4-423-934-71 (1) (EE)

Juhtnuppude asukohad

 Ühilduvust kõigi MP3 kodeerimis- või salvestusrakenduste,
salvestusseadmete ja salvestusmeediumitega ei tagata. Ühildumatud
MP3-kettad võivad tekitada müra ja katkestusi heli esitamises või ei
pruugita üldse heli esitada.

Kasutus

Seade (pealt)

Pult

Puldi kasutamine
Eemaldage patareikambri kaas ja sisestage kaks tarnitud
R6 (suurus AA) patareid -pool enne, et see vastaks
allnäidatud poolustele.

Mini HI-FI
helisüsteem

CD-/MP3-ketta esitamine
1 Valige funktsioon CD.
Vajutage puldil nuppu CD FUNCTION  või
seadmel korduvalt nuppu FUNCTION .

2 Avage CD-kambri kate.
Vajutage seadmel nuppu  (ava/sulge) .
 (ava/sulge) 

EE

Kasutusjuhend

 Ekraan
Kui süsteem on sisse lülitatud, kuvatakse seadistuse olek ekraanil.
Kui süsteem on ooterežiimis, kaob seadistuse olek ekraanilt.

* Siia kuuluvad kaustad, kus ei ole MP3- või muid faile. Süsteem võib
tuvastada kaustade tegelikust arvust vähem kaustu, olenevalt nende
struktuurist.

Oma programmi loomine
(programmi esitus)
1 Valige funktsioon CD.
Vajutage puldil nuppu CD FUNCTION  või
seadmel korduvalt nuppu FUNCTION .

2 Valige esitusrežiim.

Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta
 Tavalisel kasutamisel peaksid patareid umbes 6 kuud vastu pidama.
 Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega eri tüüpi patareisid.
 Kui te pulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et
vältida akude lekkimisest ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE , kuni
peatatud mängija kuvale ilmub teade „PGM”.

3 Valige kaust (ainult MP3-ketaste puhul).
Vajutage sobiva kausta valimiseks korduvalt nuppe
+/ .

Seade (eest)
©2012 Sony Corporation

Kaugjuhtimisandur

4 Valige soovitud loo või faili number.
Vajutage korduvalt nuppe / , kuni ekraanil
kuvatakse soovitud loo või faili number.

Kaugjuhtimispuldi näidik

3 Sisestage ketas.

CMT-V10iP

Ainult Euroopa

Kasutatud patareide
utiliseerimine (kehtib Euroopa
Liidus ja teistes Euroopa
riikides, kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)

HOIATUS
Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme õhuava
ajalehtede, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge
asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud
küünlaid).
Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage
seadme lähedusse või seadmele tilkuvaid või pritsivaid
esemeid ega vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
Ärge paigaldage seadet suletud ruumi nagu raamaturiiul
või integreeritud kapp.
Kuna AC-adapteri põhipistikut kasutatakse adapteri
vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage see hõlpsasti
juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui
märkate selle töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe
vahelduvvoolukontaktist.
Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte
nagu päikesepaiste, tuli vms.
AC-adapter on vooluvõrgus seni, kuni see pole
vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui põhiseade
ise on välja lülitatud.
Nimeplaat asub välispinnal põhiseadme all ja ACadapteril.

ETTEVAATUST
Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab
ohtu silmadele.
Seade on klassi CLASS
1 LASER toode. See
märgistus asub välispinnal
põhiseadme all.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib
ainult seadmetele, mida müüakse riikides,
kus kehtivad EL-i direktiivid.
Seadme tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan. Elektromagnetilise
ühilduvuse ja toote ohutusega tegelev volitatud esindaja:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksamaa. Mis tahes teenuse või garantiiga
seotud küsimuses võtke ühendust aadressidel, mis on
antud eraldi teenuse- või garantiidokumentides.

Vanade elektri- &
elektroonikaseadmete
käitlemine (Kehtib Euroopa
Liidus ja teistes Euroopa
riikides, kus on eraldi toimivad
kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda
toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades
toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis selle toote ebakorrektse käitlemise
tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab
säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks
toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku
linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti
või kauplusega, kust selle toote ostsite.
Kehtiv tarvik: pult

Lükake ketast keskelt kahe sõrmega, kuni see õigesse
asendisse klõpsatab.
Sisestage ketas nii, et
sildiga külg on eespool.

CD-kambri kate
(CD-kamber)

See sümbol patareil või pakendil näitab, et tootega
kaasasolevat patareid ei tohi olmejäätmetena käidelda.
Teatud patareidel võidakse seda sümbolit kasutada koos
keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb)
keemiline sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab enam kui
0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.
Tagades patareide reeglitepärase utiliseerimise, aitate
ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid
negatiivseid tagajärgi, mis patarei ebakorrektse käitlemise
tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab
säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või
andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud
akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud
hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise
tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja
elektroonikaseadmetele kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse
aku ohutust tootest eemaldamisest. Viige aku
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
kasutatud akudele kohaselt.
Toote või aku taastöötlemise kohta lisateabe saamiseks
võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva
jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle
toote ostsite.

iPodi/iPhone'i pistik

 Puldi näidik
Läheb kollaselt põlema, kui vastuvõtja võtab vastu puldi signaale.

 Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi puldiga
kasutamist, aga samu toiminguid saab teha seadmel
olevate nuppu abil, millel on samad või sarnased nimed.
 Puldil roosaga tähistatud funktsioone SLEEP ja
TIMER MENU saab aktiveerida nupuga SHIFT .
Kui tahate kasutada funktsioone SLEEP või TIMER
MENU, hoidke nuppu SHIFT  all ja vajutage nuppu
SLEEP  või TIMER MENU . Kui vajutate ühte
nendest nuppudest ilma nuppu SHIFT  all hoidmata,
aktiveerib süsteem funktsiooni BASS BOOST või
SOUND EFFECT.

Valitud loo või faili
Kogu esitusaeg
number
Paneeli paremal poolel kuvatakse kõigi
programmeeritud lugude või failide esituse koguaeg,
sealhulgas valitud loo või faili oma.

5 Programmeerige valitud lugu või fail.
Valitud loo või faili sisestamiseks vajutage nuppu
CD- või MP3-failide programmeerimisel ilmub
ekraanile „--.--”, kui esituse koguaeg ületab
100 minutit.

.

6 Täiendavate lugude või failide (kuni 25 loo või faili)
programmeerimiseks korrake samme 3 kuni 5.

7 Oma lugude või failide programmi esitamiseks
4 Sulgege CD-kambri kate.
Vajutage seadmel nuppu  (ava/sulge) .
Ekraanil kuvatakse teade „READING”.

5 Alustage taasesitust.
Vajutage puldil nuppu   või seadmel  .

Ketta väljutamine
Vajutage seadmel nuppu  (ava/sulge)  ja eemaldage
ketas, hoides ühte sõrme keskel oleval võllil ning
tõmmates samal ajal ketast äärest.

vajutage nuppu   (või seadmel  ).
Programm on saadaval seni, kuni eemaldate ketta
pesast  või toitejuhtme seinakontaktist.
Sama programmi uuesti esitamiseks vajutage nuppu
  (või seadmel  ).

Programmi esituse tühistamine
Vajutage mitu korda nuppu PLAY MODE , kuni
peatatud mängija kuvalt kaob teade „PGM”.

Programmi viimase loo või faili kustutamine
Vajutage nuppu CLEAR , kui mängija on peatatud.

Märkused

Alustamine

Märkus DualDiscide kohta
DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele
poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva
digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool
ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel
garanteeritud.

iPodi/iPhone'i kasutamine

Kella seadistamine

1 Vajutage doki avamiseks selle keskele.

1 Süsteemi sisselülitamiseks vajutage  .
2 Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT  ja nuppu
TIMER MENU , et valida kella seadistusrežiim.

Kui kuval vilgub „PLAY SET”, vajutage korduvalt
nuppe / , et valida „CLOCK” ja seejärel vajutage
nuppu .
sisestamiseks
Tunni määramiseks vajutage mitu korda nuppe /
, seejärel vajutage sisestamiseks
nuppu .

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaadid

3

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste
esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule
toonud mitmeid autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga
muusikaplaate. Pange tähele, et nende hulgas on kettaid,
mis ei vasta CD-standardile ja seetõttu ei pruugi need
kettad selle tootega esitatavad olla.

4 Korrake sama protseduuri minutite määramiseks.
Märkus
Toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestusel lähtestatakse kella
seadistused.

Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud
Dokk

Litsentsi ja kaubamärgi teatis
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on
ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s
ja teistes riikides.
 MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent
on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
 Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või
teistes riikides.
 See toote puhul kehtivad teatud ettevõtte Microsoft
intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia
kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet
on ilma ettevõtte Microsoft või volitatud Microsofti
tütarettevõtte litsentsita keelatud.
 Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike
registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei peatuta
märkidel ja .

Vajutage nuppu DISPLAY . Kell kuvatakse umbes
kaheksaks sekundiks.

 Süsteem sulgeb CD-kambri katte  automaatselt, kui paari minuti
jooksul ei tehta ühtegi toimingut ja CD-kambri kate on avatud.
 Ärge sisestage ebatavalise kujuga kettaid (nt südame-, ruuduvõi tähekujulisi). Ketas võib kukkuda süsteemi ja tekitada
parandamatuid kahjustusi.
 Kui vajutate nuppe /  ja CD-kambri kate on avatud, sulgeb
süsteem CD-kambri katte automaatselt.
 Ärge kasutage ketast, millel on kleeplinti, pitser või liimi, sest see
võib talitlushäire põhjustada.
 Ketast väljutades hoidke seda servadest. Ärge puudutage ketta pinda.

Muu kasutus
Toiming
Taasesituse
seiskamine
Taasesituse
peatamine
Kausta valimine
MP3-kettal
Loo või faili
valimine
Koha leidmine
loos või failis

2 Asetage iPod/iPhone kohale.
Korduvesituse
valimine
Ketta väljutamine

Hoidke taasesituse ajal all nuppe
/  (või seadmel
/ ) ja vabastage nupp
soovitud kohas.
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT
, kuni kuvatakse „ ” või „ 1”.
Vajutage seadmel nuppu  .

Märkused korduvesituse kohta

 Antennid

1 Ühendage AC-adapter seadmega.
2 Ühendage AC-adapter seinakontakti.

Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea,
ning paigaldage AM-antenn.
Hoidke antenn müra vältimiseks toitejuhtmest eemal.

 Pistik AUDIO IN
Ühendage väline helikomponent.

2 Häälestage raadio.
Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE ,
kuni ekraanil kuvatakse „AUTO” ja seejärel vajutage
nuppe +/ . Skannimine lõpeb jaama leidmisel
automaatselt ja kuvatakse teave „TUNED” ja
„STEREO” (ainult stereoprogrammide puhul).

/ // .

* CD-DA-ketast (heli) esitamisel toimib esitusrežiim FLDR (SHUF)
samamoodi kui tavaesitus (SHUF).

 Toide (DC IN 9,5 V)

Vajutage puldil korduvalt nuppu TUNER FM/
AM FUNCTION  või seadmel korduvalt nuppu
FUNCTION .

+/ .

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE , kui
mängija on peatatud. Saate valida tavaesitusrežiimi
(„Normal” või „FLDR” kõigi ketta kaustas olevate
MP3-failide jaoks), juhuesitusrežiimi („SHUF” või
„FLDR SHUF*” kausta juhuesituseks) või programmi
esitusrežiimi („PGM”).

 AC-adapterisse
 AM-raamantenn
 FM-i juhtiv antenn (tõmmake horisontaalselt)

1 Valige funktsioon TUNER.

Automaatne skannimine
Vajutage nuppu
  (või seadmel  ). Esituse
jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
 .

Esitusrežiimi muutmine

™ ®

Raadio kuulamine

 „ ” tähendab, et kõiki lugusid või faile korratakse niikaua, kuni
taasesituse peatate.
 „ 1” tähendab, et ühte lugu või faili korratakse niikaua, kuni
taasesituse peatate.

Märkused juhuesituse režiimi kohta
 Kui juhuesitusrežiimiks on määratud „SHUF”, esitab süsteem
juhuesitusrežiimis kõik kettal olevad lood või failid. Kui juhuesituse
režiimiks on määratud FLDR SHUF, esitab süsteem juhuesituse
režiimis valitud kaustas olevad lood või failid.
 Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesitusrežiim
(„SHUF” või „FLDR SHUF”) ja esitusrežiimiks on tavaesitus
(„FLDR”).

Märkused MP3-ketaste esitamise kohta
 Ärge salvestage MP3-failidega kettale muud tüüpi lugusid, faile või
ebavajalikke kaustu.
 MP3-failideta kaustad jäetakse vahele.
 Süsteem esitab ainult neid MP3-faile, mille faililaiend on .mp3.
Isegi kui faililaiend on „.mp3”, aga tegemist on muu failiga, võib selle
esitamine tekitada valju müra, mis võib süsteemi kahjustada.
 Piirarvud
255* kausta (sh juurkaust)
512 MP3-faili
512 MP3-faili ühes kaustas
9 kaustatasandit (failide puustruktuuris)

Kui kuvale ei ilmu teade „TUNED” ja skannimine ei
lõpe, vajutage skannimise peatamiseks nuppu   ja
seejärel häälestage raadio käsitsi (kirjeldatud allpool).
Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid,
kantakse üle täiendav teave, nagu teenuse või jaama
nimi.

Käsitsi häälestamine
Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE ,
kuni kuvatakse teade „MANUAL” ja seejärel vajutage
soovitud jaamale häälestamiseks korduvalt nuppe
+/ .
Nõuanne
Nõrga signaaliga FM-stereojaama staatilise müra vähendamiseks
vajutage stereo vastuvõtu väljalülitamiseks korduvalt nuppu FM
MODE , kuni kuvatakse „MONO”.

Raadiojaamade eelhäälestamine
1 Häälestage soovitud raadiojaam.
2 Vajutage tuuneri mälurežiimi valimiseks nuppu
TUNER MEMORY .

Eelhäälestuse number

3 Vajutage soovitud eelhäälestuse numbri valimiseks
korduvalt nuppe +/  või /// .
Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba teine
raadiojaam määratud, asendatakse see uue jaamaga.

4 Vajutage jaama salvestamiseks nuppu .
5 Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1–4.
Saate eelhäälestada kuni 20 FM- ja 10 AM-jaama.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

Esitusrežiimi muutmine

Kui salvestasite raadiojaama eelhäälestuse numbrile
1 kuni 6, vajutage raadiojaama häälestamiseks nuppu
TUNER MEMORY NUMBER (1 kuni 6) , kui süsteem
on režiimis AM või FM.

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE , kui mängija
on peatatud. Saate valida tavaesitusrežiimi (kõigi USBseadmetel olevate failide taasesitus järjekorras), kausta
esitusrežiimi („FLDR” kõigi USB-seadme määratud
kaustas olevate failide esitamiseks), juhuesitusrežiimi
(„SHUF” või „FLDR SHUF” kausta juhuesituseks) või
programmi esitusrežiimi („PGM”).

Kui salvestasite raadiojaama eelhäälestuse numbrile 7 või
suuremale, vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE
, kuni kuvale ilmub „PRESET” ja seejärel vajutage
soovitud numbri valimiseks korduvalt nuppe +/ .

Märkus esitusrežiimi kohta
Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesitusrežiim
(„SHUF”) ja esitusrežiimiks on tavaesitus.

Esitamine iPodilt/iPhone'ilt
1 Valige funktsioon iPod.
Vajutage puldil nuppu iPod FUNCTION  või
seadmel korduvalt nuppu FUNCTION .

2 Asetage iPod/iPhone kohale.
3 Alustage taasesitust.
Vajutage puldil nuppu   või seadmel  .

iPodi/iPhone'i juhtimine
Toiming
Taasesituse
seiskamine
Seiskamine
Heliraamatu/
netisaate loo või
peatüki valimine
Koha leidmine
heliraamatu/
netisaate loos või
peatükis
Valitud üksuse
valimine
iPodi menüüdes
üles/alla kerimine
Eelmisesse
menüüsse
naasmine või
menüü valimine
Juhuesituse sisse-/
väljalülitamine
Korduvesituse
valimine

Vajutage nuppu
Vajutage nuppe  /  (või
seadmel  ).
 .
/ . Edasi/tagasi
kiirkerimiseks hoidke nuppu all

Hoidke taasesituse ajal all nuppe
/  ja vabastage nupp
soovitud kohas.
.

/ .
TOOL MENU /RETURN .

PLAY MODE .
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT
.

Süsteemi kasutamine aku laadimiseks
Süsteemi saab kasutada iPodi/iPhone'i aku laadimiseks
olenemata sellest, kas süsteem on sisse või välja lülitatud.
Laadimise töötamiseks kontrollige iPodi/iPhone'i
ekraanil olevat aku ikooni. Süsteemiga ühilduvate iPodi/
iPhone'i mudelite loendit vaadake spetsifikatsioonide
iPodi/iPhone'i jaotisest.

iPodi/iPhone'i laadimise lõpetamine
Eemaldage iPod/iPhone.
Märkus iPodi/iPhone'i laadimise kohta
iPodi/iPhone'i ei saa laadida, kui süsteem on sisse lülitatud ja valitud
on funktsioon USB.

Märkused
 Süsteemi jõudlus võib olenevalt iPodi/iPhone'i spetsifikatsioonidest
erineda.
 iPodi/iPhone'i paigaldades või eemaldades hoidke seda iPodi/
iPhone'i pistikuga sama nurga all ja ärge väänake ega kiigutage
iPodi/iPhone'i, et pistiku kahjustamist vältida.
 Ärge liigutage süsteemi, kui iPod/iPhone on pistikus. See võib
põhjustada talitlushäire.
 iPodi/iPhone'i sisestamisel või eemaldamisel hoidke süsteemist ühe
käega kinni ja olge ettevaatlik, et te ei vajutakse kogemata iPodi/
iPhone'i juhtnuppe.
 iPodi/iPhone'i kasutamiseks vaadake vastava seadme
kasutusjuhendit.
 Sony ei võta vastutust, kui iPodi/iPhone'ile salvestatud andmed selle
süsteemi kasutamise käigus kaovad või kahjustuvad.

Märkused juhuesitusrežiimi kohta

 Kui teete tavaesitusrežiimis valiku „ ”, korduvesitab süsteem kõik
USB-seadmel olevad helifailid, kuni taasesituse peatate. Kui valite
kausta esituse režiimis valiku „ ”, korduvesitab süsteem kõik
valitud kaustas olevad helifailid, kuni taasesituse peatate.
 Kui valite „ 1”, korduvesitab süsteem valitud helifaili, kuni
taasesituse peatate.

Märkused
 Süsteemi taasesitusjärjestus võib erineda ühendatud digitaalse
muusikapleieri taasesitusjärjestusest.
 Lülitage süsteem enne USB-seadme eemaldamist välja. USB-seadme
eemaldamine, kui süsteem töötab, võib kahjustada USB-seadmel
olevaid andmeid.
 Kui peate ühendama USB-kaabli, kasutage ühendamiseks komplektis
olevat USB-kaablit. Teavet ühendatava seadme juhtimise kohta
vaadake USB-seadmega komplektis olevast kasutusjuhendist.
 Teate „READING” kuvamiseks võib ühendatud USB-seadme tüübist
sõltuvalt kuluda natuke aega.
 Süsteem ei toeta USB-jaoturit. Ärge ühendage USB-seadet
süsteemiga USB-jaoturi kaudu.
 Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõik seadmes olevad
failid. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faile, võib seadme
lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
 Mõne USB-seadme puhul võib pärast toimingut olla väike viivitus,
enne kui toiming süsteemis tehakse.
 Ei tagata ühilduvust kõigi kodeerimis- või salvestusrakendustega.
Kui USB-seadmel olevad helifailid olid esialgselt kodeeritud
ühildumatu tarkvaraga, võib nende failide esitamine põhjustada
müra või segatud heli või ei esitata neid üldse.
 Süsteem ei mängi USB-seadme helifaile järgmistel juhtudel.
Kui kaustas on helifaile rohkem kui 999.
Kui USB-seadmel on helifaile rohkem kui 3000.
Kui USB-seadmel on kaustu rohkem kui 1000 (sh kaust „ROOT”
ja tühjad kaustad).
Arvud võivad failide ja kausta struktuurist sõltuvalt erineda.
Ärge salvestage helifailidega USB-seadmele muud tüüpi faile või
ebavajalikke kaustu.
 Süsteem suudab taasesitada ainult üheksa kausta ulatuses (sh kaust
„ROOT”).
 See süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki
funktsioone.
 Helifailideta kaustad jäetakse vahele.
 Süsteemiga saate kuulata järgmisi helivorminguid.
MP3: faililaiend „.mp3”
WMA: faililaiend „.wma”
Pange tähele, et kui faililaiend on õige, aga tegemist on muu failiga,
võib selle esitamine põhjustada müra või talitlushäire.

Süsteemi kasutamine aku laadimiseks
Kui süsteem on sisse lülitatud, saab seda kasutada
USB-seadmete aku laadimiseks, kui seadmetel on
korduvlaadimise funktsioon.
USB-seade hakkab laadima, kui see on ühendatud
-porti (USB)  ja iPodi/iPhone'i pole ühendatud. USBseadme ekraanil kuvatakse laadimise olek. Üksikasju
vaadake USB-seadme kasutusjuhendist.
Kui seadmega on ühendatud iPod/iPhone, vajutage
funktsiooni USB valimiseks puldil nuppu USB
FUNCTION  või seadmel korduvalt FUNCTION .

USB-seadme laadimise lõpetamine
Eemaldage USB-seade.
Märkused USB-seadme laadimise kohta

Faili esitamine USB-seadmelt

 iPodi/iPhone'i ja USB-seadet ei saa samal ajal laadida. USB-seadme
laadimiseks, kui iPod/iPhone on ühendatud, valige funktsioon USB.
Kui iPod/iPhone ei ole ühendatud, saate USB-seadme laadida mis
tahes funktsiooniga, v.a funktsioon iPod.
USB-seadet ei saa laadida, kui süsteem on välja lülitatud.

Selle süsteemiga saab taasesitada järgmisi
helivorminguid: MP3/WMA*.
* Süsteemiga ei saa esitada DRM-i (digitaalse õiguste halduse)

Heli lisakomponentide kasutamine

autoriõiguse kaitsega või veebi muusikapoest allalaaditud faile. Kui
üritate mõnda sellist faili esitada, liigub süsteem edasi järgmise
kaitsmata helifaili juurde.

Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate järgmistelt
veebisaitidelt.
<http://support.sony-europe.com/>
Vajutage puldil nuppu USB FUNCTION  või
seadmel korduvalt nuppu FUNCTION .

2 Ühendage USB-seade
3 Alustage taasesitust.

-porti (USB) .

Vajutage puldil nuppu   või seadmel  .

Taasesituse
peatamine

Vajutage nuppu
Vajutage nuppu   (või
seadmel  ). Esituse
jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
 . Esituse jätkamiseks vajutage
nuppu  *1 (või seadmel 
). Esituse jätkamise tühistamiseks
vajutage uuesti nuppu  *2.

Kausta valimine
.

Faili valimine
Failis koha
leidmine

Korduvesituse
valimine

Ühendage heli lisakomponent seadme pistikuga
AUDIO IN , kasutades heli analoogkaablit (ei ole
seadmega kaasas).
Vajutage nuppu VOLUME  .

3 Valige funktsioon AUDIO IN.
Vajutage puldil nuppu AUDIO IN FUNCTION  või
seadmel korduvalt nuppu FUNCTION .

4 Alustage taasesitust.
Alustage taasesitust ühendatud komponendilt ja
reguleerige helitugevust.

Muu kasutus
Toiming
Taasesituse
seiskamine

1 Valmistage heliallikas ette.

2 Vähendage helitugevust.

1 Valige funktsioon USB.

Vajutage korduvalt nuppe +/

/ // .
Hoidke taasesituse ajal all nuppe
/  või /  (või
seadmel / ) ja vabastage
nupp soovitud kohas.
Vajutage korduvalt nuppu REPEAT
, kuni kuvatakse „ ” või „ 1”.

*1 VBR-i MP3-/WMA-faile esitades võib süsteem taasesitust teisest
kohast jätkata.
*2 Esitus jätkub kausta algusest.

Toiming
Helitugevuse
reguleerimine
Dünaamilisema
heli loomine
Heliefekti valimine

 Kui juhuesitusrežiimiks on määratud „SHUF”, esitab süsteem
juhuesituses kõik USB-seadmel olevad helifailid. Kui juhuesituse
režiimiks on määratud „FLDR SHUF”, esitab süsteem juhuesituse
režiimis kõik valitud kaustas olevad helifailid.
Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesitusrežiim
(„SHUF” või „FLDR SHUF”) ja esitusrežiimiks on tavaesitus
(„FLDR”).

Märkused korduvesituse kohta

Märkus
Kui ühendatud komponendi helitugevus on liiga madal, võib
süsteem automaatselt ooterežiimi minna. Reguleerige komponendi
helitugevust vajaduse järgi. Vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi
funktsiooni väljalülitamine”.

Kui süsteem on eelhäälestatud ajal sisse lülitatud, ei
hakka esitustaimer tööle. Ärge kasutage süsteemi, kui
see on sisse lülitunud, aga taasesitus ei ole veel alanud.

Heli reguleerimine
Vajutage nuppu
VOLUME +/ .

Kui taimeri heliallikaks on määratud FM-/AMraadio, lülitub süsteem automaatselt 15 sekundit enne
eelhäälestatud aega sisse. Kui heliallikaks on valitud
CD/USB, lülitub süsteem automaatselt 30 sekundit
enne eelhäälestatud aega sisse. Kui heliallikaks on
valitud iPod/iPhone, lülitub süsteem automaatselt
30 sekundit enne eelhäälestatud aega sisse.

BASS BOOST .
Vajutage korduvalt nuppu SOUND
EFFECT , kuni kuvatakse
soovitud heliefekt.
Iga kord seda nuppu vajutades
vahetub paneeli kuva tsükliliselt:
„ROCK”  „POP”  „JAZZ” 
„FLAT”.

Seadistuse kontrollimine

1 Vajutage ja hoidke all nuppe SHIFT  ja TIMER
MENU .

2 Vajutage korduvalt nuppe / , et valida
3

Toiming
Teabe muutmine
kuval1)
Ekraanirežiimi
muutmine (vt
altpoolt)
1)

Vajutage nuppu
Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY
, kui süsteem on sisse lülitatud
Vajutage korduvalt nuppu DISPLAY
, kui süsteem on välja lülitatud.

Näiteks saate vaadata järgmist CD-/MP3-ketta või USB-seadme
teavet.

CD-DA-ketas
Taasesitatava loo järelejäänud esitusaeg.
Kogu järelejäänud esitusaeg.

MP3-ketas/USB-seade
Loo või faili nimi („ ”).
Esitaja nimi („ ”).
Albumi nimi („
”).

Süsteemil on järgmised ekraanirežiimid.
Ekraanirežiim
Kui süsteem on välja lülitatud
Elektrisäästurežiim1) Ekraan on elektri kokkuhoidmiseks
välja lülitatud. Taimer ja kell on
jätkuvalt aktiivsed.
Kell2)
Kuvatakse kell.

.

Vajutage korduvalt nuppe / , et valida „PLAY
.
SEL” ja seejärel vajutage nuppu

Taimeri tühistamine
Korrake ülaltoodud protseduuri, kuni 3. sammus
.
kuvatakse „OFF” ja seejärel vajutage nuppu

Seadistuse muutmine
Alustage uuesti 1. sammust.
Märkused
 Kui valite taimeri jaoks USB-seadme ja sellel on mitmeid faile
või kaustu, läheb lugemisega veidi aega, nii et esitustaimeri ajaga
võrreldes võib viivitus tekkida.
 Kui esitustaimeri heliallikaks on automaatse või käsitsi skannimisega
määratud FM-/AM-raadiojaam, muudetakse ka esitustaimeri
raadiojaama häälestust, kui muudate jaama seadistust pärast
esitustaimeri seadistamist.
 Kui esitustaimeri heliallikaks on eelhäälestatud numbriga FM-/AMraadiojaam, fikseeritakse raadiojaama häälestus esitustaimeri jaoks.
Isegi kui muudate raadiojaama pärast esitustaimeri seadistamist, ei
muuda see raadiojaama seadistust taimeri jaoks.

Märkused iPodi/iPhone'i kasutajale
 Veenduge, et iPodilt/iPhone'ilt ei esitata esitustaimeri kasutamise
ajal.
 Olenevalt ühendatud iPodi/iPhone'i olekust ei pruugita
esitustaimerit aktiveerida.

Nõuanne
Esitustaimer jääb seadistatuks, kuni see tühistatakse käsitsi ja kella
seadistamine on lõpetatud.

1)

Elektrisäästurežiimis ei saa kella seadistada.
2)
Kella kuvamine läheb kaheksa sekundi pärast automaatselt
elektrisäästurežiimi.

Märkused ekraanil kuvatava teabe kohta
 Kui teabe hulgas on kahebaidiseid märke, võtab iga kahebaidine
märk kaks baiti.
 Tärgid, mida õigesti näidata ei saa, kuvatakse sümboliga „_”.
 Järgmist teavet ei kuvata.
MP3-ketta ja USB-seadme esituse koguaeg.
MP3-ketta ja USB-seadme kogu järelejäänud esitusaeg.
MP3-ketal oleva MP3-faili või USB-seadmel oleva MP3-/WMAfaili kogu järelejäänud esitusaeg.
 Järgmist teavet ei kuvata õigesti.
VBR-iga (muutuva bitijada kiirusega) kodeeritud MP3-faili
möödunud esitusaeg.
Kaustade ja failide nimed, mille laiendusvorming ei järgi ISO9660
1. või 2. taset või Joliet'd.
 Järgmine teave kuvatakse.
CD-DA-ketta esituse koguaeg (v.a siis, kui valitud on režiim PGM
ja mängija on peatatud).
CD-DA-ketta loo järelejäänud esitusaeg.
CD-DA-ketta järelejäänud esitusaeg (ainult siis, kui taasesituseks
on valitud tavaesitus).
MP3-failide ID3 silditeave, kui kasutatakse ID3 1. ja 2. versiooni
silte (kui ühe MP3-faili puhul on kasutatud ID3 nii 1. kui ka 2.
versiooni silte, kuvatakse ID3 2. versiooni silditeave).
Kuni 64 ID3 sildi tärki, kui tärgid on suurtähed (A kuni Z),
väiketähed (a kuni z) (väiketähed kuvatakse suurtähtedena) numbrid
(0 kuni 9) ja sümbolid (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `).

Taimerite kasutamine
Süsteemil on kaks taimeri funktsiooni. Kui kasutate
mõlemat taimerit, on unetaimer prioriteetne.

Unetaimer
Võite muusika saatel magama jääda. Funktsioon töötab
ka siis, kui kellaaeg ei ole määratud.
Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT  ja vajutage
korduvalt nuppu SLEEP .
Iga kord nupu SLEEP  vajutamisel, hoides all nuppu
SHIFT, , vähendatakse seadistatavat aega 10 minuti
võrra, alates 90 minutist kuni 10 minutini.
Unetaimeri tühistamiseks valige „OFF”.

Esitustaimer
Saate eelmääratud ajal üles ärgata CD, FM-/AMraadio, iPodi/iPhone'i või USB-seadme esitamise peale.
Veenduge, et kell on seadistatud.

1 Valmistage heliallikas ette.
Valmistage heliallikas ette ja seejärel vajutage nuppu
VOLUME +/ , et helitugevust reguleerida.
Heliallikaks võite valida funktsiooni CD, iPod, USB,
FM või AM.
Kindla CD loo, helifaili või raadiojaama esitamiseks
looge programm.

2 Valige taimeri seadistusrežiim.
Vajutage ja hoidke all nuppe SHIFT  ja TIMER
MENU .

3 Määrake esitustaimer.
Vajutage korduvalt nuppu / , et valida „PLAY
.
SET” ja seejärel vajutage nuppu

4 Määrake taasesituse algusaeg.
Tunni määramiseks vajutage korduvalt nuppe /
 ja seejärel vajutage nuppu
. Minutite
määramiseks kasutage ülalkirjeldatud protseduuri.

5 Taasesituse lõpetamisaja määramiseks kasutage 4.
sammus kirjeldatud protseduuri.

6 Valige heliallikas.
Vajutage korduvalt nuppe / , kuni kuvatakse
.
soovitud heliallikas, ja seejärel vajutage nuppu

7 Lülitage süsteem välja.
Vajutage nuppu  . Süsteem lülitub automaatselt
sisse enne eelhäälestatud aega.

iPod/iPhone
Heli puudub.

„SELECT” ja seejärel vajutage nuppu

Kuva muutmine

 Süsteem toetab järgmisi tärgikoode.
 Suurtähed (A kuni Z)
 Väiketähed (a kuni z) (väiketähed kuvatakse
suurtähtedena)
 Numbrid (0 kuni 9)
 Sümbolid (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Muud tärgid kujutatakse sümboliga „_”

 Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
 Veenduge, et iPod/iPhone esitab muusikat.
 Veenduge, et iPodil/iPhone'il on uusim tarkvara. Kui
ei ole, värskendage iPod/iPhone enne kasutamist, et
seadmel oleks uusim tarkvara.
 Reguleerige helitugevust.

Heli on moonutatud.
 Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
 Vähendage helitugevust.
 Määrake iPodi/iPhone'i seadistuse „EQ” olekuks „Off ”
või „Flat”.

iPod/iPhone ei tööta.
 Lülitage välja muud iOS-i rakendused, mis iPodil/
iPhone'il töötavad. Lisateabe saamiseks vaadake iPodi/
iPhone'iga kaasasolevat kasutusjuhendit.
 Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
 Veenduge, et iPodil/iPhone'il on uusim tarkvara. Kui
ei ole, värskendage iPod/iPhone enne kasutamist, et
seadmel oleks uusim tarkvara.
 Kuna süsteemi ja iPodi/iPhone'i operatsioonisüsteemid
on erinevad, ei saa te iPodi/iPhone'i puldi või seadmel
olevate nuppudega juhtida. Sellisel juhul kasutage
iPodi/iPhone'i juhtnuppe.

iPodi või iPhone'i ei saa laadida.

1 Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud.
2 Otsige oma probleem järgnevast kontroll-loendist ja
kasutage toodud lahendust.
Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.

Üldteave
Süsteem ei lülitu sisse.
 Kas toitejuhe on korralikult ühendatud?

Süsteem on ootamatult puhkerežiimile
lülitunud.
 See ei viita seadme talitlushäirele. Süsteem lülitub
automaatselt umbes 30 minuti pärast ooterežiimi,
kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata.
Vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni
väljalülitamine”.

Kella seadistus või esitustaimer on ootamatult
tühistatud.
 Kui möödub minut ilma ühegi toiminguta, tühistatakse
kella seadistus või esitustaimer automaatselt. Tehke
toiming algusest uuesti.

Heli puudub.
 Vajutage nuppu VOLUME + , et helitugevust
valjemaks keerata.
 Veenduge, et heli lisakomponent on õigesti ühendatud.
 Veenduge, et valitud on funktsioon AUDIO IN.
 Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?
 Valitud raadiojaam võib olla ajutiselt ülekande
peatanud.

Vali undamine või müra.
 Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
 Ühendage süsteem teise seinakontakti.
 Paigaldage toitejuhtmele mürafilter (ei ole seadmega
kaasas).

Pult ei tööta.
 Eemaldage puldi ja seadmel oleva kaugjuhtimisanduri
 vahel olevad takistused ja asetage seade
luminofoorvalgustitest eemale.
 Suunake pult süsteemi kaugjuhtimisanduri poole .
 Viige pult süsteemile lähemale.

CD-/MP3-ketas
Heli on katkendlik või ei esitata kettalt üldse
lugusid.
 Pühkige ketas puhtaks ja vahetage välja.
 Viige süsteem asukohta, kus ei ole vibratsiooni (näiteks
stabiilsele alusele).

Esitamine ei alga esimesest loost.
 Valige tavaesitus, vajutades korduvalt nuppu PLAY
MODE , kuni ekraanilt kaovad „PGM” ja „SHUF”.

Taasesituse alustamiseks läheb kauem aega kui
tavaliselt.
 Järgmiste ketaste puhul võib taasesituse alustamine aega
võtta.
 Keerulise puustruktuuriga ketas.
 Mitme kaustaga ketas.

Vigane ekraan.
 CD-DA- või MP3-kettale salvestatud andmed võivad
olla vigased. Edastage andmed uuesti.

* See süsteem toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USBseade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Lisateavet vaadake
iga USB-seadme kasutusjuhendist või võtke ühendust tootjaga.

Tuuner
Vali undamine, müra või süsteem ei esita
raadiojaamu. (Ekraanil vilgub kiri TUNED või
STEREO.)
 Ühendage antenn korralikult.
 Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea,
ja paigaldage antenn uuesti.
 Hoidke antennid müra vältimiseks toitejuhtmest eemal.
 Lülitage lähedal olevad elektriseadmed välja.

Kas kasutate toetatud USB-seadet?
 Kui ühendasite toetamata USB-seadme, võivad tekkida
järgmised probleemid. Vaadake teavet ühilduvate USBseadmete kohta jaotises „Faili esitamine USB-seadmelt”
toodud veebisaitidelt.
 USB-seadet ei tuvastata.
 Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimesid.
 Faile ei saa taasesitada.
 Heli on katkendlik.
 Kostub müra.
 Heli on moonutatud.

Heli puudub.
 USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage
süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti.

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.
 Kasutate USB-seadet, mida ei toetata. Teavet ühilduvate
USB-seadmete kohta leiate veebisaitidelt.
 Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti
ning seejärel lülitage süsteem sisse.
 Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud.
Müra võis tekkida failide edastamise käigus. Kustutage
fail ja üritage see uuesti edastada.
 Helifailide kodeerimiseks kasutatud bitijada kiirus
oli madal. Salvestage USB-seadmele suurema bitijada
kiirusega helifailid.

Teadet „READING” kuvatakse kaua või
taasesituse alguseni kulub kaua aega.
 Lugemine võib järgmistel juhtudel kaua aega võtta.
 USB-seadmes on palju kaustu või faile.
 Failistruktuur on väga keeruline.
 Mälumaht on täis.
 Sisemälu on fragmenditud.

Vigane ekraan.
 USB-seadmele salvestatud andmed võivad olla vigased.
Edastage andmed uuesti.
 Süsteem toetab järgmisi tärgikoode.
 Suurtähed (A kuni Z)
 Väiketähed (a kuni z) (väiketähed kuvatakse
suurtähtedena)
 Numbrid (0 kuni 9)
 Sümbolid (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Muud tärgid kujutatakse sümboliga „_”

USB-seadet ei tuvastata.
 Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti
ning seejärel lülitage süsteem sisse.
 Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate
veebisaitidelt.
 USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi
lahendamiseks lugege USB-seadmega kaasasolevat
kasutusjuhendit.

Taasesitus ei alga.
 Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti
ning seejärel lülitage süsteem sisse.
 Teavet ühilduvate USB-seadmete kohta leiate
veebisaitidelt.

Taasesitus ei alga esimesest failist.
 Valige tavaesituse režiim.

Kettad, mida EI SAA süsteemiga esitada
 CD-ROM
 CD-R/CD-RW, välja arvatud need, mis on salvestatud
muusika-CD või MP3-vormingus ja vastavad standardi
ISO9660 1. või 2. tasemele või Joliet'le
 Halva salvestuskvaliteediga CD-R-id/CD-RW-d,
kriimustustega või mustad CD-R-id/CD-RW-d või
ühildumatu salvestusseadmega salvestatud CD-R-id/
CD-RW-d
 Valesti lõpetatud CD-R-id/CD-RW-d
 Kettad, kus on muud failid kui MPEG1 Audio Layer-3
(MP3) failid
 Ebatavalise kujuga kettad (nt südame-, ruudu- või
tähekujulised)
 Kleeplindi, paberi või kleepsudega kettad
 Renditud või kasutatud kettad, millel on pitserid ja liim
pitseri alt väljas
 Kettad, millele on sildid trükitud tindiga, mis tundub
katsudes kleepuv

Märkused ketaste kohta

Süsteemi lähtestamine
tehaseseadistustele

2 Vajutage ja hoidke all seadmel olevaid nuppe 

 iPodi/iPhone'i ja USB-seadet ei saa samal ajal laadida.
USB-seadme laadimiseks valige funktsioon USB.

 Heli-CD
 CD-R/CD-RW (heliandmed/MP3-failid)

 Enne ketta esitamist pühkige seda puhastuslapiga
suunaga keskelt ääre poole.
 Ärge kasutage ketaste puhastamiseks lahusteid,
näiteks bensiini, vedeldit, müügilolevaid puhasteid või
vinüülplaatide jaoks mõeldud antistaatikut.
 Ärge pange kettaid kohta, kus on otsene päikesevalgus
või kuumaallikad, näiteks kuumaõhutorud, ega jätke
neid otsese päikesevalguse kätte pargitud autosse.

iPhone'i helina helitugevus ei muutu.

Kui iPod/iPhone ja USB-seade on ühendatud
samal ajal, siis ei saa neid laadida.

Kettad, mida süsteemiga SAAB esitada

Korraga on kuulda mitut raadiojaama.

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage see
tehaseseadistustele.
Kasutage süsteemi tehase vaikeseadistusele
lähtestamiseks seadmel olevaid nuppe.

USB-seade

Ettevaatusabinõud

 Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea,
ja paigaldage antenn uuesti.
 Siduge antennide kaablid müügil olevate
juhtmeklambritega kinni, et näiteks kaablite pikkust
reguleerida.

 Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
 Veenduge, et valitud ei ole funktsioon USB. iPodi/
iPhone'i ei saa laadida, kui valitud on funktsioon USB.
 iPodi/iPhone'i ei saa laadida, kui ühendate iPodi/
iPhone'i USB-kaabli süsteemi USB-pistikuga.
 Reguleerige helina helitugevust iPhone'il.

Tõrkeotsing

Helifaili ei saa taasesitada.
 MP3 PRO-vormingus MP3-faile ei saa taasesitada.
 WMA-faile vormingus Windows Media Audio Lossless
ja Professional ei saa taasesitada.
 Süsteem ei toeta USB-seadet, mis on vormindatud
muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.*
 Kui kasutataval USB-seadmel on mitu sektsiooni, ei
pruugita faile taasesitada.
 Süsteem suudab taasesitada ainult üheksa kausta
ulatuses.
 Taasesitada ei saa krüptitud või parooliga kaitstud faile.
 Autoriõiguste kaitsega (digitaalse õiguste haldusega)
faile ei saa süsteemiga taasesitada.

1 Eemaldage ja ühendage toitejuhe uuesti ning
seejärel lülitage süsteem sisse.
 ja / , kuni ekraanil kuvatakse teade „RESET”.
Kustutatakse kõik kasutaja konfigureeritud
seadistused, nt eelhäälestatud raadiojaamad, taimer
ja kell.

Ohutus
 Kui te süsteemi pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage
toitejuhe (toiteallikas) seinakontaktist. Süsteemi
seinakontaktist eemaldamisel võtke alati pistikust kinni.
Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
 Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid või
vedelikku, tõmmake süsteem seinakontaktist välja
ja laske see enne uuesti kasutamist kvalifitseeritud
tehnikul üle kontrollida.
 Vahelduvvoolu toitejuhet tohib vahetada ainult
kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Paigaldamine

Automaatse ooterežiimi funktsiooni
väljalülitamine
Süsteemil on automaatse ooterežiimi funktsioon. Selle
funktsiooniga lülitub süsteem umbes 30 minuti pärast
automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või
helisignaali ei edastata.
Automaatse ooterežiimi funktsioon on vaikeolekus sisse
lülitatud.
Kasutage automaatse ooterežiimi funktsiooni
väljalülitamiseks seadmel olevaid nuppe.
Kui süsteem on sisse lülitatud, hoidke all nuppu 
, kuni ekraanil kuvatakse teade „AUTO. STBY OFF”.
Funktsiooni sisselülitamiseks korrake protseduuri,
kuni ekraanil kuvatakse teade „AUTO. STBY ON”.
Märkused
 AUTO. Teadet STBY kuvatakse ekraanil 2 minutit, enne kui süsteem
ooterežiimi läheb.
 Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta koos tuuneri
funktsiooniga (FM/AM), isegi kui selle lubanud olete.
 Süsteem ei lülitu järgmistel juhtudel automaatselt ooterežiimile.
Helisignaali tuvastamise ajal.
Lugude või helifailide taasesituse ajal.
Kui eelhäälestatud unetaimer või esitustaimer on aktiivne.
 Järgmistel juhtudel hakkab süsteem ooterežiimile lülitumise aega
lugema isegi siis, kui automaatne ooterežiimi funktsioon on lubatud.
Kui süsteemiga on ühendatud iPod/iPhone või USB-seade.
Kui vajutate puldil või seadmel olevat nuppu.
Kui eelhäälestatud unetaimer või esitustaimer läheb tööle.

Teated
CANNOT PLAY: olete sisestanud ketta, mida ei saa selle
süsteemiga taasesitada.
COMPLETE: eelhäälestatud toiming lõpetati tõrgeteta.
DEVICE ERROR: ühendatud on tundmatu seade või
tekkinud on ootamatu olukord.
FULL: üritasite programmeerida üle 25 loo või faili
(sammu).
No DEVICE: USB-seadet pole ühendatud või ühendatud
USB-seade on eemaldatud.
NO DISC: mängijas ei ole ketast või olete sisestanud
ketta, mida ei saa esitada.
No MEMORY: süsteemiga ühendatud USB-jaoturiga ei
ole ühendatud mäluseadet.
NO STEP: kõik programmeeritud lood on kustutatud.
NO SUPPORT: ühendatud on toetamata ketas, USBseade või iPod/iPhone või on ühendatud iPodi/iPhone'i
aku tühi.
NO TRACK: USB-seadmes või CD-kettal ei ole esitatavaid
faile.
NOT USED: üritasite teatud toimingut teha olukorras,
kus see on keelatud.
OVER CURRENT: süsteem on tuvastanud ühendatud
iPodi/iPhone'i või USB-seadme elektrikatkestuse.
Eemaldage USB-seade ja iPod/iPhone süsteemi küljest
ning lülitage süsteem välja ja seejärel uuesti sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.
PROTECT: süsteem on tuvastanud elektrikatkestuse.
Eemaldage AC-adapter. Probleemi püsimisel võtke
ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
PUSH STOP: vajutasite taasesituse ajal funktsioonis CD
või USB nuppu PLAY MODE .
TIME NG: esitustaimeri algus- ja lõppaeg on samad.

 Ärge paigaldage süsteemi kaldu ega asukohta, kus on
väga kuum, külm, tolmune, must, niiske, puudub piisav
ventilatsioon, esineb vibratsiooni või süsteem on otsese
päikesevalguse või ereda valguse käes.
 Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt
töödeldud (nt vahatatud, õlitatud, poleeritud)
pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või värv võib
pleekida.
 Kui süsteem tuuakse külmast sooja või paigaldatakse
väga niiskesse ruumi, võib niiskus kondenseeruda
CD-mängija sisse läätsele ja põhjustada süsteemi
talitlushäire. Sellises olukorras eemaldage ketas ja jätke
süsteem umbes tunniks sisse, kuni niiskus aurustub.

Seadme kuumenemine
 Süsteemi kuumenemine kasutamise ajal on normaalne
ja selle pärast ei pea muretsema.
 Ärge puudutage korpust, kui süsteemi on järjest kõrgel
helitugevusel kasutatud, sest korpus võib kuum olla.
 Ärge blokeerige õhuavasid.

Kõlarisüsteem
Kõlarisüsteem ei ole magnetiliselt varjestatud ja
lähedal oleva teleri pilt võib magnetiliselt moonutatud
olla. Sellisel juhul lülitage teler välja, oodake 15 kuni
30 minutit ja lülitage teler uuesti sisse.

Korpuse puhastamine
Puhastage süsteemi pehme kergelt niiske lapi ja õrna
pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid svamme,
küürimispulbrit või lahusteid, näiteks vedeldit, bensiini
või alkoholi.

Spetsifikatsioonid
Võimendi jaotis
Väljundvõimsus (nominaal): 4 vatti + 4 vatti (8 oomi 1 kHz juures, 1% THD)
Pidev RMS-väljundvõimsus (etalon): 5 vatti + 5 vatti (8 oomi 1 kHz juures,
10% THD)

Sisend
AUDIO IN (stereo minipistik): tundlikkus 900 mV, näivtakistus 47 kilooomi

CD-mängija jaotis
Süsteem: laserketas ja digiheli süsteem
Laserdioodi omadused
Emissiooni kestus: pidev
Laseri väljund*: vähem kui 44,6 μW
* See väljund on hinnanguline väärtus kauguselt 200 mm objektiivi läätse
pinnast 7 mm avaga mehhanismil Optical Pick-up Block.
Sagedusvastus: 20 Hz  20 kHz
Kandesignaali ja müra suhe: rohkem kui 80 dB
Dünaamiline ulatus: rohkem kui 80 dB

Tuuneri jaotis
Antenn: FM-i juhtiv antenn
AM-raamantenn

FM-tuuneri jaotis
Häälestusvahemik
87,5108,0 MHz (50 kHz sammuga)

AM-tuuneri jaotis
Häälestusvahemik
5311602 kHz (9 kHz sammuga)

iPodi/iPhone'i jaotis
Ühilduvad iPodi/iPhone'i mudelid
 4. generatsiooni iPod touch
 3. generatsiooni iPod touch
 2. generatsiooni iPod touch
 6. generatsiooni iPod nano
 5. generatsiooni iPod nano (videokaamera)
 4. generatsiooni iPod nano (video)
 3. generatsiooni iPod nano (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Kirjed „Made for iPod" ja „Made for iPhone" tähendavad, et elektrooniline
tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks iPodi või iPhone'iga ja arendaja
on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudlusstandarditele.
Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja
regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarviku kasutamine iPodi või
iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.

USB jaotis
Toetatud bitijada kiirus
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32320 kbit/s, VBR
WMA: 48192 kbit/s, VBR
Diskreetimissagedused
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
-port (USB): A-tüüpi, maksimaalne vool 500 mA

Kõlarite jaotis
Täisulatusega kõlar: 80 mm, koonus
Nimitakistus: 8 oomi

Üldteave
Võimsuse nõuded
AC-adapter
Sisend: 110 V240 V vahelduvvool, 50/60 Hz
Väljund: alalisvool 9,5 V 1,8 A
Elektritarbimine: 13 vatti
Mõõtmed (L/K/S):
umbes 400 × 197 × 114 mm
Kaal: umbes 2,4 kg
Põhiseadmete arv: 1
Kaasasolevad tarvikud: pult (1), AC-adapter (1), AM-raamantenn (1), R6
(suurus AA) patareid (2)
Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.

Ooterežiimis elektritarbimine: 0,5 W

