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ЕСКЕРТУ!
Өрт немесе электрлік шок қатерін төмендету
үшін бұл аппаратты жаңбырлы немесе
дымқыл жерлерде іске қоспаңыз.
Өрт қаупінің алдын алу үшін құрылғы
желдеткішінің саңылауын газетпен,
дастарханмен, пердемен, т.б. жаппаңыз.
Құрылғыны ашық от көздеріне (мысалы, жанып
тұрған шыраққа) жақындатпаңыз.

Personal Audio System

Өрт немесе электрлік шок қатерін төмендету
үшін аппаратты су тамшылайтын немесе
шашырайтын жерлерде пайдаланбаңыз және
аппараттың үстіне вазалар тәрізді сұйықтыққа
толы заттарды қоймаңыз.

Басқару нұсқаулары

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.
©2016 Sony Corporation
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Құрылғы өшірулі болса да, ол қабырға
розеткасына жалғанып тұрғандықтан, AT қуат
көзінен ажыратылмайды.

CFD-S70

Құрылғыны кітап сөресі немесе кіріктірме шкаф
тәрізді жабық аймақтарда орнатпаңыз.
Құлаққаптардан шығатын дыбыс аса қатты
болса, ол есту қабілетінің жоғалуына әкелуі
мүмкін.

Қуат көздері
АТ қуат сымын жалғаңыз  немесе батарея бөліміне алты R14 (С өлшемді) батареясын (жинаққа
кірмейді) салыңыз .

Өндірілген күні картон қораптағы штрих-код
белгісінде былай берілген: АА-ЖЖЖЖ, мұндағы
АА — өндірілген айы, ал ЖЖЖЖ — жылы, ал
аты бар тақтада мынадай түрде берілген:
АА.ЖЖЖЖ, мұндағы АА — өндірілген айы, ал
ЖЖЖЖ — жылы.

АC IN ұяшығына

Айнымалы ток қуат сымы
(бірге беріледі)
Әрқашан батареяның  жағын бірінші
салыңыз.
Асты



Батареялар
қате бағытта
орнатылған.
Оларды мына
жерде
көрсетілгендей
дұрыс бағытта
салыңыз.

Батарея бөлмесінің қақпаны басып ,
көрсеткімен көрсетілген бағытта
сырғытыңыз .
Ескертпелер

Аты бар тақта төменгі сыртқы бөлігінде
орналасқан.

Өндірілген күні


Қабырға
розеткасына

Батареяларды ұзақ уақыт бойына (батареялар
блогы немесе орнатылған батареялар) күннің
астында, оттың жанында жəне ыстық жерлерде
пайдаланбаңыз.

 Батареялардың қуаты аяқтала бастағанда «LO-BATT» ескерту хабары жыпылықтайды. Осы хабар
көрсетілгенде барлық батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.
 Айнымалы ток қуат сымы ажыратылғанда немесе батареяларды алып тастағанда құрылғы жадында
сақталған параметрлер өшіріледі не сақталады.
 Өшірілген параметрлер: дыбыс деңгейі, радио диапазоны (FM/AM) және жиілігі, FM режимін орнату
(стерео/монауральді), шағын диск ойнату режимі, MEGA BASS параметрі (қосу/өшіру) және соңғы
пайдаланылған функция
 Сақталған параметрлер: қуат басқаруын қосу/өшіру параметрі (еуропалық модельдерде ғана) және
автоматты/қолмен алдын ала орнату функциясы немесе FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)  түймелері
арқылы тіркелген алдын ала орнатылатын радио станциялары
 Батареяларды ауыстырудан бұрын, шағын дискілер не таспалар шығарылғанын тексеріңіз, барлық қосымша
компоненттерді құрылғыдан ажыратыңыз және шығарылған болса, FM жылжымалы антеннасын  бастапқы
күйіне орнатыңыз.
 Құрылғыны батареялармен пайдалану үшін АТ қуат сымын құрылғыдан және розеткадан ажыратыңыз.
 АТ қуат сымы жалғанып, күту режимінде болған кезде дисплейде «STANDBY» жазуы пайда болады.
 Ескі батареяны жаңасымен немесе әртүрлі батареяларды бірге пайдаланбаңыз.

Жеке дыбыс жүйесі
Өндіруші: Сони Корпорейшн
Өндіруші мекенжайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Жапония
Қытайда жасалған
Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші
«Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103, Мәскеу,
Карамышевский өтпе көшесі, 6
Қазақстан жеріндегі тұтынушылардың шағымталаптарын қабылдауға уәкілетті ұйым:
«Сони Электроникс» АҚ
Қазақстандағы Өкілдігі, 050010, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы,
117/7 үй

Лицензия және сауда
белгісінің ескертпесі
 MPEG Layer-3 дыбысты кодтау технологиясы
және патенттері Fraunhofer IIS және Thomson
тарапынан лицензияланған.
 Басқа сауда белгілерінің және сауда
аттарының тиісті иегерлері бар. Бұл
нұсқаулықта, ™ және ® белгілері
көрсетілмеген.
Бұл өнім келесі мақсаттардар
пайдаланылады:
 Дискілер мен таспалардағы музыканы
ойнату
 Радио станцияларын тыңдау
 Таспаға жазу
 Дыбысты жалғанған қосымша компоненттен
тыңдау

Үлгі: CFD-S70
Жеке дыбыс жүйесі
230V  50Hz 11W
9В C6 ӨЛШЕМДІ НЕМЕСЕ ОҒАН
СӘЙКЕС R14 БАТАРЕЯСЫ
Өндіруші: Сони Корпорейшн
Өндіруші мекенжайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Жапония
Қытайда жасалған

Өндірілген күні

Өндірілген күні картон қораптағы штрих-код
белгісінде былай берілген: АА-ЖЖЖЖ,
мұндағы АА — өндірілген айы, ал ЖЖЖЖ —
жылы, ал аты бар тақтада мынадай түрде
берілген: АА.ЖЖЖЖ, мұндағы АА —
өндірілген айы, ал ЖЖЖЖ — жылы.

Негізгі операциялар

Сипаттамалары
CD ойнатқыш бөлімі

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 пішім
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)

Радио бөлімі
*1 CD PLAY/PAUSE () , VOLUME +  және   сенсорлы нүктеге ие.
*2 FM радиосын (AM радиосын, ферриттік білік құрылғыда орнатылған) тыңдап жатқанда FM
антеннасын  ғана шығарыңыз.


 (қуат) түймесі
Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін басыңыз.


AUDIO IN түймесі
AUDIO IN функциясын таңдау үшін басыңыз.


FM/AM түймесі
– Түймені басу: FM/AM функциясын таңдау үшін
басыңыз.



– Түймені басып тұру: Радио станцияларын
автоматты түрде алдын ала орнату үшін
пайдаланыңыз.

TUNE/ (қалта) + немесе  түймелері
– FM/AM функциясында қажетті станцияға қою
үшін басыңыз.

CD PLAY/PAUSE () түймесі
Ойнатуды бастау не кідірту үшін басыңыз.
STOP () түймесі
Ойнатуды тоқтату үшін басыңыз.

PLAY MODE түймесі
– Шағын дискті ойнату режимін таңдау үшін
басыңыз.

– Дисктегі қалтаны таңдау үшін басыңыз.

– FM функциясының FM қабылдау режимін
(монофонды немесе стерео) таңдау үшін
басыңыз.


 (кідірту) түймесі
Таспа функциясында ойнатуды кідірту үшін
басыңыз.


DISPLAY/ENTER түймесі
– Дисплейдегі ақпаратты тексеру немесе
өзгерту үшін басыңыз.

 (тоқтату/шығару) түймесі
– Таспа функциясында ойнатуды тоқтату үшін
басыңыз.
– Таспаны ойнату тоқтатылғанда кассета
бөлімінің қақпағын ашу үшін басыңыз.

– Параметрлерді растау үшін басыңыз.

 немесе  (алға айналдыру/кері
айналдыру) түймелері
Таспа функциясында алға айналдыру не кері
айналдыру үшін басыңыз.
 (ойнату) түймесі
Таспа функциясында ойнатуды бастау үшін
басыңыз.
 (жазып алу) түймесі
Таспа функциясында таспаға жазып алуды
бастау үшін басыңыз.


FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) түймелері
– Түймені басу: Таңдалған түймеге тіркелген
станцияны тыңдау үшін басыңыз.
– Түймені басып тұру: Радио станциясын
түймеге алдын ала орнату үшін
пайдаланыңыз.

SLEEP түймесі
Ұйқы таймерін орнату үшін басыңыз.

 (құлаққап) ұясы
Құлаққаптарды жалғау үшін пайдаланыңыз.

 немесе  /PRESET + немесе 


AUDIO IN ұясы
Тасымалы сандық музыка ойнатқышын немесе
басқа құрамдасты жалғау үшін пайдаланыңыз.

– FM/AM функциясының алдын ала орнатылған
радиостанциясын таңдау үшін басыңыз.


Тұтқа
Құрылғыны тасымалдау кезінде
пайдаланыңыз.


VOLUME + немесе  түймелері
Дыбысын баптау үшін басыңыз.


Телескоптық антенна
FM радиосын тыңдау кезінде пайдаланыңыз.


MEGA BASS түймесі
Басты арттыру функциясын қосу не өшіру үшін
басыңыз.


OPEN қойындысы
Шағын диск бөлімінің қақпағын ашу кезінде
пайдаланыңыз.


түймелері
– Дисктегі тректі/файлды таңдау үшін басыңыз.

Жиілік ауқымы
FM: 87,5 МГц  108 МГц (50 кГц қадаммен)
AM: 531 кГц  1602 кГц (9 кГц қадаммен)
Орташа жиілік
FM: 128 кГц
AM: 45 кГц
Антенналар
FM: Жылжымалы антенна
AM: Қіріктірме феррит білікті антенна

Таспа бөлімі

Жазып алу жүйесі
4-трек 2-арна, стерео
Жылдам өткізу уақыты
Sony C-60 кассетасымен шамамен 150 сек.
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% үйлесімді бұрмалау)
Қуат талаптары
230 В АТ, 50 Гц (АТ қуат жабдықтау)
9 В ТТ (6 R14 (C өлшемді) батареялары)
Қуатты тұтыну
11 Вт
1 Вт кем (күту режимінде)
Батареяның ұзақ қолданылуы*1, *2
CD ойнату
Шамамен 10 сағат
(шамамен 23 дыбыс деңгейінде)
FM бағдарламаларын жазып алу
Шамамен 23 сағат
Таспаны ойнату
Шамамен 15 сағат
(шамамен 23 дыбыс деңгейінде)
*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 310 мм × 140 мм × 212 мм (Е/Б/Қ)
(шығыңқы бөліктерін қоса)
Салмағы
Шамамен 1,9 кг (батареялардан қоспағанда)
Шамамен 2,3 кг (батареяларды қоса)
Мөлшері
Құрылғы: 1

Берілген қосымша құралдар
АТ қуат сымы (1)

Дизайн мен сипаттамаларын ескертусіз
өзгертуге болады.

