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Personaalne audio dokksüsteem
Käsiraamat EE

Vanade elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav
Euroopa Liidus ja teistes jäätmete
liigiti kogumise süsteemidega
Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
seda toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab
andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste
ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
elanike tervisele, mis võivad tekkida selle toote
väära käitlemise tulemusel. Materjalide
korduvkasutus aitab säästa loodusressursse.
Täpsemat informatsiooni selle toote
ümbertöötlemise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.
Kasutatav tarvik: kaugjuhtmispult
Kasutatud patareide jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav
Euroopa Liidus ja teistes
jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
seda toodet ei tohi visata olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg)
või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse,
kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005%
elavhõbedat või 0,004% pliid.
Tagades patareide õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
elanike tervisele, mis võivad tekkida selle väära
käitlemise tulemusel. Materjalide korduvkasutus
aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või
andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda
vahetada vaid kvalifitseeritud teeninduse personal.
Patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode
selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks
vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta.
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Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus
kirjeldatakse nende ohutut väljavõtmist seadmest.
Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse
kasutatud patareide kogumiskohta.

RDP-M7iP

HOIATUS
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski
vähendamiseks hoia seadet vihma ja
niiskuse eest.
Tuleõnnetuse riski vähendamiseks ära kata
seadme ventilatsiooniavasid ajalehtede,
laudlinade, kardinate ja muu sellisega. Ära aseta
seadmele põlevaid küünlaid.
Tuleõnnetuse või voolulöögi riski vähendamiseks
ära tilguta ega pritsi seadmele vedelikku ning ära
aseta sellele vedelikuga nõusid, näiteks vaase.

Hoiatused
•
•

•
•

Ära paiguta seadet kinnisesse kohta, näiteks
raamaturiiulisse või seinakappi.
Hoia patareisid (või seadet, kuhu on sisestatud
patareid) pikaajalise kuumuse mõju eest, näiteks
päikese käes, tule läheduses jm.

•

Kuna voolujuhtme pistikut kasutatakse seadme
lahtiühendamiseks vahelduvvooluvõrgult, ühenda
see lihtsa ligipääsuga vahelduvvoolu kontaktile.
Kui see ei tööta normaalselt, ühenda see
viivitamatult vahelduvvoolu kontaktilt lahti.

•
•

Seade pole vahelduvvooluvõrgult lahti ühendatud,
kuni on ühendatud vahelduvvoolu kontakti, isegi
kui seade ise on välja lülitatud.
Plaat mudeli nime ja tähtsa informatsiooniga asub
põhiseadme allosal ja vahelduvvoolu adapteril.

TÄHELEPANU!

Plahvatusoht, kui vahetad patareisid valesti.
Vaheta ainult sama tüüpi patareidega.
Märkus klientidele: see informatsioon kehtib
ainult seadmetele, mis on ostetud riikides,
kus on jõus EL direktiivid
Selle seadme tootja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC ja
toote ohutuse volitatud esindaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse või
garantiiga seotud küsimustega pöördu vastavates
hooldus- või garantiidokumentides näidatud
aadressidel.
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Voolujuhtme lahtiühendamiseks hoia pistikust;
ära tõmba juhtmest.
Kuna kõlaril kasutatakse tugevat magnetit, ära
jäta seadme lähedusse magnetribaga
krediitkaarte või mehhaanilisi kelli,
kineskooptelereid või projektoreid jne., et
vältida magneti tekitatud rikkeid.
Ära jäta seadet kuumaallikate, näiteks radiaatori
või kuuma õhu puhuri lähedale, päikese kätte,
väga tolmusesse, mehhaanilisest vibratsioonist
või põrutustest mõjutatud kohta.
Seadme ülekuumenemise vältimiseks taga
adekvaatne õhutsirkulatsioon. Ära aseta seadet
pinnale (vaip, lina jne.) või materjalide
(kardinad) juurde, mis võivad blokeerida
ventilatsiooniavad.
Kui seadmesse sattub võõrkeha või valgub
vedelik, ühenda seade vahelduvvoolu kontaktilt
lahti ja vii enne edasist kasutamist
kvalifitseeritud spetsialistile kontrolli.
Ära puuduta seadet niiskete kätega.
Ära paiguta seadet vee juurde.

MÄRKUSED LIITIUMPATAREI KOHTA

•

Hea kontakti tagamiseks pühi patareid kuiva
lapiga.
• Patareid sisestades järgi kindlasti õiget polaarsust.
• Lühise vältimiseks ära hoia patareid
metallpintsetiga.
Märkus
• Selles käsiraamatus kasutatakse “iPod” üldise
tähistusena iPod funktsioonidele iPod või
iPhone, kui tekstis või illustratsioonidel pole
märgitud teisiti.

Täpsemat informatsiooni selle toote või patarei
ümbertöötlemise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse
teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.
Kui seoses selle seadmega tekivad küsimused või
probleemid, võta ühendus lähima Sony
edasimüüjaga.

Üldine
informatsioon
Nõuanded
kasutamiseks
Üldised probleemid
Pole toidet.
• Veendu, et vahelduvvoolu adapter on korralikult
ühendatud vahelduvvoolu kontaktile.
• Veendu, et patareid on õigesti sisestatud.
• Vaheta kõik patareid, kui need on tühjad.
Ei ole heli.
• Reguleeri VOLUME +/− (VOL +/−
kaugjuhtimispuldil).
Kostab müra.
• Veendu, et seadme läheduses ei ole
mobiiltelefoni jne.
• Ühenda seadmelt lahti audio ühenduskaabel,
kui seda ei kasutata.
Taasesituse ajal on üheaegselt kuulda kaks
erinevat muusika signaaliallikat.
• Katkesta iPod või lisakomponendi mängimine.
Vilgub OPR/BATT indikaator.
• OPR/BATT indikaator vilgub, kui seade saab
kaugjuhtimispuldi korralduse või patareid on
tühjaks saanud. Sel juhul ei tähenda vilkumine,
et on tekkinud viga või tõrge.

iPod
Ei ole heli.
• Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
Toimingut ei tehta.
• Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
• Veendu, kas iPod ühildub selle seadmega (vaata
“Ühilduvad iPod/iPhone mudelid”).
Ei toimu iPod laadimine.
• Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
• Veendu, et vahelduvvoolu adapter on
korralikult ühendatud.
• Veendu, kas iPod ühildub selle seadmega (vaata
“Ühilduvad iPod/iPhone mudelid”).

Audio seade
Ei ole heli.
• Veendu, et audio ühenduskaabel on korralikult
ühendatud.
• Veendu, et ühendatud komponent on
taasesituse režiimis.
Heli on vaikne.
• Kontrolli helitugevuse taset ühendatud
lisakomponendis.

Kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispult ei tööta.
• Vaheta kaugjuhtimispuldi patarei, kui see on
tühi.
• Suuna kaugjuhtimispult seadme kaugjuhtimise
sensorile.
• Ära kata vastuvõtjat ning ära aseta midagi
selle ette.
• Kõrvalda takistused kaugjuhtimispuldi ja
seadme vahelt.
• Veendu, et kaugjuhtimise sensorit ei mõjuta
tugev valgustus, näiteks otsene päike või
päevavalguslamp.
Kui probleemi ei õnnestunud lahendada, võta
ühendus Sony edasimüüjaga.

Tehnilised andmed
iPod

Nominaalpinge: 5 V alalisvool
Nominaalne voolutugevus: maksimaalselt 1 A

Üldine informatsioon
Kõlar
umbes 50 mm diam. × 2
Sisend
AUDIO IN pesa (ø 3,5 mm stereo minipesa)
Sisendi takistus: 10 kΩ
Standard sisenditase: 245 mV
Väljundvõimsus
2 W + 2 W (10% harmooniliste moonutuste
juures)
Toiteallikas
Nominaalne väline toiteallikas: DC IN 6V
(komplekti kuuluva vahelduvvoolu adapteriga
(230 V vahelduvvool, 50 Hz)) või 4 × AAA/LR03
tüüpi patareid
Patareide tööiga:
umbes 10 tundi (Sony toodetud AAA/LR03
leelispatareid)
umbes 8 tundi (Sony toodetud NH-AAA laetavad
patareid)
Mõõtmed
Umbes 226 mm × 165 mm × 151 mm (laius/kõrgus/
sügavus)
(kaasaarvatud eenduvad osad ja nupud)
Kaal
Umbes 1,1 kg (kaasaarvatud patareid)
Komplekti kuuluvad tarvikud
Vahelduvvoolu adapter (1)
Kaugjuhtimispult (liitiumpatareiga) (1)
Kasutusjuhend (1)
Lühijuhend (1)
Alus, mis on ettenähtud väikesemõõdulisele
iPod (1)
Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid
võidakse muuta eelneva hoiatuseta.
Jätkub teisel poolel
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iPod 

− VOLUME +

ENTER
• Aktiveerib valitud menüü parameetri või
alustab taasesitust.

/

VOL +/– (helitugevuse suurendamine/
vähendamine)
• Reguleerib helitugevust.

OPR/BATT indikaator
Kaugjuhtimise
sensor

Märkus
• Mõned toimingud võivad erineda või mitte olla
saadaval erinevatel iPod mudelitel.

Millal vahetada patarei
Dokkkonnektor

Normaaltingimustes töötab patarei (CR2025)
umbes kuus kuud. Kui kaugjuhtimispult seadet
enam ei käivita, vaheta patarei uuega.
 pool üles

Kuidas käsitseda iPod
iPod kinnitamine

iPod lahtiühendamine

Sisesta neli AAA/LR03 leelispatareid või neli
NH-AAA laetavat patareid (pole komplektis).

Millal vahetada patareid

Kui patareid on tühjad, muutub OPR/BATT
indikaator tuhmiks ja heli võib olla moonutatud.
Märkused patareide kohta
• Ei saa kasutada mangaanpatareisid.
• Seade ei saa patareisid laadida.
• Ära kanna patareisid koos müntide või muude
metallesemetega. Patarei võib kuumeneda, kui
selle positiivne ja negatiivne ots puutuvad
kogemata kokku metallesemetega.
• Patareid sisestades järgi kindlasti õiget polaarsust.
• Kui seadet pikemat aega ei kasutata, võta
patareid välja, et vältida patareide lekkest või
korrosioonist tekkivaid kahjustusi.
• Ära kasuta üheaegselt erinevat tüüpi patareisid.
• Patareisid vahetades vaheta kõik uutega.
• Patareide teovõime sõltub tootjast ja tüübist
ning patareide kasutusaega võib olla lühem,
eriti madalal temperatuuril.

Enne komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi
esmakordset kasutamist eemalda kaitseleht.
Suuna kaugjuhtimispult seadme
(kaugjuhtimise sensorile).
OPR/BATT indikaator vilgub, kui võetakse vastu
kaugjuhtimispuldi signaal.

Toiteallikas
Seda seadet saab kasutada läbi
vahelduvvooluvõrgu või patareidega.

Toite automaatne väljalülitamine

Kui on lõppenud iPod (või AUDIO IN pesale
ühendatud komponendi) mängimine, lülitub
seade automaatselt välja, kui umbes 20 minutit ei
tehta ühtki toimingut.

Vahelduvvoolu adapteri
kasutamine
Ühenda vahelduvvoolu adapter korralikult DC IN
6V pesale selle seadme tagaosas, siis ühenda
adapter vahelduvvoolu kontaktile.

Märkused vahelduvvoolu adapteri
kohta

•

•

Kui kasutad seadet patareidega, ühenda
vahelduvvoolu adapter lahti vahelduvvoolu
kontaktilt ja DC IN 6V pesalt. Enne seadme
kasutamist veendu, et välise toiteallika pistik on
ühendatud.
Kasuta ainult komplekti kuuluvat Sony
vahelduvvoolu adapterit. Teiste tootjate
adapterite pistikute polaarsus võib erineda. Kui
ei kasutata komplekti kuuluvat vahelduvvoolu
adapterit, võivad tekkida seadme talitlushäired.
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Lisakomponentide
ühendamine
Võid heli kuulata lisakomponendist, näiteks
kaasaskantavast digitaalsest muusikamängijast,
kasutades selle seadme kõlareid. Enne ühenduste
teostamist lülita kindlasti iga komponent välja.

Patareide kasutamine

Kaugjuhtimispult

Märkused
• Sellesse seadmesse saab kinnitada vutlaris või
kattes asuvat iPod. Kuid kui vutlar või kate
takistab ühendamist, eemalda see enne iPod
kinnitamist dokile.
• Kui kinnitad või ühendad lahti iPod, hoia seda
seadme dokiga sama nurga all. Ära painuta
iPod liialt ettepoole.
• Kui kinnitad või ühendad lahti iPod, hoia
seadet tugevasti.
• Ära vääna ega painuta iPod, et mitte rikkuda
konnektorit.
• Enne seadme teisaldamist ühenda iPod lahti, et
vältida talitlushäireid.
• Kui iPod ei ulatu toeni seadme esiosal, kinnita
toe alla komplekti kuuluv alus.

Võid seda seadet kasutada iPod akulaadijana, kui
toite tagab vahelduvvoolu adapter.
Laadimine algab, kui iPod on ühendatud
seadmele. Laadimise staatust kuvatakse iPod
displeil. Täpsemat informatsiooni vaata iPod
kasutusjuhendist.

1 Ühenda korralikult kaasaskantava

VOLUME + ja  nupul on kompepunkt.

Kasutamine

iPod laadimine
(ainult kasutades
vahelduvvooluvõrku)

VOL + ja  nupul on kompepunkt.
/ (sisselülitamine/ooterežiim)
• Lülitab seadme sisse/välja. OPR/BATT
indikaator helendab, kui seade on sisse
lülitatud.
• Kui kasutad patareisid, vajuta / nuppu
seadmel. Kaugjuhtimispuldi / nupp töötab
ainult siis, kui kasutad vahelduvvoolu adapterit.
 (mängimine/paus)
• Alustab iPod mängimist. Vajuta veelkord, et
peatada/jätkata taasesitust.
 (edasi)
• Järgmisele rajale.
• Taasesituse ajal vajuta ja hoia allavajutatult, et
leida vajalikku punkti.
 (tagasi)
• Läheb eelmisele rajale. Taasesituse ajal toimub
selle toiminguga üleminek praeguse raja
algusele. Eelmisele rajale üleminekuks vajuta
seda kaks korda.
• Taasesituse ajal vajuta ja hoia allavajutatult, et
leida vajalikku punkti.
MENU
• Eelmisele menüüle.
 (üles)/ (alla)
• Võid valida menüü parameetri või mängitava
raja.

Märkus
• Kui kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasutata,
võta patarei välja, et vältida patarei lekkest või
korrosioonist tekkivaid kahjustusi.

Ühilduvad iPod/iPhone
mudelid
Järgnevalt on ära toodud ühilduvad iPod/iPhone
mudelid.
Enne kasutamist selles seadmes värskenda iPod/
iPhone tarkvara versioon.
iPod touch (4. põlvkond)
iPod touch (3. põlvkond)
iPod touch (2. põlvkond)
iPod nano (6. põlvkond)*
iPod nano (5. põlvkond)
iPod nano (4. põlvkond)
iPod nano (3. põlvkond)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* iPod nano (6. põlvkond) ei saa juhtida
kaugjuhtimispuldiga, kui vajutati korraldust
“MENU”, “”, “” ja “ENTER”.

Autoriõigused

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod
touch on Apple Inc. kaubamärgid, mis on
registreeritud USAs ja teistes riikides.
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendab,
et elektrooniline tarvik on spetsiaalselt
valmistatud ühendamiseks vastavale iPod või
iPhone ja tootja on sertifitseerinud selle vastavuse
Apple tööstandarditele. Apple ei vastuta selle
seadme töö või selle turva- ja
normatiivstandarditele vastavuse eest. Võta
arvesse - selle tarviku kasutamine koos iPod või
iPhone võib mõjutada traadita sidet.
Märkus
• See seade pole ettenähtud kasutamiseks koos
iPad, ning selle kasutamine võib sellisel juhul
tekitada talitlushäireid.

iPod kasutamine
1 Kinnita iPod dokile.

Doki konnektorit võib veidi kallutada.
Täpsemat informatsiooni vaata osast “Kuidas
käsitseda iPod”.

2 Vajuta .

Kui kasutad patareisid, vajuta / seadmel,
siis vajuta .
Algab iPod taasesitus.
Võid ühendatud iPod käivitada selle seadmega
või iPod endaga.
Märkused
• Kui iPod touch või iPhone displeile ilmub
hüpikteade, vaata osast “App”.
• Kui iPod akus on väga väike laeng, lae seda
enne kasutamist mõnda aega.
• Sony ei vastuta iPod salvestatud andmete
vigastuste või kadumise eest, kui kasutad sellele
seadmele ühendatud iPod.
• Täpsemat informatsiooni keskkonna tingimuste
kohta iPod kasutamiseks vaata Apple Inc.
kodulehelt.

2
3
4

muusikamängija (või teise komponendi)
lineaarne väljundpesa AUDIO IN pesale
selle seadme tagaosal, kasutades sobivat
audio ühenduskaablit (ei ole komplektis).
Vajuta  seadme sisselülitamiseks.
Lülita sisse ühendatud komponent.
Mängi ühendatud komponenti.

Ühendatud komponendi heli edastatakse selle
seadme kõlaritest.
Märkused
• Vajaliku audio ühenduskaabli tüüp sõltub
lisakomponendist. Kasuta kindlasti õiget tüüpi
kaablit.
• Kui helitugevuse tase on madal, reguleeri
kõigepealt helitugevus selles seadmes. Kui
helitugevuse tase on ikka veel väga madal,
reguleeri ühendatud komponendi helitugevuse
tase.
• Kui mängid lisakomponenti, mis on ühendatud
AUDIO IN pesale, katkesta iPod mängimine.
• Ühenda audio ühenduskaabel seadmelt lahti,
kui seda ei kasutata.

App
See on eriline iPod touch/iPhone ettenähtud
dokk- konnektori ühendusprogramm, mis on
saadaval Apple App Store.
Otsi “D-Sappli” ja lae alla tasuta ühendusprogramm,
et saada rohkem teavet funktsioonide kohta.
Tunnused
• D-Sappli hõlmab erinevaid taimeri funktsioone:
äratus, muusika taasesituse taimer ja
väljalülitustaimer.
• Võid seadistada kuni 10 äratust, kasutades
helina iPod talletatud laule või D-Sappli
seadistatud heli.
Muusika taasesituse taimer võimaldab muusikat
mängida/peatada soovitud ajal.
Väljalülitustaimer võimaldab määrata muusika
taasesituse katkestamise aega. Muusika
taasesituse taimer ja väljalülitustaimer töötavad
kombinatsioonis seadme toitevarustusega.
Muusika taasesituse taimer, väljalülitustaimer ja
äratus on saadaval ainult siis, kui on
aktiveeritud D-Sappli.
• D-Sappli sisaldab ka kellanäitude suurendamise
funktsiooni.
Märkused
• Kui iPod touch/iPhone ei ole allalaetud
linkimiseks selle seadmega, võib korduvalt
ilmuda hüpikteade, et allalaadida D-Sappli.
Hüpikteate väljalülitamiseks lülita välja
linkimise funktsioon.
• Ühendusprogrammi linkimise funktsiooni
väljalülitamiseks: ühenda vahelduvvoolu
adapter, siis vajuta /, et seadet välja lülitada.
Ühenda iPod touch/iPhone dokilt lahti. Kuni
hoiad allavajutatult , vajuta ja hoia vähemalt
2 sekundit allavajutatult / seadmel. (OPR/
BATT indikaator vilgub kaks korda, kui
funktsioon on välja lülitatud.)
• Et veelkord aktiveerida ühendusprogrammi
linkimise funktsiooni, korda ülalmainitud
toiminguid. (OPR/BATT indikaator vilgub ühe
korra, kui funktsioon on aktiveeritud.)

iPod lahtiühendamine

Täpsemat informatsiooni vaata osast “Kuidas
käsitseda iPod”.

Helitugevuse reguleerimine
Vajuta VOLUME +/− (VOL +/−
kaugjuhtimispuldil).
Nõuanne
• OPR/BATT nupu indikaator vilgub kolm korda,
kui on seadistatud maksimaalne või
minimaalne helitugevuse tase.

Tõlgitud O/Ü “CMEDIA”, 2012
Ausekļa 11, LV 1010 Riia, Läti
info@cmedia.lv
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