4-596-225-61(1)

Personal Audio System
Басқару нұсқаулары

Ескертпелер
 Радионы батареямен қолданғанда, батарея қуаты белгілі бір деңгейге дейін төмендеген кезде, OPR/BATT 
индикаторы көмескіленеді немесе ойнап тұрған радио өшіп қалуы мүмкін. Ондай жағдайда барлық
батареяларды жаңасымен ауыстыру керек. OPR/BATT  датчигі күңгірттенгенде белгілі бір уақытқа дейін
радио және AUDIO IN функцияларын пайдалануға болады, бірақ шағын диск не USB функцияларын
пайдалана алмайсыз. Батареяларды ауыстырудан бұрын барлық шағын дисктерді шығарыңыз, барлық USB
құрылғыларын не қосымша компоненттерді құрылғыдан ажыратып, FM антеннасы  созылған болса,
бастапқы күйінде сақтаңыз.
 Құрылғыны батареяларымен қолдану үшін АТ қуат сымын  розеткадан және құрылғыдан (   тәртібі
бойынша) ажыратыңыз.
 Құрылғының жадында сақталған параметрлер АТ қуат сымын ажыратылған немесе батареялары алып
тасталған жағдайда да сақталады.
 АТ қуат сымы жалғанып, күту режимінде болған кезде дисплейде «STANDBY» жазуы пайда болады.
 Жаңа батареяны ескі батареямен бірге немесе әртүрлі батареяларды бірге пайдаланбаңыз.

Қуат басқару функциясын пайдалану (тек Еуропаға арналған үлгілерде)

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.
Құрылғының АТ қуат сымын жалғанып, күту режимінде болғанда күту функциясын іске қосу не өшіру
үшін TUNE/ +  түймесін басып, тұрып, VOLUME –  түймесін басыңыз. Құрылғы іске қосылғанда
автоматты күту функциясының параметрін өзгерту мүмкін емес. Түймелерді басқан сайын «STANDBY»
сөзі 2 секунд жыпылықтап, дисплейде «ON» не «OFF» сөзі пайда болады.
©2016 Sony Corporation

Ескертпелер
 Күту күйіне ауысудың алдында дисплейде көрсетіліп жатқан мазмұн шамамен 2 минут жыпылықтай
бастайды.
 Автоматты күту күйі функциясы FM/AM функциясымен бірге қолжетімсіз.

Printed in China

ZS-PE60

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.
Өрт немесе электрлік шок қатерін төмендету
үшін аппаратты су тамшылайтын немесе
шашырайтын жерлерде пайдаланбаңыз және
аппараттың үстіне вазалар тәрізді сұйықтыққа
толы заттарды қоймаңыз.
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.
Құрылғы өшірулі болса да, ол қабырға
розеткасына жалғанып тұрғандықтан, AT қуат
көзінен ажыратылмайды.
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
блогы немесе орнатылған батареялар) күннің
астында, оттың жанында жəне ыстық жерлерде
пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ, дұрыс пайдаланылмаса, батарея
жарылуы мүмкін. Қайта зарядтамаңыз,
бөлшектемеңіз немесе отқа жақындатпаңыз.
Аты бар тақта төменгі сыртқы бөлігінде
орналасқан.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ
Батарея қате ауыстырылса, жарылу қаупі бар.
Дәл сондай немесе балама түрімен
ауыстырыңыз.

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
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Операциялар

Орындау әдісі

Ойнатуды
кідірту

  түймесін басыңыз.

Ойнатуды
тоқтату

  түймесін басыңыз.

Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші
«Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103, Мәскеу,
Карамышевский өтпе көшесі, 6

Пайдаланылған қуат алу
элементтерін және қызмет
мерзімі біткен электр және
электрондық жабдықты
залалсыз жою (Бағыттама
қалдықтарды бөлек жинау
жүйелері жұмыс істейтін
Еуроодақ елдерінде және басқа
еуропа елдерінде
қолданылады)
Бұл өнім келесі мақсаттарда
пайдаланылады:
 Дисктердегі не USB құрылғыларындағы
музыканы ойнату
 Радио станцияларын тыңдау
 Жалғанған қосымша компоненттен
шығатын дыбысты тыңдау

*1

*1









OPERATE түймесі
OPR/BATT индикаторы
USB түймесі
CD түймесі
FM/AM түймесі
AUDIO IN түймесі
PLAY/FM MODE түймесі
 (артқа)/PRESET –
түймесі
 (алға)/PRESET + түймесі
 TUNE/ (қалта) – түймесі
TUNE/ (қалта) + түймесі






 (USB) порты
AUDIO IN ұяшығы
 (құлаққап) ұяшығы
VOLUME – түймесі
VOLUME + түймесі*1

 FAVORITE RADIO STATION
(–SET) түймелері
 FM антеннасы*2

*1  , VOLUME +  түймесінің
қолға білінетін нүктесі бар.

 CD OPEN  қосқышы
  (ойнату/кідірту)
түймесі*1
 (тоқтату) түймесі
 DISPLAY (ENTER) түймесі
 SLEEP түймесі

Құрылғыны пайдаланудан
бұрын
Қуат қосу не өшіру

OPERATE  түймесін басыңыз. Сонымен қатар
тікелей қуат қосу функциясын (төменде)
пайдалану арқылы осы құрылғыны қосуға
болады.
Бұл нұсқаулықта операциялар негізінен тікелей
қуат қосу функциясы арқылы түсіндіріледі.

*2 FM антеннасы  тек FM

радиосын тыңдау кезінде ғана
ұзартыңыз (AM радиосы үшін
феррит білікті антенна құралдың
ішіне кіріктірілген).

АТ қуат сымын жалғаңыз  немесе батарея бөліміне алты LR6 (AA өлшемді) батареясын
(жабдықталмаған) салыңыз .

Ескертпе
CD  түймесін шағын диск функциясы белсенді
болып тұрып, құрылғы өшірілгеннен кейін дереу
басылған жағдайда, құрылғыны іске қосу біраз
уақытты алады.

Ойнату тоқтатылғаннан кейін

  (Ойнатуды

MP3/WMA
дискінен қалта
таңдау

TUNE/ + немесе – 
түймесін басыңыз.

Трек/файл
таңдау

 немесе   түймесін

Тректегі/
файлдағы
белгілі бір сәтті
табу

басыңыз. Тректерді/
файлдарды бір-бірлеп өткізіп
жіберуге болады.
Ойнату кезінде  немесе
  түймесін басып,
түймені қажетті нүктеде
босатыңыз. Кідіртулі
тұрғанда белгілі бір нүктені
табу кезінде қажетті нүкте
табылғаннан кейін ойнатуды
тоқтату үшін   түймесін
басыңыз.

Музыка дискін ойнату
1 Шағын диск функциясын іске қосу үшін
CD  түймесін басыңыз.

2 CD OPEN   сырғытпасын оңға

сырғытып, шағын диск бөліміне дискінің
жапсырма жағын жоғары қаратып
салыңыз.

Дисктің ортасы орнына түспейінше
дисктің ортасын ақырын басыңыз.

Ескертпе
Ойнатуды жалғастыру функциясы келесі
жағдайларда тоқтатылады:
 Шағын диск бөлімін ашқанда.
 Қуатты өшіргенде.

Қалта құрылымы мен ойнату тәртібінің
үлгісі
Қалталар мен файлдардың ойнату тәртібі
төмендегідей. Бірақ, ойнату тәртібі
пайдаланылған жазу әдісіне байланысты
дисктегі бастапқы ойнату тәртібінен өзгеше
болуы мүмкін.
Қалта
MP3/WMA файлы

Жапсырма тарапын жоғары
қаратыңыз.

3 Шағын диск бөлімінің қақпағын
жабыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

 Розеткаға

VOLUME + немесе –  түймесін басыңыз.
Дыбыс деңгейін үздіксіз реттеп отырғыңыз
келсе, түймені басып тұрып, тиісті деңгейге
келгенде босатыңыз.

 АC IN ұяшығына
 АТ қуат сымы (бірге беріледі)

Құлаққаптар арқылы тыңдау

Әрдайым
алдымен
батареяның 
жағын салыңыз.

Батареялар әртүрлі бағытта болуы керек.
Оларды батарея бөлімінің ішінде
көрсетілгендей дұрыс бағытта салыңыз.

Құлаққаптарды  (құлаққап) ұяшығына 
жалғаңыз.
Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін
құлақаспаптармен тыңдағанда өте жоғары
дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

USB құрылғысындағы
музыканы тыңдау
USB құрылғысында сақталған аудио файлдарды
тыңдауға болады (сандық музыка ойнатқышы
немесе USB сақтау құралы).
MP3 және WMA пішімдеріндегі* аудио
файлдарын осы құрылғыда ойнатуға болады.
* Авторлық құқықпен қорғалған файлдарды
(Сандық құқықтарды басқару) осы құрылғыда
ойнату мүмкін емес.

Үйлесімді USB құрылғылары

USB құрылғылар үшін үйлесімділік талаптары
төмендегідей. Құрылғыны осы құралмен бірге
пайдаланудан бұрын оның талаптарға сәйкес
келетінін тексеріңіз.
 USB 2.0 (толық жылдамдық) портына
сәйкестілік
 Жалпы жад режимін қолдайды*
* Жалпы жад режимі файл тасымалын іске қосып,
USB құрылғысын хост құрылғысына қолжетімді
ету мүмкіндігін беретін режим болып табылады.
Көптеген USB құрылғылары жалпы жад режимін
қолдайды.

1 USB құрылғысын  (USB) портына 
жалғаңыз.

2 USB функциясын іске қосу үшін USB 
түймесін басыңыз.

Қалталардың жалпы саны
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Кеңес
Ойнатуды жалғастыру функциясынан бас тарту
үшін шағын диск тоқтап тұрғанда   түймесін
басыңыз.

Тікелей қуат қосу функциясын
пайдалану

Құрылғы өшірулі тұрғанда CD , USB ,
FM/AM , AUDIO IN  немесе FAVORITE
RADIO STATION (–SET)  түймесін басыңыз.
Қуат таңдалған тиісті функция арқылы іске
қосылады. Тікелей қуат қосу функциясы
құрылғы тек батареямен жұмыс істегенде және
АТ қуат сымы жалғанбай тұрғанда қолжетімсіз.

Қайта ойнату үшін түймені
қайта басыңыз.

жалғастыру) түймесін
басқанда соңғы ойнатылған
тректің/файлдың басынан
бастап ойнатылады.

Қытайда жасалған

Қазақстан жеріндегі тұтынушылардың шағымталаптарын қабылдауға уәкілетті ұйым:
«Сони Электроникс» АҚ
Қазақстандағы Өкілдігі, 050010, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы,
117/7 үй

Файлдардың
жалпы саны

Басқа операциялар

Өндіруші: Сони Корпорейшн
Өндіруші мекенжайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Жапония

Қуат көздері

Батарея бөлімінің
қақпағын  белгісімен
басып,  көрсеткі бағыты
бойынша сырғытыңыз.

Қалталардың
жалпы саны*1

*1 MP3/WMA файлдары тек түпкі каталогта ғана
бар болса, дисплейде «001» көрсетіледі.
*2 Ойнату уақыты 100 минуттан ұзақ болса,
дисплейде «--:--» көрсетіледі.
*3 DISPLAY  түймесін басып, ойнату
экранында функция атауын, ойнату уақытын
және ағымдағы трек нөмірін (немесе ағымдағы
қалта мен файл нөмірлерін (MP3/WMA)
көрсету) көрсету опцияларына ауыстыруға
болады.

Жеке дыбыс жүйесі

Шағын диск ойнатқышының бөлімінде лазер
сәулесі пайдаланылатындықтан, көзге зақым
келтіреді, корпусын бөлшектемеңіз.
Тек білікті маман тарапынан қызмет көрсетілуі
керек.

Асты

MP3/WMA дискі
(Қалталар мен файлдардың жалпы саны
көрсетіледі.)

Ойнату уақыты*2, 3

*2

Бұл өніммен оптикалық құралдарды пайдалану
көзге келетін зиянды арттырады.

AC IN ұяшығына
толық салыңыз.

Жалпы ойнату уақыты

 Бұл құрылғы қолдайтын аудио пішімдер
мыналар:
 MP3: «.mp3» болып аяқталады
 WMA: «.wma» болып аяқталады
Файл атауының соңы дұрыс болып, бірақ нақты
файл басқа аудио пішімде жасалған болса, бұл
құрылғыдан шу шығуы немесе ақаулық пайда
болуы мүмкін.
 MP3 PRO пішіміне қолдау көрсетілмеген.
 WMA файлдары WMA DRM ішінде шифрланған,
WMA Lossless және WMA PRO пішімдерін ойнату
мүмкін емес.
 Бұл құрылғы келесі жағдайларда дисктегі аудио
файлдарын ойната алмайды:
 Аудио файлдарының жалпы саны 999-дан
асып кеткенде.
 Бір дисктегі қалталардың жалпы саны 255-тен
(«ROOT» қалтасын қоса) асып кеткенде.
 Каталог деңгейі (қалта тереңдігі) 9* қалтадан
(«ROOT» қалтасын қоса) асып кеткенде.
* 9 қалтадан асатын каталог деңгейінде
қамтылған файлдарды ойнатуға болады, бірақ
кепілдендірілмеген.

Бөлім қақпағының жоғарғы оң
аймағын бекем басыңыз.
Диск жүктеліп, диск туралы ақпарат
дисплейде пайда болады.

Шағын диск
(Тректердің жалпы саны мен жалпы ойнату
уақыты тәртіп бойынша көрсетіледі.)

Тректердің жалпы саны

MP3/WMA дисктері бойынша ескертпелер
 Диск жүктелгенде құрылғы салынған дисктегі
барлық файлдарды оқиды. Осы уақыт
барысында «READ» сөзі жыпылықтайды. Дискте
көптеген файлдар немесе MP3/WMA басқа
файлдары болса, ойнатуды бастау немесе келесі
MP3/WMA файлының басталуы ұзақ уақытты
алуы мүмкін.
 MP3/WMA дисктерін жасау кезінде MP3/WMA
басқа файлдарды немесе қажетсіз файлдарды
алып тастағаныңыз жөн.
 Ойнату барысында MP3 және WMA
файлдарынан басқа аудио файлдары қалтада
болса да, өткізіп жіберіледі.

Ойнату уақыты*1, 2
*1 Ойнату уақыты 100 минуттан ұзақ болса,
дисплейде «--:--» көрсетіледі.
*2 DISPLAY  түймесін басып, ойнату
экранында функция атауын, ойнату уақытын
және ағымдағы қалта мен файл нөмірлерін
көрсету опцияларына ауыстыруға болады.

Басқа операциялар
Операциялар

Орындау әдісі

Ойнатуды
кідірту

  түймесін басыңыз.

Ойнатуды
тоқтату

  түймесін басыңыз.

Қайта ойнату үшін түймені
қайта басыңыз*.

Ойнату тоқтатылғаннан кейін
  (Ойнатуды
жалғастыру) түймесін
басқанда соңғы ойнатылған
тректің/файлдың басынан
бастап ойнатылады.

Қалта таңдау

TUNE/ + немесе – 
түймесін басыңыз.

Файл таңдау

 немесе   түймесін

басыңыз. Файлдарды
бір-бірлеп өткізіп жіберуге
болады.

Файлдағы
Ойнату кезінде  немесе
белгілі бір сәтті   түймесін басып,
түймені қажетті нүктеде
табу
босатыңыз. Кідіртулі
тұрғанда белгілі бір нүктені
табу кезінде қажетті нүкте
табылғаннан кейін ойнатуды
тоқтату үшін   түймесін
басыңыз.
* VBR MP3/WMA файлын ойнату кезінде басқа
нүктеден қайта ойнатылуы мүмкін.
Ескертпе
USB құрылғысын алып тастау кезінде «no DEV»
хабары көрсетілмейінше   түймесін басып,
құрылғыны өшіріңіз немесе алдын ала басқа
функцияларға ауыстырыңыз. USB құрылғысын осы
қадамдарды орындамай алып тастасаңыз, USB
құрылғысындағы деректер бүлінуі немесе құрылғы
зақымдалуы мүмкін.

Қалта құрылымы мен ойнату тәртібінің
үлгісі
Қалталар мен файлдардың ойнату тәртібі
төмендегідей. Бірақ ойнату тәртібі
пайдаланылған жазу әдісіне байланысты USB
құрылғысындағы бастапқы ойнату тәртібінен
өзгеше болуы мүмкін.
USB құрылғысы

2 Антеннаны ең тиімді қабылдайтындай
етіп реттеңіз.
FM

FM антеннасын 
үлкейтіп, оңтайлы
қабылдау үшін
оның ұзындығы мен
қабылдау бұрышын
реттеңіз.

Қалта
MP3/WMA файлы

Ескертпелер

 FM антеннасын  реттеу
кезінде оны астыңғы бөлігінен
ұстап тұрыңыз. Жоғарғы
жағынан ұстап тұрғанда артық
күшпен жылжытып жіберсеңіз,
антенна зақымдалуы мүмкін.
 Төменде көрсетілгендей бұрып, FM
антеннасын  реттеу кезінде антеннаны
құралдың шығып тұрған бөлігіне тигенде
бұрмаңыз. Бұл антеннаны зақымдауы мүмкін.
USB құрылғысы туралы ескертпелер
 Ойнату басталмас бұрын келесі жағдайларда
ұзақ уақытты алуы мүмкін:
 қалта құрылымы күрделі болғанда.
 USB құрылғысы толып қалғанда.
 USB құрылғысы жалғанғанда құрал құрылғыдағы
барлық файлдарды оқиды. Құрылғыда көптеген
қалталар не файлдар болса, оларды құрылғының
оқып аяқтауы ұзақ уақытты алуы мүмкін.
 USB құрылғысын құралға USB хабы арқылы
жалғамаңыз.
 Кейбір жалғанған USB құрылғылары арқылы
операция орындалғаннан кейін осы құрал
тарапынан орындалудан бұрын кідіріс болуы
мүмкін.
 Бұл құрал USB құрылғысымен берілген барлық
функцияларды қолдамауы мүмкін.
 MP3/WMA файлдарын қамтитын USB
құрылғысына MP3/WMA басқа файлдарды
немесе қажетсіз файлдарды сақтамаңыз.
 Ойнату барысында MP3 және WMA
файлдарынан басқа аудио файлдары қалтада
болса да, өткізіп жіберіледі.
 Бұл құрылғы қолдайтын аудио пішімдер
мыналар:
 MP3: «.mp3» болып аяқталады
 WMA: «.wma» болып аяқталады
Файл атауының соңы дұрыс болып, бірақ нақты
файл басқа аудио пішімде жасалған болса, бұл
құрылғыдан шу шығуы немесе ақаулық пайда
болуы мүмкін.
 MP3 PRO пішіміне қолдау көрсетілмеген.
 WMA файлдары WMA DRM ішінде шифрланған,
WMA Lossless және WMA PRO пішімдерін ойнату
мүмкін емес.
 Бұл құрылғы келесі жағдайларда USB
құрылғысындағы аудио файлдарын ойната
алмайды:
 Бір қалтадағы аудио файлдарының жалпы
саны 999-дан асып кеткенде.
 Бір USB құрылғысындағы аудио файлдарының
жалпы саны 4000-нан асып кеткенде.
 Бір USB құрылғысындағы қалталардың жалпы
саны 255-тен («ROOT» қалтасын қоса) асып
кеткенде.
 Каталог деңгейі (қалта тереңдігі) 9 қалтадан
(«ROOT» қалтасын қоса) асып кеткенде.
Бұл сандар файл және қалта құрылымына
байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
 Барлық шифрлау/жазу бағдарламалық
жасақтамасымен үйлесімді болуы
кепілдендірілмеген. USB құрылғысындағы аудио
файлдар бастапқыда үйлесімсіз бағдарламалық
жасақтамамен шифрланған болса, сол файлдар
ойнатылғанда шу қосылып шығуы не үзілген
дыбыстармен естілуі немесе ойнатылмауы да
мүмкін.

Антеннаны басқа
жаққа бұру кезінде
бұрышқа көтеріңіз,
сонда ол шығыңқы
бөлігіне тимейді.

Шығып
тұрған бөлігі

AM
Оңтайлы
қабылдау үшін
құралды қайта
бағыттаңыз
(құрылғыда
феррит білікшесі
бар антенна
кіріктірілген).

3 TUNE/

+ не –  түймесін дисплейдегі
жиілік сандары өзгермейінше басып
тұрыңыз.
Құрал радио жиіліктерін автоматты түрде
іздей бастайды және тынық сигналды
станция табылғанда тоқтатады.
Автоматты баптау режимімен станцияны
баптау мүмкін болмаса, жиілікті біртіндеп
өзгерту үшін TUNE/ + не –  түймесін
бірнеше рет басыңыз.
FM стерео таратылым қабылданғанда
дисплейде «ST» шамы жанады.

Кеңестер
 Бапталған станциялар жиілігінің бірлігі FM
диапазоны үшін МГц және AM диапазоны үшін
кГц болып табылады.
 Стерео FM қабылдауында шу болса, дисплейде
«Mono» сөзі көрсетілмейінше PLAY/FM MODE 
түймесін қайта-қайта басыңыз. Стерео әсерін
жоғалтасыз, бірақ қабылдау жақсарады.

Радио қабылдауын жақсарту

Радионы сигналдар оңай қабылданатын
терезенің маңыз сияқты орында пайдаланыңыз.
Сонымен қатар антеннаны (FM) реттеңіз немесе
жақсы қабылдау үшін құралдың (AM) бағытын
бұрыңыз.

Құралды батарея зарядтағышы
ретінде пайдалану

Құрал іске қосылғанда қайта зарядтау
функциясы бар USB құрылғылары үшін оны
батарея зарядтағышы ретінде пайдалануға
болады.
USB функциясын алдын ала іске қосуыңыз
керек. USB функциясын іске қосқанда ғана
зарядтауға болады.
Ескертпе
USB құрылғысын зарядтау кезінде батареядан
сұйықтық ақпауы үшін құрылғыны АТ қуат сымының
көмегімен розеткаға жалғаңыз.
Батареяны зарядтау туралы ескертпе (тек
Еуропаға арналған үлгілерде)
Автоматты күту режимі «ON» (ҚОСУЛЫ) күйіне
орнатылса, құрал күту режиміне ауысқанда
батарея толық зарядталмаса да, зарядтау
тоқтатылады. Бұның алдын алу үшін автоматты
күту режимін «OFF» (ӨШІРУЛІ) күйіне орнатыңыз.
Автматты күту функциясын өшіру туралы
мәліметтерді «Қуат басқару функциясын пайдалану
(тек Еуропаға арналған үлгілерде)» бөлімінен
қараңыз.

Радио тыңдау
1 Радио функциясын іске қосу үшін
FM/AM  түймесін бірнеше рет
басыңыз және «FM» не «AM»
диапазонын таңдаңыз.

Нашар қабылдау
аймақтары:
Терезелерден алыс
орын және т.б.

Жақсы қабылдайтын
аймақтар:
Терезелерге жақын
және т.б.

Қабылдаудағы ақаулық жойылмаса, орнын
өзгертіп көріңіз.
Төмендегідей орындарға қоймаңыз:

Ғимараттардың
арасында
Маңайдағы
ұялы
телефондар,
электр
аспаптары
Болаттан
жасалған
үстелдерде

Станцияларды FAVORITE
RADIO STATION (ТАҢДАУЛЫ
РАДИО СТАНЦИЯСЫ)
түймелеріне алдын ала орнату

Қайталау
Бір трек/файл

FAVORITE RADIO STATION (–SET) 
(ТАҢДАУЛЫ РАДИО СТАНЦИЯСЫ) түймелеріне
үш таңдаулы станцияға дейін алдын ала
орнатуға болады. Әрбір түймеге бір FM не AM
бағдарламасын тағайындаңыз.

1 Радио функциясын іске қосу үшін

FM/AM  түймесін бірнеше рет
басыңыз және «FM» не «AM»
диапазонын таңдаңыз.
2 Алдын ала орнатқыңыз келетін
станцияға баптаңыз.
3 Қажетті FAVORITE RADIO STATION
(–SET)  түймесін дыбыстық сигнал
шықпайынша басып тұрыңыз.

Бапталған станция FAVORITE RADIO
STATION (–SET)  таңдалған түймесіне
алдын ала орнатылады және түйменің нөмірі
дисплейде жанады.
(Мысалы: FM 87,50 МГц станциясын 
нөміріне алдын ала орнату)

Алдын ала орнатылған станцияны
өзгерту
1-3 қадамдарды қайталаңыз.
Түймеге алдын ала орнатылған станция
жаңасымен ауыстырылады.

FAVORITE RADIO STATION
түймелері арқылы алдын ала
орнатылған станцияларды
тыңдау
Қажетті FAVORITE RADIO STATION (–SET) 
түймесін басыңыз.
Ескертпе
Алдын ала орнатылғандарды байқамай өзгертудің
алдын алу үшін түймені тез басып жіберіңіз.
Түймені басып тұрсаңыз, түйме ағымда бапталған
станциямен ауыстырылады.

Басқа операциялар

Диск/USB құрылғысы тоқтап тұрғанда құралды
тректерді не файлдарды қайталай не кездейсоқ
тәртіпте ойнатылатын етіп орнатуыңызға
болады.
Ойнату барысында ойнату режимін немесе диск
не USB құрылғы күйін орнатуға орнатуға не
өзгертуге тырыссаңыз, «PUSH STOP» пәрмені
дисплейде көрсетіледі. Хабар көрсетілгеннен
кейін   түймесін басыңыз.

PLAY/FM MODE  түймесін бірнеше рет
басыңыз.
Түймені басқан сайын көрсеткіш төмендегідей
өзгереді:
Қалыпты ойнату (Ешбірі)

Біреуін қайталау (

1)


Барлығын қайталау (

)


Таңдалған қалтаны ойнату (

Бағдарламаланған
тректер/
файлдар

1 PLAY/FM MODE 
түймесін « » және « »
көрсетілмейінше қайталап
басыңыз.
2 TUNE/ + не –  түймесін
басу арқылы қалта
таңдаңыз.
3   түймесін басыңыз.
1 Бағдарламаланған тректер/
файлдар («Жеке
бағдарламаны жасау
(Бағдарламалық ойнату)»
бөлімін қараңыз).
2 PLAY/FM MODE 
түймесін «PGM» және « »
көрсетілмейінше қайталап
басыңыз.
3   түймесін басыңыз.

Қайталап ойнатудан бас тарту

Ойнатуды тоқтату үшін   түймесін басып,
дисплейден « » (немесе « 1»)
жойылмайынша PLAY/FM MODE  түймесін
басып тұрыңыз.

Тректерді/файлдарды кездейсоқ
тәртіпте ойнату (Аралас тәртіпте
ойнату)

Құрылғыны шағын аудио дискіндегі CD-DA
тректерін, CD-R/CD-RW дискіндегі немесе USB
құрылғысындағы MP3/WMA файлдарын
кездейсоқ тәртіпте ойнататын етіп орнатуға
болады.

іске қосу үшін CD  не USB  түймесін
басыңыз.
2 PLAY/FM MODE  түймесін дисплейде
« » көрсетілмейінше қайталап
басыңыз.
3 Аралас тәртіпте ойнатуды бастау үшін
  түймесін басыңыз.

,

)*


Аралас тәртіпте ойнату ( )

Бағдарламалық ойнату (PGM)

Бағдарлама бойынша қайта ойнату (

, PGM)

* Бұл функциялар MP3/WMA дискіндегі не USB
құрылғысындағы MP3/WMA файлдарын ойнату
кезінде ғана қолжетімді болады.

Тректерді/файлдарды қайталап
ойнату (Қайталап ойнату)

Құрылғыны шағын диск дискіндегі CD-DA
тректерін, CD-R/CD-RW дискіндегі немесе USB
құрылғысындағы MP3/WMA файлдарын
қалыпты және бағдарламалық орнату
режимдерінде қайталап ойнататын етіп орнатуға
болады.

Ойнатуды тоқтату үшін   түймесін басып,
дисплейден « » жойылмайынша
PLAY/FM MODE  түймесін басып тұрыңыз.
Кеңестер
 Аралас тәртіпте ойнату барысында  
түймесін басып алдыңғы трекке/файлға өте
алмайсыз.
 Аралас тәртіпте ойнату барысында  
түймесін басу арқылы ойнату тоқтатылғаннан
кейін   түймесін бассаңыз, келесі кездейсоқ
таңдалған тректен бастап ойнатылады
(Ойнатуды жалғастыру аралас тәртіпте ойнату
функциясы қолжетімсіз).

Дискте/USB құрылғысында ойнату тәртібін 25
трекке/файлға дейін толтыра аласыз.

1 Шағын диск немесе USB функциясын

іске қосу үшін CD  не USB  түймесін
басыңыз.
2 PLAY/FM MODE  түймесін дисплейде
«PGM» көрсетілмейінше қайталап
басыңыз.
3 Тректі/файлды таңдау үшін  не
  түймесін басыңыз.
MP3/WMA файлдарын қамтитын қалтаны
көрсеткіңіз келсе, алдымен қалтаны таңдау
үшін TUNE/ + не –  түймесін басып, одан
кейін файлды таңдау үшін  не  
түймесін басыңыз.

4 ENTER  түймесін басыңыз.

Трек/файлы бағдарламаланып,
бағдарламаның қадам нөмірі көрсетіледі.
(Мысалы: аудио шағын дискі)

1 Шағын диск немесе USB функциясын

іске қосу үшін CD  не USB  түймесін
басыңыз.
2 Төмендегідей жалғастырыңыз.

5 Қосымша тректерді/файлдарды
бағдарламау үшін 3 және 4 қадамдарын
қайталаңыз.
6 Бағдарламалық ойнатуды бастау үшін
  түймесін басыңыз.
Бір бағдарламаны қайта ойнату үшін  
түймесін басыңыз.
Жасалған бағдарлама келесі жағдайларда
жойылатынын ескеріңіз:
 Шағын диск бөлімін ашқанда.
 USB құрылғысын ажыратқанда.
 Құралдың қуатын өшіргенде.
Ескертпе
26 не одан артық тректі/файлды
бағдарламалағыңыз келсе, дисплейде «FULL» сөзі
жыпылықтайды.

Бағдарламаланған трек/файл ақпаратын
көрсету
Жеке бағдарлама жасағаннан кейін
бағдарламаланған тректер/файлдар туралы
ақпарат алуыңызға болады.

Алдын ала орнатылған
радио станцияларын
тыңдау
1 Радио функциясын іске қосу үшін

FM/AM  түймесін бірнеше рет
басыңыз және «FM» не «AM»
диапазонын таңдаңыз.
2 Қажетті радио станциясы үшін сақталған
алдын ала орнату нөмірін таңдау үшін
PRESET + немесе –  түймесін басыңыз.
Кеңес
Радио тыңдау кезінде DISPLAY  түймесін
қайта-қайта бассаңыз, радио туралы ақпарат
алдын ала орнату нөмірін және жиілікті көрсету
опциялары арасында ауысады.
Алдын ала орнату нөмірінің дисплейі 2 секунд
өткеннен кейін автоматты түрде жиілік дисплейіне
оралады.

Бағдарламалық ойнатуды бастаудан бұрын
DISPLAY  түймесін қайталап басыңыз және
дисплей төмендегідей болып өзгереді:

Ұйқы таймерін пайдалану

Жалпы қадамдар саны  Соңғы
бағдарламаланған трек/файл нөмірі

Құрылғыны орнатылған уақыт өткеннен кейін
автоматты түрде өшірілетін етіп орнатуға
болады.

Бағдарламалық ойнату   түймесін басу
арқылы тоқтатылғаннан кейін
DISPLAY  түймесін қайталап басыңыз және
дисплей төмендегідей болып өзгереді:
Ағымдағы қадам нөмірі  Ағымдағы трек/файл
нөмірі

1 SLEEP  түймесін басыңыз.

Әдепкі параметр («90») көрсетіледі және
дисплейде «SLEEP» көрсеткіші жанады.

2 Қажетті параметрді таңдау үшін

SLEEP  түймесін қайта бірнеше рет
басыңыз.

Бағдарламалық ойнатудан бас тарту

Ойнатуды тоқтату үшін   түймесін басып,
дисплейден «PGM» жойылмайынша
PLAY/FM MODE  түймесін басып тұрыңыз.

Ағымдағы бағдарламаның барлық
тректерін/файлдарын жою

Ойнатуды тоқтатып,   түймесін басыңыз.
«noSTEP» хабары пайда болады және «Жеке
бағдарламаны жасау (Бағдарламалық ойнату)»
процедурасын орындап, жаңа бағдарлама
жасауға болады.

Радио станцияларын
алдын ала орнату
Радио станцияларын құралдың жадына
сақтауға болады. 30 радио станцияға дейін,
20-сы FM үшін және 10-ы AM үшін, алдын ала
орнатуға болады.

1 Радио функциясын іске қосу үшін
FM/AM  түймесін бірнеше рет
басыңыз және «FM» не «AM»
диапазонын таңдаңыз.
2 Дисплейде «AUTO» сөзі
жыпылықтамайынша FM/AM 
түймесін басып тұрыңыз.

Аралас тәртіпте ойнатудан бас тарту

Жеке бағдарламаны жасау
(Бағдарламалық ойнату)

)*


Таңдалған қалтаны қайта ойнату (

MP3/WMA
дискіндегі не
USB құрылғысындағы
таңдалған
қалта

1 PLAY/FM MODE 
түймесін « »
көрсетілмейінше қайталап
басыңыз.
2   түймесін басыңыз.

1 Шағын диск немесе USB функциясын

Ойнату режимін таңдау



Барлық
тректер/
файлдар

Мынаны орындаңыз
1 PLAY/FM MODE 
түймесін « 1»
көрсетілмейінше қайталап
басыңыз.
2 Қайталағыңыз келетін
тректі/файлды таңдау үшін
 не   түймесін
басыңыз. MP3/WMA
файлдарын қамтитын
қалтаны көрсеткіңіз келсе,
алдымен қалтаны таңдау
үшін TUNE/ + не – 
түймесін басып, одан кейін
файлды таңдау үшін 
не   түймесін
басыңыз.
3   түймесін басыңыз.

3 Станцияны сақтау үшін ENTER 
түймесін басыңыз.

Төмен жиілікті станциялардан жоғары жиілікті
станцияларға дейін жадта сақталады.

Түймені басқан сайын дисплейдегі уақыт
(минут саны) өзгеріп отырады және
таңдалған параметр шамамен 4 секундтан
кейін автоматты түрде расталады.
Кеңес
Ұйқы таймерін орнатқаннан кейін SLEEP 
түймесін басып, құралдың өшірілуіне дейін қалған
уақытты тексеріңіз.

Қосымша компоненттерді
жалғау
Осы құрылғының динамиктері арқылы
теледидар, портативті сандық музыка
ойнатқышы сияқты қосымша компоненттен
шыққан дыбысты тыңдаңыз.
Жалғаулар алдында әрбір компонентті өшіріңіз.
Мәліметтер алу үшін жалғанатын компоненттің
пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

1 Аудио қосылым кабелі
(жабдықталмаған) арқылы AUDIO IN
ұяшығын  портативті сандық музыка
ойнатқышының, теледидардың немесе
басқа компоненттің желілік шығыс
ұяшығына жалғаңыз.
2 Жалғанған компонентті іске қосыңыз.
3 AUDIO IN  түймесін бассаңыз,
жалғанған компоненттен шығатын
дыбысты естисіз.
Жалғанған компоненттің дыбысы
динамиктерден шығады.

Станцияны автоматты түрде алдын
ала орнату мүмкін болмаған
жағдайда

Құрылғыны теледидарға не бейне жазып алу
құралына/ойнатқышқа жалғау үшін бір
ұшында стерео-мини ұяшығы бар және екінші
ұшында екі шығыс ашасы бар ұзартқыш
кабелін (жабдықталмаған) пайдаланыңыз.

Сигналы әлсіз станцияларды қолмен алдын ала
орнату керек.

1 Диапазонды таңдау үшін FM/AM 
түймесін қайталап басыңыз.
2 Қажетті станцияға баптаңыз.
3 «FM-xx» не «AM-xx» дисплейде
жыпылықтамайынша ENTER 
түймесін басып тұрыңыз.
(Мысалы: FM)

Сақтық шаралары
Осы құрылғыда ОЙНАТЫЛАТЫН дисктер
 Шағын диск (CD-DA*1 тректері)
 MP3/WMA файлдары бар және дұрыс*2
аяқталған CD-R/CD-RW дисктері.

CD-DA - Compact Disc Digital Audio (Шағын диск
сандық дыбысы). Бұл шағын дисктер үшін
қолданылатын жазып алу стандарты болып
табылады.
*2 Аяқтау CD-R/CD-RW дисктері тұтынушының диск
ойнатқыш өнімдерінде ойналуын қамтамасыз
ететін процесс болып табылады және аяқтау
процесі көптеген жазып алу бағдарламаларында
диск жасау барысында қосымша параметрлер
ретінде іске қосылуы не өшірілуі мүмкін.
*1

4 Қажетті станцияның алдын ала орнату
нөмірі дисплейде жыпылықтамайынша
PRESET + не –  түймесін басып
тұрыңыз.
5 Станцияны сақтау үшін ENTER 
түймесін басыңыз.
Басқа станция таңдалған алдын ала орнату
нөміріне тағайындалған болса, айтылған
станция жаңасымен ауыстырылады.

Кеңес
Алдын ала орнатылған радио станциялары
төмендегі жағдайларда да құрал жадында қалады.
АТ қуат сымы ажыратылғанда.
Батареялар шығарып алынғанда.

Осы құрылғыда ОЙНАТЫЛМАЙТЫН
дисктер




Қадам нөмірі




Шағын диск пішімдерінде немесе ISO 9660
1-деңгей/2-деңгей немесе Romeo, Joliet және
UDF стандарттарына сәйкес келетін
пішімдерде жазып алынған дисктерден басқа
CD-R/CD-RW дисктері
Төмен сапада жазып алынған CD-R/CD-RW
дисктер, сызаттары бар не кірлеген CD-R/
CD-RW дисктері немесе үйлесімсіз жазып алу
құрылғысымен жазылған CD-R/CD-RW дисктері
Аяқталмаған немесе қате аяқталған CD-R/
CD-RW дисктері
BD-ROM, BD-R/BD-RE
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM

Дисктерге қатысты ескертпелер

 Диск кірлеген болса, шағын
дискті тазалағыш шүберекпен
тазалаңыз. Дискті ортасынан
бастап сүртіңіз. Дискте сызаттар,
кір не саусақ іздері болса, трек
ойнатылып жатқанда қате орын
алуы мүмкін.
 Бензин, еріткіш, сатып алуға
болатын тазалағыштар немесе винилді
пластинкаларға арналған антистатик спрей
сияқты ерітінділерді пайдаланбаңыз.
 Шағын дискті тікелей күн сәулесі түсетін не
ыстық ауа арналары сияқты қызу көздеріне
жақын орындарға қоймаңыз немесе тікелей
күн астында тұрған көліктің ішінде
қалдырмаңыз, себебі көліктің ішіндегі
температура айтарлықтай артуы мүмкін.
 Шағын дисктің бетіне қағаз не жапсырма
жапсырмаңыз немесе оның бетін сырмаңыз.
 Ойнатылғаннан кейін шағын дискіні өз
қорабында сақтаңыз.

DualDiscs дисктері бойынша ескертпе

Ақауларды жою
Жалпы
Қуат қосылмайды.

 АТ қуат сымы розеткаға бекем
жалғанғандығын тексеріңіз.
 АТ қуат сымының қосқышы АC IN ұяшығына
бекем енгізілгендігін тексеріңіз.
 Батареялардың полюстары сәйкес келтіріліп,
дұрыс салынғандығын тексеріңіз.
 OPR/BATT  индикаторы өшкенде барлық
батареяларды жаңаларымен ауыстырыңыз.

Дауысы шықпайды.

 Тыңдағыңыз келетін музыка не дыбыс көзі
үшін дұрыс функция таңдалғандығын
тексеріңіз.
 Динамиктер арқылы тыңдау кезінде
құлақаспаптарды ажыратыңыз.

 DualDisc дискі бір тарапында DVD жазып
алынған мазмұн болса, екінші жақында
сандық дыбыстық мазмұн жазылған екі жақты
диск болып табылады. Дегенмен, дыбыстық
мазмұн жазылған тарапы шағын диск (CD)
стандартына сәйкес келмейтіндіктен, осы
құрылғыда ойнатылуына кепілдік берілмеген.

Дыбысқа шу араласып шығады.

Авторлық құқықпен қорғау
технологиялары арқылы шифрланған
музыка дисктері

 Бұл ақаулық емес. Қуат желісінің күйіне
байланысты радиодан зуылдаған әлсіз шу
естілуі мүмкін.

 Бұл өнім шағын диск (CD) стандартына сәйкес
келетін дисктерді ойнатуға арналған. Жақында
авторлық құқықпен қорғау технологиялары
арқылы шифрланған әртүрлі музыка дисктері
кейбір дыбыс жазу компаниялары тарапынан
сатып алынды. Мұндай дисктердің арасында
шағын диск стандартына сәйкес келмейтіндері
болатынын және олар осы өнімде
ойнатылмауы мүмкіндігін ескеріңіз.

Қауіпсіздік туралы

 Шағын диск ойнатқыш бөлімінде лазер
сәулесі пайдаланылатындықтан, көзге зиян
келтіреді, корпусты бөлшектемеңіз. Тек білікті
маман тарапынан қызмет көрсетілуі керек.
 Құралдың ішіне қатты не сұйық нәрсе түсіп
кетсе, құралдың қуат көзін ажыратып, қайта
пайдаланудан бұрын білікті маманға
тексертіңіз.
 Бұл құралда пішімдері стандартқа сәйкес
келмейтін дисктер (мысалы, жүрек, тік
төртбұрыш, жұлдыз тәрізді) ойнатылмайды.
Бұл құралға зақым келтіруі мүмкін. Мұндай
дисктерді пайдаланбаңыз.

Қуат көздері туралы

 АТ-пен жұмыс істеуі үшін берілген АТ қуат
сымын пайдаланыңыз; басқа кабельді
пайдаланбаңыз.
 Құралды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын
болсаңыз, оны розеткадан суырыңыз.
 Батареяларды пайдаланбайтын кезде
батареядан сұйықтық ағу не коррозия
себебінен орын алатын зақымның алдын алу
үшін оларды алып тастаңыз.

Қойылатын орны туралы

 Құралды қызу көздеріне жақын жерге, тікелей
күн сәулесі түсетін, шаңды немесе
механикалық соққы тиетін орындарға немесе
күннің сәулесі тікелей түсіп тұрған көліктің
ішіне қоймаңыз.
 Құралды жарықтандыру құралы не
жылытқыштар сияқты жылу шығаратын
аспаптардың жанына қоймаңыз. Айтылған
аспаптардан шығатын жылу корпусының
пішімін өзгертіп, жүйеде ақау шығуына себеп
болуы мүмкін.
 Құралды қиғаш не тұрақсыз бетке қоймаңыз.
 Корпустың артқы жағына басқа заттарды
10 мм-ден жақын қоймаңыз. Бұл құралдың
дұрыс жұмыс істеуі және осы компоненттің
жарамдылық мерзімін арттыру үшін желдеткіш
саңылаулары бітелмеуі керек.
 Динамиктерде күшті магниттер
пайдаланылатындықтан, магниттің
шифрлауға ие несие карталарын немесе
серіппелі қол сағаттарды магниттің әсерінен
зақымдамау үшін құралға жақындатпаңыз.

Жұмысы туралы

 Құрал салқын ортадан жылы орынға көшірілсе
немесе ылғалдылық деңгейі жоғары бөлмеге
қойылса, шағын диск ойнатқыш бөлімінің
ішіндегі объективтерінде ылғалдық жиналуы
мүмкін. Мұндай жағдай орын алса, құрал
дұрыс жұмыс істемейді. Бұл жағдайда шағын
дискті шығарып алып, шамамен бір сағат
ылғалды кептіріңіз.

Құралды тасымалдау туралы

 Шаң және қоқыстардың жиналуына жол
бермеу үшін шағын диск бөлімін ашық
қалдырмаңыз.
 Құралдың үстіне су шашыратпаңыз. Бұл құрал
су кіруден қорғалмаған.

Корпусты тазалау туралы

 Жұмсақ кір жуу ерітіндісіне аздап малынған
жұмсақ шүберекпен корпусты, панелді және
басқару элементтерін тазалаңыз. Бұдыр
төсемдерді, бұдыр ұнтақ затты немесе
алкоголь не бензин сияқты еріткіш затты
пайдаланбаңыз.
Құралға қатысты сұрақтарыңыз не
шағымдарыңыз болса, ең жақын Sony дилеріне
хабарласыңыз.

 Құралдың жанында әлдебіреу ұялы телефон
не радио толқындарын шығаратын басқа
жабдықты пайдаланып отыр ма? Солай
болса, құралды мұндай құрылғыларға
жақындатпаңыз.

Құралдан әлсіз зуылдаған шу естіледі.

CD/MP3/WMA ойнатқышы
Шағын диск орнында болса да, шағын
диск ойнатқышы ойнатылмауы мүмкін.

 Шағын дисктің жапсырма тарапын алға
қаратып қойыңыз.
 Шағын дискті тазалаңыз.
 Конденсацияланған ылғалды кептіру үшін
шағын дискті шығарып, шағын диск бөлімін
шамамен бір сағатқа ашық қалдырыңыз.
 CD-R/CD-RW дискі бос.
 Дискте ойнатылатын MP3/WMA файлдары
жоқ.
 CD-R/CD-RW сапасында, жазып алу
құрылғысында не бағдарламалық
жасақтамада ақау бар.
 OPR/BATT  индикаторы өшкенде барлық
батареяларды жаңаларымен ауыстырыңыз.

Диск жүктелгенде «Err» көрсетіледі.

 Шағын диск кір болуы мүмкін. Дискті тазалаңыз.
 Шағын дискте сызаттар бар. Дискті
ауыстырыңыз.
 Шағын дискті оқуда ақау бар. Дискті
ауыстырыңыз.
 Шағын диск бөліміне бос диск салынған болуы
мүмкін.
 Ойнатылмайтын диск (DVD, BD т.б.)
жүктелген. Дискті ауыстырыңыз.
 Шағын диск бөліміне диск салынбаған. Дискті
салыңыз.
 Шағын диск үстіңгі жағы астына қаратып
салынған болуы мүмкін. Шағын дисктің
жапсырма тарапын алға қаратып қойыңыз.
 Ешбір аудио файл қолдау көрсетілетін
пішімдерде жазып алынбаған немесе
ойнатылатын файл қолдау көрсетілмейтін
файл қосымшасына ие.

Дыбысы үзіліп қалады.

 Дыбыс деңгейін азайтыңыз.
 Шағын дискті тазалаңыз немесе диск қатты
зақымдалған болса, оны ауыстырыңыз.
 Құралды дірілдемейтін орынға қойыңыз.
 Объективтерді сатылатын үрлегішпен
тазалаңыз.
 Төмен сапалы CD-R/CD-RW дискін пайдалану
кезінде немесе жазып алу құрылғысында
немесе бағдарламада ақау болса, дыбысы
үзіліп естілуі немесе шу естілуі мүмкін.

Ойнату әдеттегіден көбірек уақытты алады.
 Төмендегі диск түрлері ойнатуды бастағанда
ұзақ уақытты алуы мүмкін.
 Күрделі құрылымда жазып алынған диск.
 Көптеген қалталары, файлдары немесе
MP3/WMA басқа файлдар бар диск.

USB құрылғысы
USB құрылғысы дұрыс жұмыс істемейді.
 Үйлесімсіз USB құрылғысын жалғасаңыз,
келесі ақаулар орын алуы мүмкін.
 USB құрылғысы анықталмады.
 Файл не қалта атаулары бұл құралда
көрсетілмейді.
 Ойнату мүмкін емес.
 Дыбысы үзіліп кетеді.
 Шу бар.
 Дыбысы бұрмаланып шығады.

«Err01» көрсетіледі.

 Қолдау көрсетілмеген USB құрылғысы
жалғанып, ойнату не жұмысты кідірту
орындалды.

«Err02» көрсетіледі және құрал автоматты
түрде өшіріледі.
  (USB) портындағы  электр тогында
қалыптан тыс деңгей анықталды. Бұндай
жағдайда USB құрылғысын  (USB)
портынан  шығарып алып, USB құрылғысын
қайта жалғаңыз және содан кейін құралды
қайта іске қосыңыз. Құралды іске қосқаннан
кейін де жойылмаса, ең жақын Sony дилеріне
хабарласыңыз.

«Err C13» көрсетіледі.

 Жалғанған құрылғыда күтілмеген қате орын
алады.
 Белгісіз құрылғы жалғанған.

Дауысы шықпайды.

 USB құрылғысы қате жалғанған болуы мүмкін.
Құралды өшіріп, USB құрылғысын қайта
жалғаңыз. Содан кейін құралды іске қосыңыз.

Шу, үзілістер бар немесе дыбысы
бұрмаланған.

 Құралды өшіріп, USB құрылғысын қайта
жалғаңыз. Содан кейін құралды қайта іске
қосыңыз.
 Музыка деректерді шу бар немесе дыбыс
бұрмаланған. Шу аудио файлдарды жасау
барысында түсіп кеткен болуы мүмкін. Аудио
файлдарын қайта жасап көріп, оларды осы
құралда ойнату үшін пайдаланыңыз.

USB құрылғысы  (USB) портына 
жалғау мүмкін емес.

 USB құрылғысындағы не USB кабеліндегі
қосқыш кері бағытта енгізіліп жатыр. Оны
 (USB) портына  дұрыс бағытта салыңыз.

«READ» сөзі ұзақ уақыт көрсетіледі
немесе ойнату басталмайынша ұзақ
уақытты алады.
 Оқу процесі келесі жағдайларда ұзақ уақытты
алады:
 USB құрылғысында көптеген қалталар
немесе файлдар бар.
 Қалта құрылымы күрделі болғанда.
 Жады дерлік толғанда.
 Ішкі жад бөлшектенгенде.
Жоғарыдағы ақауларды болдырмау үшін
келесі нұсқаулар ұсынылған:
 USB құрылғысындағы қалталардың жалпы
саны 100 не одан кем болуы керек.
 Әрбір қалтадағы файлдардың жалпы саны
100 не одан кем болуы керек.

Қате көрсету

 USB құрылғысында сақталған деректер
бүлінген болуы мүмкін. Музыка файлдарын
USB құрылғысына қайта жіберіңіз.
 Бұл құрал тек сандар мен әліппедегі әріптерді
ғана көрсетеді. Басқа таңбалар дұрыс
көрсетілмейді.

USB құрылғысы анықталмады.

 Құралды өшіріп, USB құрылғысын қайта
жалғаңыз, содан кейін құралды іске қосыңыз.
 USB құрылғысы дұрыс жұмыс істеп тұрған
жоқ. Бұл мәселені шешу туралы мәліметтерді
USB құрылғысының пайдалану нұсқаулығынан
қараңыз.

Ойнату басталмайды.

 Құралды өшіріп, USB құрылғысын қайта
жалғаңыз.

Бірінші тректен ойнатып бастамайды.
 Ойнату режимін қалыпты ойнату күйіне
орнатыңыз.

MP3/WMA файлдарын ойнату мүмкін
емес.

 Аудио файлдарының файл қосымшалары
өзгеше болуы мүмкін. Бұл құрылғы қолдайтын
файл қосымшалары төмендегідей:
 MP3: «.mp3» болып аяқталады
 WMA: «.wma» болып аяқталады
 Аудио файлдары MP3/WMA пішімдерінен
басқа пішімде жасалған болуы мүмкін.
 USB сақтау құрылғысы FAT16 не FAT32 басқа
файл жүйесін пайдаланады.*
 Файлдар шифрланған немесе құпия сөзбен
қорғалады.
* Бұл құрал FAT16 және FAT32 жүйелерін
қолдайды, бірақ кейбір USB сақтау
тасымалдағыштары екі файл жүйесін де
қолдамайды.
Мәліметтер алу үшін USB сақтау құрылғысының
пайдалану нұсқаулығын қараңыз не өндірушіге
хабарласыңыз.

Радио
Дыбыс әлсіз немесе нашар қабылдайды.

 Барлық батареяларды жаңаларымен
ауыстырыңыз.
 Құралды теледидарға жақындатпаңыз.
 FM қабылдау үшін антеннаны толық өлшемде
созыңыз және ең жақсы FM қабылдауы үшін
қайта бағыттаңыз. AM қабылдау үшін ең
жақсы қабылдау ауқымын табу үшін құралды
қайта бағыттаңыз.
 Ғимараттың ішінде болсаңыз, терезеге жақын
отырып тыңдаңыз.
 Құралға ұялы телефон жақын қойылса,
құралдан қатты шу естілуі мүмкін. Телефонды
құралға жақындатпаңыз.

Теледидар тұрақты көрсетпей тұр.

 Ішкі антеннасы бар теледидардың қасында
FM бағдарламасын есітсеңіз, құралды
теледидарға жақындатпаңыз.
Ұсынылған әдістерді қолданып көргеннен кейін
ақау жойылмаса, АТ қуат сымын ажыратыңыз
немесе барлық батареяларды шығарып
алыңыз. Дисплейдегі барлық көрсеткіштер
жойылғаннан кейін АТ қуат сымын қайта
жалғаңыз немесе батареяларды қайта салыңыз.
Ақаулық жойылмаса, ең жақын Sony дилеріне
хабарласыңыз.

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)
WMA (Windows Media Audio)

Радио бөлімі

Жиілік ауқымы
Еуропаға арналған үлгілер
FM: 87,5 МГц  108 МГц (қадамы - 50 кГц)
AM: 531 кГц  1602 кГц (9 кГц қадам)
Кореяға арналған үлгі
FM: 87,5 МГц  108 МГц (қадамы - 100 кГц)
AM: 531 кГц  1602 кГц (9 кГц қадам)
Орташа жиілік
FM: 225 кГц
AM: 177,5 кГц
Антенналар
FM: Телескоптық антенна
AM: Кіріктірме феррит білікті антенна

Кіріс

AUDIO IN
Стерео мини ұяшық
 (USB) порты
A түрі, максималды ток 500 мА, USB 2.0 сәйкес
келетін толық жылдамдық

Шығыс

 (құлаққап) стерео мини ұяшық
16   32  кедергі құлаққаптарына арналған

Жалпы

Үндеткіш
Толық ауқымы, 5 см диаметр, 8 , конус түрі (2)
Қуат шығарылымы
1,1 Вт + 1,1 Вт (8 , 10% тігінен емес бұрмалау)
Қуат талаптары
Еуропаға арналған үлгілер
230 В АТ, 50 Гц (АТ қуат жабдықтау)
9 В ТТ (алты LR6 (AA өлшемді) батареялары)
Кореяға арналған үлгі
220 В АТ, 60 Гц (АТ қуат жабдықтау)
9 В ТТ (алты LR6 (AA өлшемді) батареялары)
Қуатты тұтыну
10 Вт
0,8 Вт (күту режимі барысында)
Батареяның ұзақ қолданылуы*1, *2
CD ойнату
Шамамен 2,5 сағат
USB құрылғысын ойнату
Шамамен 3 сағат (100 мА жүктеме)
Шамамен 0,8 сағат (500 мА жүктеме)
FM қабылдау
Шамамен 15 сағат
*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 318 мм × 156 мм × 70 мм (Е/Б/Д)
(жобалау бөлімдерін қосқанда)
Мөлшері
Құрал: 1
Салмағы
Шамамен 1,6 кг (батареяларды қосқанда)

Берілген қосымша құралдар

АТ қуат сымы (1)
Басқару нұсқаулары (1) (осы нұсқаулық)
Кепілдік картасы (1) (тек Еуропаға арналған
үлгілерде)
Дизайн мен сипаттамаларын ескертусіз өзгертуге
болады.

Лицензия және сауда
белгісінің ескертпесі
 MPEG Layer-3 дыбысты кодтау технологиясы
және патенттері Fraunhofer IIS және Thomson
тарапынан лицензияланған.
 Windows Media - Microsoft корпорациясының
АҚШ жəне/немесе басқа елдердегі тіркелген
сауда белгісі немесе сауда белгісі болып
табылады.
 Бұл өнім Microsoft корпорациясының белгілі
зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған.
Ондай технологияны Microsoft
корпорациясының немесе оның өкілетті
еншілес компаниясының лицензиясынсыз бұл
өнімнен тыс пайдалануға немесе таратуға
тыйым салынған.
 Басқа сауда белгілерінің және сауда
аттарының тиісті иегерлері бар. Бұл
нұсқаулықта, ™ және ® белгілері
көрсетілмеген.

