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STR-DA5700ES
Guida di impostazione rapida
Szybkie ustawienia - Przewodnik

Installazione dei diffusori
Rozmieszczenie głośników
Le istruzioni che seguono mostrano dei sistemi di diffusori a 7.1 canali con diffusori surround posteriori o diffusori superiori anteriori. Disporre i
diffusori in una di queste due configurazioni.

 Diffusore anteriore sinistro

Na poniższych ilustracjach pokazano 7.1-kanałowe systemy głośników, wykorzystujące tylne głośniki dźwięku dookólnego lub przednie górne
głośniki. Głośniki należy rozmieścić zgodnie z jedną z podanych konfiguracji.

 Diffusore anteriore destro

Przednia lewa kolumna głośnikowa
Przednia prawa kolumna głośnikowa

 Diffusore centrale

Środkowa kolumna głośnikowa

Questa Guida di impostazione rapida descrive le modalità di collegamento dei
diffusori, di un subwoofer e di un lettore di Blu-ray Disc in modo da poter apprezzare
il suono surround multicanale. Per i dettagli consultare le istruzioni per l’uso in
dotazione con il sintoamplificatore.

 Diffusore surround sinistro

Dookólna lewa kolumna głośnikowa

 Diffusore surround destro

Dookólna prawa kolumna głośnikowa

Niniejsza pozycja, Szybkie ustawienia - Przewodnik, zawiera opis sposobu podłączenia
głośników, subwoofera i odtwarzacza Blu-ray Disc, który zapewnia dookólny dźwięk
wielokanałowy. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej
razem z amplitunerem.

 Diffusore surround posteriore sinistro

Tylna lewa kolumna dźwięku dookólnego

 Diffusore surround posteriore destro

Tylna prawa kolumna dźwięku
dookólnego

 Diffusore superiore sinistro

Górna lewa kolumna głośnikowa

 Diffusore superiore destro

Górna prawa kolumna głośnikowa

 Subwoofer

Głośnik sub-niskotonowy
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Collegamento dei diffusori
Podłączanie głośników
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Collegamento dei diffusori
Podłączanie głośników

Collegamento del monitor
Podłączanie monitora

Collegamento di un lettore di Blu-ray
Disc
Podłączanie odtwarzacza Blu-ray Disc
10 mm

Collegare tutti i cavi di alimentazione
per ultimi
Wszystkie przewody zasilania podłącz
na końcu

Accensione del sintoamplificatore
Włączanie amplitunera

Impostazione del sintoamplificatore
Konfigurowanie amplitunera
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Collegamento del monitor
Podłączanie monitora
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Accensione del sintoamplificatore
Włączanie amplitunera
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Impostazione del sintoamplificatore
Konfigurowanie amplitunera
Commutare l’ingresso del televisore sull’ingresso a cui è collegato il sintoamplificatore.
Alla prima accensione del sintoamplificatore, sullo schermo del televisore viene visualizzato il contratto per la licenza con l’utente
finale (EULA). Accettare l’EULA per procedere alla schermata Easy Setup, quindi impostare il sintoamplificatore in base alle istruzioni
della schermata Easy Setup.
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Przełącz wejście odbiornika telewizyjnego na wejście, do którego podłączono amplituner.
Przy pierwszym włączeniu amplitunera, na ekranie telewizora pojawi się ekran EULA. Zaakceptuj warunki EULA, aby przejść do
ekranu Easy Setup i skonfiguruj amplituner zgodnie z instrukcjami na ekranie Easy Setup.

Collegamento di un lettore di Blu-ray Disc
Podłączanie odtwarzacza Blu-ray Disc


Dopo avere completato i passi da 1 a 7, avviare la riproduzione sul lettore di Blu-ray Disc.
Po wykonaniu czynności opisanych w punktach od 1 do 7, rozpocznij odtwarzanie w
odtwarzaczu Blu-ray Disc.
Nota
Impostare il lettore di Blu-ray Disc in modo che possa emettere segnali audio multicanale. Per un lettore di Blu-ray Disc Sony, impostare “HDMI Audio Output” su “Auto” (data: 1
settembre 2011).
Uwaga
Skonfiguruj odtwarzacz Blu-ray Disc w taki sposób, aby mógł wyprowadzać sygnały dźwięku wielokanałowego. W przypadku odtwarzacza Blu-ray Disc firmy Sony, ustaw opcję „HDMI
Audio Output” na „Auto” (1 września 2011).

5

Collegare tutti i cavi di alimentazione per ultimi
Wszystkie przewody zasilania podłącz na końcu

Il sintoamplificatore consente di fruire facilmente di contenuti video da Internet.
Amplituner umożliwia łatwe odtwarzanie internetowego wideo.

Alla presa a muro
Do gniazda ściennego

Dopo avere eseguito i collegamenti e le impostazioni indicati sopra, collegando il
sintoamplificatore a un router mediante un cavo LAN è possibile fruire di video da Internet
semplicemente selezionando i contenuti desiderati.
Per i dettagli sul collegamento del cavo LAN, consultare “5: Collegamento alla rete”
nelle istruzioni per l’uso in dotazione con il sintoamplificatore. Per i dettagli sul
funzionamento, consultare “Video da Internet” nelle istruzioni per l’uso in dotazione con il
sintoamplificatore.
Po wykonaniu połączeń i powyższych ustawień, możesz podłączyć amplituner do routera
za pomocą kabla LAN, aby odtwarzać internetowe wideo, wybierając interesujące Cię
treści.
Szczegółowe informacje na temat podłączenia kabla LAN zawiera punkt „5: Podłączanie
do sieci” w instrukcji obsługi dostarczonej z amplitunerem. Szczegółowe informacje na
temat obsługi zawiera punkt „Internetowe wideo” w instrukcji obsługi dostarczonej z
amplitunerem.

