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Juhtnuppude asukoht

Alustamine

Kella seadistamine
1 Vajutage süsteemi sisselülitamiseks nuppu  .
2 Vajutage kella seadistusrežiimi valimiseks nuppu TIMER MENU .

Seade (ülaosa)

 Toide

HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM

Ühendage toitejuhe seinakontakti.
Demo ilmub ekraanile . Kui vajutate nuppu  , lülitub süsteem sisse ja
demo lõppeb automaatselt.
Kui kaasasolev pistiku adapter ei sobi seinakontakti, eemaldage see pistiku küljest
(ainult adapteriga varustatud mudelitel).

Kasutusjuhised

 Heli sisend L/R (pistikud DVD/PC)

Seade (esipaneel)
©2012 Sony Corporation

FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

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

Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme
ventilatsiooniava ajalehe, 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 põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust
eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti
juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate
seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik viivitamatult
vahelduvvoolukontaktist.
Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse
kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.
Seade on vooluvõrgus seni, kuni seda pole
vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade
ise on välja lülitatud.

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 Japan.
Elektromagnetilise ühilduvuse ja toote ohutusega
tegelev volitatud esindaja: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Hooldus- või garantiiprobleemide korral võtke
ühendust aadressil, mis on antud eraldi hooldusvõi garantiidokumentides.

Euroopa ja Austraalia klientidele
Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete
utiliseerimine
(kehtib Euroopa Liidus ja teistes
Euroopa riikides, kus on eraldi
toimivad kogumissüsteemid)
See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi olmejäätmena käidelda. See tuleb viia
spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse
elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades
toote reeglipärase 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.
Kehtivad tarvikud: pult

.

Märkus
Kellasätted lähtestatakse toitejuhtme eemaldamisel või elektrikatkestuse korral.

Vajutage nuppu DISPLAY . Kell kuvatakse umbes 8 sekundiks.

iPodi/iPhone'i kasutamine

 Antennid
FM-i juht-/AM-i raamantenni pistiku sisestamisel veenduge, et sisestate selle
õiget pidi.
Leidke antennide paigaldamisel asukoht ja suund, mis võimaldavad head
vastuvõttu.
Müra tekkimise vältimiseks hoidke antenne toitejuhtmest eemal.

iPodi/iPhone'i kukkumise vältimiseks kinnitage süsteemiga kasutamisel iPod/iPhone alati toendiga. iPodi/iPhone'i
eemaldamisel tõstke toend üles, kuni see läheb klõpsatusega paika, ja eemaldage seejärel iPod/iPhone selle pistikust.

1 Ühendage iPod/iPhone vastava pistikuga.
2 Hoidke all nuppu PUSH, kuni toend klõpsatusega vabaneb.
Toend hüppab iPodi/iPhone'i kinnitamiseks välja.

EE

Ainult Euroopa

HOIATUS

3 Vajutage tunni määramiseks korduvalt nuppu /  ja vajutage seejärel nuppu
4 Toimige samamoodi minutite määramiseks.

Kella kuvamine, kui süsteem on välja lülitatud

Ühendage valikuline komponent, nagu digitaalne audiopleier või analoogsete
heliväljunditega seade, kasutades kaubanduses saadaolevat RCA helisisendi
kaablit.
 Seinakontakti
 AM-raamantenn
 Pistikusse DVD/PC IN L
 Pistikusse DVD/PC R
 FM-i juhtantenn
(pikendage seda
horisontaalselt.)

Kui tekst „PLAY SET” vilgub, vajutage valiku „CLOCK” tegemiseks korduvalt nuppu /  ja vajutage seejärel
(sisestamine) .
nuppu

See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega
kaasasolevat akut ei tohi olmejäätmena käidelda.
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 reeglipärase utiliseerimise, aitate ära hoida
võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid
tagajärgi, mis aku vale käitlemise tõttu võivad tekkida.
Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.
Toodetel, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete
terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib
akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.
Aku reeglipärase käitlemise tagamiseks viige toode
kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus
see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele
kohaselt.
Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus kirjeldatakse
aku ohutut eemaldamist tootest. Viige aku spetsiaalsesse
kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud
akudele kohaselt.
Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või
kauplusega, kust selle toote ostsite.

Taga

™ ®

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Süsteemi saab paigaldada vertikaalselt või horisontaalselt. Valige paigaldusviis
vastavalt eelistustele (v.a iPod nano mudeli kasutajad). Pange tähele, et iPod nano
mudelite kasutamisel tuleb süsteem paigaldada horisontaalselt.

Sisestage kaks R6 (suurus AA) patareid (sisalduvad komplektis), ühitades polaarsused allpool
näidatud viisil.

Horisontaalne paigaldus

Nupp PUSH
Toend

Vertikaalne paigaldus
iPod/iPhone
pistik

Märkus
Kõrvaklapiväljund ei ole saadaval, kuna sellel süsteemil puudub
kõrvaklapipistik.

Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta

Kaugjuhtimispult

Tavapärase kasutusega peaksid patareid kestma umbes 6 kuud.
Ärge kasutage vana patareid koos uuega ega erinevat tüüpi patareisid.
Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida patareide lekkimisest
ja korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Märkus iPod nano mudeli kasutajatele
ÄRGE paigaldage süsteemi vertikaalselt, kui kasutate selle süsteemiga iPod nano mudeleid. iPod nano mudeleid ei saa nende kõrguse tõttu toendi
abil kinnitada. Paigaldage süsteem horisontaalselt.

Märkus süsteemi transportimise kohta
ÄRGE transportige süsteemi siis, kui iPod/iPhone on ühendatud. Nii tehes võib iPod/iPhone kukkuda ja kahjustada saada. Sony ei saa võtta
vastutust ühegi valest kasutusest põhjustatud kahjustuse eest.

Märkused
Kaubanduses saadaolevaid iPodi/iPhone'i ümbriseid kasutades ei pruugi süsteem ühendatud iPodi/iPhone'i tuvastada. Sellisel juhul võtke iPod/
iPhone kotist välja ja ühendage see uuesti iPodi/iPhone'i pistikuga.
Vertikaalselt paigaldatud süsteemi kasutades veenduge, et ühendatud iPod/iPhone jääb püsti, mitte kaldu.

Toimingud
Märkused iPodi/iPhone'i laadimise kohta

iPodi/iPhone'i esitamine

Litsentsi- ja kaubamärgiteatis
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch
on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides
registreeritud kaubamärgid.
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 toode sisaldab tehnoloogiat, millele kehtivad
ettevõtte Microsoft teatud intellektuaalse omandi
õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine
väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsoft
vastava(te) litsentsi(de)ta keelatud.
Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike
registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei ole
määratud märke ja .

Süsteemi paigaldamine

1 Valige iPodi funktsioon.
Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/ .
See juhend kirjeldab peamiselt kaugjuhtimispuldiga
tehtavaid toiminguid, kuid samu toiminguid saab teha
ka seadmel olevate nuppude abil, millel on samad või
sarnased nimed.

Seadme nuppude lukustamine (lasteluku
funktsioon)
Seadme juhusliku kasutamise vältimiseks saate
kõik seadme nupud lukustada, v.a nupu  (sees/
ooterežiimis) .
Hoidke all seadme nuppu  , kuni ekraanile  ilmub
sõnum „CHILD LOCK ON” või „CHILD LOCK OFF”.
Seadme nupud (v.a  ) lukustatakse või avatakse.
Märkus
Lastelukk tühistatakse toitejuhtme eemaldamisel.

Nõuanne
Kaugjuhtimispuldi nuppudega on võimalik toiminguid teha isegi siis,
kui lasteluku funktsioon on aktiveeritud.

2 Ühendage iPod/iPhone vastava pistikuga .
3 Vajutage nuppu PUSH ja kinnitage iPod/iPhone.
4 Käivitage taasesitus.
Vajutage nuppu  .

iPodi/iPhone'i juhtimine
Toiming
Taasesituse
peatamine
Heliraamatu/
taskuhäälingu
saate loo või
peatüki valimine
Heliraamatu/
taskuhäälingu
saate loos või
peatükis teatud
koha leidmine
Valitud üksuse
valimine
iPodi menüüs
üles-/allakerimine
Eelmisesse
menüüsse
naasmine või
menüü valimine

Nupp
 (peatamine) /
 (seiskamine) .
 (tagasi)/ (edasi) .
Edasi- või tagasikerimiseks hoidke
nuppu all.

Hoidke taasesituse ajal all
nuppe  (tagasikerimine)/
 (edasikerimine)  ja
vabastage nupp soovitud kohas.
(sisestamine) .
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(naasmine) .

Süsteemi kasutamine akulaadijana
Süsteemi on võimalik kasutada iPodi/iPhone'i
akulaadijana nii süsteemi sees- kui ka väljasolekus.
Laadides iPodi/iPhone'i siis, kui süsteem on sisse
lülitatud, valige kindlasti mõni muu funktsioon peale
USB-funktsiooni.
Laadimine algab iPodi/iPhone'i ühendamisel iPodi/
iPhone'i pistikuga . Laadimisolek ilmub iPodi/
iPhone'i ekraanile. iPodi/iPhone'i laadimisel ühendage
iPod/iPhone pistikuga, kui iPodi/iPhone'i mängija on
seisatatud olekus.
Üksikasjade jaoks lugege iPodi/iPhone'i kasutusjuhendit.

iPodi/iPhone'i laadimise lõpetamine
Eemaldage iPod/iPhone.

Valides USB-funktsiooni siis, kui süsteem on sisse lülitatud,
ei saa te iPodi/iPhone'i laadida.
Kui ekraanirežiimiks on valitud demo või kell, ei saa te iPodi/
iPhone'i laadida isegi siis, kui süsteem on välja lülitatud.
Vajutades laadimise ajal nuppu DISPLAY  siis, kui süsteem on
välja lülitatud, lõpetab süsteem iPodi/iPhone'i laadimise. iPodi/
iPhone'i laadimise käivitamiseks ühendage iPod/iPhone uuesti,
kui ekraanirežiim on elektrisäästmise režiimis.

USB-seadme faili esitamine

Märkused

Ühilduvate USB-seadmete kohta lisateabe saamiseks
vaadake allpool toodud veebisaite.

Lülitage iPodi/iPhone'i juhuesituse (Shake to Shuffle) funktsioon
välja, et vältida ootamatuid loovahetusi muusika kuulamisel suure
helitugevusega.
Kui iPodi/iPhone'i aku on tühi, ei pruugi süsteem seda tuvastada.
Sel juhul laadige seda uuesti arvuti vms abil ja ühendage see siis
uuesti süsteemiga.
Süsteemi jõudlus võib varieeruda sõltuvalt iPodi/iPhone'i
spetsifikatsioonidest.
iPodi/iPhone'i ühendamisel või eemaldamisel käsitsege iPodi/
iPhone'i sellise nurga all, mis vastab seadme iPodi/iPhone'i pistikule,
ja pistiku kahjustuste vältimiseks ärge väänake ega kallutage iPodi/
iPhone'i.
Ärge transportige seadet siis, kui iPod/iPhone on pistikuga
ühendatud. Selline teguviis võib põhjustada talitlushäire.
iPodi/iPhone'i ühendamisel või eemaldamisel hoidke seadet ühe
käega ja olge ettevaatlik, et te ei vajutaks kogemata iPodi/iPhone'i
juhtnuppe.
Enne iPodi/iPhone'i eemaldamist peatage taasesitus.
Video esitamise ajal kiiresti edasi- või tagasikerimiseks hoidke
all nuppe / , kui nupud /  ei tööta.
Helitugevuse muutmiseks kasutage nuppu VOLUME +/ .
Helitugevus ei muutu, kui reguleerite seda iPodil/iPhone'il.
See süsteem on mõeldud ainult iPodi/iPhone'i kasutajatele.
iPodi/iPhone'i pistikuga ei saa ühendada muid kaasaskantavaid
audiopleiereid.
iPodi/iPhone'i kasutamiseks lugege iPodi/iPhone'i kasutusjuhendit.
Sony ei võta vastutust, kui iPodi/iPhone'i salvestatud andmed selle
süsteemiga kasutamisel kaovad või kahjustada saavad.

Helivormingud, mida selle süsteemiga taasesitada saab,
on MP3/WMA*/AAC*.
* DRM-i (digitaalsete õiguste haldus) autoriõiguste kaitsega faile
või võrgupõhisest muusikapoest allalaaditud faile ei saa selle
süsteemiga esitada. Kui proovite esitada üht nendest failidest,
esitab süsteem järgmise kaitsmata helifaili.

Ladina-Ameerika klientidele:
<http://esupport.sony.com/LA>
Euroopa ja Venemaa klientidele:
<http://support.sony-europe.com/>
Teiste riikide/piirkondade klientidele:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Valige USB-funktsioon.
Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/ .

2 Ühendage USB-seade porti
3 Käivitage taasesitus.

(USB) .

Vajutage nuppu  .

Taasesituse
seiskamine

Kausta valimine
Faili valimine
Failis teatud koha
leidmine

Kordusesituse
valimine

Süsteemi kasutamine akulaadijana

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE . Saate valida
tavaesituse (taasesitus vastavalt kõikide USB-seadmes
olevate failide järjestusele), kaustaesituse (FLDR kõikide
USB-seadme määratud kaustas olevate failide puhul) ja
juhuesituse (SHUF) režiimide vahel

Süsteemi on võimalik kasutada selliste
USB-seadmete akulaadijana, millel on süsteemi
seesolekus korduvlaadimise funktsioon.
Vajutage USB-funktsiooni valimiseks korduvalt nuppu
FUNCTION +/ .
Laadimine algab, kui USB-seade on ühendatud porti
(USB) . Laadimisolek ilmub USB-seadme ekraanile.
Üksikasjade jaoks lugege USB-seadme kasutusjuhendit.

Märkused esitusrežiimi kohta
Kui valite juhuesituse režiimi (SHUF), esitab süsteem kõik
ühendatud USB-seadmes olevad helifailid juhuslikus järjestuses.
Juhuesituse režiim võib sama faili korduvalt esitada.
Kui esitusrežiimiks on valitud kaustaesitus, pole valik „
”
saadaval.
Kui esitusrežiimiks on valitud juhuesitus, pole kordamisfunktsioon
saadaval.
Kui valitud on kordusesitus, pole juhuesituse režiim saadaval.
Kui kordusesitus on seatud valikule „
”, pole kaustaesituse
režiim saadaval.
Süsteemi väljalülitamisel tühistatakse valitud juhuesituse režiim
(SHUF) ja esitusrežiim naaseb tavaesituse režiimi.

Märkused kordusesituse kohta.
Tehes valiku „ ”, kui süsteem on tavaesituse režiimis, käivitab
süsteem kõikide USB-seadmes olevate helifailide kordusesituse
kuni taasesituse seiskamiseni. Tehes valiku „ ”, kui süsteem on
kaustaesituse režiimis, käivitab süsteem kõikide valitud kaustas
olevate helifailide kordusesituse kuni taasesituse lõpetamiseni.

Märkused

Muud toimingud
Toiming
Taasesituse
peatamine

Esitusrežiimi muutmine

Nupp
 (peatamine) . Esituse
jätkamiseks vajutage seda
nuppu uuesti.
 (seiskamine) . Esituse
jätkamiseks vajutage nuppu
 (esitamine) *1. Esituse
katkestamiseks vajutage uuesti
nuppu  *2.

Vajutage korduvalt
nuppu +/ .
 (tagasi)/ (edasi) .
Hoidke taasesituse ajal all
nuppe  (tagasikerimine)/
 (edasikerimine)  ja
vabastage nupp soovitud kohas.
Vajutage korduvalt nuppu
REPEAT , kuni ilmub „ ”
(kõikide lugude kordamine) või
” (ühe loo kordamine).
„

*1 VBR MP3-/WMA-faili esitamisel võib süsteem taasesitust mõnest
teisest kohast jätkata.
*2 Esituse jätkamine naaseb kõige ülemisse kausta.

Kui USB-kaabli ühendamine on vajalik, siis ühendage
USB-seadmega kaasasolev USB-kaabel. Kasutusviisi kohta lisateabe
saamiseks lugege USB-seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
Teate „READING” ilmumiseks võib sõltuvalt ühendatud
USB-seadme tüübist kuluda umbes 10 sekundit.
Ärge ühendage USB-seadet süsteemiga USB-jaoturi abil.
Kui USB-seade on ühendatud, loeb süsteem kõiki seadmes olevaid
faile. Kui USB-seadmes on palju kaustu või faile, võib USB-seadme
lugemise lõpetamiseks kuluda kaua aega.
Mõnede ühendatud USB-seadmete puhul võib pärast toimingu
tegemist esineda viivitus.
Ei tagata kõigi kodeerimis- või kirjutustarkvarade ühilduvust.
Kui USB-seadme helifailid on algselt kodeeritud mitteühilduva
tarkvaraga, võivad need failid tekitada müra või katkendlikku heli
või nende esitamine ei pruugi üldse võimalik olla
See süsteem ei saa esitada USB-seadmes olevaid helifaile järgmistel
juhtudel.
Kui kaustas olevate helifailide koguarv on suurem kui 100.
Kui USB-seadmes olevate helifailide koguarv on suurem
kui 10 000.
Kui USB-seadmes olevate kaustade koguarv on suurem kui 100
(sealhulgas juurkaust „ROOT” ja tühjad kaustad).
Need arvud võivad sõltuvalt faili ja kausta struktuurist erineda.
Ärge salvestage helifaile sisaldavasse USB-seadmesse muud tüüpi
faile või ebavajalikke kaustu.
Süsteem saab taasesitada kõige rohkem 8 kausta sisu.
See süsteem ei pruugi toetada ühendatud USB-seadme kõiki
funktsioone.
Esituse jätkamine katkestatakse toitejuhtme eemaldamisel.
Helifailideta kaustad jäetakse vahele.
Helivormingud, mida selle süsteemiga kuulata saab, on järgmised.
MP3: faililaiend .mp3
WMA: faililaiend .wma
AAC: faililaiend .m4a
Pange tähele, et isegi kui failinimel on õige laiend, võib tegeliku faili
erinevus tekitada süsteemis müra või põhjustada talitlushäireid.

Raadio kuulamine
1 Valige tuuneri (TUNER FM/TUNER AM) funktsioon.
Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/ .

2 Tehke häälestamine.
Automaatne skannimine
Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE ,
kuni ilmub tekst „AUTO”, ja vajutage seejärel
nuppu +/ . Jaama leidmisel seiskub skannimine
automaatselt ja ekraanil  süttib tekst „TUNED” ja
„ST” (ainult stereoprogrammide puhul).

Kui valik „TUNED” ei sütti ja skannimine ei seisku,
vajutage skannimise lõpetamiseks nuppu   ja
tehke seejärel käsitsi häälestamine (allpool).
Kui häälestate RDS-teenuseid pakkuvale FM-jaamale,
esitatakse ülekannetega ka selline teave nagu teenuse
või jaama nimi.

Käsitsi häälestamine
Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE ,
kuni „AUTO” ja „PRESET” kaovad, ja vajutage
seejärel soovitud jaamale häälestamiseks korduvalt
nuppu +/ .
Nõuanne
Nõrga FM-stereojaama staatilise müra vähendamiseks
vajutage korduvalt nuppu FM MODE  kuni stereovastuvõtu
väljalülitamiseks ilmub ekraanile „MONO”. Stereoefekt kaob,
aga kvaliteet paraneb.

Raadiojaamade eelhäälestamine
1 Häälestage soovitud jaamale.
2 Tuuneri mälurežiimi valimiseks vajutage nuppu
TUNER MEMORY .

Kella seadistus või esitustaimeri töö on
ootamatult tühistatud.

Taimerite kasutamine
Süsteem pakub 2 taimeri funktsiooni. Mõlema taimeri
kasutamisel on unetaimer prioriteediga.

Unetaimer
Saade uinuda muusika saatel. See funktsioon töötab isegi
siis, kui kella pole seadistatud.

3 Soovitud eelhäälestatud numbri valimiseks vajutage
korduvalt nuppu +/ .
Kui valitud eelhäälestatud numbrile on määratud juba
mõni muu jaam, asendatakse see uue jaamaga.

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

6 Eelhäälestatud raadiojaama kutsumiseks vajutage
korduvalt nuppu TUNING MODE , kuni ilmub
tekst „PRESET”, ja vajutage seejärel soovitud
eelhäälestatud numbri valimiseks korduvalt
nuppu +/ .

Soovitud aja valimiseks vajutage korduvalt
nuppu SLEEP .
Unetaimeri tühistamiseks vajutage korduvalt
nuppu SLEEP , kuni ekraanile ilmub „OFF”.

1 Valmistage heliallikas ette.
Ühendage valikuline helikomponent heli
analoogkaabli (pole komplektis) abil seadme
pistikutega DVD/PC IN L/R .

2 Reguleerige helitugevus minimaalseks.
Vajutage korduvalt nuppu VOLUME  ,
kuni ekraanile ilmub „VOL MIN” .

3 Valige DVD-/arvutifunktsioon.
Vajutage korduvalt nuppu FUNCTION +/ .

4 Käivitage taasesitus.
Käivitage ühendatud komponendi taasesitus
ja reguleerige helitugevust.
Märkus
Süsteem võib automaatselt ooterežiimi siseneda, kui ühendatud
komponendi helitugevus on liiga madal. Reguleerige komponendi
helitugevust vastavalt. Vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi
funktsiooni väljalülitamine”.

Heli reguleerimine
Toiming
Helitugevuse
reguleerimine
Dünaamilisema
heli loomine

Heliefekti
seadmine

Nupp
VOLUME +/ .

Vajutage korduvalt nuppu
BASS BOOST , et teha
valik „BASS ON”.
Vajutage korduvalt nuppu EQ .

Esitustaimer
Saate eelhäälestatud kellaajal ärgata FM-/AM-raadio,
iPodi/iPhone'i või USB-seadmega. Veenduge, et kell on
seadistatud.

1 Valmistage heliallikas ette.
Valmistage heliallikas ette ja vajutage
seejärel helitugevuse reguleerimiseks
nuppu VOLUME +/ .

2 Valige taimeri seadistusrežiim.
Vajutage nuppu TIMER MENU .

Kõlari valgustuse seadistamiseks saate valida erinevate
valgusmustrite seast. Kõlari valgustus loob valgusefekte
vastavalt muusika allikale.
Vajutage korduvalt nuppu LED SPEAKER .
Muster muutub iga nupuvajutusega.

Kõlari valgustuse funktsiooni
väljalülitamine
Vajutage korduvalt nuppu LED SPEAKER , kuni ilmub
tekst „LED OFF”.

Vajutage valiku „PLAY SET” tegemiseks
.
nuppu /  ja seejärel nuppu

4 Määrake kellaaeg taasesituse käivitamiseks.
Vajutage tunni määramiseks korduvalt nuppu / 
. Toimige samamoodi minutite
ja seejärel nuppu
määramiseks.

5 Kasutage 4. juhises kirjeldatud protseduuri ka

Toiming
Ekraanil
kuvatava teabe
muutmine 1)
Ekraanirežiimi
muutmine
(vt allpool.)
1)

2)

Nupp
Vajutage korduvalt nuppu
DISPLAY , kui süsteem
on sisse lülitatud.
Vajutage korduvalt nuppu
DISPLAY , kui süsteem
on välja lülitatud.2)

Näiteks saate vaadata USB-seadme teavet, nagu:
loo või faili number;
loo või faili nimi („ ”);
esitaja nimi („ ”);
albumi nimi („ ”);
kausta nimi („
”).
Seadme väljalülitamisel süttib seadmel olev ooterežiimi näidik .

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

.

7 Lülitage süsteem välja.
Vajutage nuppu  . Süsteem lülitub automaatselt
sisse enne eelhäälestatud kellaaega.
Kui süsteem on juba eelhäälestatud kellaajas, siis
esitustaimerit ei aktiveerita. Ärge kasutage süsteemi
alates süsteemi sisselülitumise hetkest kuni taasesituse
käivitumiseni.

Kell3)

Kui süsteem on välja lülitatud1)
Demo on sisse lülitatud.
Ekraan on elektri säästmiseks välja
lülitatud. Taimer ja kell töötavad
jätkuvalt.
Kuvatakse kell.

Seadme väljalülitamisel süttib seadmel olev ooterežiimi näidik .
Elektrisäästmise režiimis ei saa kella seadistada.
3)
8 sekundi möödudes lülitub kell automaatselt elektrisäästmise
režiimi.
1)

Tähemärgid, mida ei saa kuvada, ilmuvad kui „_”.
USB-seadme kogu esitusaega ei kuvata.
Järgmist teavet ei kuvata õigesti:
VBR-i (varieeruv bitijada kiirus) abil kodeeritud MP3-faili
kulunud esitusaeg;
kausta- ja failinimed, mis ei vasta standardi ISO9660 1. tasemele,
2. tasemele või Jolietile laienduse vormingus.
MP3-failide ID3-sildi teave kuvatakse ID3 1. ja 2. versiooni siltide
kasutamisel (ID3 2. versiooni teabe kuva on prioriteediga, kui ühe
MP3-faili puhul kasutatakse nii ID3 1. kui ka 2. versiooni silte).

 Ooterežiimi näidik  ei pruugi pärast toitejuhtme
eemaldamist kohe välja lülituda. Näidik lülitub
välja umbes 40 sekundi pärast. See ei viita seadme
talitlushäirele.

Ükski seadme nupp (v.a  ) ei tööta ja
ekraanil ilmub „CHILD LOCK” .

iPod/iPhone
Heli puudub.
 Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
 Veenduge, et iPod/iPhone esitab muusikat.
 Veenduge, et iPodi/iPhone'i on värskendatud uusima
tarkvaraga. Kui mitte, siis värskendage iPodi/iPhone'i
enne süsteemiga kasutamist.
 Reguleerige helitugevust.

Heli on moonutatud.

1 Vajutage nuppu TIMER MENU .
2 Vajutage valiku „SELECT” tegemiseks korduvalt

 Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
 Keerake helitugevust väiksemaks.
 Seadke iPodi/iPhone'i funktsiooni „EQ” sätteks „Off ”
või „Flat”.

nuppu /  ja seejärel nuppu

.

3 Vajutage valiku „PLAY SET” tegemiseks korduvalt
nuppu /  ja vajutage seejärel nuppu

.

Taimeri tühistamine
Korrake eespool kirjeldatud protseduuri, kuni 3. juhises
ilmub ekraanile tekst „OFF”, ja vajutage seejärel
.
nuppu

Seadistuse muutmine
Alustage uuesti jaotise „Taimerite kasutamine” 1. juhisest.
Kui valite taasesituse allikaks USB-seadme ning selles seadmes on
palju faile ja kaustu, võtab lugemisprotsess aega, mis põhjustab enne
esituse käivitumist taimeri suhtes kerget viivitust.

Märkused iPodi/iPhone'i kasutajale
Esitustaimeri kasutamisel veenduge, et iPod/iPhone ei ole
esitusrežiimis.
Esitustaimer ei pruugi aktiveeruda sõltuvalt ühendatud iPodi/
iPhone'i olekust.

Nõuanne
Esitustaimeri seadistus säilib nii kaua, kui seadistust
ei tühistata käsitsi.

Tõrkeotsing
ühendatud.

2 Leidke oma probleem allolevast kontroll-loendist ja
toimige kirjeldatud viisil.
Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.

Kui ooterežiimi näidik  vilgub
Eemaldage viivitamatult toitejuhe ja kontrollige
järgmisi elemente.
 Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?
 Kas iPodi/iPhone'i pistik  on lühises?
Kui ooterežiimi näidik  lõpetab vilkumise,
ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Sony
edasimüüjaga.

Taasesituse ajal ilmneb ootamatuid
loovahetusi.
 Lülitage iPodi/iPhone'i juhuesituse (Shake to Shuffle)
funktsioon välja (loovahetused iPodi/iPhone'i segamise
abil), kui kuulate iPodist/iPhone'ist muusikat suure
helitugevusega. Kui see funktsioon on aktiveeritud,
võib esineda ootamatuid loovahetusi, mis on tingitud
süsteemi helirõhu põhjustatud vibratsioonidest.

iPod/iPhone ei tööta.
 Kui iPodi/iPhone'i aku on tühi, ei pruugi see süsteemiga
töötada. Sel juhul laadige seda uuesti arvuti vms abil ja
ühendage see siis uuesti süsteemiga.
 Sulgege kõik iPodi või iPhone'i töötavad rakendused
enne selle kasutamist süsteemiga. Üksikasju vaadake
iPodi/iPhone'iga kaasasolevast kasutusjuhendist.
 Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
 Veenduge, et iPodi/iPhone'i on värskendatud uusima
tarkvaraga. Kui mitte, siis värskendage iPodi/iPhone'i
enne süsteemiga kasutamist.
 Kuna süsteemi ja iPodi/iPhone'i kasutusviisid
on erinevad, ei tohi te iPodi/iPhone'i kasutada
kaugjuhtimispuldil või seadmel olevate nuppude
abil. Sellisel juhul kasutage iPodil/iPhone'il olevaid
juhtnuppe.

iPodi/iPhone'i ei saa laadida.
 Kui iPodi/iPhone'i aku on tühi, ei pruugi süsteem akut
laadida isegi selle ühendamisel süsteemiga. Sel juhul
laadige seda uuesti arvuti vms abil ja ühendage see siis
uuesti süsteemiga.
 Veenduge, et iPod/iPhone on korralikult ühendatud.
 Laadides iPodi/iPhone'i siis, kui süsteem on välja
lülitatud (ooterežiimis), ei hakka süsteem laadima, kui
iPod/iPhone on täis laaditud.
 Veenduge, et süsteem ei ole USB-funktsiooni režiimis.
iPodi/iPhone'i ei saa laadida USB-funktsiooni režiimis.
 iPodi/iPhone'i ei saa laadida seadme pordis
(USB)  isegi iPodi/iPhone'iga kaasasoleva
USB-kaabli abil. iPodi/iPhone'i laadimiseks ühendage
see alati seadmel oleva iPodi/iPhone'i pistikuga .

iPhone'i helina tugevus ei muutu.
 Reguleerige helina tugevust iPhone'il.

Üldteave

USB-seade

Demo ilmub ekraanile  pärast toitejuhtme
ühendamist isegi siis, kui süsteem on välja
lülitatud.

Ühendatud iPod/iPhone ja USB-seade ei
hakka laadima, kui mõlemad on ühendatud
samaaegselt.

 Vajutage süsteemi väljalülitatud olekus ühe korra nuppu
DISPLAY . Demo kaob.
 Seadistage kell. Vaadake jaotist „Kella seadistamine”.

2)

Märkused ekraanil kuvatava teabe kohta

 Eemaldage kõik kaugjuhtimispuldi ja seadmel oleva
kaugjuhtimisanduri  vahelised takistused ja
paigutage seade päevavalguslampidest eemale.
 Suunake kaugjuhtimispult süsteemi anduri  poole.
 Liigutage kaugjuhtimispult süsteemile lähemale.
 Kaugjuhtimispuldi patareid võivad olla tühjad.
Asendage patareid (R6/suurus AA) uutega.

Seadistuse kontrollimine

Süsteem pakub järgmisi ekraanirežiime.
Ekraanirežiim
Demo
Elektrisäästmise
režiim2)

Kaugjuhtimispult ei tööta.

 Lasteluku funktsioon on aktiveeritud. Lasteluku
eemaldamiseks hoidke all seadmel olevat nuppu  ,
kuni ekraanile  ilmub tekst „CHILD LOCK OFF”.

taasesituse lõpetamise kellaaja määramiseks.

1 Veenduge, et toitejuhe on õigesti ja korralikult

Ekraani muutmine

 Liigutage süsteem müraallikatest eemale.
 Ühendage süsteem mõnda teise seinakontakti.
 Paigaldage toitejuhtme külge mürafilter (pole
komplektis).

Ooterežiimi näidik  jääb pärast toitejuhtme
eemaldamist põlema.

Märkus

Kõlari valgustuse seadistus

Heli puudub.
 Kas miski blokeerib süsteemi ventilatsiooniavasid?
 Määratud jaam on ülekande ajutiselt peatanud.

Märkimisväärne sumin või müra.

3 Seadistage esitustaimer.

Valikuliste helikomponentide
kasutamine

 Kui süsteemi ei kasutata umbes minut aega,
tühistatakse automaatselt kella või esitustaimeri
seadistus. Alustage toimingut uuesti.

Süsteem ei lülitu sisse.
 Kas toitejuhe on ühendatud?

Süsteem sisenes ootamatult ooterežiimi.
 See ei viita seadme talitlushäirele. Süsteem lülitub
30 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda
ei kasutata või kui puudub helisignaali väljund.
Vaadake jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni
väljalülitamine”.

Ilmub tekst „OVER CURRENT”.
 On tuvastatud probleem pordi
(USB) 
elektrivoolu tasemega. Lülitage süsteem välja ja
eemaldage USB-seade pordist
(USB) . Veenduge,
et USB-seadmega ei ole probleeme. Kui see kuvamuster
jätkub, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

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

Kostub müra, katkestusi või moonutatud heli.
 Lülitage süsteem välja ja ühendage seejärel USB-seade
uuesti.
 Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud.
Müra võis arvuti tingimustest tingituna tekkida
muusikaandmete loomisel. Looge muusikaandmed
uuesti.
 Failide kodeerimisel kasutatud bitijada kiirus oli madal.
Saatke suurema bitijada kiirusega kodeeritud failid
USB-seadmesse.

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 kuva.
 Saatke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse,
kuna USB-seadmesse salvestatud andmed võivad
olla vigased.
 Süsteem saab kuvada ainult numbreid ja tähti.
Muid tähemärke ei kuvata õigesti.

USB-seadet ei tuvastata.
 Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti
ning lülitage seejärel süsteem sisse.
 Vaadake lisateavet ühilduvate USB-seadmete kohta
veebisaitidelt, mille URL-id on toodud jaotises
„USB-seadme faili esitamine”.

USB-seade ei tööta korralikult.
 Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadme
kasutusjuhendit.

Esitus ei alga.
 Lülitage süsteem välja ja ühendage USB-seade uuesti
ning lülitage seejärel süsteem sisse.
 Vaadake lisateavet ühilduvate USB-seadmete kohta
veebisaitidelt, mille URL-id on toodud jaotises
„USB-seadme faili esitamine”.
 Vajutage taasesituse käivitamiseks nuppu  .

Esitus ei alga esimesest loost.

Sellel süsteemil on automaatne ooterežiimi funktsioon.
Selle funktsiooniga lülitub süsteem 30 minuti pärast
automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või kui
puudub helisignaali väljund.
Automaatse ooterežiimi funktsioon lülitub
vaikimisi sisse.
Kasutage automaatse ooterežiimi funktsiooni
väljalülitamiseks seadmel olevaid nuppe.
Hoidke süsteemi sisselülitatud olekus all
nuppu  , kuni ilmub tekst „AUTO.STBY OFF”.
Funktsiooni sisselülitamiseks korrake protseduuri,
kuni ilmub tekst „AUTO.STBY ON”.
Märkused
Tekst „AUTO.STBY” hakkab ekraanil vilkuma umbes 2 minutit
enne ooterežiimi sisenemist.
Automaatne ooterežiimi funktsioon ei kehti tuuneri funktsiooni
(FM/AM) puhul isegi juhul, kui olete selle aktiveerinud.
Süsteem ei pruugi ooterežiimi automaatselt siseneda järgmistel
juhtudel.
Helisignaali tuvastamisel.
Kui ühendatud on USB-seade.
Helifailide taasesituse ajal.
Kui eelhäälestatud esitustaimer või unetaimer on aktiveeritud.

Faile ei saa taasesitada.
 Helifailil puudub laiend .mp3, .wma või .m4a.
 Andmed ei ole loodud vormingus MP3/WMA/AAC.
 USB-seadmeid, mis on vormindatud muude
failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32, ei toetata.*
 Kui kasutate sektsioonitud USB-seadet, esitatakse ainult
esimese sektsiooni faile.
 Taasesitada ei saa krüptitud või parooliga kaitstud faile.
* See seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõned
USB-seadmed ei pruugi kõiki neid FAT-failisüsteeme toetada.
Üksikasju vaadake iga USB-seadme kasutusjuhendist või võtke
ühendust tootjaga.

Tuuner
Kostub märkimisväärset suminat või müra või
ei ole võimalik leida jaamu. (Ekraanil  vilgub
tekst „TUNED” või „ST”.)
 Ühendage antenn õigesti.
 Proovige antenni paremaks vastuvõtuks mõnda
muud asukohta või suunda.
 Müra tekkimise vältimiseks hoidke antenne
toitejuhtmest eemal.
 Lülitage lähedal olevad elektriseadmed välja.

AM-riba häälestusvahemiku muutmine (v.a
Euroopa, Vene ja Saudi-Araabia mudelid)
AM-riba häälestusvahemik on tehasesättena
eelhäälestatud vahemikku kuni 9 kHz või 10 kHz.
Kasutage AM-riba häälestusvahemiku muutmiseks
seadmel olevaid nuppe.

1 Häälestage mis tahes AM-jaamale ja lülitage seejärel
süsteem välja.

2 Vajutage kella kuvamiseks nuppu DISPLAY .
3 Hoides all nuppu FUNCTION , vajutage

nuppu  .
Kõik eelhäälestatud AM-jaamad kustutatakse.
Korrake seda protseduuri vahemiku lähtestamiseks
tehasesättele.

Süsteemi lähtestamine tehasesätetele

 iPodi/iPhone'i ja USB-seadet ei saa samaaegselt laadida.
Valige USB-seadme laadimiseks USB-funktsioon.

Kas kasutate ühilduvat USB-seadet?

1 Eemaldage ja ühendage toitejuhe uuesti ning
lülitage süsteem seejärel sisse.

2 Hoidke all nuppu   ja vajutage

nuppu  , kuni ilmub tekst „RESET”.
Kõik kasutaja konfigureeritud sätted, nagu
eelhäälestatud raadiojaamad, taimer ja kell,
kustutatakse.

Spetsiﬁkatsioonid
Võimendi jaotis
Järgmised on mõõdetud vahelduvvooluga 120 V  240 V, 50/60 Hz
(Ladina-Ameerika mudelid (v.a Mehhiko ja Argentiina mudelid))
Järgmised on mõõdetud vahelduvooluga 127 V, 60 Hz (Mehhiko mudel)
Järgmised on mõõdetud vahelduvvooluga 220 V  240 V, 50/60 Hz
(Euroopa, Venemaa, Austraalia ja Argentiina mudelid)
Järgmised on mõõdetud vahelduvvooluga 120 V  240 V, 50/60 Hz
(muud mudelid)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Väljundvõimsus (nominaal):
100 W + 100 W (3,5 Ω, 1 kHz, 1% THD)
RMS-i väljundvõimsus (etalon):
210 W + 210 W (kanali kohta 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Väljundvõimsus (nominaal):
55 W + 55 W (3 Ω, 1 kHz, 1% THD)
RMS-i väljundvõimsus (etalon):
115 W + 115 W (kanali kohta 3 Ω, 1 kHz)

Kõlarite jaotis
Kõlarisüsteem: 2-suunaline kõlarisüsteem, bassipeegeldus
Kõlarid:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Madalsageduskõlar: 200 mm, koonuse tüüpi
Kõrgsageduskõlar: 66 mm, koonuse tüüpi
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Madalsageduskõlar: 160 mm, koonuse tüüpi
Valjuhääldi: 40 mm, koonuse tüüpi
Nimitakistus
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω

Sisend

Sõnumid

DVD/PC IN (heli L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: tundlikkus 1000 mV, takistus 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: tundlikkus 1500 mV, takistus 47 kΩ

iPhone'i/iPodi jaotis

CHARGING: iPod/iPhone laadib, kui süsteem on
väljalülitatud (ooterežiim).
CHILD LOCK: lasteluku funktsioon on aktiveeritud.
Lasteluku eemaldamiseks hoidke all seadmel olevat
nuppu  , kuni ekraanile  ilmub tekst „CHILD
LOCK OFF”.
ERROR: USB-seadet ei suudeta tuvastada või ühendatud
on tundmatu seade.
NoDEVICE: ühtki USB-seadet pole ühendatud või
ühendatud USB-seade on eemaldatud.
NoMEMORY: andmekandjat ei ole USB-seadmesse
sisestatud.
NO TRACK: USB-seadmes olevat esitatavat faili ei laadita
süsteemi.
NOT USED: proovisite teatud toimingut teha tingimustel,
millega see toiming on keelatud.
NO SUPPORT: ühendatud on mitteühilduv USB-seade
või iPodi/iPhone'i mudel või iPod/iPhone, mille aku
on tühi.
TIME NG: esitustaimeri algus- ja lõppaeg on seatud
samale ajale.

Ettevaatusabinõud

 Seadke esitusrežiim tavaesituse režiimi.

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage süsteem
tehasesätetele.
Kasutage seadmel olevaid nuppe, et lähtestada seade selle
tehase vaikesätetele.

 Kui ühendate mitteühilduva USB-seadme, võivad
tekkida järgmised probleemid. Vaadake lisateavet
ühilduvate USB-seadmete kohta veebisaitidelt,
mille URL-id on toodud jaotises „USB-seadme faili
esitamine”.
 USB-seadet ei tuvastata.
 Faili või kausta nimesid ei kuvata õigesti.
 Taasesitus ei ole võimalik.
 Heli on katkendlik.
 Kostub müra.
 Heli on moonutatud.

Automaatse ooterežiimi funktsiooni
väljalülitamine

Ohutus
 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage
toitejuhe täielikult seinakontaktist (vooluallikast).
Seadme eemaldamisel hoidke alati pistikust kinni.
Ärge tõmmake eales juhtmest.
 Kui süsteemi peaks sattuma mis tahes esemeid või
vedelikku, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja
ja laske süsteem kvalifitseeritud tehnikul enne uuesti
kasutamist üle kontrollida.
 Vahelduvvoolu toitejuhet tohib vahetada ainult
kvalifitseeritud hooldusasutuses.

Paigaldamine
 Ärge paigaldage süsteemi kaldu ega asukohtadesse, mis
on äärmiselt kuumad, külmad, tolmused, määrdunud
või niisked, või kus on ebapiisav ventilatsioon, tugev
vibratsioon, otsene päikesevalgus või ere valgus.
 Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt
töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne)
pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või
värv võib pleekida.
 Süsteemi välispindadel või sisemuses võib tekkida
kondensatsioon, mis võib põhjustada süsteemi
talitlushäireid, kui süsteemi liigutatakse ootamatult
külmast keskkonnast sooja. Kondensatsiooni tekkimisel
lülitage süsteem välja ja jätke see nii, kuni niiskus
aurustub. Ärge kasutage süsteemi, kuni kondensatsioon
ei ole täielikult aurustunud.

Kuumenemine
 Seadme kuumenemine kasutamise ajal on normaalne
ega viita probleemile.
 Ärge puudutage korpust, kui seda on pidevalt
kasutatud suure helitugevusega, kuna korpus
võib olla kuumenenud.
 Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.

Kõlarisüsteem
Integreeritud kõlarisüsteem ei ole magnetiliselt
varjestatud ja lähedal asuvate telerite pilt võib
magnetiliselt moonduda. Sellises olukorras lülitage
teler välja, oodake 15 kuni 30 minutit ja lülitage see
tagasi sisse.
Kui olukord ei parane, liigutage süsteem telerist
kaugele eemale.

Korpuse puhastamine
Puhastage süsteemi pehme, kergelt niiske lapi ja õrna
pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi,
küürimispulbrit või lahustit, näiteks vedeldit, alkoholi
või bensiini.

iPodi/iPhone'i pistik
Väljundpinge: alalisvool 5 V
Maksimaalne väljundvool: 1 A
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
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Kirjed „Made for iPod” ja „Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline
tarvik on spetsiaalselt mõeldud ühendamiseks vastavalt iPodi või iPhone'iga
ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudluse
standarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ohutus- ja
regulatiivstandarditega ühilduvuse eest. Pange tähele, et tarviku kasutamine
iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.

USB jaotis
Toetatud bitijada kiirused
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s  320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s  192 kbit/s, VBR
AAC: 48 kbit/s  320 kbit/s
Diskreetimissagedused
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB) port: A-tüüpi, maksimaalne vool 500 mA

Tuuneri jaotis
FM-stereo, FM-/AM-riba superheterodüünvastuvõtja tuuner
Antenn
FM-i juhtiv antenn
AM-raamantenn
FM-tuuneri jaotis
Häälestusvahemik: 87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz samm)
AM-tuuneri jaotis
Häälestusvahemik:
Euroopa, Venemaa ja Saudi-Araabia mudelid:
531 kHz  1602 kHz (9 kHz samm)
Ladina-Ameerika mudelid:
530 kHz  1710 kHz (10 kHz samm)
531 kHz  1710 kHz (9 kHz samm)
Austraalia mudelid:
531 kHz  1710 kHz (9 kHz samm)
530 kHz  1710 kHz (10 kHz samm)
Muud mudelid:
531 kHz  1602 kHz (9 kHz samm)
530 kHz  1610 kHz (10 kHz samm)

Üldteave
Võimsuse nõuded
Ladina-Ameerika mudelid (v.a Mehhiko ja Argentiina mudelid):
vahelduvvooluga 120 V  240 V, 50/60 Hz
Mehhiko mudel:
vahelduvvooluga 127 V, 60 Hz
Euroopa, Venemaa, Austraalia ja Argentiina mudelid:
vahelduvvooluga 220 V  240 V, 50/60 Hz
Muud mudelid:
vahelduvvooluga 120 V  240 V, 50/60 Hz
Elektritarbimine
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W elektrisäästmise režiimis)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W elektrisäästmise režiimis)
Mõõtmed (L/K/S)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: umbes 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: umbes 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Kaal:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: umbes 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: umbes 12,5 kg
Seadme kogus: 1 osas
Kaasasolevad tarvikud: pult (1), R6 (suurus AA) patareid (2), FM-i juhtiv- /
AM-i raamantenn (1)
Disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.

