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PARALAJMËRIM
Për të shmangur rrezikun nga zjarri
ose shok elektrik mos e ekspozoni
aparatin në shi dhe lagështi.
Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos e
mbuloni hapjen për ventilim të aparatit me
gazeta, mbulesa, perde, etj.
Mos ekspozoni aparatin në flakë të hapur
(për shembull qiri të ndezur).
Për të ulur rrezikun nga shoku elektrik,
mos ekspozoni aparatin në pikëtim ose
spërkatje, dhe mos vendosni gjëra të
mbushur me lëngje si vazo mbi aparatin.
Meqë kyçësja kryesore përdoret për të
shkyçur njësinë nga rryma kryesore, lidheni
njësinë në një prizë të afërt. Nëse vëreni
ndonjë parregullsi më njësinë, menjëherë
largojeni kyçësen kryesore nga priza e
rrymës.
Mos instaloni aparatin në vend të mbyllur si
raft për libra ose vitrina. Mos ekspozoni
bateritë në ngrohje të tepërt, si dritë dielli
ose zjarr.
Kjo njësi nuk është shkyçur nga rryma deri
sa kyçësja kryesore është lidhur në prizë,
madje edhe nëse vetë njësia është shkyçur.
Kjo njësi është testuar dhe është konstatuar
që plotëson kufizimet e caktuar nga EMC
direktiva që përdoret një kordon lidhës më
të shkurtë se 3 metra.
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PËR KONSUMATORËT E
SHTETEVE TË BASHKUARA.
NUK VLEN PËR KANADA,
PËRFSHIRË EDHE
PROVINCËN E KUEBEKUT
POUR LES
CONSOMMATEURS AUX
ÉTATS-UNITS. NON
APPLICABLE AU CANADA,
Y COMPRIS LA PROVIBCE
DE QUÉBEC.
Për konsumatorët në SHBA
Shënim i pronarit
Modeli dhe numrat serik gjenden në fund.
Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më
poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të
lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me
këtë produkt.
Modeli nr.

_

Nr. serik.

_
Ky simbol ka për qëllim të
paralajmërojë përdoruesin
për praninë e "voltazhit të
rrezikshëm" pa izolim në
brendësinë e aparatit që
mund të jetë e
mjaftueshme për të
shkaktuar një shok elektrik
personave.
Ky simbol përdoret për të
paralajmëruar përdoruesin
për praninë e udhëzimeve
të rëndësishme për
përdorim dhe mirëmbajtje
që vijnë bashkë me
aparatin.

Udhëzime të
rëndësishme sigurie
1) Lexoni këto udhëzime.
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ruani këto udhëzime.
Respektoni gjithë paralajmërimet.
Ndiqni gjithë udhëzimet.
Mos përdorni aparatin afër ujit.
Pastrojeni vetëm me leckë të thatë.
Mos bllokoni hapjet për ventilim.
instaloni në përputhje me udhëzimet.
Mos instaloni në afërsi të burimeve të
8) ngrohtësisë, radiatorë, furrave ose
aparateve tjera (përfshirë përforcues) të
cilët prodhojnë ngrohtësi.
Mos e injoroni qëllimin e sigurisë së
9) kyçëses së polarizuar. Kyçësja e
polarizuar ka dy maje të vogla me një
më të gjerë se tjetra. Kyçësja me
tokëzim ka dy maje dhe një të tretë për
tokëzim. Maja e tretë gjendet atyre për
sigurinë e juaj. Nëse kyçësja e aparatit
nuk përputhet me prizën në mur,
konsultoni ndonjë teknik elektrik për të
ndryshuar prizën në mur sipas llojit të
kyçëses.
10) Mbrojeni kordonin e rrymës që
mos të shkelet ose lakohet
posaçërisht tek kyçësja, priza dhe
në pikën ku dalin nga aparati.
11) Përdorni shtojca të rekomanduara
vetëm nga prodhuesi.
12) Përdoreni vetëm me tavolinë me
rrotulla, tavolinën ose mbajtësen e
specifikuar nga prodhuesi ose ajo që
shitet me aparatin. Nëse përdoret
tavolinë me rrotulla, kujdes gjatë
lëvizjes së aparatit për të shmangur
lëndim ose rrëzim të aparatit
.

13) Largoni aparatin nga rryma gjatë
kohës me rrufe ose kur nuk përdoret
për gjatë kohë.

14) Lejoni që servisimin të kryejnë teknik
të kualifikuar. Duhet bërë servisimin
kur aparati është dëmtuar në ndonjë
mënyrë, siç është kordoni për rrymë
ose kyçësja e dëmtuar, lëng është
derdhur ose objekte kanë rënë në
aparatin, aparati ka qenë nënshtruar
në shi ose lagështi, nuk punon
normalisht ose ka qenë i rrëzuar.

SHËNIM:
Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe
plotëson gjithë kufizimet për Klasën
B të aparatit digjital, në pajtim me
Pjesën 15 të FCC rregullave.
Këto kufizime janë dizajnuar për të
ofruar mbrojtje kundër interferencës
së dëmshme në një amvisëri.
Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund
të rrezatojë radio frekuencë energji
dhe nëse nuk është instaluar dhe
përdorur në përputhje me
udhëzimet, mund të shkaktojë
interferencë të dëmshme radio
komunikimeve. Megjithatë, nuk ka
garanci që interferenca nuk do të
ndodh gjatë instalimit përkatës.
Nëse pajisa nuk shkakton
interferencë të dëmshme valëve
radio dhe televizor, të cilat mund të
kontrollohen duke kyçur dhe
shkyçur aparatin rekomandohet që
përdoruesi të rregullojë
interferencën duke marrë njërën prej
masave në vijim:
– Ri-drejto ose ri-vendos antenën.
– Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe
pranuesit.
– Lidheni pajisjen në prizë ose qartë të
ndryshëm nga ajo që është lidhur
marrësi.
– Konsultoni furnizuesit ose teknik me
përvojë për TV/Radio për ndihmë.
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KUJDES
Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim
ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë
në manualin mund të dëmtojnë aparatin dhe
juve.
Duhet të përdoren kordonë të mbrojtur dhe
të tokëzuar për lidhje të pjesës më të madhe
të kompjuterëve amë dhe/ose pjesëve
periferike për të plotësuar FCC kufizimet e
emisioneve.
Kjo pajisje nuk duhet të vendoset ose
përdoret afër ndonjë antene ose
transmetuesve tjerë.
Kjo pajisje përputhet me FCC kufizimet e
ekspozimit për rrezatim të vendosur për
mjedis të pakontrolluar dhe plotëson FCC
radio frekuencën (RF) ekspozimin. Kjo
pajisje ka nivele të ultë të RF energjisë dhe
supozohet të plotësojë pa vlerësim maksimal
ekspozimi të lejuar. Por preferohet të
instalohet dhe përdoret duke e mbajtur
radiator së paku 20 cm ose më shumë lartë
nga trupi i ndonjë personi (pa përfshirjen e
ekstremiteteve: duar, kyçe dhe këmbë).

Për konsumatorët në Evropë
Largimi i pajisjes së
vjetër elektrike dhe
elektronike (vlejnë
për Bashkimin
Evropian dhe shtete
tjera evropiane me
sisteme të ndarë të
grumbullimit)
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Ky simbol në bateritë ose në paketimin
tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt
nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina
shtëpiake Për disa bateri, ky simbol mund të
përdoret në kombinim me një simbol kimik.
Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb
(Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban
më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004%
plumb. Duke siguruar që produkti largohet
mirë, do të ndihmoni në parandalimin e
konsekuencave potenciale negative

mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve
e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i
gabuar i mbeturinave të këtij produkti.
Materialet për riciklim do të ndihmojnë të
mbrohen resurset natyrore. Nëse
produktet për shkaqe sigurie, performancë
ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje
permanente me bateri të inkorporuar, këtë
bateri duhet të ndryshohet nga teknik i
kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të
trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund
të jetës në pikë përkatëse për grumbullim
për riciklim të pajisjes elektrike dhe
elektronike.
Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni
pjesën për largimin e baterisë nga produkti
në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në
pikën përkatëse për grumbullim për
riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër
informata mbi riciklimin e këtij produkti
ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën
lokale për shërbime, kompaninë për
mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë
produktin.

Shënim për konsumatorët e
vendeve që zbatojnë Direktivat e
BE-së.
Ky produkt është prodhuar nga ose në emër
të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i
autorizuar për EMC dhe siguri të produktit
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për
çështje servisimi ose garanci ju lutemi
drejtohuni në adresën e dhënë në
dokumentet e veçanta për servisim ose
garancinë.
Me këtë, Sony Corporation, deklaron që
kjo kamerë digjitale është në pajtim me
kërkesat themelore dhe dispozitat tjera
relevante të Direktivës 1995/5/EC.

Për detaje, shikoni URL më poshtë:
http://www.compliance.sony.de/

Për konsumatorët në Australi
dhe Indi
Largimi i pajisjes së
vjetër elektrike dhe
elektronike (vlejnë
për Bashkimin
Evropian dhe shtete
tjera evropiane me
sisteme të ndarë të
grumbullimit )

Shenja dalluese
• iPhone dhe iPad janë shenja të regjistruar
të Apple Inc. në shtetet e bashkuara dhe
vende tjera. App Store është shenjë servisi
e Apple Inc.
• “Made for iPod” dhe “Made for iPhone”
nënkuptojnë që aksesori elektronik është
dizajnuar vetëm për lidhje me iPod ose
iPhone, dhe është certifikuar nga
zhvilluesi për të plotësuar standardet e
performancës të Apple.
Apple nuk është përgjegjëse për operimin
e këtij aparati ose përputhjen me
standardet e sigurisë. Ju lutemi keni
parasysh që përdorimi i këtij aksesori me
iPod ose iPhone mund të ndikojë mbi
performancën pa tel.

• © 2013 CSR plc dhe kompanitë e grupit.
Shenja aptX® dhe aptX logo janë shenja
dalluese të CSR ose ndonjë grup
kompanive të grupit dhe mund të
regjistrohet në një ose më tepër
jurisdiksione.
• Android™ është shenjë dalluese e Google
Inc.
• Google Play™ është shenjë dalluese e
Google Inc.
• MPEG Layer-3 audio teknologjia
koduese dhe patentat e licencuar nga
Fraunhofer IIS and Thomson.
• Windows Media është shenjë dalluese
e Microsoft Corporation në Shtetet e
Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
• Ky produkt është i mbrojtur nga disa të
drejta intelektuale të Microsoft
Corporation. Përdorimi ose shpërndarja
e teknologjisë së këtij produkti është i
ndaluar pa licencë nga Microsoft ose
ndonjë filiale e autorizuar.
• Të gjitha shenjat tjera të regjistruar janë
të bartësve të tyre përkatës. Në këtë
manual, ™ dhe ® shenjat nuk janë
përdorur.

• Bluetooth® shenja fjalë dhe logot janë
shenja të regjistruara nga Bluetooth SIG,
Inc. dhe gjitha përdorimet nga Sony
Corporation është me licencë. Shenjat
tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të
tyre përkatës.
• N Mark është shenjë dalluese ose shenjë
e regjistruar e NFC Forum, Inc në
shtetet e bashkuara dhe në vende tjera.
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Lëshimi i pajisjes USB.............. 12

Blututh
Për teknologjinë pa tel Blututh... 14
Rregullimi i audio kodekseve
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Lidhja e smartfonit me një prekje
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Dëgjoni muzikë pa tel në pajisje
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Rregullim i zërit
Rregullim i zërit......................... 20
Krijim i një atmosfere zbavitjeje
(DJ EFFECT) ............................. 20
Rregullim i efektit vertikal të zërit
.................................................... 20
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Përdorim i kohëmatësve............. 23
Përdorim i pajisjeve opsionale... 24
Çaktivizimi i butonave në njësi
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Rregullim i funksionit automatik
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përshtatshme.............................. 25
Mënjanim i problemeve............. 25
Mesazhe..................................... 28
Përkujdesje................................. 28
Specifikime................................ 30

Udhëzuesi për pjesët dhe kontrollet
Ky manual në përgjithësi i shpjegon operacionet me përdorim të telekomandës, por
operacionet e njëjta mund të kryhen edhe me përdorim të butonave në njësinë që
kanë emrin e njëjtë apo të ngjashëm.

Njësia
– Pamja nga lart

– Pamja nga para

Pjesët e jashtme
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– Pamja nga e djathta (kur instalohet horizontalisht)

Shënim
Kur shtypni butonat në njësi, shtypni printimet e butonave për të bërë zgjedhjen. Sidoqoftë, për
butonin , shtypni pjesët dalëse si që është ilustruar (faqe 7).

Telekomanda RM-AMU166

(kyçje/stendbaj)
Kyçeni sistemin ose vëni në
mod stendbaj.
BLUTUTH (faqe 14, 16, 17)
Shtypeni për zgjidhje të funksionit
Blututh. Mbani shtypur për
aktivizim të çiftimit Blututh gjatë
funksionit Blututh.
Njësi: FUNKSION
Telekomandë: FUNKSION +/–
Zgjidhni funksion.
+/– (zgjidhni dosje)
Zgjidhni dosje nga pajisje USB.
ZINXHIR ZBAVITJEJE (faqe 22)
Aktivizoni ose çaktivizoni
funksionin Zinxhir Zbavitjeje.
(USB) porti (faqe 12, 13)
Lidhni pajisje USB.
(N-Shenja) (faqe 15)
Tregim i prekjes me Komunikim në
Fushë të Afërt (NFC).
 (ndalim)
Ndalim i riprodhimit.
Shtypni dy herë për të anuluar
vazhduar riprodhimin e pajisjes USB.
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(ktheni pas/shpejtoni
përpara)
Mbani shtypur që të gjeni pikë në
këngë ose dosje gjatë riprodhimit.
(pas/para)
Zgjidhni këngë ose dosje.
Njësi: TUNING +/–
Telekomandë: +/– (rregullim)
Rregulloni në stacionin të cilin doni
gjatë funksionit TUNER.
Njësia:

II (riprodhim /

pauzë) Telekomanda:
*
(riprodhim), II (pauzë)
Nisni apo pauzoni riprodhimin. Për
vazhdim të riprodhimit të pajisjes USB,
shtypni
II ose
.
Panel i ekranit
Censor i telekomandës
Njësi: NIVELI I ZËRIT/
DJ KONTROLL +/–
Rregulloni nivelin e zërit.
Rregulloni nivelin e DJ EFEKTIT
(faqe 20).
Nuk mund të përdorni dorezë për
rregullim të nivelit të zërit kur është
aktivizuar DJ EFEKTIT.
Telekomanda: NIVELI I ZËRIT
+*/–
Rregulloni nivelin e zërit.
ALTOPARLANT LED (faqe 23)
Ndërroni ndriçimin e dritës.
FLANXHË, IZOLUES,
FAZER, PAN (faqe 20)
Zgjidhni tipin DJ EFFECT.

Vendoni rregullimet.
OPSIONE
Hyni ose dilni nga menyja e
opsioneve.
KTHIM
Kthim në zgjidhjen prej më parë.
/ / /
Zgjidhni menynë e opsioneve
ose artikuj të menysë së
kohëmatësit.
MEMORIE E RREGULLUESIT
(faqe 19)
Rregulloni prej më parë radio
stacionin.
MODI RIPRODHIM/RREGULLIM
Zgjidhni modin e riprodhimit të
pajisjes USB (faqe 12).
Zgjidhni modin e rregullimit (faqe
19).
MODI PËRSËRITËS/FM
Dëgjoni me përsëritje një pajisje
USB, një këngë ose dosje (faqe 13).
Zgjidhni modin e FM pranimit
(mono ose stereo) (faqe 19).
SLEEP (faqe 23)
Rregulloni Kohëmatësin e Gjumit.
EKRANI (faqe 12)
Ndërroni informacioni në panelin e
ekranit.

* Butonat VOLUME + dhe
kanë pikë
prekëse. Përdorni pikën taktile si referim
kur përdorni sistemin.

BASS BAZUKA (faqe 20)
Zgjidhni efektin BASS BAZUCA.
EQ (faqe 20)
Zgjidhni efektin e zërin të ndrequr prej
më parë.
MENYJA E KOHËMATËSIT
(faqe 11, 23)
Rregulloni orën dhe kohëmatësit.
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Nisja

Lidhja e sigurt e sistemit

Në prizën e murit

Kyçësi për FM ANTENË
Gjeni vend dhe orientim që japin
pranim të mirë kur të rregulloni
antenën.
Mbani antenën larg kordonit elektrik
dhe kordonit USB për të shmangur
mundësinë e zhurmës.
Për shembull:

– kyçës AUDIO IN L/R
Lidhni me audio kyçësit dalës të një
pajisjeje sipas zgjidhjes. Zëri
dëgjohet nëpërmjet këtij sistemi.
– kyçës PARTY CHAIN IN/OUT L/R
Lidhuni me një sistem tjetër audio për
të përdorë funksionin Zinxhir
(faqe 21).
Për shembull:

Zgjatni FM antenën tel
horizontalisht

* Forma e lidhësit ndryshon varësisht nga
shteti/rajoni.

Audio
Përdorni audio kordon (nuk është dhënë)
për të bërë cilëndo lidhje si në vijim:
– kyçës AUDIO OUT L/R
Lidhni me audio kyçësit hyrës të një
pajisjeje sipas zgjidhjes.
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Fuqia
Kyçni kordonin elektrik në prizë muri.
Demonstrimi shfaqet në panelin e
ekranit. Shtypni ?/1 për kyçje të sistemit
dhe demonstrimi mbaron automatikisht.
Nëse adaptuesi i dhënë në kyçës nuk
përshtatet me prizën tuaj të murit, hiqeni
nga kyçësi (vetëm për modelet me
adaptues).

Vënia e baterive

– Instalimi vertikal

Vëni dy bateritë e dhëna R6
(madhësi AA) duke përshtatur
polaritetet si më poshtë.

Nisja

Shënime
• Mos përzieni bateri të vjetra me të reja ose
lloje të ndryshme të baterive.
• Nëse nuk e përdorni telekomandën kohë më
të gjatë, hiqni bateritë për të shmangur
mundësinë e dëmtimit nga rrjedhja e baterive
dhe korrozioni.

Instalimi i sistemit
Sistemi mund të instalohet
horizontalisht ose vertikalisht.
Zgjidhni mënyrën e instalimit
sipas parapëlqimeve tuaja.
Instalimi horizontal

Kujdes
Mos u ulni mbi ose shtyni sistemin; përndryshe
sistemi mund të bie dhe mund të ketë lëndime.
Sigurohuni që keni vënë sistemin në sipërfaqe
të rrafshët dhe merrni masa të duhura,
veçanërisht kur bëhet fjalë për fëmijë.

Rregullimi i orës
Nuk mund të rregulloni orën në Modin e
Kursimit të Energjisë.

1 Shtypni për kyçje të sistemit.
2 Shtypni MENY E KOHËMATËSIT.
Nëse shfaqet “PLAY SET”në panelin
e ekranit , shtypni me përsëritje /
për të zgjidhur “CLOCK”, pastaj
.
shtypni
.

3 Shtypni me përsëritje

/

për të

ndrequr orën, pastaj shtypni

4 Shtypni me përsëritje

/

.

për të

ndrequr minutat, pastaj shtypni
.
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Ndërrim i modit të
ekranit
Demonstrimi shfaqet në panelin e
ekranit kur të kyçni kordonin elektrik në
prizë muri.
Shtypni me përsëritje DISPLAY
derisa sistemi është i shkyçur.
Demonstrimi

Ekrani ndryshon dhe indikatori
ndriçon madje edhe kur sistemi është
shkyçur.
Pa ekran (Modi i Kursimit të Energjisë)

Ekrani fiket për kursim të energjisë.
Kohëmatësi dhe ora vazhdojnë të
punojnë brendshëm.
Ora

Ekrani i orës automatikisht kthehet në
Modin e Kursimit të Energjisë pas disa
sekondash.

Riprodhim nga USB

Lëshimi i pajisjes USB
Audio formatet që mund të riprodhon
nga ky sistem janë si në vijim:
– MP3: prapashtesë “.mp3”
– WMA: prapashtesë “.wma”
– AAC: prapashtesë “.m4a”, “.mp4” ose
“.3gp”
– WAV: prapashtesë “.wav”
Nëse dosjet audio kanë prapashtesat e
dhëna, por nuk janë të formatit të
përshtatshëm, sistemi mund të prodhojë
zhurmë ose mund të mos funksionojë.
Kontrolloni të dhënat në ueb-faqen për
USB pajisjet e përshtatshme (faqe 25).

1 Lidhni pajisje USB me portin

.

Shënime
• Mund të përdorni iPhone/iPod-in tuaj me
këtë sistem vetëm nëpërmjet lidhjes Blututh.
• Mund të përdorni adaptues USB (nuk është
dhënë) për lidhje të pajisjes USB me njësinë
nëse pajisja nuk mund të kyçet në portin
.

2 Shtypni FUNKSION +/– me përsëritje që të zgjidhni funksionin USB.

3 Shtypni

të filloni riprodhimin.

Të ndryshoni modin e riprodhimit
Shtypni PLAY MODE me përsëritje.
• Riprodhim normal (zbrazët): riprodhon të
gjithë audio skedarët në pajisje USB.
• Riprodhim Dosjeje (“FLDR”)1):
Riprodhon të gjitha audio dosjet në
pajisje USB.
• Riprodhim i Përzier (“SHUF”)2)3):
përzien të gjithë audio skedarët në
pajisje USB.
1)
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Nuk mund të zgjidhni Riprodhim Dosjeje
dhe “
“ në kohën e njëjtë.
2) Nuk mund të zgjidhni Riprodhim të Përzier
dhe me Përsëritje në kohën e njëjtë.
3) Kur të shtypni sistemin, Riprodhimi i
Përzier i zgjidhur fshihet dhe modi i
riprodhimit kthehet në Riprodhim Normal.

Për të zgjidhur Riprodhim me Përsëritje
Shtypni REPEAT me përsëritje.
përsërit
gjitha
audio
•
: repeat
alltëaudio
files
on askedarë
USB
USB ose dosje.
devicenë
orpajisje
in a folder
•
: përsërit një audio skedar.
Shënime për pajisjen USB

• Koha e plotë e riprodhimit për një pajisje
USB nuk shfaqet.
• Këto nuk shfaqen si duhet:
– koha që ka kaluar në riprodhim e një
skedari MP3 i koduar me përdorim të
VBR (variable bit rate).
– emra dosjesh dhe skedarësh që nuk
përputhen me formatet ISO9660 Nivel 1,
Nivel 2 ose Joliet.
• ID3 informata shënuese për skedarët MP3
shfaqen kur përdoren shënuesit ID3 version 1
dhe version 2 (ID3 version 2 shfaqje e
informatave shënuese ka përparësi kur
shënuesit ID3 version 1 dhe version 2 përdoren
për një skedar MP3).

Riprodhim nga USB

• Radhitja e riprodhimit për sistemin mund të
ndryshojë nga radhitja e riprodhimit të
riprodhuesit digjital të muzikës të lidhur.
• Sigurohuni që keni shkyçur sistemin para se
të hiqni pajisjen USB. Hiqja e pajisjes USB
derisa sistemi është i kyçur mund të prish të
dhënat në pajisjen USB.
• Përshtatshmëria me tërë softuerin e
kodimit/shkrimit nuk mund të garantohet.
Nëse audio skedarët në pajisjen USB janë
koduar fillimisht me softuer të jo
përshtatshëm, ato skedarë mund të
prodhojnë zhurmë ose zë të ndërprerë ose
mund të mos riprodhohen aspak.
• Ky sistem mund të njohë deri më
– 256 dosje në një pajisje USB.
– 65,536 audio skedarë në një pajisje USB.
– 256 audio skedarë në një dosje.

Shënime

Për të përdorë sistemin si karrikues
baterie
Mund të përdorni sistemin si karrikues
baterie për pajisje USB që kanë
funksion ri-karrikimi kur sistemi është
kyçur.
Shtypni FUNKSION +/– me përsëritje
për zgjidhje të funksionit USB.
Karrikimi fillon kur pajisja USB të
lidhet me portin . Statusi i karrikimit
shfaqet në panelin e ekranit të pajisjes
USB. Për më tepër detaje, shihni
udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj
USB.

Për të parë informata në panelin e
ekranit
Shtypni DISPLAY me përsëritje
derisa sistemi është i kyçur.
Mund të shihni informatat si në vijim:
• Koha që ka kaluar në riprodhim, emri
i dosjes dhe emri i skedarit.
• Titulli, artisti dhe informata për
albumin.
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Blututh

Për teknologjinë pa tel
Blututh
Teknologjia pa tel Blututh është
teknologji pa tel me shtrirje të shkurtër
që mundëson komunikim të të dhënave
pa tel mes pajisjeve digjitale.
Teknologjia pa tel Blututh vepron në
shtrirje prej afro 10 metrash (33 hapa).

Versioni, profilet dhe kodekset e
mbështetura Blututh
Versioni i mbështetur Blututh:
• Bluetooth Standard version 3.0
Profilet e mbështetura Blututh:
• A2DP (Profil i përparuar për audio
distribuim)
• AVRCP 1.3 (Profil telekomande
audio video)
Kodekset e mbështetura Blututh:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
• aptX (aptX Codec)

Për indikatorin BLUTUTH
Indikatori BLUTUTH ndizet ose
ndriçon me dritë të kaltër për të treguar
statusin Blututh-it.
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Status i sistemit

Status i indikatorit

Blututh stendbaj

Ndriçon ngadalë

Blututh çiftim

Ndriçon shpejt

Blututh lidhja është
krijuar

Ndizet

Rregullimi i audio
kodekseve të Blututh-it
Mund të merrni të dhëna në format kodeksi
AAC ose aptX nga pajisje Blututh.

1 Shtypni BLUETOOTH në njësi për
të zgjidhur funksionin Blututh.
“BT AUDIO” shfaqet në panelin e
ekranit.

2 Shtypni OPTIONS.
3 Shtypni / më përsëritje që të
zgjidhni “BT AAC” ose “BT
APTX”, pastaj shtypni
.

4 Shtypni

/ me përsëritje për
që të zgjidhni “ON” ose
“OFF”, pastaj shtypni
.
• ON: Mundëson pranim në format
kodeksi AAC ose aptX nëse “BT
AAC” ose “BT APTX” zgjidhet
përkatësisht në hapin 3.
• OFF: Pranim në format kodeksi
SBC.
Për të dalë nga menyja e opsioneve,
shtypni OPTIONS.

Shënime
• Mund të dëgjoni zë me kualitet të lart nëse
zgjidhet AAC ose aptX. Nëse nuk mund të
dëgjoni AAC ose aptX zë nga pajisja juaj,
zgjidhni “OFF”.
• Nëse e ndërroni këtë rregullim derisa
sistemi është lidhur me pajisje Blututh,
pajisja Blututh do të çlidhet. Për t’u lidhur
me pajisjen Blututh, përsëri bëni lidhjen
Blututh.
• Nëse zëri ndërpritet në format kodeksi
AAC, zgjidhni “OFF” për të anuluar
rregullimin. Në këtë rast, sistemi pranon
kodeks SBC.

• Varësisht nga smartfoni juaj, mund të
përdorni funksionin NFC pa instaluar
aplikacionin. Në këtë rast, funksionet dhe
specifikimet mund të ndryshojnë. Për më
tepër detaje, shihni udhëzimet për
përdorim të smartfonit tuaj

Lidhja e smartfonit me
një prekje (NFC)
Çka është “NFC”?
NFC (Komunikim në Fushë të Afërt)
është teknologji që mundëson
komunikim pa tel me shtrirje të shkurtër
mes pajisjeve të ndryshme, si celularë
dhe IC shenja. Duke falënderuar
funksionin NFC, komunikimi i të
dhënave mund të bëhet lehtë veç me
prekje pikën e caktuar të prekjes në
pajisjet që mundësojnë NFC.

Smartfonët me funksion të
brendshëm NFC (OS: Android 2.3.3
ose më vonë, përveç Android 3.x)

2 Nisni aplikacionin “NFC Easy
Connect” në smartfonin tuaj.
Sigurohuni që shfaqet ekrani i
aplikacionit.

3

Prekeni smartfonin me
shenjën N në sistem derisa
smartfoni të dridhet.

Blututh

Kur prekni sistemin me smartfon që
mundëson NFC, sistemi automatikisht:
– kyçet në funksion Blututh.
– kompleton çiftimin.
– kompleton lidhjen Blututh.

Smartfonë të përshtatshëm

1 Shkarkoni dhe instaloni

aplikacionin “NFC Easy Connect”
Shkarkoni aplikacionin Android pa
pagesë nga Google Play me kërkim
“NFC Easy Connect” ose qasuni me të
duke përdorë kodin me dy dimensione
më poshtë. Mund të jetë e nevojshme
pagesë për komunikim të të dhënave.
Kod me dy dimensione* për qasje
direkt
* Përdorni aplikacion për lexim të kodeve me
dy dimensione.

Shënime
• Aplikacioni mund të mos jetë në
disponim në disa shtete/rajone.

Kompletoni lidhjen duke ndjekur
udhëzimet e dhëna në smartfon.
Kur do të kryhet lidhja Blututh,
indikatori BLUETOOTH ndalet së
ndriçuari dhe mbetet i ndezur. Emri
i pajisjes Blututh shfaqet në panelin
e ekranit.
Mund të ndryshoni burimin e zërit
nga smartfoni në një pajisje tjetër
Blututh që është e përshtatshme me
NFC.
Për më tepër detaje, shihni udhëzimet
për përdorim të pajisjes tuaj Blututh.
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Këshillë
Nëse çiftimi dhe lidhja Blututh nuk
funksionojnë, bëni këtë:
– Nisni prej fillimi “NFC Easy Connect” dhe
ngadalë lëvizni smartfonin mbi shenjën N.
– Hiqni kutinë nga smartfoni nëse përdorni kuti
që blihet në shitore.

2

“BT AUDIO” shfaqet në panelin e
ekranit.
Shënim
Nëse sistemi është lidhur me pajisje
Blututh, shtypni BLUETOOTH të çlidhni
pajisjen Blututh.

Për të lëshuar muzikë nga smartfoni
Nisni riprodhim nga një burim audio në
smartfon. Për më tepër detaje, shihni
udhëzimet për përdorim të smartfonit
tuaj.

3

Dëgjoni muzikë pa
tel në pajisje Blututh
Mund të dëgjoni muzikën nga
pajisja juaj Blututh me lidhje pa tel.
Kontrolloni informatat në ueb faqen
për pajisje të përshtatshme Blututh
(faqe 25).

Çiftim i këtij sistemit me
pajisje Blututh
Çiftimi është operacion ku pajisjet
Blututh regjistrohen njëra me tjetrën prej
më parë. Kur të kryhet operacioni i
çiftimit, nuk ka nevojë të kryhet përsëri.
Nëse pajisja juaj është smartfon që
përshtatet me NFC, procedura e çiftimit
manual nuk është e nevojshme.

1 Vendosni pajisjen Blututh në
afërsi prej 1 metri (3 hapa) nga
sistemi.
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Mbani të shtypur BLUETOOTH
në njësi për dy ose më tepër
sekonda.
“PAIRING” ndriçon në panelin e
ekranit.

Për të çlidhur smartfonin
Prekeni përsëri smartfonin me shenjën
N në sistem.

Shtypni BLUETOOTH në njësi
që të zgjidhni funksionin Blututh.

4

Bëni procedurën e çiftimit në
pajisjen Blututh.
Për më tepër detaje, shihni udhëzimet
për përdorim të pajisjes tuaj Blututh.

5

Zgjidhni “SONY:GTK-X1BT” në
ekranin e pajisjes Blututh.
Nëse në pajisjen Blututh kërkohet
fjalëkalim, vëni “0000”.

6 Bëni lidhjen Bluetooth në
pajisjen Blututh.
Kur mbaron çiftimi dhe është kryer
lidhja Bluetooth, emri i pajisjes
Blututh shfaqet në panelin e ekranit.
Varësisht nga pajisja Blututh , lidha
mund të nis automatikisht pasi të
mbarojë çiftimi.
Mund të kontrolloni adresën e
pajisjes Blututh duke shtypur me
përsëritje DISPLAY.
Shënime
• Mund të çiftoni deri më 9 pajisje Blututh.
Nëse çiftohet pajisja e 10-të Blututh, pajisja
me çiftim më të vjetër do të fshihet.
• “Passkey” (fjalëkalimi) mund të quhet
“Passcode”, “PIN code”, “PIN number”
ose “Password”, etj., varësisht nga pajisja.
• Statusi stendbaj i çiftimit të sistemit
anulohet pas afro 5 minutash. Nëse çiftimi
nuk është i suksesshëm, përsëritni nga
hapi 1.

• Nëse doni çiftim me pajisje tjetër
Blututh ,përsëritni hapat 1 deri 6.

Për të anuluar operacionin e çiftimit
Mbajeni të shtypur BLUETOOTH në
njësi për 2 ose më tepër sekonda derisa
“BT AUDIO” të shfaqet në panelin e
ekranit.

Lëshimi i muzikës nga
një pajisje Blututh

1 Shtypni BLUETOOTH në njësi që
të zgjidhni funksionin Blututh.
“BT AUDIO” shfaqet në panelin e
ekranit.

2 Kryeni lidhjen me pajisjen
Blututh.
Pajisja Blututh që është lidhur e fundit
do të lidhet automatikisht. Kryeni
lidhjen Blututh nga pajisja Blututh
nëse pajisja nuk është e lidhur. Kur të
bëhet lidhja, emri i pajisjes Blututh do
të shfaqet në panelin e ekranit.

3 Shtypni N për fillim të
riprodhimit.
Varësisht nga pajisja Blututh,
– mund të duhet të shtypni N dy
herë.
– mund të duhet të të nisni
riprodhimin nga një burim audio
në pajisjen Blututh.

• Kur sistemi nuk është i lidhur me asnjë
pajisje Blututh, sistemi do të lidhet
automatikisht me pajisjen e fundit Blututh
me të cilën është lidhur kur të shtypni N.
• Nëse mundoheni të lidhni edhe një pajisje
Blututh me sistemin, pajisja Blututh që është
lidhur në momentin, do të çlidhet.

Për të çlidhur pajisje Blututh
Shtypni BLUETOOTH në njësi.
“BT AUDIO” shfaqet në panelin e
ekranit.
Varësisht nga pajisja Blututh, lidhja
Blututh mund të anulohet automatikisht
kur të ndalni riprodhimin.

Fshirja e të gjitha informatave
për regjistrim të çiftimit

Blututh

Mund të punoni me një pajisje Blututh
me lidhje të sistemit dhe pajisjes
Blututh me përdorim të AVRCP.
Kontrolloni gjërat në vijim para se
të lëshoni muzikë:
– Që është kyçur funksioni Blututh i
pajisjes Blututh.
– Që ka mbaruar çiftimi.

Shënime

Përdorni butonat në njësi për të kryer
këtë operacion.

1 Shtypni BLUETOOTH për të
zgjidhur funksionin Blututh.
“BT AUDIO” shfaqet në panelin e
ekranit.
Nëse sistemi është lidhur me pajisje
Blututh, emri i pajisjes Blututh shfaqet në
panelin e ekranit. Shtypni
BLUETOOTH për të çlidhur pajisjen
Blututh.

2 Derisa mbani të shtypur x,
shtypni LED SPEAKER për rreth
3 sekonda.
“BT HIST” dhe “CLEAR” shfaqen
në panelin e ekranit dhe të gjitha
informatat e çiftimit fshihen.
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Shënime

Rregullimi i modit
stendbaj të Blututh-it
Modi stendbaj i Blututh s-it i mundëson
sistemit të kyçet automatikisht kur të
kryeni lidhjen Blututh nga një pajisje
Blututh.

1 Shtypni OPTIONS.
2 Shtypni / me përsëritje që
të zgjidhni “BT STBY”, pastaj.
shtypni .

3 Shtypni

/ me përsëritje që
të zgjidhni “ON” ose “OFF”.

4 Shtypni ?/1 për shkyçje të
sistemit.
Kur modi stendbaj i Blututh s-it është
kyçur, sistemi pret lidhje Blututh edhe
kur sistemi është shkyçur. Kur kryhet
lidhja Blututh , sistemi kyçet
automatikisht.
Shënim
Sistemi nuk mund të hyjë në modin stendbaj
të Blututh-it nëse janë fshirë informatat për
regjistrim të çiftimit.

Rregullimi i sinjalit
Blututh
Mund të lidheni me sistemin nga një
pajisje e çiftuar Blututh në të gjitha
funksionet kur sinjali Blututh është
kyçur. Sinjali Blututh është i kyçur prej
fillimi. Përdorni butonat në njësi për të
kryer këtë operacion.
Derisa mbani të shtypur x,
shtypni BLUETOOTH për afro 3
sekonda.
“BT ON” ose “BT OFF” shfaqet në
panelin e ekranit.
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• Nuk mund të kryeni funksionet në vijim kur
sinjali Blututh është shkyçur:
– Çiftim me pajisje Blututh
– Fshirje e informatave të çiftimit
– Përdorim i “SongPal” me anë të Blututh-it
• Kur sinjali Blututh është shkyçur, ky sistem
nuk mund të gjendet dhe lidhja nuk mund të
kryhet nga pajisja Blututh.
• Nëse e prekni sistemin me smartfon që
përshtatet me NFC ose e kyçni modin
stendbaj të Blututh-it, sinjali Blututh do të
kyçet automatikisht.

Përdorim i “SongPal”
nëpërmjet Blututh-it
Për aplikacionin
Aplikacion i dedikuar për këtë model
është në disponim në Google Play dhe në
Shitoren e Aplikacioneve. Kërkoni
“SongPal” dhe shkarkoni aplikacionin pa
pagesë që të mësoni më tepër për veçoritë
e volitshme.
Teknologjia Blututh funksionon me
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
taç (gjenerata e 5-të), iPod taç
(gjenerata e 4-të).

Rregullues

Dëgjim i radios
1 Shtypni FUNCTION +/– me
përsëritje që të zgjidhni FM shirit.

2 Për kërkim automatik:

Për kërkim manual:
Shtypni TUNING MODE me përsëritje
derisa “AUTO” dhe “PRESET” të
zhduken nga paneli i ekranit. Pastaj,
shtypni +/– me përsëritje të kepni
stacionin që doni.

Mund të ruani deri më 20 FM
stacione si stacionet tuaja të
preferuara.

1 Kapni stacionin që doni.
2 Shtypni TUNER MEMORY.
Numri i para-zgjedhur

3 Shtypni +/– me përsëritje që të
zgjidhni numrin e para-zgjedhur
që doni , pastaj shtypni .
“COMPLETE” shfaqet në panelin e
ekranit. Stacioni është ruajtur.

Për të kapur stacion të parazgjedhur

Rregullues

shtypni me përsëritje TUNING MODE
derisa “AUTO” të ndizet në panelin e
ekranit. Pastaj shtypni +/–. Kërkimi
ndalet automatikisht kur të kap një
stacion. “TUNED” dhe “ST” (vetëm
për programet FM stereo) ndizen në
panelin e ekranit.
Nëse “TUNED” nuk ndizet dhe
kërkimi nuk ndalon, shtypni x të
ndalni kërkimin. Pastaj bëni kërkim
manual (më poshtë).

Para-zgjedhja e radio stacioneve

Shtypni TUNING MODE me përsëritje
derisa “PRESET” të ndizet në panelin e
ekranit. Pastaj, shtypni +/– me përsëritje.

Shënim
Kur kapni FM stacion që jep RDS shërbime,
informata si emri i shërbimit ose emri i
stacionit jepen nga transmetimi. Mund të
kontrolloni RDS informatat duke shtypur
DISPLAY me përsëritje.

Këshillë
Për të zvogëluar zhurmën statike në stacion të
dobët FM, shtypni FM MODE me përsëritje
derisa “MONO” të ndizet në panelin e ekranit.
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Rregullim i zërit

Rregullim i zërit
Që të

Bëni këtë

Përforconi
basin dhe të
krijoni zë më
të fuqishëm

Shtypni
BASS BAZUCA.

Të zgjidhni
efekt zëri të
rregulluar
prej më parë

Shtypni EQ me përsëritje.
Që të anuloni efektin e
zërit të rregulluar prej më
parë, shtypni EQ me
përsëritje që të zgjidhni
“FLAT”.

Krijim i një atmosfere
zbavitjeje
(DJ EFFECT)
Përdorni butonat në njësi për të kryer
këtë operacion.

1 Shtypni FLANGER, ISOLATOR,
PHASER ose PAN.
Butoni i zgjedhur ndriçon dhe efekti
është aktivizuar.
• FLANGER: Krijoni efekt të thellë
flanxhe që është e ngjashme me
hungërimën e aeroplanit.
• ISOLATOR: Izoloni shtrirje të
caktuar të frekuencës me rregullim
të shtrirjeve tjera të frekuencave.
Për shembull, kur doni të
përqendroheni tek vokalet.
• PHASER: Krijoni sërë kulmesh
dhe kalimesh, si efekti fshirjeje.
• PAN: Krijoni ndjenjë që zëri lëviz
rreth altoparlantëve mes kanalit
majtas dhe djathtas.

2 Ktheni DJ CONTROL +/– që të
rregulloni nivelin e efektit.
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Për të shkyçur efektin
Shtyni butonin e efektit të zgjedhur
përsëri.
Shënime
• DJ EFFECT-i shkyçet automatikisht kur
shkyçni sistemin ose ndërroni funksionin
ose shtrirjen e rregulluesit.
• Nuk mund të përdorni VOLUME/DJ
CONTROL +/– që të rregulloni nivelin e
zërit kur DJ EFFECT është aktivizuar.
Shtypni VOLUME +/– në telekomandë të
rregulloni nivelin e zërit.

Rregullim
i
vertikal të zërit

efektit

Mund të rregulloni që efekti i zërit të
ndërrohet automatikisht sipas stilit të
instalimit të sistemit.
Kur instalohet horizontalisht, sistemi
nxjerr stereo efekt zëri.
Kur instalohet vertikalisht, altoparlanti
lart i rrit frekuencat me shtrirje të
mesme, kurse altoparlanti poshtë i rrit
frekuencat me shtrirje të ulët.

1 Shtypni OPTIONS.
2 Shtypni / me përsëritje që të
zgjidhni “VERTICAL SOUND”,
pastaj shtypni .

3 Shtypni

/ me përsëritje që të
zgjidhni “AUTO” or “OFF”,
pastaj shtypni .
Që të dilni nga menyja e
opsioneve, shtypni OPTIONS.

Operacione tjera

Përdorimi i funksionit
Party chain
Mund të lidhni më tepër audio sisteme
në një zinxhir për të krijuar ambient më
interesant zbavitjeje dhe të krijoni dalje
më të lart të zërit.
Aktivizoni një sistem në zinxhir të jetë
“Nikoqir i Zbavitjes” dhe të ndajë
muzikën. Sistemet tjera do të jenë
“Mysafir në Zbavitje” dhe do të lëshojnë
muzikë njëjtë si “Nikoqiri i Zbavitjes”.

Kur bëni lidhjen

• Cilido sistem mund të jetë nikoqir në
këtë lidhje.
• Mund të zgjidhni nikoqir të ri kur
funksioni Zinxhir Zbavitjeje
aktivizohet. Për më tepër detaje, shihni
“Zgjidhja e Nikoqirit të ri” (faqe 22).
• Në këtë lidhje, sistemi i fundit duhet
të lidhet me sistemin e parë.

Nëse njëri prej sistemeve nuk
ka funksionin Zinxhir Zbavitjeje
Sistemi i parë

Rregullimi i Zinxhirit të Zbavitjes

Nëse të gjithë sistemet kanë
funksionin Zinxhir Zbavitjeje
Sistemi i parë

Sistemi i dytë

Vazhdoni lidhjen deri në
sistemin e fundit
Sistemi i fundit

Sistemi i dytë

Kur bëni lidhjen

Vazhdoni lidhjen deri në
sistemin e fundit
Sistemi i fundit

Rregullim i zërit / Operacione tjera

Mund të rregulloni një Zinxhir
Zbavitjeje duke i lidhur të gjitha
sistemet me përdorim të audio
kordonëve (nuk janë dhënë).
Para se të lidhni kordonët, sigurohuni
që keni hequr kordonin elektrik.

• Nuk mund të lidhni sistemin që nuk ka
funksionin Zinxhir Zbavitjeje në
sistemin e fundit. Sigurohuni që keni
zgjedhur funksionin që përshtatet me
kyçësit “AUDIO IN” në sistemin e
fundit.
• Duhet të zgjidhni sistemin e parë si
nikoqir që të gjithë sistemet të lëshojnë
muzikën e njëjtë kur të aktivizohet
funksioni Zinxhir Zbavitjeje.
• Në këtë lidhje, sistemi i fundit nuk
lidhet me sistemin e parë.
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Përdorim i Zinxhirit të Zbavitjes
Bëni procedurën në vijim që të aktivizoni
funksionin Zinxhir Zbavitjeje.

1 Kyçni kordonin elektrik dhe
kyçni të gjithë sistemet.

2 Rregulloni nivelin e zërit
në secilin sistem.

3 Aktivizoni funksionin Zinxhir
Zbavitjeje në sistemin që doni
të jetë Nikoqiri i Zbavitjes.
Shtypni FUNCTION +/– me përsëritje
që të zgjidhni funksionin (përveç
AUDIO IN) që doni, pastaj nisni
riprodhimin.
Shtypni PARTY CHAIN në njësi.
“PARTY” dhe “CHAIN” shfaqen në
panelin e ekranit dy herë. Të gjithë
sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë si
Nikoqiri i Zbavitjes.
Shënime
• Varësisht nga njësia e tërë e sistemeve që
keni lidhur, Mysafir në Zbavitje mund të
lëshojë muzikë me pak vonesë.
• Ndërrimi i nivelit dhe efektit të zërit në
Mysafirin në zbavitje nuk do të ndikojë në
daljen tek Nikoqiri i Zbavitjes.
• Mysafiri në Zbavitje vazhdon të lëshojë
burimin e muzikës si Nikoqir Zbavitjeje edhe
kur të ndërroni funksionin në Mysafir
Zbavitjeje.
• Sistemi që nuk është pajisur me funksionin
Zinxhir Zbavitjeje nuk mund të bëhet
Nikoqir Zbavitjeje.
• Për më tepër detaje për operacionet e
sistemeve tjera, shihni udhëzimet për
përdorim të sistemit.

Për të zgjedhur Nikoqir të Ri Zbavitjeje
Kur bëni lidhjen
, mund të zgjidhni
sistem tjetër si Nikoqir të Ri Zbavitjeje.
Përsëritni hapin 3 të “Përdorimi i Zinxhirit
të Zbavitjes” në sistemin që doni të bëhet
Nikoqir i Ri Zbavitjeje.
Nikoqiri aktual i Zbavitjes automatikisht
do të bëhet Mysafir Zbavitjeje. Të gjithë
sistemet lëshojnë muzikën e njëjtë si
Nikoqiri i Ri i Zbavitjes.
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Shënime
• Mund të zgjidhni vetëm edhe një sistem si
Nikoqiri i Ri i Zbavitjes pasi të gjithë
sistemet kanë mbaruar funksionin Zinxhir
Zbavitjeje.
• Përsëritni hapin më lart nëse sistemi i
zgjedhur nuk bëhet Nikoqir i Ri Zbavitjeje
pas disa sekondash.

Që të çaktivizoni Zinxhirin e Zbavitjes
Shtypni PARTY CHAIN në njësinë e
Nikoqirit të Zbavitjes.
Shënim
Përsëritni hapin më lart nëse sistemi nuk
çaktivizon Zinxhirin e Zbavitjes pas disa
sekondash.

Rregullimi i modit të zërit
në Zinxhirin e Zbavitjes
Mund të rregulloni modin e zërit kur
funksioni Zinxhir Zbavitjeje është
aktivizuar.
Për efekt më të mirë të zërit në atmosferë
zbavitjeje, rregulloni sistemet në anën e
majtë të dhomës të nxjerrin zë vetëm në
kanalin e majtë dhe sistemet në të
djathtë, zë vetëm në kanalin e djathtë.

1 Shtypni OPTIONS.
2 Shtypni / me përsëritje që
të zgjidhni “P.CHAIN MODE”,
pastaj shtypni
.

3 Shtypni

/ më përsëritje që të
zgjidhni “STEREO”, “RIGHT CH”
ose “LEFT CH”, pastaj shtyp .
• STEREO: Dalje e stereo zërit.
• RIGHT CH: Dalje e zërit monaural
në kanalin e djathtë.
• LEFT CH: Dalje e zërit monaural
në kanalin e majtë.
Për të dalë nga menyja e opsioneve,
shtypni OPTIONS.

Kohëmatës Riprodhimi

Rregullim i ndriçimit
të dritës

Mund të zgjoheni me rregulluesin ose
pajisje USB në kohë të dhënë më parë.
Sigurohuni që keni rregulluar orën.

Mund të rregulloni ndriçimin e dritës
nga një sërë motivesh të ndriçimit.
Ndriçimi i dritës do të krijojë efekt
ndriçimi bazuar në burimin e muzikës.

1 Përgatitni burimin e zërit, pastaj

Shtypni LED SPEAKER me
përsëritje.

2 Shtypni TIMER MENU.
3 Shtypni / me përsëritje që të

Çdo herë që shtypni butonin, motivi
ndërron.

Për të shkyçur ndriçimin e
dritës
Shtypni LED SPEAKER me përsëritje që
të zgjidhni “LED OFF”.
Shënim
Nëse ndriçimi i dritës bën shumë shkëlqim,
lëshoni dritat e dhomës ose shkyçni
ndriçimin e dritës.

shtypni VOLUME +/– për të
rregulluar nivelin e zërit.

zgjidhni “PLAY SET”, pastaj
shtypni
.

4 Vëni kohën kur të nisë riprodhimi.
5

/ me përsëritje që të
zgjidhni burimin e zërit që doni,
pastaj shtypni .

Kohëmatësi i Gjumit
Mund t’ ju zë gjumi derisa dëgjoni
muzikë. Sistemi shkyçet pas kohës së
dhënë prej më parë.
Shtypni SLEEP me përsëritje.
Për të anuluar Kohëmatësin, shtypni me
përsëritje SLEEP që të zgjidhni “OFF”.
Këshillë
Të shihni sa kohë ka mbetur para se të fiket
sistemi, shtypni SLEEP.

7 Shtypni

të shkyçni sistemin.

Për të kontrolluar ndreqjen e orës ose
për aktivizim të kohëmatësit përsëri

Operacione tjera

6 Shtypni

Përdorim i kohëmatësve
Sistemi ofron dy funksione të
kohëmatësit. Nëse përdorni të dy
kohëmatësit, Kohëmatësi i Gjumit ka
përparësi.

Shtypni / me përsëritje që të
ndreqni orën/minutat, pastaj shtypni
Përdorni procedurën e njëjtë
si në hapin 4 për të dhënë
kohën e mbarimit të riprodhimit.

1 Shtypni TIMER MENU.
2
3

“TIMERSEL” ndriçon në panelin e
ekranit.
Shtypni
.
Shtypni . / me përsëritje për
të zgjedhur “PLAY SEL”, pastaj
.
shtypni
.

Për të anuluar kohëmatësin
Përsëritni procedurën e njëjtë si më lart
dhe zgjidhni “OFF” në hapin 3, pastaj
.
shtypni .
Shënime
• Sistemi kyçet para kohës së dhënë. Nëse
sistemi është kyçur në kohën e dhënë ose nëse
“STANDBY” ndriçon në panelin e ekranit,
Kohëmatësi i Riprodhimit nuk do të riprodhojë.
• Mos e përdorni sistemin prej kohës kur ai kyçet
derisa të nisë riprodhimi.
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Përdorim i pajisjeve
opsionale
1 Shtypni VOLUME – me
përsëritje derisa “VOL MIN” të
shfaqet në panelin e ekranit.

2 Lidhni pajisje opsionale
(faqe 10).

3 Shtypni FUNCTION +/– me
përsëritje që të zgjidhni
funksionin AUDIO IN.

4 Lëshoni pajisjen e lidhur.
5 Shtypni VOLUME + me
përsëritje që të rregulloni
nivelin e zërit.
Shënim
Sistemi mund të hyjë në mod stendbaj
automatikisht nëse niveli i zërit i pajisjes së
lidhur është tepër i ulët. Rregulloni nivelin e
zërit të pajisjes. Që të shkyçni funksionin e
modit automatik stendbaj, shihni “Rregullim i
funksionit automatik stendbaj” (faqe 24).

Çaktivizimi i butonave në
njësi
(Child Lock)
Mund të çaktivizoni butonat në njësi
(përveç
) që të shmangni
keqpërdorim, si dinakëri fëmijësh.
Mbani të shtypur x në njësi për
mbi 5 sekonda.
“CHILD” dhe “LOCK ON” shfaqen në
panelin e ekranit.
Mund të përdorni sistemin vetëm me
përdorim të butonave në telekomandë.
Për anulim, mbani të shtypur  në njësi
për më se 5 sekonda derisa “CHILD”
dhe “LOCK OFF” shfaqen në panelin e
ekranit.
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Shënim
Funksioni Child Lock do të anulohet kur të
hiqni kordonin elektrik.

Rregullim i funksionit
automatik stendbaj
Ky sistem është i pajisur me funksion
automatik stendbaj. Me këtë funksion,
sistemi automatikisht hyn në mod
stendbaj kur për afro 15 minuta nuk ka
përdorim ose dalje të audio sinjalit.
Fillimisht, funksioni automatik
stendbaj është i kyçur.

1 Shtypni OPTIONS.
2 Shtypni / me përsëritje që të
zgjidhni “AutoSTBY”, pastaj
shtypni .

3 Shtypni

/
me përsëritje
që të zgjidhni to “ON” ose
“OFF”.
Për të dalë nga menyja e opsioneve,
shtypni OPTIONS.

Shënime
• Mesazhi “AutoSTBY” ndriçon në ekran
rreth 2 minuta para se të hyjë në modin
stendbaj.
• Funksioni automatik stendbaj nuk
funksionon gjatë funksionimit të rregulluesit.
• Sistemi mund mos të hyjë
automatikisht në modin stendbaj në
rastet në vijim:
– kur zbulohet audio sinjal.
– gjatë riprodhimit të audio skedarëve.
– kur është në proces Kohëmatësi i
Riprodhimit ose Kohëmatësi i Gjumit.

Informacione shtesë

Përgjithshëm
Sistemi ka hyrë në mod stendbaj.

Ueb faqe për pajisje
të përshtatshme
Kontrolloni ueb faqet më poshtë për
informacionet më të fundit për pajisjet
USB të përshtatshme dhe pajisjet
Blututh të përshtatshme.
Për blerës në Amerikën Latine:
<http://esupport.sony.com/LA>
Për blerës në Shtetet e Bashkuara:
<http://esupport.sony.com/>
Për blerës në Evropë dhe Rusi:
<http://support.sony-europe.com/>
Për blerës në shtete/rajone tjera:
<http://www.sony-asia.com/support>

Mënjanim i problemeve

Nëse “PROTECT” dhe “EXX” (X
është numër) shfaqen në panelin
e ekranit
Menjëherë shkyçeni kordonin elektrik.
• Kontrolloni nëse diçka i bllokon
vrimat e ventilimit të njësisë.
• Hiqni pajisjen e lidhur USB.
Sigurohuni që nuk ka problem me
pajisjen USB.
Pasi të kontrolloni këto më lart dhe
ndreqjes së problemeve, kyçni
kordonin elektrik dhe kyçni sistemin.
Nëse problemi vazhdon,
konsultohuni me shpërndarësin më të
afërt të Sony-it.

Rregullimi i orës ose kohëmatësit
është anuluar.

• Kordoni elektrik është shkyçur ose
ka pasur ndalim rryme. Rregulloni
përsëri orën (faqe 11) dhe
kohëmatësin (faqe 23).
Nuk ka zë.

• Rregulloni nivelin e zërit.
• Kontrolloni lidhjen e pajisjes
opsionale, nëse keni (faqe 10).
• Kyçni pajisjen e lidhur.
Ka zë ose zhurmë të lartë.

• Lëvizni sistemin larg burimeve të
zhurmës.
• Lidhni sistemin në prizë tjetër muri.
• Instaloni filtër zhurme (blihet në
shitore) tek kordoni elektrik
• Shkyçni pajisjet elektrike përreth.
Kohëmatësi nuk funksionon.

• Kontrolloni rregullimet e
kohëmatësit dhe rregulloni kohën
saktësisht (faqe 23).
• Anuloni funksionin Kohëmatës Gjumi
(faqe 23).
Telekomanda nuk funksionon.

• Hiqni pengesat mes
telekomandës dhe njësisë.
• Lëvizni telekomandën më afër njësisë.
• Drejtoni telekomandën kah senzori i
njësisë.
• Zëvendësoni bateritë (R6/madhësi
AA).
• Lëvizni njësinë më larg
dritës fluoreshente.

Informacione shtesë

Nëse hasni në problem me sistemin tuaj,
gjejeni në listën për mënjanim të
problemeve më poshtë dhe merrni
aksionin përmirësues.
Nëse problemi vazhdon, konsultohuni
me shpërndarësin më të afërt të Sonyit.
Mbani mend që nëse personeli shërbyes
ndërron ndonjë pjesë gjatë riparimit,
këto pjesë mund të mbahen.

• Kjo nuk është gabim. Sistemi
automatikisht hyn në mod stendbaj
pas rreth 15 minuta pa përdorim ose
dalje audio sinjali. (faqe 24).

25 SQ

“CHILD” dhe “LOCK” shfaqen kur
të shtypni cilëndo buton në njësi.

• Shkyçni funksionin Child Lock
(faqe 24).

USB pajisje
Nuk ka zë.

• Pajisja USB nuk është lidhur siç duhet,
Shkyçni sistemin dhe lidhni prej fillimi
pajisjen USB, pastaj kyçni sistemin.
Ka zhurmë, kërcim ose zë i penguar.

• Përdorni pajisje USB që nuk ka
mbështetje. Kontrolloni informatat në
ueb faqe për pajisje USB të
përshtatshme (faqe 25).
• Shkyçni sistemin dhe lidhni prej
fillimi pajisjen USB, pastaj kyçni
sistemin.
• Vetë skedari i muzikës përmban
zhurmë ose zëri është i penguar.
Mund të ketë hyrë zhurmë gjatë
krijimit të skedarëve të muzikës për
shkak të kushteve të kompjuterit.
Përsëri krijoni skedarin e muzikës.
• Bitrejti i përdorur kur është koduar
është i ulët. Dërgoni audio skedarë me
bitrejt më të lartë në pajisjen USB.
“READING” shfaqet për kohë më të
gjatë ose kalon shumë kohë derisa të
nisë riprodhimi.

• Procesi i leximit mund të zgjat shumë
në rastet në vijim:
– Ka shumë dosje ose skedarë në
pajisjen USB.
– Struktura e skedarit është shumë e
ndërlikuar.
– Kapaciteti i memories është i tepërt.
– Memoria e brendshme është e
fragmentuar.
Shfaqet “OVER CURRENT”.

• Është konstatuar problem me nivelin e
rrymës elektrike nga
porti. Shkyçni
sistemin dhe hiqni pajisjen USB nga
porti. Sigurohuni që nuk ka problem me
pajisjen USB. Nëse kjo vazhdon,
kontaktoni me shpërndarësin më të afërt
të Sony-it.
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Ekran i pasaktë.

• Të dhënat e vëna në pajisjen USB mund
të jenë dëmtuar, dërgoni përsëri të dhënat
në pajisjen USB.
• Kodet e karaktereve që mund të shfaqen
nga ky sistem janë vetëm numra dhe
alfabet. Karakteret që nuk mund të
shfaqen duken si “_”.
Pajisja USB nuk njihet.

• Shkyçni sistemin dhe lidhni prej fillimi
pajisjen USB, pastaj kyçni sistemin.
• Kontrolloni informatat në ueb faqe për
pajisje të përshtatshme USB
(faqe 25).
• Pajisja USB nuk punon si duhet. Shihni
udhëzimet për përdorim të pajisjes tuaj
USB për atë se si të merreni me këtë
problem.
Riprodhimi nuk nis.

• Shkyçni sistemin dhe lidhni prej fillimi
pajisjen USB, pastaj kyçni sistemin.
• Kontrolloni informatat në ueb faqe për
pajisje USB të përshtatshme
(faqe 25).
Riprodhimi nuk nis nga skedari i parë.

• Vëni modin e riprodhimit në Mos Normal
(faqe 12).
Audio skedar nuk mund të riprodhohet.

• MP3 skedarë në MP3 PRO format nuk
mund të riprodhohen.
• Disa AAC skedarë mund të mos
riprodhohen si duhet.
• Një AAC skedar që ka video nuk mund
të riprodhohet.
• WMA skedarë në Windows Media Audio
Lossless dhe Professional format nuk
mund të riprodhohen.
• Pajisje USB të formatuara me sistemi
dosjesh ndryshe nga FAT16 ose FAT32 nuk
mbështeten..*
• Nëse përdorni pajisje USB të
particionuar, vetëm skedarë në
particionin e parë mund të riprodhohen.
• Sistemi mund të riprodhojë vetëm deri në
thellësi prej 8 dosjesh.
• Skedarë që janë të koduara ose mbrojtura
me fjalëkalim nuk mund të riprodhohen.

• Skedarë me DRM (Menaxhim Digjital i
të Drejtave) mbrojtje të autorit nuk mund
të riprodhohen nga ky sistem.
* Ky sistem mbështet FAT16 dhe FAT32, por
disa pajisje USB mund të mos mbështetin
këtë FAT. Për më tepër detaje, shihni
udhëzimet për përdorim të çdo pajisjeje USB
ose kontaktoni me prodhuesin.

• Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim
elektro-magnetik, si LAN pa tel,
pajisje tjetër Blututh ose mikrovalë në
afërsi, hiqni anësh.
Zëri i pajisjes tuaj Blututh nuk mund
të dëgjohet në këtë sistem.

Pajisje Blututh

• Së pari rritni nivelin e zërit në pajisjen
tuaj Blututh, pastaj rregulloni nivelin e
zërit me VOLUME +/–.

Nuk mund të kryhet çiftim.

Ka zë, zhurmë ose zë të penguar të
lart.

• Lëvizni pajisjen Blututh më afër
sistemit.
• Çiftimi mund të mos jetë në disponim
nëse ka pajisje tjera Blututh rreth
sistemit. Në këtë rast, shkyçni pajisjet
tjera Blututh.
• Sigurohuni që keni fjalëkalimin e saktë
në pajisjen Blututh.
Pajisja Blututh nuk mund të gjejë
njësinë ose “BT OFF” shfaqet në
ekran.

• Vëni sinjalin Blututh në “BT ON”
(faqe 18).
• Pajisja Blututh me të cilën doni të
lidheni nuk mbështet profilin A2DP
dhe nuk mund të lidhet me sistemin.
• Mundësoni funksionin Blututh të
pajisjes Blututh.
• Krijoni lidhje nga pajisja Blututh.
• Informatat për regjistrim të çiftimi
janë fshirë. Kryeni përsëri çiftimin.
• Fshini informatat e regjistrimit të
çiftimit në pajisje Blututh dhe kryeni
çiftimin përsëri.
Zëri kërcen ose ndryshon ose lidhja
humbet.

• Sistemi dhe pajisja Blututh janë larg
njëra tjetrës.
• Nëse ka pengesa mes sistemit dhe
pajisjes tuaj Blututh, hiqni ose ikni
pengesave.

Rregullues
Ka zë ose zhurmë shumë të lartë
ose stacionet nuk mund të
pranohen. (“TUNED” ose “ST”
ndriçon në panelin e ekranit.)

• Lidhni antenën si duhet.
• Ndërroni vendin e antenës dhe
orientimin e saj për pranim të mirë.
• Lidhni antenë të jashtme që
blihet në shitore.
• Shkyçni pajisjet elektrike
përreth.

Informacione shtesë

Lidhja nuk është e mundshme.

• Nëse ka pengesa mes sistemit dhe
pajisjes tuaj Blututh, hiqni ose ikni
pengesave.
• Nëse ka pajisje që prodhon rrezatim
elektro-magnetik, si LAN pa tel,
pajisje tjetër Blututh ose mikrovalë në
afërsi, hiqni anësh.
• Ulni nivelin e zërit të pajisjes së lidhur
Blututh.

Zinxhir i Zbavitjes
Funksioni Party Chain nuk mund të
aktivizohet.

• Kontrolloni lidhjen (faqe 21).
• Sigurohuni që audio kordonët janë
lidhur si duhet.
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“PARTY” dhe “CHAIN” ndriçojnë në
panelin e ekranit.

• AUDIO IN funksioni zgjidhet gjatë
funksionit Party Chain. Shtypni
FUNCTION +/– me përsëritje që të
zgjidhni funksion tjetër.
• Ri-filloni sistemin.
Funksioni Party Chain nuk punon si
duhet.

HOST
Sistemi bëhet Nikoqir Zbavitjeje kur
aktivizohet funksioni Party Chain.
NoDEVICE
Nuk është lidhur asnjë pajisje USB.

• Shkyçeni sistemin. Pastaj, kyçeni
sistemin dhe aktivizoni funksionin
Party Chain.

NO TRACK
Nuk është vënë skedar që mund të
riprodhohet në sistem.

Për ri-rregullim të sistemit

NOT SUPPORT
Është lidhur pajisje USB që nuk
mbështetet ose pajisja USB është lidhur
nëpërmjet USB nyjës.

Nëse sistemi akoma nuk funksionon
si duhet, ri-rregulloni sistemin në
rregullimet fillestare të fabrikës.
Përdorni butonat në njësi për këtë.

1 Shkyçni dhe kyçni kordonin
elektrik.

2 Shtypni
kyçje të sistemit.
3 Derisa mbani të shtypur , shtypni
FUNCTION për afro 3 sekonda.
“RESET” shfaqet në panelin e ekranit.
Të gjitha rregullimet e vëna nga
përdoruesi, si radio stacionet,
kohëmatësit dhe ora kthehen në
rregullimet fillestare të fabrikës.

Mesazhe
Një nga këto mesazhe mund të shfaqet
në panelin e ekranit gjatë përdorimit.
CHILD LOCK
Funksioni Mbyllje për Fëmijë është
mundësuar.
CONNECT
Sistemi lidhet me pajisjen e lidhur
të fundit gjatë funksionit Blututh.
ERROR
Pajisja USB nuk është njohur ose është
lidhur pajisje e panjohur.
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GUEST
Sistemi bëhet Mysafir Zbavitjeje kur
aktivizohet funksioni Party Chain.

PAIRING
Sistemi është në mod çiftimi.
READING
Sistemi lexon informatat nga pajisja
USB. Disa funksione nuk janë në
disponim.
TIME NG
Koha e kyçjes dhe shkyçjes e
Kohëmatësit të Riprodhimit janë njësoj.

Përkujdesje
Për siguri
• Krejtësisht çlidhni kordonin elektrik
(kryesorin) nga priza e murit (kryesorin)
nëse nuk do të përdoret për kohë të gjatë.
Kur shkyçni pajisjen, çdoherë kapni
kyçësen. Asnjëherë mos e tërhiqni kordonin.
• Nëse hyn ndonjë objekt i fortë ose i
lëngshëm në sistem, shkyçni sistemin nga
priza dhe le ta kontrollojë personel i
kualifikuar para se ta përdorni përsëri.
• (Për blerësit në SHBA)
Njëri teh i prizës është më e gjerë se tjetri për
shkaqe sigurie dhe do të hyjë në prizën e
murit vetëm në një anë. Nëse nuk mund të
vëni prizën krejtësisht në prizën e murit,
kontaktoni shpërndarësin tuaj.
• Kordoni me rrymë elektrike duhet të
ndërrohet vetëm në shitore me shërbime të
kualifikuara.

Për vendosje
• Mos e vëni sistemin në pozitë tatëpjetë ose në
vende ku është shumë nxehtë, ftohtë, me
pluhur, papastër ose me lagështi ose ku nuk ka
ventilim të përshtatshëm ose nënshtruar
dridhjeve, dritës direkt të diellit ose dritës së
fortë.
• Kini kujdes kur vëni sistemin në sipërfaqe që
kanë pasur trajtim të veçantë (për shembull,
dyllë, vaj, lustër) pasi që mund të ketë njolla ose
ndryshim në ngjyrë.
• Nëse sistemin keni sjellë nga një vend shumë i
ftohtë direkt në një vend shumë të nxehtë ose
nëse vendohet në dhomë me shumë lagështi,
lagështia mund të kondensojë në lentën brenda
njësisë dhe të shkaktojë funksionim të gabuar
të sistemit. Në këtë situatë, shkyçeni sistemin
dhe lëni ashtu derisa lagështia të avullohet.

Për ngrohje të tepërt
• Ngrohja e tepërt e njësisë gjatë funksionimit
është normale dhe nuk është shkak për
brengosje.
• Mos prekni dollapin nëse është përdorë pa
ndërprerë në nivel të lart të zërit pasi që
dollapi mund të është nxehur shumë
• Mos i pengoni vrimat e ventilimit.

Për sistemin e altoparlantëve

Pastrim i dollapit
Pastroni këtë sistem me leckë të butë pak
të lagur me detergjent të butë.
Mos përdorni prodhime abrazive, pudër fërkimi
ose tretës si hollues, benzinë ose alkool.

Për komunikimin Blututh
• Pajisjet Blututh duhet të përdoren brenda
përafërsisht 10 metrash (33 feet) (largësi e
papenguare) nga njëra tjetra. Shtrirja e
komunikimit efektiv mund të shkurtohet nën
kushtet në vijim:
– Kur një person, objekt metalik, mur ose
pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me
lidhje Blututh
– Vende ku është instaluar LAN pa tel
– Rreth furrave mikrovale që përdoren
– Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike

Informacione shtesë

Sistemi i brendshëm i altoparlantëve nuk është
magnetikisht i mbrojtur dhe fotografia në TV-të
në afërsi mund të pengohen magentikisht. Në
këtë situatë, shkyçni TV-në, pritni 15-30 minuta
dhe pastaj kyçeni përsëri. Nëse nuk ka
përmirësim, lëvizni sistemin sa më larg TV-së.

• Pajisje Blututh dhe LAN pa tel LAN (IEEE
802.11b/g) përdorin shtrirjen e njëjtë të
frekuencës (2.4 GHz). Kur përdorni pajisjen
tuaj Bluetooth afër një pajisjeje me mundësi
LAN, mund të ketë pengesë elektro-magnetike.
Kjo mund të shkaktojë transfer më të
ngadalshëm të të dhënave, zhurmë ose
pamundësi për lidhje. Nëse ndodh kjo, provoni
njërën prej këtyre ndreqjeve:
– Mundohuni të lidhni këtë sistem dhe
pajisjen Blututh kur të jeni së paku 10 metra
(33 feet) larg pajisjes për LAN pa tel.
– Shkyçni pajisjen për LAN pa tel nga rryma
kur e përdorni pajisjen tuaj Blututh brenda
10 metrave (33 feet).
• Radio valët të transmetuara nga kjo pajisje
mund të pengojnë funksionimin e disa
pajisjeve shëndetësore. Pasi që ky pengim
mund të shkaktojë funksionim të keq,
gjithmonë shkyçni këtë sistem dhe pajisjen
Blututh në vendet e ardhshme:
– Në spitale, trena, aeroplanë, stacione, në
pompa benzine dhe çfarëdo vendi ku mund
të ketë gazra djegës.
– Afër dyerve automatike ose alarm zjarri.
• Ky sistem mbështet funksione sigurie që janë
në përputhje me specifikimet e Blututh-it si
mundësi për të siguruar sigurinë gjatë
komunikimit me teknologjinë Blututh.
Sidoqoftë, kjo siguri mund të mos mjaftojë
varësisht nga përmbajtja e rregullimeve dhe
faktorë tjerë, ashtu që gjithmonë kini kujdes
kur përdorni teknologjinë Blututh.
• Sony nuk të jetë përgjegjës në çfarëdo
mënyrë për dëme ose humbje tjera që janë
rezultat i informatave të marra gjatë
komunikimit me Blututh teknologjinë.
• Komunikimi Blututh nuk është doemos i
garantuar me të gjitha pajisjet Blututh që kanë
profilin e njëjtë me këtë sistem.
• Pajisjet Blututh të lidhura me këtë sistem duhet
të jenë në pajtim me specifikimet e Blututh-it
të dhëna nga Bluetooth SIG, Inc. dhe duhet të
jenë të certifikuar që janë në pajtim. Sidoqoftë,
edhe kur pajisja është në pajtim me specifikimet e
Bluetooth-it, mund të ketë raste ku karakteristikat
apo specifikimet e pajisjes Blututh e bëjnë të
pamundshme lidhjen ose mund të rezultojë në
metoda të ndryshme të kontrollit, ekranit ose
përdorimit.
• Zhurmë mund të ndodhë ose zëri mund të
ndalet varësisht nga pajisja Blututh e lidhur
me këtë sistem, ambientin e komunikimeve
ose kushtet rrethuese.
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Specifikime
SPECIFIKIME TË AUDIO
FUQISË
DALJA E FUQISË
ELEKTRIKE DHE PENGESA
HARMONIKE TOTALE:
(vetëm për modelet ne ShBA)
Me ngarkesa 6 om, ta dy kanalet në
përdorim, nga 120 – 10,000 Hz; vlerësuar
75 vatë për kanal minimum RMS fuqi,
me jo më tepër se 0.7% pengesë
harmonike totale nga 250 milivatë për
dalje të vlerësuar.
Pjesa e përforcuesit
Janë matur vlerat në vijim
Modeli në ShBA:
AC 120 V, 60 Hz
Modeli në Meksikë:
AC 127 V, 60 Hz
Modelet evropiane dhe ruse:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Modelet çileane dhe boliviane:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Modele tjera:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Dalje e rrymës (vlerësuar)
150 W + 150 W (at 6 om, 1 kHz,
1% THD)
RMS rrymë dalëse (referencë)
250 W + 250 W (për kanal më
6 om, 1 kHz)

Hyrje
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Voltazh 2 V, rezistencë 47 kilom

Dalje
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Voltazh 2 V, rezistencë 1 kilom
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Pjesa e USB-së
Formate të mbështetura
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Frekuenca krahasimi
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Pajisje e mbështetur USB
Mass Storage Class
Maksimum momental
1A
(USB) port
Tip A

Pjesa Blututh
Sistem komunikimi
Bluetooth Standard version 3.0
Dalje
Bluetooth Standard Power Class 2
Shtrirje maksimale e komunikimit
Vijë pamjeje përaf. 10 m1)
Shtrirje e frekuencës
2.4 GHz band (2.4000 GHz –
2.4835 GHz)
Metodë modulimi
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Profile të përshtatshme Blututh2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Kodekse të mbështetura
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
aptX (aptX Codec)

1)

Shtrirja e vërtetë mund të ndryshojë
varësisht nga faktorë si pengesa mes
pajisjeve, fusha magnetike rreth furrës
mikrovale, elektricitet statik, prekshmëri
pranimi, performanca e antenës, sistemi
operativ, aplikacioni i softuerit, etj.
2)
Profilet standarde të Blututh-it tregojnë
qëllimin e Blututh komunikimit mes
pajisjeve.

Pjesa e FM rregulluesit
FM stereo, FM superheterodyne tuner
Antena
FM antenë teli
Shtrirje rregullimi
Modeli në ShBA:
87.5 MHz – 108.0 MHz (hap 100
kHz)
Modele tjera:
87.5 MHz – 108.0 MHz (hap 50 kHz)

Përdorim i rrymës (në mod Kursimi të
Energjisë)
Modelet evropiane dhe ruse:
0.5 W (Kur “BT STBY” është në
“OFF”)
6 W (Kur “BT STBY” është në
“ON”)
Dimensione (gj/l/th) (Përafër.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 7/8 in × 12 in × 14 3/8 in)
Masa (Përafër.)
13.8 kg (30 lb 7 oz)
Shtojca të dhëna
Telekomanda (1)
Bateri R6 (Madhësi AA) (2)
FM antenë teli (1)
Dizajni dhe specifikimet mund të
ndërrohen pa paralajmërim.

Pjesa e altoparlantit

Përgjithësisht
Kërkesa për rrymës
Modeli në ShBA:
AC 120 V, 60 Hz Modeli në
Meksikë: AC 127 V, 60 Hz
Modelet evropiane dhe ruse:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Modelet çileane dhe
boliviane: AC 220 V – 240 V,
50 Hz Modelet tjera:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Përdorim i rrymës
110 W

Informacione shtesë

Sistemi i altoparlantit
2-anë, Bass refleks
Njësia e altoparlantit
Vufer: 200 mm (7 7/8 in), tip koni
Tviter: 66 mm (2 5/8 in), tip koni
Rezistencë e vlerësuar
6 om
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