
For all models, connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.
وبالنسبة لجميع املوديالت، قم بتوصيل أسالك السامعة لتناسب لون مقابس SPEAKERS الخاصة بالوحدة.
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Quick Setup Guide/Quick Setup دليل التھيئة الرسيعة

1 Connecting the speakers/توصيل السامعات 2 Connecting your TV/set-top box/توصيل التلفزيون/الجهاز العلوي الخاص بك

DAV-DZ340K/DZ640K/DZ840K/DZ940K

Depending on the jacks on your TV or set-top box, select the video and audio connection method.
وفًقا للمقابس املوجودة يف التلفزيون أو الجهاز العلوي لديك، اخرت أسلوب توصيل الصوت والفيديو.

Connecting the video to your TV/توصيل الفيديو بالتلفزيون
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*1 The HDMI cable is supplied with certain models/in certain areas only. 
*2 Not supplied. The COMPONENT VIDEO OUT jacks are available on DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K only.

*1 يتم إرفاق كبل HDMI مع بعض املوديالت/يف مناطق معينة فقط. 
*2 غري مرفق. تتوفر مقابس COMPONENT VIDEO OUT يف جهاز DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K فقط.

Connecting the audio from your set-top box/توصيل الصوت من الجهاز العلوي

If you do not use a set-top box, refer to “Connecting your TV/set-top box” in the Operating Instructions.
إذا مل تكن تستخدم جهازًا علوًيا، فارجع إىل »توصيل التلفاز/جهاز االستقبال« يف تعليامت التشغيل.
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Method 2*2

الطريقة 2*2

Method 1*1
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*1 Not supplied. 
*2 Not supplied. The TV (DIGITAL IN OPTICAL) jack is available on DAV-DZ840K/DZ940K only.

*1 غري مرفق. 
*2 غري مرفق. يتوفر مقبس TV (DIGITAL IN OPTICAL) يف جهاز DAV-DZ840K/DZ940K فقط.

For details, refer to the Operating Instructions.

للحصول عىل التفاصيل، راجع تعليامت التشغيل.

DAV-DZ340K is the model used for illustration purposes.

الطراز DAV-DZ340K هو الطراز املستخدم ألغراض التوضيح.
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To connect speaker cords to the speaker/لتوصيل أسالك السامعة بالسامعة الوسطى
Connect the cord so that the cord’s color tube 
matches the color of the label on the rear of the 
speaker.

قم بتوصيل السلك بحيث يناسب لون إطار السلك لون امللصق 
املوجود عىل الجزء الخلفي من السامعة.

Rear of the front, surround and center 
speakers

الجزء الخلفي من السامعات األمامية وسامعات 
صوت اإلحاطة والسامعات الوسطى
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الفيديو

AUDIO
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For DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K, speaker assembly is necessary. Refer to the supplied “Speaker 
Installation Guide.” 

بالنسبة للموديل DAV-DZ640K/DZ840K/DZ940K، يكون تجميع السامعة أمرًا رضورًيا. ارجع إىل »دليل تركيب السامعات« املرفق. 
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Note

Do not insert a disc before performing the Quick Setup.

.Quick Setup ال تقم بإدخال أسطوانة قبل تنفيذ التھيئة الرسيعة

1 Connect the AC power cord.
The shape of the wall outlet differs depending on the 
area.

قم بتوصيل سلك التيار املرتدد.
يختلف شكل مقبس الحائط باختالف املنطقة.

2 Turn on the power of the main unit and TV.

قم بتشغيل الطاقة للوحدة الرئيسية والتلفاز.

/

/ 
(power/الطاقة)

3 Performing the Quick Setup/Quick Setup تنفيذ التھيئة الرسيعة

Basic setup is complete. Refer to the supplied Operating Instructions for details on how to enjoy 
disc playback and many other features.

اكتمل اإلعداد األساسي. ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة للحصول على تفاصيل حول كيفية التمتع بتشغيل القرص والعديد من الميزات 
األخرى.

Note

Displayed items vary depending on the area.

تختلف البنود املعروضة وفًقا للمنطقة.

Home Theatre System

Press            to run QUICK SETUP.
Press            to erase this message.
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QUICK SETUP is complete.

Home Theatre System

3 Switch the input selector on your TV to 
display “SONY Home Theatre System.”

قم بتحويل مفتاح اختيار وضع اإلدخال املوجود عىل التلفاز بحيث 
."SONY Home Theatre System" يعرض

4 Set each following item, using /// and 
.

. قم بضبط كل عنرص من العنارص التالية باستخدم /// و 

///,   
(ENTER)

Select an on-screen language.

حدد إحدى لغات العرض عىل الشاشة.

Select the aspect ratio of the connected TV.

قم باختيار نسبة عرض/ارتفاع الشاشة للتلفاز املوصول.

Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.

.HDMI عند توصيل الوحدة الرئيسية والتلفزيون باستخدام كبل [ON] حدد


