdrátové síti, nemusíte informaci o!nové verzi obdr%et, 

závisí to na podmínkách v!síti. V!takovém p#ípad+ aktualizujte firmware pomocí USB pam+ti.

 � Aktualizace firmware po vypnutí
M&%ete spustit odlo%enou aktualizaci, kdy se p#ístroj aktualizuje po vypnutí.
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Postupujte p#itom takto.

1 V!p$edchozím kroku 2 netiskn&te tla%ítko ENTER, n+br( 'ipku dol).

2 Dal'í obrazovku potvr2te stiskem ENTER.
Aktualizace firmware je odlo%ena.

P#i odlo%ené aktualizaci se po vypnutí p#ístroje na displeji "elního panelu zobrazí %ádost o!potvrzení 
aktualizace firmware.
Stiskem tla"ítka ENTER na "elním panelu nebo na dálkovém ovlada"i spus)te aktualizaci firmware. Po 
dokon"ení aktualizace firmware se p#ístroj automaticky vypne.

POZNÁMKA
 y Pokud zprávu na displeji do dvou minut nepotvrdíte, p#ístroj se automaticky vypne a!aktualizace firmware neprob+hne.
 y Aktualizaci firmware m&%ete zru$it stiskem tla"ítka RETURN na "elním panelu nebo na dálkovém ovlada"i, p#ístroj se 

pouze vypne.
 y P#ístroj se rovn+% pouze vypne bez aktualizace firmware, pokud jej vypnete pomocí aplikace MusicCast CONTROLLER.

Dal'í odkazy
„Aktualizace firmware“ (str.!297)
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Aktualizace firmware pomocí pam&ti USB flash
Pokud p#ístroj není p#ipojen k!internetu nebo je p#ipojení pomalé, prove2te aktualizaci firmware pomocí 
pam+ti USB.
Podrobnosti ke sta%ení firmware naleznete na stránkách Yamaha.

UPOZORN/NÍ
 y B+hem aktualizace firmware p#ístroj neovládejte a!neodpojujte sí)ov' kabel ani napájecí p#ívod. Pokud dojde 

k!p#eru$ení aktualizace, p#ístroj z&stane pravd+podobn+ nefunk"ní. V!tom p#ípad+ se obra)te na nejbli%$ího prodejce 
nebo servisní centrum Yamaha s!%ádostí o!opravu.

Dal'í odkazy
 y „Aktualizace firmware prost#ednictvím sít+“ (str.!298)
 y „Aktualizace firmware“ (str.!297)
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ODSTRA.OVÁNÍ POTÍ#Í
Pokud se objeví potí(e

Dojde  -li k!potí(ím, zkontrolujte toto:
Pokud p#ístroj nepracuje správn+, ujist+te se o!následujícím.

 y Napájecí p#ívody tohoto p#ístroje, TV a!p#ehráva"& (nap#.!BD/DVD p#ehráva"e) jsou #ádn+ zapojeny do 
sí)ov'ch zásuvek.

 y P#ístroj, subwoofer, TV a!p#ehráva"e (nap#.!BD/DVD p#ehráva"e) jsou zapnuté.
 y Koncovky v$ech kabel& jsou pevn+ p#ipojeny ke konektor&m na jednotliv'ch za#ízeních.
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Napájení, systém a!dálkov+ ovlada%

Nezapne se napájení
 z Ochrann+ obvod se aktivoval t$ikrát po sob&.

Pokud indikátor pohotovostního re%imu na p#ístroji bliká p#i pokusu o!zapnutí p#ístroje, bylo zapnutí 
z!bezpe"nostních d&vod& znemo%n+no. Obra)te se na nejbli%$ího prodejce Yamaha nebo servisní 
st#edisko s!%ádostí o!opravu.
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Nezapne se napájení p$i zapnutí propojeného TV
 z Funkce HDMI Control na p$ístroji není povolena.

Pokud nepracuje ani synchronní vypnutí s!TV, zkontrolujte nastavení funkce HDMI Control v!p#ístroji. 
Pro podrobnosti viz:

 – „Nastavení pou%ití HDMI Control“!(str.!201)

 z HDMI Control není povoleno na TV.
Pokud nepracuje pouze synchronní zapnutí s!TV, zkontrolujte nastavení v!TV. Pro podrobnosti 
viz!p#íru"ku televizoru; nastavte funkci HDMI Control v!TV.

 z Po v+padku sít& není nadále zapínání synchronizováno.
Odpojte kabely HDMI a!napájecí p#ívody, vy"kejte p+t minut a!pak zapojte nejprve p#ehráva"e, pak 
p#ístroj a!nakonec TV. Zkontrolujte, zda se synchronizace obnovila.
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Nevypne se napájení
 z Interní mikroprocesor se zablokoval vinou externího elektrického p$ep&tí (zp)sobeného 

nap$íklad bleskem nebo v+bojem statické elekt$iny) nebo v+kyvem v!napájecím nap&tí.
Podr%te alespo. na 15 vte#in tla"ítko  (napájení) na "elním panelu. Provede se restart p#ístroje. Pokud 
potí%e trvají, odpojte napájecí p#ívod ze sí)ové zásuvky a!poté jej znovu p#ipojte.
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Ne%ekan& se vypne napájení (pohotovostní re(im)
 z P$i zapnutí p$ístroje byly zkratovány reproduktorové kabely.

Pevn+ zakru)te holé vodi"e reproduktorov'ch kabel& a!znovu je p#ipojte k!p#ístroji a!reproduktor&m. 
Pro podrobnosti viz!následující:

 – „P#ipojení reproduktoru“ (str.!65)
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P$ístroj p$ejde automaticky do pohotovostního re(imu
 z Byl v!%innosti %asova% do vypnutí.

P#ístroj zapn+te a!spus)te reprodukci znovu.

 z Po specifikované dob& ne%innosti se aktivovala funkce automatického vypnutí do 
pohotovostního re(imu.

Pokud chcete automatick' p#echod do pohotovostního re%imu vypnout, nastavte polo%ku „Auto Power 
Standby“ v!nabídce „Setup“ na „Off“. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení doby do automatického vypnutí do re%imu standby“ (str.!260)

 z Impedance reproduktor) je nastavena nesprávn&.
Nastavte impedanci tak, aby odpovídala va$im reproduktor&m. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Zm+na nastavení impedance reproduktor&“ (str.!199)

 z Ochrann+ obvod se aktivoval z!d)vodu zkratu.
Pevn+ zakru)te holé vodi"e reproduktorov'ch kabel& a!znovu je p#ipojte k!p#ístroji a!reproduktor&m. 
Pro podrobnosti viz!následující:

 – „P#ipojení reproduktoru“ (str.!65)

 z Ochrann+ obvod se aktivoval z!d)vodu p$íli' vysoké hlasitosti.
Sni%te hlasitost. Pokud je polo%ka „ECO Mode“ v!nabídce „Setup“ nastavena na „On“, nastavte ji na „Off“. 
Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití re%imu eco“ (str.!261)
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P$ístroj nereaguje
 z Interní mikroprocesor se zablokoval vinou externího elektrického p$ep&tí (zp)sobeného 

nap$íklad bleskem nebo v+bojem statické elekt$iny) nebo v+kyvem v!napájecím nap&tí.
Podr%te alespo. na 15 vte#in tla"ítko  (napájení) na "elním panelu. Provede se restart p#ístroje. Pokud 
potí%e trvají, odpojte napájecí p#ívod ze sí)ové zásuvky a!poté jej znovu p#ipojte.

 z Ovládání hlasitosti z!%elního panelu je vypnuté.
Nastavte polo%ku „Volume Knob Lock“ v!nabídce „Front Display“ na „Off“. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití ovlada"e hlasitosti na "elním panelu“ (str.!285)

 z Ovládání prvku SELECT/ENTER na %elním panelu je vypnuté.
Nastavte polo%ku „Input Selector Lock“ v!nabídce „Front Display“ na „Off“. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití voli"e vstup& na "elním panelu“ (str.!286)

 z Ovládání tla%ítek SCENE na %elním panelu je vypnuté.
Nastavte polo%ku „Scene Key Lock“ v!nabídce „Front Display“ na „Off“. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití tla"ítka scén na "elním panelu“ (str.!287)
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P$ístroj nelze ovládat pomocí dálkového ovlada%e
 z P$ístroj je mimo dosah ovlada%e.

Ovlada" pou%ívejte v!ú"inném dosahu. Pro podrobnosti viz!následující:
 – „Pracovní dosah dálkového ovlada"e“ (str.!13)

 z Baterie jsou slabé.
Vym+.te baterie za nové.

 z Sníma% dálkového ovládání na p$ístroji je vystaven p$ímému slunci nebo silnému zdroji sv&tla.
Upravte úhel osv+tlení nebo p#emíst+te p#ístroj.

 z Funkce sníma%e dálkového ovládání na p$ístroji je vypnuta.
Zapn+te senzor dálkového ovládání na p#ístroji. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití dálkového ovlada"e“ (str.!289)

 z ID dálkového ovládání na p$ístroji a!na dálkovém ovláda%i nejsou shodné.
Sla2te ID p#ístroje a!dálkového ovláda"e. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Volba ID dálkového ovládání“ (str.!290)

 z Ovlada% je nastaven na jinou zónu.
P#epn+te dálkov' ovlada" do p#íslu$né zóny. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Názvy prvk& a!funkce dálkového ovlada"e“ (str.!32)
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Není mo(né zvolit po(adovan+ zdroj ani po stisknutí tla%ítka 
„INPUT“

 z Je nastavena funkce p$esko%ení n&kterého vstupu.
Nastavte polo%ku „Input Skip“ v!nabídce „Setup“ na „Off“ Pro podrobnosti viz!následující:.

 – „Nastavení p#esko"ení vstupního zdroje p#i volb+ tla"ítkem INPUT“ (str.!246)
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Za$ízení p$ipojené kabelem HDMI nelze ovládat pomocí 
barevn+ch tla%ítek -ERVENÉ/ZELENÉ/#LUTÉ/MODRÉ na ovlada%i.

 z Za$ízení p$ipojené k!p$ístroj p$es HDMI nepodporuje ovládání pomocí barevn+ch tla%ítek 
-ERVENÉ/ZELENÉ/#LUTÉ/MODRÉ.

Pou%ijte za#ízení podporující barevná tla"ítka *ERVENÉ/ZELENÉ/-LUTÉ/MODRÉ.

 z Nastavení tla%ítek -ERVENÉ/ZELENÉ/#LUTÉ/MODRÉ na ovlada%i bylo zm&n&no.
Nastavte polo%ku „Color Key“ v!nabídce „Setup“ na „Default“ Pro podrobnosti viz!následující:.

 – „Nastavení funkcí barevn'ch tla"ítek na ovlada"i“!(str.!258)
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Displej %elního panelu je vypnut
 z Jas displeje %elního panelu je nastaven na vypnuto.

Nastavte polo%ku „Dimmer“ v!nabídce „Front Display“ nebo „Setup“ na jinou hodnotu ne% „ -5 “. Pro 
podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení jasu displeje "elního panelu“ (str.!253)
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Potí(e se zvukem

#ádn+ zvuk
 z Je vybrán jin+ vstupní zdroj.

Pomocí tla"ítek volby vstupu vyberte odpovídající vstupní zdroj. Pro podrobnosti viz!následující:
 – „Základní postupy p#i reprodukci videa a!hudby“ (str.!118)

 z Na vstupu je signál, kter+ není p$ístroj schopen reprodukovat.
N+které formáty digitálního zvuku nelze na tomto p#ístroji p#ehrát. Ujist+te se, %e se jedná 
o!podporované formáty. Pro podrobnosti o!podporovan'ch formátech, zvukov'ch formátech HDMI 
a!dekódovacích formátech viz!následující:

 – „Podporované formáty soubor&“ (str.!368)
 – „Technická data“ (str.!371)

 z Napájení zóny není zapnuto.
P#esu.te p#epína" zón a!pak stiskn+te tla"ítko  (napájení); zóna se zapne. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 – „Základní postup v!zón+“ (str.!153)

 z Je vadn+ kabel propojují tento p$ístroj a!p$ehráva%.
Pokud je zapojení provedeno správn+, vym+.te kabel.
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Nelze zv+'it hlasitost
 z Je nastaven limit maximální hlasitosti.

Pro nastavení maximální hlasitosti pou%ijte polo%ku „Max Volume“ v!nabídce „Setup“. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 – „Nastavení omezení hlasitosti“ (str.!226)

 z Není zapnuté n&které ze za$ízení p$ipojen+ch k!v+stupním svorkám tohoto p$ístroje.
Zapn+te v$echna za#ízení p#ipojená k!v'stupním svorkám p#ístroje.
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Z!ur%itého reproduktoru nevychází (ádn+ zvuk
 z P$ehrávan+ zdroj neobsahuje signál pro dan+ kanál.

Pro kontrolu zobrazte informace o!aktuálním audio signálu na TV. Pro podrobnosti viz!následující:
 – „Kontrola informace o!audio signálech“ (str.!167)

 z Aktuáln& vybran+ zvukov+ program/dekodér tento reproduktor nepou(ívá.
Pro kontrolu pou%ijte „Test Tone“ v!nabídce „Setup“. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „V'stup zku$ebního zvuku“ (str.!200)

 z Je zakázán zvukov+ v+stup z!reproduktoru.
Prove2te YPAO nebo pou%ijte polo%ku „Configuration“ v!nabídce „Setup“ a!zm+.te nastavení 
reproduktor&. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Postup konfigurace reproduktor&“!(str.!89)
 – „Nastavení pou%ití subwooferu“ (str.!189)
 – „Nastavení pou%ití reproduktor& a!jejich velikosti“ (str.!190)

 z Hlasitost reproduktoru je nastavena na p$íli' nízkou úrove1.
Prove2te YPAO nebo pou%ijte polo%ku „Level“ v!nabídce „Setup“ a!zm+.te hlasitost reproduktoru. Pro 
podrobnosti viz!následující:

 – „Postup konfigurace reproduktor&“!(str.!89)
 – „Nastavení hlasitosti ka%dého reproduktoru“ (str.!197)

 z Je vadn+ reproduktorov+ kabel propojují p$ístroj a!reproduktor.
Zkontrolujte svorky SPEAKERS na p#ístroji a!svorky reproduktorové soustavy. Pokud je zapojení 
provedeno správn+, vym+.te reproduktorov' kabel.

 z Reproduktor je vadn+.
Ov+#te v'm+nou za jin' reproduktor. Pokud problém p#etrvá i!s!jin'm reproduktorem, m&%e b't vadn' 
p#ístroj.
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Ze subwooferu nevychází (ádn+ zvuk
 z P$ehrávan+ zdroj neobsahuje LFE signály nebo signály nízk+ch kmito%t).

Pro kontrolu nastavte polo%ku „Extra Bass“ v!nabídce „Setup“ na „On“, aby nízkofrekven"ní slo%ky 
p#edního kanálu vystupovaly ze subwooferu. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití Extra Bass“!(str.!194)

 z Je zakázán v+stup subwooferu.
Prove2te YPAO nebo nastavte polo%ku „ Subwoofer “ v!nabídce „Setup“ na „Use“. Pro podrobnosti 
viz!následující:.

 – „Postup konfigurace reproduktor&“!(str.!89)
 – „Nastavení pou%ití subwooferu“ (str.!189)

 z Hlasitost subwooferu je nastavena na p$íli' nízkou úrove1.
Nastavte hlasitost na subwooferu.

 z Subwoofer byl vypnut funkcí automatického vypínání.
Deaktivujte funkci automatického vypínání subwooferu nebo nastavte úrove. její citlivosti.
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#ádn+ zvuk z!p$ehráva%e p$ipojeného k!p$ístroji pomocí HDMI
 z TV nepodporuje ochranu HDCP (High -bandwidth Digital Content Protection).

,i2te se instrukcemi v!p#íru"ce televizoru a!zkontrolujte specifikace televizoru.

 z Po%et za$ízení p$ipojen+ch ke konektoru HDMI OUT p$ekro%il limit.
Odpojte n+které z!HDMI za#ízení.
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#ádn+ zvuk ze za$ízení p$i pou(ití funkce HDMI Control
 z Televizor je nastaven tak, aby zvuk reprodukoval pomocí reproduktor) televizoru.

Zm+.te nastavení audio v'stupu televizoru tak, aby byl zvuk p#ivád+n na reproduktory p#ipojené 
k!tomuto p#ístroji.

 z Je vybrán vstupní zdroj TV audio.
Pomocí tla"ítek volby vstupu vyberte odpovídající vstupní zdroj.
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#ádn+ zvuk z!televizoru p$i pou(ití funkce HDMI Control
 z Televizor je nastaven tak, aby zvuk reprodukoval pomocí reproduktor) televizoru.

Zm+.te nastavení audio v'stupu va$eho televizoru tak, aby byl zvuk p#ivád+n na reproduktory 
p#ipojené k!tomuto p#ístroji.

 z Televizor není kompatibilní s!eARC/ARC a!je k!p$ístroji p$ipojen pouze HDMI kabelem.
Pro p#ipojení zvuku pou%ijte digitální optick' kabel. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „P#ipojení HDMI k!TV“!(str.!68)

 z Je  -li TV p$ipojen k!p$ístroji audio kabelem, zvukov+ vstup TV nereflektuje toto p$ipojení.
Pomocí polo%ky „TV Audio Input“ v!nabídce „Setup“ vyberte správn' vstupní audio konektor. Pro 
podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení audio vstupu pro zvuk z!TV“ (str.!247)

 z Pokud se pokou'íte pou(ít funkce eARC/ARC, je na p$ístroji nebo na TV zakázána.
Nastavte polo%ku „ARC“ v!nabídce „Setup“ na „On“ a!povolte funkci eARC/ARC na televizoru. Pro 
podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití ARC“!(str.!207)

 z Pokou'íte se pou(ít eARC/ARC, ale kabel HDMI není p$ipojen do konektoru HDMI 
kompatibilního s!eARC/ARC na TV.

Zapojte kabel HDMI do konektoru HDMI kompatibilního s!eARC/ARC (konektor HDMI je ozna"en 
„ARC“) na TV. N+které konektory HDMI na TV nejsou kompatibilní s!funkcí eARC/ARC. Pro podrobnosti 
viz!p#íru"ku TV.
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P$i volb& vstupu „TV“ na p$ístroji je reprodukován zvuk z!jiného 
za$ízení p$ipojeného k!p$ístroji.

 z Nepou(ívá se funkce eARC/ARC.
Pokud není aktivní funkce eARC/ARC, reprodukuje se zvuk ze vstupu ur"eného v!nastavení „TV Audio 
Input“ nabídky „Setup“. Nejedná se o!závadu.
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P$i multikanálovém zvuku fungují pouze p$ední reproduktory
 z Aktuáln& zvolen+ zvukov+ program je „2ch Stereo“.

Vyberte jin' zvukov' program ne% „2ch Stereo“. Pro podrobnosti viz!následující:
 – „Poslech efektu zvukov'ch polí optimalizovan'ch podle obsahu“ (str.!103)
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Je sly'et 'um nebo brum
 z Receiver je p$íli' blízko ostatním digitálním nebo rádiov+m za$ízením.

Posu.te p#ístroj do v+t$í vzdálenosti od takov'chto za#ízení.

 z Je vadn+ kabel propojují tento p$ístroj a!p$ehráva%.
Pokud je zapojení provedeno správn+, vym+.te kabel.
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Zkreslen+ zvuk
 z Není zapnuté n&které ze za$ízení (externí zesilova%) p$ipojen+ch k!v+stupním konektor)m 

audio tohoto p$ístroje.
Zapn+te v$echna za#ízení p#ipojená k!v'stupním konektor&m p#ístroje.

 z Hlasitost p$ístroje je p$íli' vysoká.
Sni%te hlasitost. Pokud je polo%ka „ECO Mode“ v!nabídce „Setup“ nastavena na „On“, nastavte ji na „Off“. 
Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití re%imu eco“ (str.!261)
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Potí(e s!videem

#ádn+ obraz.
 z Na p$ístroji je zvolen jin+ vstupní zdroj.

Pomocí tla"ítek volby vstupu vyberte odpovídající vstupní zdroj.

 z Na TV je zvolen jin+ vstupní zdroj.
P#epn+te vstup TV na zobrazení video signálu z!tohoto p#ístroje.

 z Videosignál vystupující z!p$ístroje není televizorem podporován.
Zkontrolujte nastavení video v'stupu p#ehráva"e. Informace o!videosignálech podporovan'ch 
televizorem najdete v!p#íru"ce va$eho televizoru.

 z Je vadn+ kabel propojující tento p$ístroj a!TV (nebo p$ehráva%).
Pokud je zapojení provedeno správn+, vym+.te kabel.
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#ádn+ obraz z!p$ehráva%e p$ipojeného k!p$ístroji pomocí HDMI
 z Vstupní video signál (rozli'ení) není p$ístrojem podporován.

Informace o!video signálu na vstupu m&%ete zkontrolovat a!srovnat s!podporovan'mi signály:
 – „Kontrola informace o!video signálech“ (str.!168)

 z TV nepodporuje ochranu HDCP (High -bandwidth Digital Content Protection).
,i2te se instrukcemi v!p#íru"ce televizoru a!zkontrolujte specifikace televizoru.

 z Po%et za$ízení p$ipojen+ch ke konektoru HDMI OUT p$ekro%il limit.
Odpojte n+které z!HDMI za#ízení.
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Není obraz z!p$ehráva%e (obsah vy(aduje za$ízení HDMI 
kompatibilní s!HDCP 2.2/2.3)

 z Televizor (konektor HDMI) nepodporuje HDCP 2.2/2.!3.
P#ipojte p#ístroj k!TV (do konektoru HDMI) s!podporou HDCP 2.2/2.!3.!(Na TV obrazovce se objeví 
varovné hlá$ení.)
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Na TV se nezobrazí nabídky „Option“ ani „Setup“ p$ístroje
 z Na TV je zvolen jin+ vstupní zdroj.

P#epn+te vstup TV na zobrazení video signálu z!tohoto p#ístroje (konektor HDMI OUT).

 z Je povolena funkce Pure Direct.
Stiskem tla"ítka PURE DIRECT vypn+te funkci Pure Direct. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Vychutnejte si "ist', vysoce v+rn' zvuk (Pure Direct)“ (str.!110)
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Potí(e s!rádiem FM/AM

FM p$íjem je slab+ nebo se 'umem
 z Dochází k!ru'ení vlivem odraz) signálu.

Nastavte v'$ku nebo orientaci FM antény, nebo ji umíst+te na jiné místo.

 z Nacházíte se p$íli' daleko od vysíla%e FM stanic.
Stiskem tla"ítka MODE na ovlada"i p#epn+te na monofonní p#íjem FM.
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AM p$íjem je slab+ nebo se 'umem
 z Ru'ení m)(e b+t zp)sobováno zá$ivkami, motory, termostaty, nebo jin+mi elektrick+mi 

za$ízeními.
Je obtí%né ru$ení zcela eliminovat. Lze je omezit pou%itím venkovní AM antény.
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Rozhlasové stanice nelze naladit automaticky
 z Nacházíte se p$íli' daleko od vysíla%e FM stanic.

Nala2te stanici ru"n+. Pou%ijte venkovní anténu. Doporu"ujeme pou%ít citlivou víceprvkovou anténu. 
Podrobnosti o!ru"ním lad+ní stanic viz!následující:

 – „Poslech rozhlasov'ch stanic“ (str.!127)

 z AM rozhlasov+ signál je slab+.
Nastavte orientaci AM antény. Nala2te stanici ru"n+. Pou%ijte venkovní AM anténu. Podrobnosti 
o!ru"ním lad+ní stanic viz!následující:

 – „Poslech rozhlasov'ch stanic“ (str.!127)
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Nelze ulo(it rozhlasové stanice AM
 z Byla pou(ita funkce Auto Preset.

Funkce Auto Preset umo%.uje ulo%it pouze FM stanice. Rozhlasové stanice v!pásmu AM ulo%te ru"n+. 
Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Manuální ulo%ení rozhlasov'ch stanic“ (str.!130)
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Rozhlasové stanice nelze naladit stiskem tla%ítka PRESET
 z Nebyly ulo(eny (ádné p$edvolené stanice.

Nejsou  -li ulo%eny %ádné stanice, objeví se na displeji „No presets“ po stisknutí tla"ítka PRESET. Ulo%te 
nalad+né rozhlasové stanice do p#edvoleb. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Manuální ulo%ení rozhlasov'ch stanic“ (str.!130)
Stanice FM se siln'm signálem m&%ete automaticky ulo%it (Auto Preset). Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Automatické nalad+ní rozhlasov'ch stanic FM (funkce Auto Preset)“ (str.!131)
Stanice FM se slab'm signálem nelze automaticky ulo%it. Rozhlasové stanice ulo%te ru"n+.
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Potí(e s!rádiem DAB

#ádn+ p$íjem DAB
 z Nebylo provedeno úvodní vyhledávání.

Prove2te úvodní vyhledání stanic DAB. Pro podrobnosti viz!následující:
 – „P#íprava lad+ní DAB“ (str.!125)
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#ádn+ p$íjem DAB ani po provedení úvodního vyhledávání
 z 0patná kvalita signálu DAB.

Zkontrolujte sílu signálu v!Tune Aid zobrazeném na displeji a!upravte v'$ku a!orientaci antény nebo 
p#emíst+te anténu jinam. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „P#íprava lad+ní DAB“ (str.!125)

 z Ve va'í oblasti není DAB pokrytí.
U!svého prodejce nebo online na adrese „http://www.worlddab.org“ ov+#te pokrytí DAB signálem ve 
va$í oblasti.
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P$íjem DAB je slab+ nebo se 'umem
 z Dochází k!ru'ení vlivem odraz) signálu.

Zkontrolujte sílu signálu v!Tune Aid zobrazeném na displeji a!upravte v'$ku a!orientaci antény nebo 
p#emíst+te anténu jinam. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „P#íprava lad+ní DAB“ (str.!125)

 z Nacházíte se p$íli' daleko od vysíla%e stanic DAB.
Pou%ijte venkovní anténu. Doporu"ujeme pou%ít citlivou víceprvkovou anténu.
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Informace DAB není dostupná nebo je nep$esná
 z Zvolená stanice DAB m)(e b+t do%asn& nedostupná nebo slu(ba neposkytuje informace.

Obra)te se na provozovatele stanice DAB.
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#ádn+ zvuk rádia DAB
 z Zvolená stanice DAB m)(e b+t do%asn& nedostupná.

Zkuste stanici pozd+ji nebo vyberte jinou stanici.
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Potí(e s!USB

P$ístroj nedetekuje USB za$ízení
 z USB za$ízení není $ádn& p$ipojeno do USB portu.

Vypn+te p#ístroj, zapojte USB za#ízení znovu a!p#ístroj op+t zapn+te.

 z USB za$ízení nepou(ívá souborov+ systém FAT16 nebo FAT32.
Pou%ijte USB za#ízení s!formátem FAT16 nebo FAT32.
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Nelze prohlí(et soubory a!slo(ky v!USB za$ízení.
 z Data v!USB za$ízení jsou chrán&na 'ifrováním.

Pou%ijte USB za#ízení bez funkce $ifrování.
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Stiskem tla%ítka PRESET nelze vyvolat obsah registrovan+ v!USB 
za$ízení

 z Je p$ipojeno jiné za$ízení USB, ne( bylo registrováno.
P#ipojte k!p#ístroji za#ízení USB s!obsahem, jen% byl zaregistrován do zkratky.

 z Registrovan+ obsah (soubor) byl p$emíst&n na jiné místo.
Zaregistrujte obsah znovu.

 z Do slo(ky byly p$idány nebo z!ní odebrány dal'í hudební soubory.
P#ístroj nemusí správn+ vyvolat zaregistrovan' obsah. Zaregistrujte obsah znovu.
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P$ístroj p$ehrává postupn& soubory na USB za$ízení
 z Pokud p$ístroj b&hem reprodukce detekuje sérii nepodporovan+ch soubor), reprodukce se 

automaticky zastaví.
Neukládejte na nepodporované soubory (jako obrázky "i skryté soubory) do slo%ek pro p#ehrávání.

 z Slo(ka obsahuje více ne( 500 soubor).
Maximální po"et soubor& ve slo%ce p#i náhodném p#ehrávání je omezen na 500 hudebních soubor&.
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Potí(e se sítí

Nepracují sí,ové funkce
 z Nejsou správn& nastaveny sí,ové parametry (IP adresa).

Na routeru povolte funkci DHCP serveru a!polo%ku „DHCP“ v!nabídce „Setup“ tohoto p#ístroje nastavte 
na „On“. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Automatické nastavení sí)ov'ch parametr& (DHCP)“ (str.!269)
Chcete  -li nakonfigurovat sí)ové parametry manuáln+, ujist+te se, %e pou%íváte IP adresu, která ji% není 
pou%ita jin'm sí)ov'm za#ízením v!rámci va$í sít+. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Ru"ní nastavení sí)ov'ch parametr&“ (str.!270)

 z P$ístroj nepodporuje sí, IPV6.
P#ipojte za#ízení k!síti IPV4.
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P$ístroj se nem)(e p$ipojit k!Internetu p$es bezdrátov+ router 
(p$ístupov+ bod)

 z Bezdrátov+ router (p$ístupov+ bod) je vypnut+.
Zapn+te bezdrátov' router.

 z P$ístroj a!bezdrátov+ router (p$ístupov+ bod) jsou p$íli' vzdálené.
Umíst+te p#ístroj a!bezdrátov' router (p#ístupov' bod) blí%e k!sob+.

 z Mezi p$ístrojem a!bezdrátov+m routerem (p$ístupov+m bodem) je p$eká(ka.
P#emíst+te p#ístroj nebo bezdrátov' router (p#ístupov' bod) tak, aby mezi nimi nebylo p#eká%ek 
bránících p#enosu.

 z Bezdrátov+ router (p$ístupov+ bod) je nastaven na pou(ití kanálu 14.
Zm+.te v!nastavení bezdrátového routeru (p#ístupového bodu) pou%ívan' kanál v!rozsahu 1 a% 13.
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Bezdrátová sí, nebyla nalezena
 z Mikrovlnné trouby nebo jiná bezdrátová za$ízení v!blízkosti mohou bezdrátovou komunikaci 

ru'it.
Vypn+te tato za#ízení a!p#emíst+te p#ístroj blí%e k!bezdrátovému routeru (p#ístupovému bodu) sít+ 
a!dále od ru$ících za#ízení. Pokud router podporuje pásmo 5 GHz, vytvo#te nové p#ipojení v!pásmu 
5 GHz.

 z P$ístup k!síti je omezen nastavením brány firewall bezdrátového routeru (p$ístupového bodu).
Zkontrolujte nastavení firewallu v!bezdrátovém routeru (p#ístupovém bodu).
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P$ístroj nedetekuje mediální server (PC/NAS)
 z Nesprávn& nastavené sdílení médií.

Nakonfigurujte parametry sdílení a!jako za#ízení, se kter'm mají b't média sdílena, vyberte tento 
p#ístroj.

 z N&které bezpe%nostní programy instalované v!mediálním serveru mohou blokovat p$ístup 
tohoto p$ístroje k!serveru.

Zkontrolujte nastavení bezpe"nostního software instalovaného v!serveru.

 z P$ístroj a!mediální server nejsou ve stejné síti.
Zkontrolujte sí)ová p#ipojení a!nastavení routeru, poté p#ipojte p#ístroj a!mediální server do stejné sít+.
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Soubory z!media serveru (PC/NAS) nelze prohlí(et nebo p$ehrávat
 z Soubory nejsou p$ístrojem nebo mediálním serverem podporovány.

Pou%ijte soubor ve formátu podporovaném p#ístrojem i!mediálním serverem. Informaci 
o!podporovan'ch souborech naleznete zde:

 – „Podporované formáty soubor&“ (str.!368)
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Stiskem tla%ítka PRESET nelze vyvolat obsah registrovan+ 
v!mediálním serveru (PC/NAS)

 z Media server (PC/NAS) je vypnut+.
Zapn+te mediální server, kter' obsahuje registrovan' obsah.

 z Mediální server (PC/NAS) není p$ipojen k!síti.
Zkontrolujte sí)ové p#ipojení a!nastavení routeru.

 z Registrovan+ obsah (soubor) byl p$emíst&n na jiné místo.
Zaregistrujte obsah znovu.

 z Do slo(ky byly p$idány nebo z!ní odebrány dal'í hudební soubory.
P#ístroj nemusí správn+ vyvolat zaregistrovan' obsah.
Zaregistrujte obsah znovu.
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Nelze p$ehrávat internetové rádio
 z P$ístroj není p$ipojen k!internetu.

Abyste mohli vyu%ít této funkce, musí b't sí) p#ipojena k!internetu. Zkontrolujte správnost nastavení 
parametr& sít+ (IP adresy a!pod.) v!tomto p#ístroji. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Kontrola sí)ov'ch informací na p#ístroji“ (str.!267)

 z Vybraná internetová rozhlasová stanice není momentáln& dostupná.
M&%e se jednat o!sí)ov' problém na stran+ stanice, nebo mohla b't slu%ba ukon"ena. Zkuste stanici 
pozd+ji nebo vyberte jinou stanici.

 z Vybraná internetová rozhlasová stanice vysílá momentáln& ticho.
N+které rozhlasové stanice vysílají v!ur"it'ch "ástech dne pouze ticho. Zkuste stanici pozd+ji nebo 
vyberte jinou stanici.

 z P$ístup k!síti je omezen nastavením brány firewall va'eho sí,ového za$ízení (nap$.!routeru).
Zkontrolujte nastavení firewallu va$ich sí)ov'ch za#ízení. Internetové rádio lze p#ehrávat pouze 
v!p#ípad+, %e prochází portem ur"en'm ka%dou rozhlasovou stanicí. *íslo portu se li$í v!závislosti na 
internetové stanici.
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iPhone nerozpozná p$ístroj p$i pou(ití AirPlay
 z P$ístroj je p$ipojen k!routeru s!více SSID.

P#ístup k!p#ístroji m&%e omezovat funkce separace sítí v!routeru. Ov+#te, zda jsou iPhone a!p#ístroj 
p#ipojeny do stejné sít+ (SSID). (P#ipojte je k!primární síti Primary SSID na prvním míst+ seznamu.)
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Nelze p$ehrávat hudbu prost$ednictvím AirPlay
 z P$ístroj není schopen p$ehrát skladby ulo(ené v!iPhonu.

Zkontrolujte hudební data. Pokud je nelze p#ehrát ani na samotném iPhonu, mohou b't hudební data 
po$kozená.
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Aplikace pro mobilní za$ízení nerozpozná p$ístroj
 z P$ístroj a!mobilní za$ízení nejsou ve stejné síti.

Zkontrolujte sí)ová p#ipojení a!nastavení routeru a!poté p#ipojte p#ístroj a!za#ízení do stejné sít+.

 z P$ístroj je p$ipojen k!routeru s!více SSID.
P#ístup k!p#ístroji m&%e omezovat funkce separace sítí v!routeru. Ov+#te, zda jsou iPhone a!p#ístroj 
p#ipojeny do stejné sít+ (SSID). (P#ipojte je k!primární síti Primary SSID na prvním míst+ seznamu.)
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Aktualizace firmware prost$ednictvím sít& selhala
 z Aktualizace nemusí b+t mo(ná v!závislosti na podmínkách sít&.

Zkuste aktualizovat firmware p#es sí) znovu nebo pou%ijte USB pam+). Pro podrobnosti viz!následující:
 – „Aktualizace firmware“ (str.!266)
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Potí(e s!Bluetooth®

Nelze vytvo$it spojení s!Bluetooth®
 z Bezdrátové antény na zadním panelu nejsou vzty%eny svisle.

Pro bezdrátové p#ipojení k!síti a!k!za#ízením Bluetooth nastavte antény do svislé polohy.

 z Funkce Bluetooth p$ístroje je vypnuta.
Povolte funkci Bluetooth. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „Nastavení pou%ití Bluetooth®“!(str.!275)

 z Funkce Bluetooth na za$ízení Bluetooth je vypnuta.
Zapn+te funkci Bluetooth v!p#ipojovaném za#ízení Bluetooth.

 z K!p$ístroji je ji( p$ipojeno jiné za$ízení Bluetooth.
Ukon"ete aktuální p#ipojení Bluetooth a!vytvo#te spojení s!jin'm za#ízením. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 – „P#ehrávání hudby z!Bluetooth® v!p#ístroji“!(str.!133)

 z Za$ízení Bluetooth a!p$ístroj jsou p$íli' daleko od sebe.
P#emíst+te za#ízení Bluetooth blí%e k!p#ístroji.

 z V!blízkosti se nachází za$ízení (mikrovlnná trouba, bezdrátová LAN!apod.) vyza$ující na 
frekvenci 2,4 GHz.

Za#ízení Bluetooth a!p#ístroj jsou p#íli$ daleko od sebe. Pokud router podporuje pásmo 5 GHz, vytvo#te 
nové p#ipojení v!pásmu 5 GHz.

 z Za$ízení Bluetooth nepodporuje A2DP.
Za#ízení Bluetooth musí podporovat profil A2DP.

 z Informace o!p$ipojení registrované v!za$ízení Bluetooth z!n&jakého d)vodu nelze pou(ít.
Sma%te informace o!spojení v!za#ízení Bluetooth a!znovu vytvo#te spojení mezi p#ístrojem a!za#ízením 
Bluetooth. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „P#ehrávání hudby z!Bluetooth® v!p#ístroji“!(str.!133)
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#ádn+ zvuk nebo p$eru'ovan+ zvuk b&hem reprodukce ze za$ízení 
Bluetooth®.

 z Hlasitost za$ízení Bluetooth je nastavena na p$íli' nízkou úrove1.
Zvy$te hlasitost za#ízení Bluetooth.

 z P$ipojené za$ízení Bluetooth není nastaveno na odesílání audio signál).
P#epn+te v'stup audio signálu v!za#ízení do Bluetooth.

 z Spojení se za$ízením Bluetooth bylo p$eru'eno.
Vytvo#te znovu spojení mezi za#ízením Bluetooth a!tímto p#ístrojem. Pro podrobnosti viz!následující:

 – „P#ehrávání hudby z!Bluetooth® v!p#ístroji“!(str.!133)

 z Za$ízení Bluetooth a!p$ístroj jsou p$íli' daleko od sebe.
P#emíst+te za#ízení Bluetooth blí%e k!p#ístroji.

 z V!blízkosti se nachází za$ízení (mikrovlnná trouba, bezdrátová LAN!apod.) vyza$ující na 
frekvenci 2,4 GHz.

Za#ízení Bluetooth a!p#ístroj jsou p#íli$ daleko od sebe. Pokud router podporuje pásmo 5 GHz, vytvo#te 
nové p#ipojení v!pásmu 5 GHz.
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Chybová hlá'ení na displeji %elního panelu

Chybová hlá'ení na displeji %elního panelu
Pokud se na displeji objeví chybové hlá$ení, naleznete jejich v'znam v!následující tabulce.

Zpráva P$í%ina Náprava

Check SP 
Wires

Zkratované kabely reproduktor&.

Pevn+ zakru)te holé vodi"e reproduktorov'ch kabel& a!#ádn+ 
je p#ipojte k!p#ístroji a!reproduktor&m. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 y „P#ipojení reproduktoru“ (str.!65)

Access denied P#ístup k!media serveru (PC/NAS) je 
zakázán.

Nakonfigurujte parametry sdílení a!jako za#ízení, se kter'm 
mají b't média sdílena, vyberte tento p#ístroj.

Access error

P#ístroj nem&%e p#istupovat k!USB 
za#ízení.

P#ístroj vypn+te a!poté p#ipojte USB za#ízení znovu. Pokud 
problém p#etrvá, zkuste jiné USB za#ízení.

Problém na trase signálu ze sít+ do 
p#ístroje.

Ujist+te se, %e jsou zapnuta sí)ová za#ízení, jako router 
a!modem, a!zkontrolujte spojení p#ístroje s!routerem nebo 
p#epína"em. Pro podrobnosti viz!následující:

 y „P#ipojení sí)ového kabelu (metalické p#ipojení) (str.!77)
 y „P#íprava bezdrátov'ch antén (bezdrátové p#ipojení)“ 
(str.!78)

Unable to play P#ístroj nem&%e reprodukovat 
hudbu.

Ujist+te se, %e se jedná o!soubory, které p#ístroj podporuje. 
Pokud p#ístroj podporuje pou%ité formáty soubor& a!stále 
je nep#ehrává, m&%e b't sí) p#etí%ená jin'm provozem. 
Informaci o!podporovan'ch formátech naleznete zde:

 y „Podporované formáty soubor&“ (str.!368)

USB 
Overloaded

USB za#ízením protéká nadlimitní 
proud.

P#ístroj vypn+te a!poté p#ipojte USB za#ízení znovu. Pokud 
problém p#etrvá, zkuste jiné USB za#ízení.

Internal Error Do$lo k!interní chyb+.
Obra)te se na nejbli%$ího autorizovaného prodejce nebo 
servisní st#edisko Yamaha.

RemID 
Mismatch

ID dálkového ovládání na p#ístroji 
a!na dálkovém ovláda"i nejsou 
shodné.

Sla2te ID p#ístroje a!dálkového ovláda"e. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 y „Volba ID dálkového ovládání“ (str.!290)

Remote 
Sensor Off

Funkce sníma"e dálkového ovládání 
na p#ístroji je vypnuta.

Zapn+te senzor dálkového ovládání na p#ístroji. Pro 
podrobnosti viz!následující:

 y „Nastavení pou%ití dálkového ovlada"e“ (str.!289)

NOT FOUND
B+hem pou%ití „USB Update“ nebyl 
na USB pam+ti nalezen soubor 
s!firmware.

Ov+#te, zda je správn' soubor ulo%en v!ko#enovém adresá#i 
USB pam+ti. Podrobnosti ke sta%ení souboru naleznete na 
stránkách Yamaha.

Version error Selhala aktualizace firmwaru.

Zkuste znovu aktualizovat firmware. Pro podrobnosti 
viz!následující:

 y „Aktualizace firmware“ (str.!295)
 y „Aktualizace firmware prost#ednictvím sít+“ (str.!298)

Update failed Selhala aktualizace firmwaru.
Podle pr&vodce na displeji "elního panelu spus)te aktualizaci 
firmware znovu.
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P"ÍLOHA
Pé%e a!%ist&ní

Pé%e o!%elní panel
O!"elní panel pe"ujte takto.

 y Povrch ot#ete such'm a!m+kk'm had#íkem. Povrch ned#ete silou. 
Nedodr%ení t+chto pokyn& m&%e zp&sobit po$kození povrchu.

 y P#ed "ist+ním nebo údr%bou "elního panelu nezapome.te vypnout napájení (do standby) tohoto p#ístroje.
 y V!re%imu standby p#idr%te tla"ítko SELECT/ENTER pro vypnutí reakce dotykového panelu, pak m&%ete "istit 

panel bez nebezpe"í zapnutí.
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P$ipojení k!bezdrátové síti

V+b&r bezdrátového zp)sobu p$ipojení k!síti
Vyberte zp&sob p#ipojení podle sí)ového prost#edí.

1 Stiskn&te tla%ítko SETUP.

2 Vyberte „Network“.

3 Vyberte „Network Connection“.

4 Vyberte „Wireless(Wi -Fi)“.

Jsou dostupné tyto zp&soby p#ipojení.
 y „Nastavení bezdrátového p#ipojení pomocí tla"ítka WPS“ (str.!357)

 y „Nastavení bezdrátového p#ipojení pomocí iPhone“ (str.!358)

 y „Nastavení bezdrátového p#ipojení v'b+rem ze seznamu p#ístupov'ch bod&“ (str.!359)

 y „Ru"ní nastavení bezdrátového p#ipojení“ (str.!360)

 y „Nastavení bezdrátového p#ipojení s!pou%itím kódu WPS PIN“ (str.!361)

POZNÁMKA
P#i p#idávání p#ístroje do sít+ MusicCast m&%e b't sou"asn+ nakonfigurováno i!nastavení sít+. P#i pou%ití MusicCast je tento 
zp&sob doporu"en.

Dal'í odkazy
„P#ipojení p#ístroje k!síti MusicCast“ (str.!86)
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Nastavení bezdrátového p$ipojení pomocí tla%ítka WPS
Bezdrátové p#ipojení m&%ete snadno vytvo#it jedním stiskem tla"ítka WPS na bezdrátovém routeru.

Nabídka Setup
„Network“ > „Network Connection“ > „Wireless(Wi -Fi)“

1 Vyberte „WPS Button“.

2 Podle pr)vodce na obrazovce p$ipojte p$ístroj k!bezdrátové síti.
Po skon"ení procesu p#ipojení se na TV zobrazí „Completed“.
Zobrazí  -li se „Not connected“, opakujte postup od kroku 1 nebo pou%ijte jin' zp&sob p#ipojení.

P#ipojení k!síti je tímto dokon"eno.

POZNÁMKA
P#ístroj se nemusí p#ipojit k!routeru zp&sobem $ifrování WEP. V!tom p#ípad+ pou%ijte jin' zp&sob.

Co je WPS
 y WPS (Wi -Fi Protected Setup) je standard vytvo#en' Wi -Fi Aliancí, kter' v'razn+ usnad.uje vytvo#ení domácí bezdrátové 

sít+.

Dal'í odkazy
„V'b+r bezdrátového zp&sobu p#ipojení k!síti“ (str.!356)
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Nastavení bezdrátového p$ipojení pomocí iPhone
M&%ete snadno nastavit bezdrátové p#ipojení pou%itím nastavení p#ipojení na iPhone.
P#ed pokra"ováním se ujist+te, %e je iPhone p#ipojen k!bezdrátovému routeru.

POZNÁMKA
iPhone musí b't vybaven iOS 7 nebo vy$$ím.

Nabídka Setup
„Network“ > „Network Connection“ > „Wireless(Wi -Fi)“

1 Vyberte „WAC(iOS)“.

2 Podle pr)vodce na obrazovce p$ipojte p$ístroj k!bezdrátové síti.
Po skon"ení procesu sdílení se p#ístroj automaticky p#ipojí ke zvolené síti.

P#ipojení k!síti je tímto dokon"eno.

POZNÁMKA
 y Proces obnoví následující polo%ky na v'chozí hodnoty.

 – Sí)ová nastavení
 – Nastavení Bluetooth
 – Bluetooth, USB, media server a!sí)ov' obsah registrovan' ve zkratkách
 – Internetová rádia registrovaná ve „Favorites“
 – Informace o!ú"tu internetov'ch slu%eb

 y Tato mo%nost konfigurace nepracuje, pokud pou%íváte zabezpe"ení WEP. V!tom p#ípad+ pou%ijte jin' zp&sob.
 y Je  -li p#ístroj p#ipojen k!síti metalicky, na TV se objeví varovná zpráva. Odpojte sí)ov' kabel od p#ístroje a!nastavte 

bezdrátové p#ipojení.

Dal'í odkazy
„V'b+r bezdrátového zp&sobu p#ipojení k!síti“ (str.!356)
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Nastavení bezdrátového p$ipojení v+b&rem ze seznamu 
p$ístupov+ch bod)
Bezdrátové p#ipojení m&%ete nastavit volbou p#ístupového bodu ze seznamu bezdrátov'ch LAN, které 
p#ístroj nalezl. Je nutné ru"n+ zadat heslo sít+ (security key).

Nabídka Setup
„Network“ > „Network Connection“ > „Wireless(Wi -Fi)“

1 Vyberte „Access Point Scan“.

2 Podle pr)vodce na obrazovce p$ipojte p$ístroj k!bezdrátové síti.
Po skon"ení procesu p#ipojení se na TV zobrazí „Completed“.
Zobrazí  -li se „Not connected“, opakujte postup od kroku 1 nebo pou%ijte jin' zp&sob p#ipojení.

P#ipojení k!síti je tímto dokon"eno.

Dal'í odkazy
„V'b+r bezdrátového zp&sobu p#ipojení k!síti“ (str.!356)
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Ru%ní nastavení bezdrátového p$ipojení
Po%adované údaje pro bezdrátové p#ipojení m&%ete zadat ru"n+. Je nutné zadat SSID (název sít+), zp&sob 
$ifrování a!heslo (klí") sít+.

Nabídka Setup
„Network“ > „Network Connection“ > „Wireless(Wi -Fi)“

1 Vyberte „Manual Setting“.

2 Podle pr)vodce na obrazovce p$ipojte p$ístroj k!bezdrátové síti.
Po skon"ení procesu p#ipojení se na TV zobrazí „Completed“.
Zobrazí  -li se „Not connected“, ov+#te, zda byly v$echny informace zadány správn+, a!za"n+te znovu 
od kroku 1.

P#ipojení k!síti je tímto dokon"eno.

Dal'í odkazy
„V'b+r bezdrátového zp&sobu p#ipojení k!síti“ (str.!356)
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Nastavení bezdrátového p$ipojení s!pou(itím kódu WPS PIN
Bezdrátové p#ipojení m&%ete vytvo#it zadáním kódu PIN p#ístroje do bezdrátového routeru. Tento zp&sob je 
mo%n' pouze tehdy, jestli%e bezdrátov' router podporuje WPS PIN.

Nabídka Setup
„Network“ > „Network Connection“ > „Wireless(Wi -Fi)“

1 Vyberte „PIN Code“.

2 Podle pr)vodce na obrazovce p$ipojte p$ístroj k!bezdrátové síti.
Po skon"ení procesu p#ipojení se na TV zobrazí „Completed“.
Zobrazí  -li se „Not connected“, opakujte postup od kroku 1 nebo pou%ijte jin' zp&sob p#ipojení.

P#ipojení k!síti je tímto dokon"eno.

Dal'í odkazy
„V'b+r bezdrátového zp&sobu p#ipojení k!síti“ (str.!356)
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Pou(ití p$edních prezen%ních reproduktor)

Rozmíst&ní p$edních prezen%ních reproduktor)
P#ední prezen"ní reproduktory mohou b't rozmíst+ny podle následujících t#í diagram&. Zvolte rozmíst+ní 
odpovídající va$emu poslechovému prostoru.

 y Front Height
 y Overhead
 y Dolby Enabled SP

POZNÁMKA
 y Zvuku Dolby Atmos, DTS:X i!CINEMA DSP 3D si u%ijete s!kter'mkoli uspo#ádáním.
 y P#i pou%ití p#edních prezen"ních reproduktor& nakonfigurujte nastavení „Layout“ v!nabídce „Setup“ p#ed automatickou 

optimalizací nastavení reproduktor& (YPAO).

Dal'í odkazy
„Nastavení polohy p#edních prezen"ních reproduktor&“!(str.!191)
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Instalace p$edních prezen%ních reproduktor) v!poloze 
vp$edu naho$e.
Nainstalujte prezen"ní reproduktory na "elní st+nu (Front Height).
To poskytne p#irozen' zvuk s!vynikajícím rozli$ením sm+r& zvuku zleva, zprava, shora a!zdola a!efektivn+ 
vyu%ívá v'konu.
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Uspo$ádání s!p$edními prezen%ními reproduktory v!poloze 
nad hlavou.
Nainstalujte prezen"ní reproduktory na strop nad úrovní místa poslechu (Overhead).
Umíst+ní poskytuje realistické zvukové efekty nad hlavou a!vytvá#í zvukové pole s!vynikajícím rozli$ením 
p#edního a!zadního zvukového prostoru.

UPOZORN/NÍ
 y V%dy pou%ijte pouze reproduktory ur"ené k!montá%i na strop a!prove2te v$echna opat#ení zabra.ující pádu 

reproduktor&. Instalaci sv+#te kvalifikované osob+.

POZNÁMKA
P#i instalaci stropních reproduktor& na strop je umíst+te p#ímo nad poslechov'm místem nebo na strop mezi prodlou%ení 
p#edních reproduktor& a!místo poslechu.
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Pou(ití reproduktor) Dolby Enabled jako p$edních 
prezen%ních reproduktor).
Reproduktory Dolby Enabled pou%ijte jako p#ední prezen"ní reproduktory.
Tento zp&sob vyu%ívá odraz& zvuku od stropu a!umo%.uje vám sly$et zvuky nad hlavou vytvá#ené pouze 
reproduktory umíst+n'mi ve stejné v'$ce s!tradi"ními reproduktory.
Pro podrobnosti viz!p#íru"ky reproduktor& Dolby Enabled.

POZNÁMKA
 y Reproduktory Dolby Enabled umíst+te na tradi"ní reprosoustavy nebo do jejich blízkosti.
 y Reproduktory Dolby Enabled mohou b't integrovány do reprosoustav.
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Podporovaná za$ízení a!formáty soubor)

Podpora za$ízení Bluetooth®
S!p#ístrojem je mo%né pou%ít následující za#ízení Bluetooth.

 y Je mo%né pou%ít za#ízení Bluetooth podporující profil A2DP.
 y Funk"nost v$ech za#ízení Bluetooth nelze zaru"it.
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Podporovaná USB za$ízení
S!p#ístrojem je mo%né pou%ít následující USB za#ízení.

 y P#ístroj je kompatibilní s!pam+tmi USB formátovan'mi ve FAT16 nebo FAT32. 
K!p#ístroji nep#ipojujte jiná USB za#ízení.

 y Není mo%né pou%ít $ifrovaná USB za#ízení.
 y Funk"nost v$ech pam+)ov'ch za#ízení USB nelze zaru"it.
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Podporované formáty soubor)
S!p#ístrojem je mo%né pou%ít následující formáty signál&.

Soubor Vzorkovací 
kmito%et (kHz)

Bitové rozli'ení 
(bit)

Bitrate (kb/s) Po%et kanál) Podpora 
p$ehrávání bez 
mezer

WAV *
32/44,1/48/ 

88,2/96/ 
176,4/192/384

16/24/32 — 2

MP3 32/44,1/48 — 8 a% 320 2 —

WMA 32/44,1/48 — 8 a% 320 2 —

MPEG-4 AAC 32/44,1/48 — 8 a% 320 2 —

FLAC
32/44,1/48/ 

88,2/96/ 
176,4/192/384

16/24 — 2

ALAC
32/44,1/48/ 

88,2/96
16/24 — 2

AIFF
32/44,1/48/ 

88,2/96/ 
176,4/192/384

16/24/32 — 2

DSD
2,8 MHz/ 
5,6 MHz/ 
11,2 MHz

1 — 2 —

* Pouze formát Linear PCM. Soubory s!32 bity s!pohyblivou #ádovou "árkou nelze p#ehrávat.

 y Podporované formáty soubor& jsou dány pou%it'm programov'm vybavením media serveru (PC/NAS). 
Podrobnosti naleznete v!dokumentaci mediálního serveru.

 y Nelze p#ehrávat obsah s!ochranou Digital Rights Management (DRM).
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Ochranné známky

Ochranné známky
V!tomto návodu se pou%ívají následující chrán+né pojmy.

Vyrobeno v!licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby Vision a!symbol dvojitého D jsou 
ochrann'mi známkami Dolby Laboratories.

Informace o!patentech DTS viz!http://patents.dts.com.

Vyrobeno pod licencí spole"nosti DTS, Inc. DTS, symbol nebo symbol a!DTS dohromady, DTS:X a!logo DTS:X jsou registrované 
ochranné známky spole"nosti DTS, Inc. ve Spojen'ch státech a!dal$ích zemích.

©!DTS, Inc. V$echna práva vyhrazena.

Tento AV receiver je kompatibilní s!AirPlay 2. Je vy%adován systém iOS 11.4 nebo nov+j$í.

Pou%ití odznaku Works with Apple znamená, %e p#íslu$enství bylo navr%eno tak, aby pracovalo specificky s!technologií 
uvedenou v!odznaku a!bylo certifikováno v'vojá#em pro spln+ní v'konnostních norem spole"nosti Apple.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning a!iTunes jsou ochranné známky spole"nosti 
Apple Inc. registrované v!USA a!dal$ích zemích.

Amazon Alexa™
Amazon, Alexa, Amazon Music a!v$echna související loga jsou ochrann'mi známkami spole"nosti Amazon.com, Inc. nebo 
jejích p#idru%en'ch spole"ností.

App StoreSM

App Store je servisní známkou slu%by Apple Inc.

HDMI, logo HDMI a!High -Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky 
spole"nosti HDMI Licensing LLC v!USA a!dal$ích zemích.

x.v.Color™

„x.v.Color“ je ochranná známka spole"nosti Sony Corporation.

Windows®

Windows je ve Spojen'ch státech a!dal$ích zemích registrovanou ochrannou známkou spole"nosti Microsoft corporation.

Internet Explorer, Windows Media Audio a!Windows Media Player jsou ve Spojen'ch státech a!dal$ích zemích registrovanou 
ochrannou známkou nebo ochrannou známkou spole"nosti Microsoft Corporation.

Android™ Google Play™
Android a!Google Play jsou ochrann'mi známkami spole"nosti Google!LLC.
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Logo Wi -Fi CERTIFIED™ a!Wi -Fi Protected Setup jsou certifika"ními známkami Wi -Fi Alliance®.

Wi -Fi, Wi -Fi CERTIFIED, Wi -Fi Protected Setup a!WPA2 jsou registrovan'mi ochrann'mi známkami Wi -Fi Alliance®.

Zna"ka a!logo Bluetooth® jsou registrovanou ochrannou známkou spole"nosti Bluetooth SIG, Inc. a!jakékoliv pou%ití 
spole"ností Yamaha Corporation je na základ+ licence.

P#ístroj podporuje p#íjem vysílání DAB/DAB+.

„SILENT CINEMA“ je ochranná známka spole"nosti Yamaha Corporation.

MusicCast je registrovaná ochranná známka spole"nosti Yamaha Corporation.

(títek Yamaha Eco Label ozna"uje produkty $etrné k!%ivotnímu prost#edí.

Google Noto Fonts
Sou"ástí tohoto produktu jsou následující fonty.
Copyright © "erven!2015, Google (https://www.google.com/get/noto/#sans -lgc), s!vyhrazen'm názvem fontu Noto Sans. 
Copyright © "erven!2015, Google (https://www.google.com/get/noto/help/cjk/), s!vyhrazen'm názvem fontu Noto Sans 
CJK. Tento font je licencován pod licencí SIL Open Font License, verze 1.!1.
Tato licence spolu s!nej"ast+ji kladen'mi dotazy je k!dispozici na adrese: http://scripts.sil.org/OFL

GPL/LGPL
Tento produkt pou%ívá v!n+kter'ch vrstvách open -source software GPL/LGPL. Máte právo obstarat si, kopírovat, upravovat 
a!redistribuovat pouze tento open -source zdrojov' kód. Pro informace o!GPL/LGPL open source software, jak jej získat 
a!o!GPL/LGPL licenci viz!webové stránky spole"nosti Yamaha Corporation
(https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/).

Licence
Informace o!licencovaném pou%ití softwaru t#etích stran v!rámci tohoto produktu naleznete na webov'ch stránkách ní%e. 
http://(IP adresa tohoto v'robku*)/licenses.html
* IP adresu p#ístroje je mo%né zjistit v!aplikaci MusicCast CONTROLLER.
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Technické údaje

Technické údaje
Zde jsou uvedeny technické parametry p#ístroje.

Vstupní konektory

Analogové audio
 y Audio x 4 (v"etn+ gramofonu PHONO)

Digitální Audio
 y Optick' x 1 (Podporované kmito"ty: 32 kHz a% 96 kHz)
 y Koaxiální / 1 (Podporované kmito"ty: 32 kHz a% 192 kHz)

Vstup HDMI
 y HDMI / 7

Ostatní konektory
 y USB / 1 (USB2.0)
 y NETWORK (metalická) / 1 (100Base -TX/10Base -T)

V+stupní konektory

Analogové audio
 y Reproduktorov' v'stup x 9 (7 ch) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, EXTRA SP 1 L/R *1, EXTRA SP 2 L/R *2)

*1 P#i#azení je mo%né [F.PRESENCE, ZONE2]
*2 P#i#azení je mo%né [SURROUND BACK, ZONE2, BI -AMP (FRONT L/R)]

 y Pre Out / 4 (FRONT L/R, Subwoofer [monofonní] x 2)
 y ZONE2 OUT / 2 (L/R)
 y Sluchátka / 1

HDMI v+stup
 y HDMI OUT / 1

Ostatní konektory
 y YPAO / 1
 y TRIGGER OUT / 1

HDMI

Funkce HDMI:
 y 4 K!UltraHD Video (v"etn+ 4 K/60, 50 Hz 10/12bit), 3D Video, ARC (Audio Return Channel), eARC (enhanced Audio Return 

Channel), HDMI Control (CEC), Auto Lip Sync, Deep Color, “x.v.Color”, HD audio playback, 21:9 Aspect Ratio, BT.2020 
Colorimetry, HDR Compatible, Dolby Vision, Hybrid Log -Gamma
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Video formát (re(im opakova%e)
 y VGA
 y 480i/60 Hz
 y 576i/50 Hz
 y 480p/60 Hz
 y 576p/50 Hz
 y 720p/60 Hz, 50 Hz
 y 1080i/60 Hz, 50 Hz
 y 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
 y 4 K/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

Audio Formát
 y Dolby Atmos
 y Dolby TrueHD
 y Dolby Digital Plus
 y Dolby Digital
 y DTS:X
 y DTS -HD Master Audio
 y DTS -HD High Resolution
 y DTS Express
 y DTS
 y DSD 2-ch a% 6-ch (2,8 MHz)
 y PCM 2-ch a% 8-ch (Max. 192 kHz/24-bit)

Ochrana obsahu: HDCP 1.4/2.3 kompatibilní

Funkce propojení Link: Podpora CEC

TUNER

Analogov+ tuner
 y [Pouze modely pro Velkou Británii, Evropu a!Rusko] 

DAB/FM s!Radio Data System x 1 (TUNER)
 y [Model pro Austrálii] 

DAB/FM / 1 (TUNER)
 y [Ostatní modely] 

FM/AM x 1 (TUNER)

USB

Lze p$ipojit USB pam&,ové za$ízení t$ídy Mass Storage

Max. proud: 1,0 A
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Bluetooth

Funkce p$ijíma%e
 y Zdrojové za#ízení do AVR (nap#.!Smartphone/Tablet)
 y Podporovan' profil

 – A2DP, AVRCP
 y Podporované kodeky

 – SBC, AAC

Funkce zdroje
 y Tento p#ístroj je p#íjemcem (sink) (krom+ Bluetooth sluchátek)
 y Podporovan' profil

 – A2DP, AVRCP
 y Podporované kodeky

 – SBC
 y Mo%nost ovládání p#ehrávání z!p#ijímacího za#ízení

Verze Bluetooth
 y Ver. 4,2

Bezdrátov+ v+stup
 y Bluetooth Class 2

Max. dosah spojení
 y 10 m bez ru$ení

Sí,

Funkce PC Client

Podpora AirPlay 2

Internetové rádio

hudební streamovací slu(by

Funkce Wi -Fi
 y Umo%.uje WPS pomocí PIN i!stiskem tla"ítka
 y Dostupné zp&soby zabezpe"ení: WEP, WPA2-PSK (AES), Mixed Mode
 y Normy bezdrátové LAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac* 

* $í#ka kanálu pouze 20 MHz
 y Nosn' kmito"et: 2,4/5 GHz

Kompatibilní formáty dekódování Dekódovací formát
 y Dolby Atmos
 y Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
 y Dolby Digital
 y DTS:X
 y DTS -HD Master Audio, DTS -HD High Resolution, DTS Express
 y DTS, DTS 96/24, DTS -ES Matrix 6.1, DTS -ES Discrete 6.1

Formát post dekódování
 y Dolby Surround
 y DTS Neo: 6 Music, DTS Neo: 6 Cinema
 y Neural:X
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Audio sekce

Jmenovit' v'stupní v'kon (2 kanály)

(20 Hz a% 20 kHz, 0,06% THD, 8 1)

– P#ední L/P, Prostorové L/P, Zadní prostorové L/P 100 W/kanál

– Centrální 100 W

(1 kHz, 0,9% THD, 8 1)

– P#ední L/P, Prostorové L/P, Zadní prostorové L/P 105 W/kanál

– Centrální 105 W

Jmenovit' v'stupní v'kon (1 kanál)

(1 kHz, 0,9% THD, 8 1)

– P#ední L/P, Centrální, Prostorové L/P, Zadní prostorové L/P 125 W

(1 kHz, 0,9% THD, 4 1)

– P#ední L/P 150 W

Maximální efektivní v'stupní v'kon (1 kanál)

(1 kHz, 10% THD, 8 1)

– P#ední L/P, Centrální, Prostorové L/P, Zadní prostorové L/P 150 W

(1 kHz, 10% THD, 6 1)

– P#ední L/P, Centrální, Prostorové L/P, Zadní prostorové L/P 160 W

Tlumicí faktor

 y Front L/R (1 kHz, 8 1) 100 nebo více

Vstupní citlivost / Vstupní impedance

 y PHONO (1 kHz, jmenovit' v'st. v'kon) 3,5 mV/47 k1

 y AUDIO 3 etc. (1 kHz, jmenovit' v'st. v'kon) 200 mV/47 k1

Maximální vstupní signál

 y PHONO (1 kHz, 0,5% THD) 45 mV

 y AUDIO 3!atd. (1 kHz, 0,5% THD) 2,4 V

Jmenovitá v'stupní úrove. / V'stupní impedance

 y PRE OUT

– P#ední L/P (1 kHz) 1,0 V/470 1

– SUBWOOFER (50 Hz) 1,0 V/470 1

 y ZONE2 OUT 1,0 V/470 1

Maximální v'stupní v'kon

 y PRE OUT 2,0 V
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Impedance sluchátek

16 1 a!více

Frekven"ní charakteristika

 y AUDIO 3!atd. do P#edních (Pure Direct) (10 Hz a% 100 kHz) +0/-3 dB

Odchylka od RIAA charakteristiky

 y PHONO (20 Hz a% 20 kHz) 0±0,5 dB

Celkové harmonické zkreslení

 y PHONO na PRE OUT (Pure Direct) (1 kHz, 1 V) 0,02% nebo mén+

 y AUDIO 3!atd. do P#edních (Pure Direct) (20 Hz a% 20 kHz, 50 W, 8 1) 0,04% nebo mén+

Odstup signál -$um (IHF -A!Network)

 y PHONO (Pure Direct) (vstupní zát+% 1 k1, Speaker Out) 95 dB nebo více

 y AUDIO 3 etc. (Pure Direct) (vstupní zát+% 1 k1, Speaker Out) 110 dB nebo více

Zbytkov' $um (IHF -A!Network)

 y P#ední L/P (reproduktorov' v'stup) 150 µV nebo mén+

Odstup kanál&

 y PHONO (vstupní zát+% 1 k1, 1 kHz/10 kHz) 60 dB/55 dB nebo více

 y AUDIO 3 etc. (vstupní zát+% 1 k1, 1 kHz/10 kHz) 70 dB/50 dB nebo více

Ovládání hlasitosti

 y Hlavní zóna MUTE, -80 dB a% +16,5 dB (krok 0,5 dB)

 y Zone2 MUTE, -80 dB a% +10,0 dB (krok 0,5 dB)

Tónové korekce, charakteristiky

 y Hlavní zóna

– Zv'razn+ní/potla"ení bas& ± 6 dB/ krok 0,5 dB na 50 Hz

– D+licí kmito"et korekce bas& 350 Hz

– Zv'razn+ní/potla"ení v'$ek ± 6 dB/ krok 0,5 dB na 20 kHz

– D+lící kmito"et korekce v'$ek 3,5 kHz

 y Zóna 2

– Zv'razn+ní/potla"ení bas& ± 6 dB/ krok 0,5 dB na 50 Hz

– D+licí kmito"et korekce bas& 350 Hz

– Zv'razn+ní/potla"ení v'$ek ± 6 dB/ krok 0,5 dB na 20 kHz

– D+lící kmito"et korekce v'$ek 3,5 kHz

Charakteristiky filtru

(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)

 y Horní pásmová propust (P#ední, Centrální, Prostorové, Zadní prostorové) 12 dB/okt.

 y Dolní pásmová propust (Subwoofer) 24 dB/okt.
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Sekce FM

Rozsah lad+ní

 y [Modely pro USA a!Kanadu] 87,5 MHz a% 107,9 MHz

 y [Modely pro Asii, Taiwan, Brazílii, Ji%ní a!Severní Ameriku a!mezinárodní model] 87,5/87,50 MHz a% 108,0/108,00 MHz

 y [Ostatní modely] 87,50 MHz a% 108,00 MHz

Citlivost pro uml"ení 50 dB (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)

 y Monofonní 3 µV (20,8 dBf )

Odstup signál -$um (IHF)

 y Monofonní 69 dB

 y Stereofonní 68 dB

Harmonické zkreslení (IHF, 1 kHz)

 y Monofonní 0,5%

 y Stereofonní 0,6!%

Anténní vstup

75 1 nesymetrick'

Sekce AM (krom& model) pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii)

Rozsah lad+ní

 y [Modely pro USA a!Kanadu] 530 kHz a% 1710 kHz

 y [Modely pro Asii, Taiwan, Brazílii, Ji%ní a!Severní Ameriku a!mezinárodní model] 530/531 kHz a% 1710/1611 kHz

 y [Ostatní modely] 531 kHz a% 1611 kHz

Sekce DAB (Modely pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Austrálii)

Rozsah lad+ní

174,928 MHz a% 239,200 MHz (III. pásmo)

Podporované formáty audia

MPEG 1 Layer II/MPEG-4 HE -AAC v2 (aacPlus v2)

Anténa

75 1 nesymetrick'
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Obecné

Napájení

 y [Modely pro USA a!Kanadu] AC 120 V, 60 Hz

 y [Modely pro Taiwan, Brazílii a!St#ední a!Ji%ní Ameriku] AC110 a% 120 V, 60 Hz

 y [Model pro *ínu] AC 220 V, 50 Hz

 y [Modely pro Koreu] AC 220 V, 60 Hz

 y [Model pro Austrálii] AC 240 V, 50 Hz

 y [Modely pro Evropu, UK a!Rusko] AC 230 V, 50 Hz

 y [Modely pro Asii a!Mezinárodní model] AC 220 a% 240 V, 50/60 Hz

P#íkon

360 W

P#íkon v!pohotovostním re%imu

 y HDMI Control vypnuté, Standby Through vypnuté, Network Standby vypnuté 0,1 W

 y HDMI Control zapnuté, Standby Through zapnuté, Network Standby vyp.

– Vstup: AUDIO 1 (HDMI bez signálu) 0,8 W

 y HDMI Control vypnuté, Standby Through vypnuté, Network Standby zapnuté, Bluetooth Standby vypnuté

– metalická sí) 1,6 W

– Wi -Fi 1,7 W

 y HDMI Control vypnuté, Standby Through vypnuté, Network Standby zapnuté, Bluetooth Standby zapnuté

– metalická sí) 1,6 W

 y HDMI Control zapnuté, Standby Through zapnuté, Network Standby zapnuté, Bluetooth Standby zapnuté

– Wi -Fi 2,4 W

Maximální p#íkon

 y [Modely pro Asii, Brazílii, Ji%ní a!Severní Ameriku a!mezinárodní model] 590 W

Rozm+ry (( / V!/ H)

435 / 171 / 377 mm

(17-1/8” x 6-3/4” x 14-7/8”)

Vn+j$í rozm+ry (se vzty"en'mi anténami)

* V"etn+ no%ek a!v'stupk&

435 / 245 / 377 mm

(17-1/8” x 9-5/8” x 14-7/8”)

Hmotnost

9,8 kg

* Obsah tohoto návodu odpovídá posledním technick'm údaj&m v!dob+ zve#ejn+ní. Novou verzi návodu m&%ete stáhnout ze 
stránek Yamaha.
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V+chozí nastavení

V+chozí nastavení nabídky Option
Zde jsou uvedena v'chozí nastavení nabídky „Option“.

YPAO Volume

 y YPAO Volume Off

 y Adaptive DRC Off

DSP/Surround

 y Adaptive DSP Level On

 y Enhancer

– HDMI 1-7, AUDIO 1-5, TV Off

– Ostatní On

Volume Trim

 y Input Trim 0.0 dB

 y Subwoofer Trim 0.0 dB

Lipsync On

Audio Signal Information —

Video Signal Information —

Audio In —

Video Out Off

Auto Play On

Shuffle Off

Repeat Off

Volume Interlock Limited
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V+chozí nastavení nabídky Setup
Zde jsou uvedena v'chozí nastavení nabídky „Setup“.

Speaker

Power Amp Assign Basic

Configuration

 y Subwoofer Use

 y Front Small

 y Center Small

 y Surround Small

 y Surround Back None

 y Front Presence Small

 y Layout Front Height

 y Crossover 80 Hz

 y Subwoofer Phase Normal

 y Extra Bass Off

 y Virtual CINEMA FRONT Off

Distance 3.00 m (10.0 ft)

Level 0.0 dB

Equalizer Off

Speaker Impedance 8 1 MIN

Test Tone Off

HDMI

HDMI Control On

Audio Output Off

Standby Through

 y Modely pro Velkou Británii, Evropu, Rusko a!Koreu Auto

 y Ostatní modely On

4 K!Upscaling Off

HDCP Version

 y HDMI 1-7 Auto



385

P,ÍLOHA > V'chozí nastavení

Standby Sync Auto

ARC Off

HDMI Video Format

 y HDMI 1-7 Mode 1

Sound

Tone Control Treble, Bass 
Bypass (0.0 dB)

* Pokud jsou volby „Treble“ a!„Bass“ nastaveny na 0.0 dB, zobrazí se „Bypass“.

DSP Parameter —

Surround Decoder

 y Surround Decoder Auto

 y Center Spread Off

 y Center Image 0.3

All -Channel Stereo

 y Level 0

 y Front / Rear Balance 0

 y Left / Right Balance 0

 y Height Balance 5

 y Monaural Mix Off

Lipsync

 y Select Auto 
(Toto nastavení pracuje jen tehdy, je  -li televizor podporující automatickou funkci lipsync 
p#ipojen p#es HDMI.)

 y Adjustment 0 ms

Dialogue

 y Dialogue Level 0

 y DTS Dialogue Control 0

 y Dialogue Lift —

Hlasitost

 y Dynamic Range Maximum

 y Max Volume +16.5 dB

 y Initial Volume Off

Virtual Speaker

 y VSBS On
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DTS Mode Mode 1

Scene

Scene Setting —

Scene Rename —

Multi Zone

Information —

Zóna 2

 y Hlasitost

– Volume Variable

– Max Volume +10.0 dB

– Initial Volume Off

– Left / Right Balance 0

 y Sound Mode

– Monaural Off

– Enhancer On

– Extra Bass Off

 y Tone Control Auto

 y Audio Delay 0 ms

Party Mode Set

 y Zone2 Enable

Zone Rename

 y Main Zone —

 y Zone2 —

Function

Input Setting

 y Input Rename

– HDMI 1-7 Auto

– Ostatní Manual

(Pro AUDIO 3-5, TUNER, TV, MusicCast Link, SERVER, NET RADIO, Bluetooth, USB je mo%né voit pouze „Manual“.)

 y Input Skip Off

 y TV Audio Input AUDIO 1

DSP Skip Off
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Trigger Output

 y Trigger Mode Power

 y Target Zone All

User Interface

 y Display Settings

– Dimmer -2

– Volume dB

– Short Message On

– Position Bottom

 y Touch Sound On

 y Remote Color Key Default

 y Memory Guard Off

ECO

 y Auto Power Standby 20 minutes

 y ECO Mode Off

Tuner FM50/AM9

(Pouze modely pro Asii, Taiwan, Brazílii, v$eobecn' a!pro St#ední a!Ji%ní Ameriku)

Initialization —

Backup/Restore —

Firmware Update —

Network

Information —

Network Connection Wired

IP Address

 y DHCP On

DMC Control Enable

Network Standby Auto

Network Name —

MusicCast Link Power Interlock Off
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Bluetooth

Bluetooth On

Audio Receive

 y Disconnect —

 y Bluetooth Standby On

Audio Send

 y Transmitter Off

 y Device Search —

Language

English

V+chozí nastavení nabídky Front Display
Zde jsou uvedena v'chozí nastavení nabídky „ Front Display “.

Dimmer -2

Zone Power Off

Settings

 y Function Lock

– Volume Knob Lock Off

– Input Selector Lock Off

– Scene Key Lock Off

 y Touch Sound On

 y Remote Sensor On

 y Remote ID ID1

 y Information Skip Off

 y Initialization —

 y Backup/Restore —

 y Firmware Update —

 y Retail Demo Mode Off



389

OBSAH > Nejprve si p#e"t+te



AV19-0030

Yamaha Global Site 
https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

Manual Development Group
©!2020 Yamaha Corporation

Zve#ejn+no 05/2020 NV -A0


