4-449-401-12(1) (EE)

Alustamine
DIGITAL RADIO
DAB/FM

Seadme kasutamine
patareitoitega
Tagumine külg

Kõrvaklapid
(stereo või mono*,
minipistik)

Kasutusjuhend EE

Kui lülitate raadio esimest korda sisse,
käivitub automaatne häälestus.

Helitugevus
Neli LR6 (suurus AA)
patareid (ei ole kaasas)

Sisestage alati esimesena patarei pool,
millel on märge .

©2012 Sony Corporation

Nõuanne

AC-adapter (kaasas)

XDR-S40DBP

* Kui kuulate stereoülekannet monokõrvaklappidega,
kostab heli vaid vasakust kanalist.

Kui kolisite muusse piirkonda ja soovite luua uue DAB-jaamade loendi,
käivitage automaatne häälestus uuesti. Üksikasju vaadake jaotisest MENU
seadistused. MENU  AUTOTUNE

Raadio kuulamine

Ekraani muutmine
Vajutage korduvalt nuppu ENTER/DISP.

1

Lülitage raadio sisse.

2

3

Valige DAB.

Valige soovitud jaam või teenus.

4

Valitud jaama kuulamiseks vajutage
nuppu ENTER/DISP.

Jaama nimi

Keriv tekst (DLS)

Jaamade üksikasjaliku
teabe kuvamiseks tehke
järgmist.

Sekundaarse teenuse
valimisel süttib ekraanil
märge SC. Märge vilgub,
kui valitud põhijaamal on
sekundaarne teenus.

Kell

MENU  INFO
(Vt jaotist MENU
seadistused.)

Ekraani muutmine
Vajutage korduvalt nuppu ENTER/DISP.

1

Lülitage raadio sisse.

2

3

Valige FM.

FM-jaamade skannimiseks vajutage
ja hoidke all nuppu  või .

4

Kui ekraanil on soovitud sagedus,
vajutage skannimise katkestamiseks
nuppu ENTER/DISP (või , ).

Sagedus

Skannimine ...
Kell

Jaama vastuvõtmisel peatub
skannimine 3 sekundiks.

Nõuanne

Jaamade
eelhäälestamine

1

Leidke soovitud jaam.

2

Eelhäälestatud DAB-jaamad jäävad seadme mällu isegi
pärast automaatset häälestamist.

Vajutage ja hoidke all nuppu
PRESET, kuni ekraanil vilgub
märge PRESET.

3

Valige soovitud eelhäälestuse
number.

Jaama täpsemaks
häälestamiseks vajutage
nuppu  või .

Eelhäälestatud jaama
kuulamine

1

Valige DAB või FM.

2

Vajutage nuppu PRESET.

Tehke ülalolevas jaotises „Raadio
kuulamine” olevad toimingud 1 kuni 4.

Eelhäälestuse
number kuvatakse
ka ekraanil.

Ekraanil ilmub märge
SAVED ja jaam
salvestatakse.

Märge PRESET süttib
ja eelseadistuse
number vilgub
ekraanil.

3

Valige soovitud
eelhäälestuse number.

BEEP – seadme kasutamise piiks

MENU seadistused

Valige ON, et lülitada seadme kasutamisel kostev piiksumine sisse.
Avab MENU-režiimi.

Naaseb eelmisele kuvale.

Vajutage režiimis MENU nuppu  või , et valida soovitud menüü-üksus või seadistus,
ja seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nuppu ENTER/DISP.

AUTOTUNE – automaatne häälestamine
Kui kolisite muusse piirkonda või lähtestasite seadme, käivitage automaatne häälestus,
et luua uus saadavalolevate DAB-jaamade loend.
Automaatse häälestuse käivitamiseks valige YES. Seejärel võtab seade vastu automaatsel
häälestamisel tähestikulises järjekorras esimesena salvestatud jaama.
Märkused
• DAB automaatseks häälestamiseks võib olenevalt piirkonnast kuluda mõni minut.
• Kui soovite poolelioleva automaatse häälestuse tühistada, vajutage nuppu MENU või BACK.
Enne tühistamist vastu võetud jaamad salvestatakse seadmesse.

SLEEP – unetaimer
Seade lülitub määratud aja möödudes automaatselt välja.
Valige taimeri soovitud seadistus (minutites) järgmiste hulgast.

60/45/30/15/OFF (väljalülitatud)
Kui unetaimer on määratud, ilmub ekraanil märge SLEEP.

PRESET – jaamade eelhäälestamine
Saate eelhäälestada kuni 10 FM- ja 10 DAB-jaama. Vaadake eelmisest jaotisest „Jaamade
häälestamine” teavet selle kohta, kuidas eelhäälestada jaamu nupuga PRESET.

SAVE: jaam, mida kuulate, salvestatakse seadmesse. Valige soovitud eelhäälestuse

RESET – seadme lähtestamine
Seadme tehase vaikeseadete taastamiseks valige OK. Kõik seadistused, eelhäälestused
ja vastuvõetavate DAB-jaamade loend kustutatakse.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.
Süttimis- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadmele vedelikega täidetud anumaid,
näiteks vaase.
Kuna AC-adapteri põhipistikut kasutatakse adapteri vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage
see hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate selle töös hälbeid,
eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.
Seade on vahelduvvoolu võrgus seni, kuni seda pole seinakontaktist eemaldatud, isegi kui
seade ise on välja lülitatud.
Nimeplaat ja tähtis ohutusega seotud teave asub välispinnal põhiseadme all ja AC-adapteril.

PTY: PTY-silt (vt jaotise „Tehnilised andmed” lõiku „PTY (kava tüüp)”.
BIT RATE: bitijada kiirus
SIGNAL: signaali tase vahemikus 0 (signaal puudub) kuni 100 (max)
Märkused
• Kui ansambli silt või jaama nimi puudub, kuvatakse märge NO NAME.
• Märgid, mida ei saa kuvada, kuvatakse sümbolina _.

LIGHT – taustvalgustus
ON: taustvalgustus on sisselülitatud, kui seade on ühendatud toiteallikaga AC-adapteri
abil. Kui seade on patareitoitel ja 30 sekundi jooksul ei tehta ühtki toimingut, lülitub
taustvalgustus automaatselt välja.

AUTO: kui 30 sekundi jooksul ei tehta ühtki toimingut, lülitub taustvalgustus
automaatselt välja.

MANUAL – käsitsi häälestamine
Kui automaatsel häälestamisel on DAB vastuvõtt halb, proovige häälestada käsitsi.

2 Valige jaam, mida soovite kuulata.
Nõuanne
Käsitsi häälestatud uued DAB-jaamad salvestatakse seadmesse.

TIME – kella seadistamine
SET: vaikimisi on valitud AUTO, mis võimaldab sünkroonida kella vastuvõetavate
DAB-andmetega. Valige MANUAL, et seadistada kell käsitsi nuppudega ,  ja ENTER/DISP.

12H/24H: valige kella kuvamise režiim – 12 või 24 tundi.
Märkus
Käsitsi seadistatud kell lähtestatakse, kui AC-adapteri ühendus katkestatakse ja patareid
eemaldatakse kauemaks kui 1 minutiks.

• Patareikambri kaas tuleb ära, kui selle avamiseks kasutatakse liialt
palju jõudu. Pange kaane parempoolne hing parempoolsesse
avasse () ja vasakpoolne hing vasakpoolsesse avasse ().

Teated
LOW BATT (vilgub, toide lülitub välja)

Patareilekke puhul

NO SIGNAL

Kui patareivedelik on lekkinud, ärge puudutage vedelikku paljaste käega.
Patareivedelik võib seadmesse jääda. Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.
Kui patareivedelik satub silma, ärge hõõruge silmi, sest võite jääda pimedaks. Peske kiiresti silmi
rohke puhta veega ja pöörduge kohe arsti poole.
Kui patareivedelik satub kehale või riietele, võib see tekitada põletusi või vigastusi. Peske vedelik
kiiresti puhta veega maha ja pöörduge arsti poole, kui esineb nahapõletikku või vigastusi.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides,
kus kehtivad EL-i direktiivid
Selle toote on valmistanud Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan)
või see on valmistatud ettevõtte tellimusel. Küsimusi toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu
õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt aadressil Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke
ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil.

• Patareid on tühjad. Asendage kõik patareid uutega.
• Teie piirkonnas ei ole ühtki toetatud DAB-ülekannet.
• Valitud DAB-ülekande vastuvõtt katkes.

NO PRESET
• Eelhäälestatud jaama ei ole.

STATION FULL
• Seadmesse salvestatud DAB-jaamade loend on täis.

OFF AIR
• Valitud jaama või teenust ei kanta praegu üle.

Tehnilised andmed
Sageduspiirkond

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa
Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus toimub jäätmete sorteerimine)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda
olmejäätmena. See tuleb viia spetsiaalsesse elektri- ja elektroonikaseadmete
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse. Tagades toote reeglitepärase
utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid
negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida selle toote ebakorrektse käitlemise tõttu. Materjalide
taastöötlemine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või
kauplusega, kust selle toote ostsite.

1 Valige soovitud DAB-kanal.
Seade hakkab valitud kanalilt otsima saadavalolevaid jaamu.

Patareikambri kate on ära tulnud.

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks kuumallika, nagu
päikesepaiste, tule vms lähedusse.

• Ühendage seade vaid jaotises „Tehnilised andmed” märgitud toiteallikatega. Patareitoite puhul
kasutage nelja LR6 (suurus AA) leelispatareid. Võrgutoite jaoks kasutage ainult kaasasolevat
AC-adapterit. Ärge kasutage ühtki muud AC-adapterit.
• Kui kasutate kaasasoleva AC-adapteri asemel muud adapterit, võib
seadme töös esineda tõrkeid, kuna muude tootjate pistikute polaarsus
võib olla erinev.
• Kui seade töötab patareidega, on soovitatav eemaldada AC-adapter seinakontaktist ja 6 V
pesast DC IN. Enne seadme kasutamist eemaldage välise toiteallika pistik.
• Kasutage seadet temperatuuril 0–40 °C. Kui kasutate seadet kõrgemal temperatuuril, ei pruugi
ekraanil ilmuvad numbrid viidata vastuvõetavale sagedusele. Kui kasutate seadet madalamal
temperatuuril, võivad kuvatavad numbrid muutuda väga aeglaselt. (Korrapäratu talitlus ei
kahjusta seadet ja see kaob, kui seadet kasutatakse taas soovituslikus
temperatuurivahemikus.)
• Kui kuulate seadet kõrvaklappidega, kasutage minipistikuga stereo- (3 poolusega) või
monokõrvaklappe (2 poolusega). Muud tüüpi kõrvaklappide kasutamisel ei pruugi heli
kuuldav olla.
• Kaitske seadet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, niiskuse, liiva, tolmu
ja mehaaniliste löökide eest. Ärge kunagi jätke seadet päikese kätte pargitud autosse.
• Kui mõni tahke objekt või vedelik satub seadmesse, eemaldage AC-adapter ja patareid ning
laske enne edaspidist kasutamist kvalifitseeritud tehnikul seade üle vaadata.
• Kuna kõlarites kasutatakse tugevat magnetit, hoidke magnetkoodiga krediitkaardid või
üleskeeratavad (käe)kellad seadmest eemal, et magnetväli ei põhjustaks kahjustusi.
• Kasutage korpuse puhastamiseks pehmet ja kuiva lappi. Ärge kasutage mingit lahustit
(nt alkoholi või bensiini), mis võib viimistlust kahjustada.
• Ärge kasutage seadet märgade kätega, kuna see võib põhjustada lühise.

STATION: jaama nimi

• Lülitage seade kindlasti välja, kui te seda ei kasuta. Hinnanguline aku eluiga on 10–13 h.
Vaadake üksikasju jaotisest „Tehnilised andmed”.

Liigne helirõhk kuularitest või kõrvaklappidest võib kahjustada kuulmist.

DELETE: saate tarbetud jaamad eelhäälestatud jaamade loendist kustutada.

ENSEMBLE: ansambli silt (kuni 16 tärki)

Väga nõrk või katkendlik heli või mitterahuldav vastuvõtt.

Patareid saavad väga kiiresti tühjaks.

Ettevaatusabinõud

CHANNEL: kanal (vaadake DAB sageduste tabelit jaotisest „Tehnilised andmed”).

• Seadet kasutatakse äärmiselt kõrgetel või madalatel temperatuuridel või liiga niiskes kohas.

Elektrilöögi vältimiseks ärge avage korpust. Teenindustööd laske teha vaid vastava
väljaõppega personalil.

Kui valitud eelhäälestuse numbrile on juba määratud mõni teine raadiojaam, asendatakse
see uuega.

Saate vaadata mitmesugust teavet kuulatava DAB-jaama kohta.

Ekraan on tuhm või märgutuld ei kuvata.

Süttimise või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal.

HOIATUS

Märkus

INFO – jaama teave

Probleemide püsimisel pärast järgmiste kontrollide tegemist võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.

• Kui olete hoones, kuulake akna juures.
• Tõmmake antenn välja ning reguleerige vastuvõtu parandamiseks
selle pikkust ja nurka.
• Asendage kõik tühjad patareid uutega.
• Kui seadme lähedusse pannakse mobiiltelefon, võib seadmest kõlada
vali müra. Hoidke telefon seadmest eemal.

number, seejärel vajutage nuppu ENTER/DISP.

Valige kustutatava eelhäälestuse number ja seejärel vajutage nuppu ENTER/DISP.

Tõrkeotsing

DAB (Band-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (0,05 MHz sammuga)

Vahesagedus
DAB (Band-III): 2,048 MHz
FM: 1,943 MHz

DAB (Band-III) sageduste tabel (MHz)
Kanal

Sagedus

Kanal

Sagedus

Kanal

5A

174,928

8C

199,360

11C

Sagedus
220,352

5B

176,640

8D

201,072

11D

222,064

5C

178,352

9A

202,928

12A

223,936

5D

180,064

9B

204,640

12N

224,096

6A

181,936

9C

206,352

12B

225,648

6B

183,648

9D

208,064

12C

227,360

6C

185,360

10A

209,936

12D

229,072

6D

187,072

10N

210,096

13A

230,784

7A

188,928

10B

211,648

13B

232,496

7B

190,640

10C

213,360

13C

234,208

7C

192,352

10D

215,072

13D

235,776

7D

194,064

11A

216,928

13E

237,488

8A

195,936

11N

217,088

13F

239,200

8B

197,648

11B

218,640

Kõlar: läbimõõt ligikaudu 6,6 cm, 8 Ω, mono
Heli väljundvõimsus: 0,3 W
Väljund:  (kõrvaklapid) pesa (3,5 mm läbimõõduga stereominipistik)
Toiteallika nõuded: 6 V alalisvool, neli LR6 (suurus AA) leelispatareid
Väline toiteallikas: DC IN 6 V
Aku eluiga (JEITA)*:
DAB puhul ligikaudu 13 h, FM-i puhul 10 h (Sony (LR6SG) leelispatareidega)
DAB puhul ligikaudu 11 h, FM-i puhul 9 h (Sony (NH-AA) Ni-MH-patareidega)
Mõõtmed: ligikaudu 180 × 95 × 36 mm (l/k/s) ilma väljaulatuvate osade ja juhtelementideta
Kaal: ligikaudu 445 g (sh patareid)
Kaasasolevad tarvikud: AC-adapter (1)
* Kõlarist kuulamisel. Mõõdetud JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association,
Jaapani elektroonika- ja infotehnoloogiatööstuse liit) standarditega. Aku tegelik eluiga võib erineda olenevalt
seadme kasutamisest ja olukorrast.
Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Ainult Euroopa

Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa
riikides, kus on toimub jäätmete sorteerimine)
See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasas olevat akut ei tohi
käidelda olmejäätmetena.
Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga.
Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui
0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate
ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida
aku ebakorrektse käitlemise tõttu. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust
kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase
käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse elektri- ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti, kus see taastöödeldakse.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest.
Viige aku spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti, kus see taastöödeldakse.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötluse kohta võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote
ostsite.
Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.

PTY (kava tüüp)
Funktsioon viitab DAB-s edastatava kava tüübi teenuseid, nagu NEWS või SPORT PTY loendis.
Kava tüüp

Ekraan

Kava tüüp

Ekraan

Kava tüüp puudub

NO PTY

Muu muusika
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