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Darba sākšana
DIGITĀLAIS
DAB/FM RADIO

Lai iekārtu darbinātu ar
baterijām/akumulatoriem
Aizmugures puse

Austiņas
(ar stereo vai
monofonisko*
minispraudni)

Lietošanas instrukcijas LV

Kad radio tiek pirmoreiz ieslēgts, automātiski
tiek veikta automātiskā skaņošana.

Skaļums
Četras LR6 (AA formāta)
baterijas/akumulatori
(neietilpst komplektācijā)

Vispirms vienmēr ievietojiet baterijas/
akumulatora  pusi.
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Padoms

Maiņstrāvas adapteris (ietilpst komplektācijā)

XDR-S40DBP

* Ja klausāties stereo apraidi, izmantojot monofoniskas austiņas,
ir dzirdama tikai kreisā kanāla skaņa.

Ja esat pārbraucis uz citu reģionu un vēlaties izveidot jaunu DAB staciju
sarakstu, vēlreiz veiciet automātisko skaņošanu. Lai iegūtu detalizētu
informāciju, sk. “Izvēlnes MENU iestatījumi”. MENU  AUTOTUNE

Radio klausīšanās

1

Ieslēdziet radio.

Lai mainītu displeja
rādījumu

2

Izvēlieties DAB joslu.

3

Atlasiet vēlamo staciju vai
pakalpojumu.

4

Nospiediet ENTER/DISP, lai klausītos
atlasīto staciju.

Vairākkārt spiediet ENTER/DISP.
Stacijas nosaukums

Ritošs teksts (DLS)

Ja tiek atlasīts sekundārs
pakalpojums, displejā
iedegas uzraksts SC.
Tas mirgo, ja atlasītajai
primārajai stacijai ir kāds
sekundārs pakalpojums.

Lai attēlotu detalizētu
informāciju par
stacijām:

Pulkstenis

MENU  INFO
(Sk. sadaļu “Izvēlnes
MENU iestatījumi”.)

Lai mainītu displeja
rādījumu

1

Ieslēdziet radio.

2

3

Atlasiet FM joslu.

Nospiediet un turiet  vai ,
lai meklētu FM stacijas.

4

Nospiediet ENTER/DISP (vai , ),
lai pārtrauktu meklēšanu laikā,
kad tiek rādīta vēlamā frekvence.

Vairākkārt spiediet ENTER/DISP.
Frekvence

Notiek meklēšana...

Pulkstenis
Kad tiek uztverta stacija,
meklēšana tiek apturēta uz
3 sekundēm.

Padoms

Staciju iepriekšēja
iestatīšana

1

Noskaņojieties uz
nepieciešamo staciju.

2

Iepriekš iestatītās DAB stacijas paliek iekārtas atmiņā arī
pēc automātiskās skaņošanas.

Nospiediet un turiet PRESET,
līdz displejā mirgo PRESET.

3

Atlasiet vēlamo iepriekšējā
iestatījuma numuru.

Spiediet  vai , lai precīzāk
noskaņotos uz staciju.

Iepriekš iestatītas radio
stacijas klausīšanās

1

Izvēlieties DAB vai FM
joslu.

2

Nospiediet PRESET.

Izpildiet iepriekš sadaļā “Radio
klausīšanās” norādīto 1.–4. darbību.

Iepriekšējā iestatījuma
numurs arī tiek
parādīts displejā.

Tiek parādīts uzraksts
SAVED, un stacija ir
saglabāta.

Iedegas PRESET,
un displejā mirgo
iepriekšējā
iestatījuma numurs.

3

Atlasiet vēlamo
iepriekšējā iestatījuma
numuru.

Izvēlnes MENU iestatījumi

RESET — iekārtas atiestatīšana
Izvēlieties OK, lai atjaunotu iekārtai rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Tiks izdzēsti visi
iestatījumi, iepriekšējie iestatījumi un uztveramo DAB staciju saraksts.

Pāriet MENU režīmā.

MENU režīmā spiediet  vai , lai atlasītu vēlamo izvēlnes elementu vai iestatījumu,
un pēc tam nospiediet ENTER/DISP, lai apstiprinātu atlasi.

AUTOTUNE — automātiskā skaņošana
Ja esat pārbraucis uz citu reģionu vai iekārta ir atiestatīta, veiciet automātisko skaņošanu,
lai izveidotu jaunu uztveramo DAB staciju sarakstu.
Atlasiet YES, lai sāktu automātiskās skaņošanas procesu. Kad tas ir pabeigts, iekārta uztver
pirmo staciju atbilstoši automātiskās skaņošanas izveidotajai alfabētiskajai secībai.
Piezīmes
• DAB automātiskā skaņošana atkarībā no reģiona var aizņemt dažas minūtes.
• Lai atceltu automātiskās skaņošanas procesu pusceļā, nospiediet MENU vai BACK. Visas pirms
atcelšanas uztvertās stacijas tiek saglabātas iekārtā.

Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nepakļaujiet šo aparātu lietus vai
mitruma iedarbībai.
Lai izvairītos no elektrotraumas, neaiztieciet korpusu. Labošanu uzticiet tikai kvalificētam
personālam.
Neuzstādiet ierīci norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.
Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
Tā kā maiņstrāvas adaptera atvienošanai no elektroenerģijas tīkla tiek izmantota maiņstrāvas
adaptera galvenā kontaktdakša, pievienojiet to viegli pieejamai maiņstrāvas rozetei. Ja darbībā
ievērojat kaut ko neparastu, nekavējoties atvienojiet no maiņstrāvas rozetes.
Kamēr iekārta ir pievienota sienas rozetei, tā no maiņstrāvas avota (elektroenerģijas tīkla) netiek
atvienota pat tad, ja ir izslēgta.
Nosaukuma plāksnīte un svarīga informācija par drošību atrodas uz pamatiekārtas apakšējā
paneļa un maiņstrāvas adaptera virsmas.
Pārmērīgs austiņu skaņas spiediens var izraisīt dzirdes zudumu.
Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/
akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai
tamlīdzīgi.

Bateriju/akumulatoru noplūdes gadījumā

SLEEP — miega taimers
Iekārta automātiski izslēdzas, kad ir pagājis iestatītais laiks.
Atlasiet vēlamo taimera iestatījumu (minūtēs), izvēloties kādu no piedāvātajām vērtībām:

60/45/30/15/OFF (deaktivizēts)
Ja tiek iestatīts miega taimers, displejā tiek rādīts uzraksts SLEEP.

PRESET — staciju iepriekšēja iestatīšana
Iepriekš var iestatīt 10 stacijas gan DAB, gan FM joslai. Sk. iepriekšējo sadaļu “Staciju
iepriekšēja iestatīšana”, lai saņemtu plašākus norādījumus par staciju iepriekšējo
iestatīšanu, izmantojot pogu PRESET.

SAVE: stacija, kuru klausāties, tiks saglabāta iekārtā. Atlasiet vēlamo iepriekš iestatīto
numuru, pēc tam nospiediet ENTER/DISP.
Piezīme
Ja iepriekš iestatītajam numuram jau ir piešķirta cita stacija, tā tiek aizstāta ar jauno staciju.

DELETE: varat no iepriekšējo iestatījumu saraksta izdzēst jebkuras nevajadzīgas stacijas.
Atlasiet iepriekšēja iestatījuma numuru, ko vēlaties notīrīt, pēc tam nospiediet ENTER/DISP.

INFO — stacijas informācija
Varat skatīt dažāda veida informāciju par DAB staciju, kuru klausāties.

CHANNEL: kanāls (sk. DAB frekvenču tabulu sadaļā “Specifikācijas”.)
ENSEMBLE: ansambļa apzīmējums (līdz 16 rakstzīmēm garš)
STATION: stacijas nosaukums
PTY: PTY apzīmējums (sk. punktu “PTY (programmas veids)” sadaļā “Specifikācijas”.)
BIT RATE: bitu ātrums
SIGNAL: signāla līmenis no 0 (signāla nav) līdz 100 (maksimums)
Piezīmes
• Ja nav ne ansambļa apzīmējuma, ne stacijas nosaukuma, tiek rādīts uzraksts NO NAME.
• Rakstzīmes, kuras nevar parādīt, tiek rādītas kā “_”.

LIGHT — fona apgaismojums

Ja izplūdis bateriju/akumulatoru šķidrums, neaiztieciet to ar kailām rokām.
Iekārtā var būt palicis bateriju/akumulatoru šķidrums. Sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.
Ja bateriju/akumulatoru šķidrums nokļūst acīs, neberziet tās, jo iespējama redzes zaudēšana.
Ātri izskalojiet acis ar lielu tīra ūdens daudzumu un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
Ja bateriju/akumulatoru šķidrums nonāk uz ķermeņa vai apģērba, iespējami apdegumi vai
savainojumi. Ātri noskalojiet ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību, ja rodas ādas
iekaisums vai savainojums.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota
valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.
Šī izstrādājuma ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
(vai arī ražots šī uzņēmuma vārdā). Jautājumi saistībā ar izstrādājuma atbilstību Eiropas
Savienības likumdošanai ir jāuzdod pilnvarotajam pārstāvim Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija. Ja rodas jautājumi par remontu vai garantiju,
skatiet atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos norādītās adreses.

Piesardzības pasākumi
• Iekārtas darbināšanai izmantojiet tikai sadaļā “Specifikācijas” norādītos barošanas avotus.
Darbināšanai ar baterijām lietojiet četras LR6 (AA formāta) sārma baterijas/akumulatorus.
Darbināšanai ar maiņstrāvu lietojiet tikai komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri.
Nelietojiet nekāda cita veida maiņstrāvas adapteri.
• Ja netiek izmantots komplektācijā iekļautais maiņstrāvas adapteris, var izraisīt
iekārtas darbības traucējumus, jo citu ražotāju kontaktiem var būt atšķirīga
polaritāte.
• Ja iekārtas darbināšanai izmantojat baterijas, ieteicams atvienot maiņstrāvas adapteri no
sienas kontaktligzdas un līdzstrāvas ieejas 6 V ligzdas. Atvienojiet spraudni no ārējā barošanas
avota, pirms darbināt iekārtu.
• Lietojiet iekārtu temperatūras diapazonā no 0 °C līdz 40 °C. Ja tā tiek lietota temperatūrā, kas
ir augstāka nekā minētais diapazons, displejā var tikt rādīti skaitļi, kuriem nav nekāda sakara
ar uztveramo frekvenci. Ja tā tiek lietota temperatūrā, kas ir zemāka nekā minētais diapazons,
parādītie skaitļi var tikt nomainīti ļoti lēni. (Šīs novirzes pazūd un iekārtai nav paliekošu
traucējumu, tiklīdz iekārta atkal tiek lietota ieteicamajā temperatūras diapazonā.)
• Ja klausāties ar austiņām, izmantojiet austiņas ar stereo (trīspolu) vai monofonisko (divpolu)
minispraudni. Izmantojot citu veidu austiņas, skaņa var nebūt dzirdama.
• Izvairieties no pakļaušanas galēju temperatūru, tiešas saules gaismas, mitruma, smilšu, putekļu
un mehānisku triecienu iedarbībai. Nekad neatstājiet automašīnā, kas ir novietota saulē.
• Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nonāk iekārtā, atvienojiet maiņstrāvas adapteri un
izņemiet baterijas/akumulatorus, bet pirms turpmākas darbināšanas lūdziet iekārtu pārbaudīt
kvalificētam servisa darbiniekam.
• Tā kā skaļruņos tiek izmantots spēcīgs magnēts, neturiet iekārtas tuvumā personiskās
kredītkartes, kurās izmantots magnētisks kodējums, vai pulksteņus ar atsperu mehānismu,
lai novērstu iespējamos magnēta izraisītos bojājumus.
• Korpusa tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Nelietojiet nekādus šķīdinātājus,
piemēram, alkoholu vai benzīnu, kas varētu sabojāt virsmas apdari.
• Nelietojiet iekārtu ar mitrām rokām, jo tas var izraisīt īssavienojumu.

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām
(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu
savākšanas sistēmu)

maiņstrāvas adapteris. Kad iekārtu lietojat ar baterijām/akumulatoriem, fona
apgaismojums tiek automātiski izslēgts, ja 30 sekunžu laikā netiek veikta nekāda darbība.
nekāda darbība.

MANUAL — manuāla skaņošana
Ja DAB uztveršanai, izmantojot automātisko skaņošanu, ir zema kvalitāte, izmēģiniet
manuālo skaņošanu.

1 Atlasiet vēlamo DAB kanālu.
Iekārta sāk meklēt uztveramas stacijas atlasītajā kanālā.

2 Atlasiet staciju, kuru vēlaties klausīties.
Padoms
Jaunā DAB stacija, kas tika uztverta, izmantojot manuālo skaņošanu, tiek saglabāta iekārtā.

TIME — pulksteņa iestatīšana
SET: pēc noklusējuma tiek iestatīta vērtība AUTO, kas ļauj sinhronizēt pulksteni ar
jebkuriem saņemtajiem DAB datiem. Izvēlieties MANUAL, lai iestatītu pulksteni manuāli
ar pogām ,  un ENTER/DISP.

12H/24H: izvēlieties pulksteņa rādīšanas režīmu, proti, 12 stundu vai 24 stundu rādījumu.
Piezīme
Ja pulkstenis tiek iestatīts manuāli, tā vērtība tiek atiestatīta, tiklīdz tiek atvienots maiņstrāvas
adapteris un baterijas/akumulatori tiek izņemti uz laiku, kas pārsniedz 1 minūti.

BEEP — darbību skaņas signāls
Izvēlieties ON, lai aktivizētu skaņas signālu, kas tiek atskaņots iekārtas lietošanas laikā.

• Iekārta tiek izmantota ļoti augstā vai zemā temperatūrā vai pārmērīgi mitrā vietā.

Ļoti vāja vai pārtraukta skaņa vai nepietiekami laba uztveršana.
• Ja atrodaties ēkā, novietojiet iekārtu loga tuvumā.
• Izvelciet antenu un pielāgojiet garumu un leņķi, lai panāktu vislabāko
uztveršanu.
• Ja baterijas/akumulatori izlādējušies, aizstājiet visus ar jauniem.
• Ja iekārtas tuvumā ir novietots mobilais tālrunis, no iekārtas var būt
dzirdams skaļš troksnis. Turiet tālruni tālāk no iekārtas.

Baterijas/akumulatori ļoti ātri izlādējas.
• Noteikti izslēdziet iekārtu, ja to nelietojat. Aptuvenais bateriju/akumulatoru darbības laiks ir
10–13 stundas.
Plašāku informāciju sk. sadaļā “Specifikācijas”.

Ir atvienojies bateriju/akumulatoru nodalījuma vāciņš.
• Bateriju/akumulatoru nodalījuma vāciņa atvienošanās ir paredzēta,
ja to atver ar pārmērīgu spēku. Ievietojiet vāciņa labo eņģi
nodalījuma labajā atverē (), pēc tam ievietojiet vāciņa kreiso
eņģi kreisajā atverē ().

Ziņojumi
LOW BATT (mirgo, un tiek izslēgta barošana)
• Ir iztukšojušās baterijas/akumulatori. Aizstājiet visas baterijas/akumulatorus ar jauniem.

NO SIGNAL
• Jūsu reģionā nav atbalstītas DAB apraides.
• Jūs pazaudējāt izvēlētās DAB apraides uztveri.

NO PRESET
• Nav iepriekš iestatītu staciju.

STATION FULL
• Iekārtā saglabāto DAB staciju saraksts ir pilns.

OFF AIR
• Izvēlētā stacija vai pakalpojums patlaban neveic apraidi.

ON: fona apgaismojums ir ieslēgts visu laiku, kamēr iekārtai barošanu nodrošina

AUTO: fona apgaismojums tiek automātiski izslēgts, ja 30 sekunžu laikā netiek veikta

Ja pēc šo pārbaužu veikšanas problēma netiek novērsta, sazinieties ar tuvāko Sony
izplatītāju.

Displejs ir aptumšots vai nav redzami nekādi rādījumi.

BRĪDINĀJUMS
Atgriežas pie iepriekšējā displeja rādījuma.

Problēmu novēršana

Specifikācijas
Frekvenču diapazons
DAB (josla III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (0,05 MHz solis)

Starpfrekvence
DAB (josla III): 2,048 MHz
FM: 1,943 MHz

DAB (joslas III) frekvenču tabula (MHz)
Kanāls

Frekvence

Kanāls

Frekvence

Kanāls

5A

174,928

8C

199,360

11C

Frekvence
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

Skaļrunis: aptuveni 6,6 cm diametrā, 8 Ω monofonisks
Audio izejas jauda: 0,3 W
Izvade: ligzda  (austiņas) (ø 3,5 mm, stereo minispraudnis)
Enerģijas prasības: 6 V maiņstrāva, četras LR6 (AA formāta) sārma baterijas/akumulatori
Ārējs enerģijas avots: līdzstrāvas ieeja 6 V
Bateriju/akumulatoru darbības laiks (JEITA)*:

Šis apzīmējums uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu
nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod
atbilstošā savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šī izstrādājuma, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī izstrādājuma atkritumu
apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu
apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Aptuveni 13 stundas DAB joslai, 10 stundas FM joslai (izmantojot Sony (LR6SG) sārma baterijas)
Aptuveni 11 stundas DAB joslai, 9 stundas FM joslai (izmantojot Sony (NH-AA) Ni-MH akumulatorus)
Izmēri: aptuveni 180 mm × 95 mm × 36 mm (P/A/D) bez izvirzītajām daļām un vadības elementiem
Masa: aptuveni 445 g ar baterijām/akumulatoriem
Komplektācijā iekļautie piederumi: maiņstrāvas adapteris (1)
* Klausīšanās tiek veikta caur skaļruni. Mērījumi veikti atbilstoši Japānas elektronikas un informāciju tehnoloģiju
nozaru asociācijas (Japan Electronics and Information Technology Industries Association — JEITA) standartiem.
Faktiskais bateriju/akumulatoru darbības ilgums var mainīties atkarībā no lietojuma un apstākļiem.

Tikai Eiropā

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām/akumulatoriem (attiecas uz Eiropas
Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz baterijas/akumulatora vai iepakojuma norāda, ka ar šī
izstrādājuma komplektācijā iekļautajām baterijām/akumulatoriem nedrīkst
rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem.
Noteiktām baterijām/akumulatoriem šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots
kopā ar kādu ķīmisko simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskais simbols tiek pievienots,
ja baterijā/akumulatorā ir vairāk par 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šīm baterijām/akumulatoriem, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi
uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šādu bateriju/akumulatoru
atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Ja drošības, veiktspējas vai datu integritātes iemeslu dēļ izstrādājumam nepieciešams pastāvīgs
savienojums ar iebūvētu bateriju/akumulatoru, šādu bateriju/akumulatoru drīkst nomainīt tikai
kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas/akumulatora apstrādi,
beidzoties izstrādājuma kalpošanas laikam, nododiet šo izstrādājumu atbilstošā savākšanas
vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Visu pārējo bateriju/akumulatoru gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no izstrādājuma droši izņemt
bateriju/akumulatoru. Bateriju/akumulatoru nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlietoto
bateriju/akumulatoru pārstrādei.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma vai baterijas/akumulatora pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu,
kurā iegādājāties šo izstrādājumu.
Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar iekārtu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

PTY (programmas veids)
Šī funkcija norāda PTY sarakstam atbilstošu programmas veidu, piemēram, NEWS vai SPORT,
ko raida DAB stacija.
Programmas veids

Rādījums

Programmas veids

Rādījums

Nav programmas veida

NO PTY

Cita mūzika

OTHER M

Ziņas

NEWS

Laika ziņas

WEATHER

Aktualitātes

AFFAIRS

Finanses/bizness

FINANCE

Informācija

INFO

Bērnu programmas

CHILDREN

Sports

SPORT

Sociālās aktualitātes

FACTUAL

Izglītība

EDUCATE

Reliģija

RELIGION
PHONE IN

Dramaturģija

DRAMA

Zvanīšana tiešraidē

Kultūra

ARTS

Ceļojumi

TRAVEL

Zinātne

SCIENCE

Izklaide

LEISURE
JAZZ

Dažādi

TALK

Džeza mūzika

Popmūzika

POP

Kantrī mūzika

COUNTRY

Rokmūzika

ROCK

Nacionālā mūzika

NATION M

Viegla mūzika

EASY

Retro mūzika

OLDIES

Viegla klasiskā mūzika

CLASSICS

Folkmūzika

FOLK

Nopietna klasiskā mūzika

CLASSICS

Dokumentālais radio

DOCUMENT

