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ЕСКЕРТУ!
Өрт немесе электрлік шок қатерін төмендету
үшін бұл аппаратты жаңбырлы немесе
дымқыл жерлерде іске қоспаңыз.
Өрт немесе электрлік шок қатерін төмендету
үшін аппаратты су тамшылайтын немесе
шашырайтын жерлерде пайдаланбаңыз және
аппараттың үстіне вазалар тәрізді сұйықтыққа
толы заттарды қоймаңыз.

Personal Audio System

Негізгі айыр құрылғыны желілік розеткадан
ажырату үшін қолданылатындықтан, құрылғыны
оңай қолжетімді болатын AT розеткасына
жалғаңыз. Құрылғыдан дұрыс емес жағдайды
байқаған болсаңыз, негізгі айырды AT
розеткасынан дереу ажыратыңыз.

Басқару нұсқаулары

Құрылғы өшірулі болса да, ол қабырға
розеткасына жалғанып тұрғандықтан, AT қуат
көзінен (желілік розетка) ажыратылмайды.
©2013 Sony Corporation
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Құрылғыны кітап сөресі немесе кіріктірме шкаф
тәрізді жабық аймақтарда орнатпаңыз.
Құлаққаптардан шығатын дыбыс аса қатты
болса, ол есту қабілетінің жоғалуына әкелуі
мүмкін.
Батареяларды ұзақ уақыт бойына (батареялар
блогі немесе орнатылған батареялар) күннің
астында, оттың жанында және ыстық жерлерде
пайдаланбаңыз.
Аты және қауіпсіздікке қатысты маңызды
ақпарат көрсетілген тақта төменгі сыртқы
астыңғы бөлігінде орналасқан.

Қуат көздері

Өндірілген күні

АТ қуат сымын  жалғаңыз немесе батарея бөліміне  алты R14 (C өлшеміндегі) батареясын (бірге
берілмейді) салыңыз.

Қабырға розеткасына

АТ қуат сымы (бірге беріледі)

Өндірілген күні картон қораптың штрих-код
белгісінде келесідей түрде көрсетілген: 01-2013,
01-айы, 2013-өндіру жылы.

Жеке дыбыс жүйесі
АТ IN ұясына
Қытайда жасалған

Төменгі жағы

Бұл құрылғымен сілтілі батареяларды пайдаланыңыз. Марганец
батареяларының қызметтік мерзімі тым қысқа болғандықтан, бұл
батарея түрін пайдалану ұсынылмайды.
Ескертпелер

 Батареяларды OPR/BATT индикаторы  сөнген кезде немесе құрылғы жұмыс істемеген кезде ауыстырыңыз.
Батареялардың барлығын жаңасына ауыстырыңыз. Батареяларды ауыстырудың алдында қандай да бір CD
дискісін немесе таспаны шығарыңыз және қосымша құрамдастарды құрылғыдан алыңыз.
 Құрылғыны батареялармен пайдалану үшін АТ қуат сымын құрылғыдан жəне розеткадан ажыратыңыз.

Қуатты басқару функциясын пайдалану

Бұл құрылғы автоматты күту режимі функциясымен жабдықталған. Бұл функция арқылы құрылғы 15
минут бойы ешбір әрекет орындалмаса немесе дыбыстық сигнал шығарылмаса автоматты түрде күту
күйіне ауысады.
Ескертпелер

 Күту күйіне ауысудың алдында дисплейде көрсетіліп жатқан мазмұн шамамен 2 минут жыпылықтай
бастайды.
 АТ қуат сымы жалғанып, күту режимінде болған кезде дисплейде «STANDBY» жазуы пайда болады.
 Автоматты күту күйі функциясы FM/AM функциясымен бірге қолжетімсіз.

Лицензия және сауда
белгісінің ескертпесі
 MPEG Layer-3 дыбысты кодтау технологиясы
және патенттері Fraunhofer IIS және Thomson
тарапынан лицензияланған.
Жеке дыбыс жүйесі CD дискілері және
кассета таспаларындағы музыка көздерін
ойнатуға, FM/AM станцияларын тындауға
жəне музыка немесе дыбыс көздерін кассета
таспаларына жазуға арналған.

Негізгі операциялар

Сипаттамалары
CD ойнатқыш бөлімі

Артқы жағы

Жүйе
Ықшам дискінің сандық дыбыс жүйесі
Лазерлік диод сипаттары
Шығару ұзақтығы: Үздіксіз
Лазерлік шығыс: 44,6 мВт кем
(Бұл 7 мм оптикалық көтеру блогындағы
объективтік линзалар бетінен 200 мм
қашықтықта орналасқан өлшем мәні.)
Каналдар саны
2
Жиілік жауабы
20 Гц  20000 Гц +1/–2 дБ
Детонация және діріл
Төменгі өлшенбелі шек
Қолдау көрсетілетін аудио пішімдер
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Деректерді берудің биттік жылдамдығы:
32 Кбит/с  320 Кбит/с, VBR
Үлгілеу жиіліктері: 32/44,1/48 кГц

Радио бөлімі

Жиілік ауқымы
FM: 87,5 МГц  108 МГц (50 кГц қадам)
AM: 531 кГц  1602 кГц (9 кГц қадам)
Антенналар
FM: Телескоптық антенна
AM: Кіріктірме феррит білікті антенна

Таспа декасының бөлімі


OPERATE түймесі
Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін басыңыз.

RADIO FM/AM / AUTO PRESET түймесі
– Түймені басыңыз: FM/AM функциясын таңдау
үшін басыңыз.
– Түймені басып ұстап тұрыңыз:
Радиостанцияны алдын ала орнату үшін
пайдаланыңыз.
TAPE түймесі
Таспа функциясын таңдау үшін басыңыз.
CD түймесі
CD функциясын таңдау үшін басыңыз.
AUDIO IN түймесі
AUDIO IN функциясын таңдау үшін басыңыз.

(Қалта) + немесе  түймесі
CD функциясында қалтаны таңдау үшін
басыңыз.
TUNE + немесе  түймесі
Қалаған станцияны FM/AM фунқциясында қосу
үшін басыңыз.

CD бөлімінің қақпағы

 түймесі


 немесе  / PRESET + немесе 

түймелері
– CD функциясындағы жолшық/файлды таңдау
үшін басыңыз.
– FM/AM функциясының алдын ала орнатылған
радиостанциясын таңдау үшін басыңыз.

 / MANUAL PRESET түймесі*

– Түймені басыңыз: CD функциясында
ойнатуды бастау немесе кідірту үшін басыңыз.
– Түймені басып ұстап тұрыңыз: Ағымда
қосылған радиостанцияны алдын ала орнату
үшін пайдаланыңыз.
 түймесі
CD функциясында ойнатуды тоқтату үшін
басыңыз.

VOLUME +* немесе  түймелері
Дыбысын баптау үшін басыңыз.

MEGA BASS түймесі
Төменгі дауыс жиілігін күшейту үшін басыңыз.

DISPLAY түймесі
Дисплейдегі ақпаратты өзгерту үшін басыңыз.
ENTER түймесі
Параметрлерді растау үшін басыңыз.

Таспа функциясында ойнатуды кідірту үшін
басыңыз.


Кассеталы таспа бөлімінің қақпағы

 түймесі
– Таспа функциясында ойнатуды тоқтату үшін
басыңыз.


OPR/BATT индикаторы
Қуат пен батарея күйін тексеру үшін
пайдаланыңыз. OPR/BATT индикаторы
күңгірттенген кезде, батареяларды
ауыстырыңыз.

– Таспаның ойнатылуы тоқтатылған кезде
кассеталы таспа бөлімінің қақпағын ашу үшін
басыңыз.
 немесе  түймелері
Таспа функциясында жылдам алға немесе
артқа айналдыру үшін басыңыз.
 түймесі*

Таспа функциясында ойнатуды бастау үшін
басыңыз.
 түймесі


MODE түймесі
– CD функциясында ойнату режимін таңдау
үшін басыңыз.
– FM функциясының FM қабылдау режимін
(монофонды немесе стерео) таңдау үшін
басыңыз.




АТ IN ұясы
АТ қуат сымын жалғау үшін пайдаланыңыз.

PUSH OPEN/CLOSE 
CD бөлімінің қақпағын ашу немесе жабу үшін
басыңыз.


 (құлаққап) ұясы
Құлаққаптарды жалғау үшін пайдаланыңыз.

Таспа функциясында таспаға жазуды бастау
үшін пайдаланыңыз.


AUDIO IN ұясы
Тасымалы сандық музыка ойнатқышын немесе
басқа құрамдасты жалғау үшін пайдаланыңыз.
*  , VOLUME +  және   түймешігінің
сезілетін шығыңқы нүктесі бар.

Жазу жүйесі
4-жол 2-арналы, стерео
Жылдам айналдыру уақыты
Шамамен 150 с (сек.) C-60 Sony
кассетасымен
Жиілік жауабы
I түрі (қалыпты): 80 Гц  10000 Гц

Кіріс

AUDIO IN
Стерео мини ұяшық

Шығыс

 (құлаққаптар) стерео мини ұяшық
16   32  кедергі құлаққаптарына арналған

Жалпы

Үндеткіш
Толық ауқымы, 8 см диаметр, 4 , конус түрі
(2)
Қуат шығарылымы
1,7 Вт + 1,7 Вт (4 , 10% тігінен емес
бұрмалау)
Қуат талаптары
230 В АТ, 50 Гц (АТ қуат жабдықтау)
9 В ТТ (6 R14 (C көлемі) батареялар)
Қуатты тұтыну
АТ 12 Вт (шамамен 0,8 Вт қуатты үнемдеу
режимінде)
Батареяның ұзақ қолданылуы*1, *2
CD ойнату
Шамамен 8 сағат (ортаның шу деңгейі 24
болғанда)
FM бағдарламаларын жазу
Шамамен 19 сағат
Таспаны ойнату
Шамамен 13 сағат (ортаның шу деңгейі 24
болғанда)

*1 Sony стандарттарымен өлшенген. Батареяны
қолданудың нақты ұзақтығы құрылғының
жағдайына және басқару жағдайларына
байланысты әр түрлі болады.
*2 Sony сілтілі батареяларын қолданған кезде

Өлшемдер
Шамамен 320 мм × 139 мм × 219 мм (Е/Б/Т)
(шығыңқы бөліктерін қоса)
Салмағы
Шамамен 2,0 кг
Шамамен 2,3 кг (диск, батареялар және
кассеталы таспаның салмағын қоса)

Берілген қосымша құралдар
АТ қуат сымы (1)

Дизайн мен сипаттамаларын ескертусіз
өзгертуге болады.

