PL

Instrukcja aktualizacji – DTS: Virtual X
(tryb 3D Surround)
Sprzęt potrzebny do
aktualizacji

Poniższa instrukcja dotyczy aktualizacji oprogramowania
modeli:
• YAS-107

Przygotuj następujące urządzenia zanim rozpoczniesz aktualizację.
• Pamięć USB
Użyj pamięci USB, która spełnia poniższe kryteria.
– Wspiera format przechowywania USB
– Jest formatowana w formacie FAT16 lub FAT32
– Nie posiada wgranej enkrypcji
– Nie posiada innych plików/folderów (jest pusta)

• YAS-207
• ATS-2070
.

• Komputer połączony z Internetem
Ściągnij oprogramowanie ze strony firmy Yamaha
• Przewód USB (tylko w przypadku YAS-107)
Użyj przewodu USB dostarczonego wraz z YAS-107
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Przygotowanie aktualizacji
1
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Ściągnij oprogramowanie ze strony firmy
Yamaha
Ściągnij oprogramowanie do swojego modelu
soundbara:

Rozpakuj folder z aktualizacją i wgraj plik z
aktualizacją na pamięć USB.
Upewnij się, że zapisujesz plik w pamięci USB w głównym
miejscu, nie w folderze.
Nie zmieniaj nazw plików, które są następujące:
• YAS-107: YAS-107-xxxx.ybin
• YAS-207: YAS-207-xxxx.ybin
• ATS-2070: ATS-2070-xxxx.ybin
“xxxx” to szereg cyfr i liter charakterystyczny dla danego
modelu .

YAS-107
https://europe.yamaha.com/en/support/updates/yas
-107.html

YAS-207
https://europe.yamaha.com/en/support/updates/yas
-207.html

ATS-2070
https://europe.yamaha.com/en/support/updates/ats
-2070.html
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Aktualizacja
oprogramowania
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UWAGA
Zależnie od tego jak ustawiony jest soundbar i jakiego kształtu
jest pamięć USB, , podłączenie jej do soundbara może być
utrudnione. Jeśli tak jest w Twoim przypadku odłącz wszystkie
przewody podłączone do soundbara tak aby można było
podłączyć pamięć USB.
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Podłącz pamięć USB do gniazda UPDATE
ONLY na soundbarze.
YAS-107

Pamięc USB

Wyłącz urządzenie.

Kabel
USB

UPDATE
ONLY

YAS-207
ATS-2070

Wyjmij przewód zasilania z gniazdka
ściennego.

Pamięć USB
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Włóż przewód zasilania do gniazdka
ściennego.
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Przytrzymaj
sekundy.

oraz

razem przez 3
UWAGA
Nie odłączaj przewodu zasilania I nie wysuwaj pamięci
USB zanim nie zakończysz wszystkich kroków jak poniżej.
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Rozpocznie się aktualizacja. Diody zaświecą się tak jak
pokazano to na poniższej ilustracji.

Urządzenie wyłączy się.

7
Diody zaświecą od lewej do prawej

Dotknij
po zakończeniu procesu
aktualizacji.

Świeci

Wyjmij pamięć USB.

Aktualizacja oprogramowania została ukończona.

Diody zaświecą się jak poniżej, gdy aktualizacja zakończy
się pomyślnie.

Flash

Jeśli diody zaświecą inaczej niż powyżej lub nie będą się
świecić, zobacz “Rozwiązywanie problemów” (str. 6 i 7).
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Tryb 3D surround
Aktualizacja pozwala na korzystanie z trybu 3D Surround. Po
wybraniu tego trybu, technologia DTS Virtual:X pozwoli na
usłyszenie efektów dźwięku przestrzennego, również w kanale
wysokości ..
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For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol
together, DTS Digital Surround, and DTS Virtual:X are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or
other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Włącz przycisk zasilania (power) na
pilocie aby włączyć soundbar.
Naciśnij przycisk SURROUND na pilocie,
aby włączyć tryb 3D surround; dioda
SURROUND rozbłyśnie na niebiesko.
Urządzenie przełącza się między trybami 3D
Surround oraz Surround za każdym naciśnięciem
przycisku Surround na pilocie.
Dioda niebieska: tryb 3D surround
Dioda zielona: tryb surround

Materiał źródłowy będzie odtwarzany w trybie 3D Surround.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi soundbara.
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Rozwiązywanie problemów
Jeśli aktualizacja zakończyła się niepowodzeniem, diody będą świeciły w jeden ze sposobów pokazanych poniżej. Zidentyfikuj problem i
spróbuj jeszcze raz.
Migająca na czerwono dioda

Miga (czerwony)

Powód
Pamięć USB nie
jest podłączona
prawidłowo do
soundbara

Rozwiązanie

Powód

1. Wyłącz soundbar przyciskiem
power
2. Podłącz prawidłowo pamięć USB.
3. Przeprowadź ponownie aktualizację

Plik z
aktualizacją nie
został
prawidłowo
zapisany na
pamięci USB

6

Rozwiązanie
1. Wyłącz soundbar przyciskiem
power
2. Odłącz pamięć USB i upewnij się, że
plik zostanie wgrany prawidłowo:
• Nazwa pliku nie zostanie
zmieniona
• Plik zapisano w głównej
przestrzeni USB (nie w folderze)
3. Przeprowadź ponownie
aktualizację

Diody migają na czerwono i zielono

Miga (czerwony)

Powód

Diody nie świecą się

Miga (zielony

Rozwiązanie

Pamięć USB
została
odłączona w
trakcie
aktualizacji.

1. Wyłącz soundbar przyciskiem
power
2. Podłącz prawidłowo pamięć USB.
3. Przeprowadź ponownie aktualizację

Pamięć USB jest
uszkodzona.

1. Wyłącz soundbar przyciskiem
power
2. Wgraj plik na inną pamięć USB I
ponownie zrób aktualizację

Jest problem z
plikiem
zawierającym
aktualizację.

Wyłączone

Powód
Przewód
zasilania został
odłączony w
trakcie
aktualizacji.
Wystąpił
problem z
zaslianiem w
trakcie.

1. Wyłącz soundbar przyciskiem
power
2. Ściągnij oprogramowanie ze strony
Yamaha i wgraj na USB.
3. Przeprowadź ponownie aktualizację
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Rozwiązanie
1. Podłącz przewód do gniazdka.
2. Upewnij się, że USB jest
prawidłowo podłączony do
soundbara.
Dotknij Power. Aktualizacja zostanie
wznowiona.
1. Upewnij się, że USB jest
prawidłowo podłączony do
soundbara.
Dotknij Power. Aktualizacja zostanie
wznowiona

