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Perustoiminnot
Huomautus

Kun irrotat USB-laitetta, pidä aina   painettuna,
kunnes ”NO DEV” ilmestyy näyttöön. USB-laitteen
poistaminen ilman tätä vaihetta voi vioittaa
USB-laitteessa olevaa dataa tai itse laitetta.

Personal Audio System

Toistotilojen vaihtaminen

Painele painiketta MODE , kun USB-laite on
pysäytetty.
Katso tarkempia tietoja takasivun kohdasta
”Toistotilan valitseminen”.

Käyttöohjeet

USB-laitetta koskevia huomautuksia
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Valaistus

Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan
maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)

VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi
älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä
täytettyjä esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat
aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkopistoke, kytke laite
pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Jos
huomaat laitteessa jotakin epänormaalia, irrota
välittömästi verkkopistoke pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan
(verkkovirtaan), laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu
virta sen omalla virtakytkimellä.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi
aiheuttaa huonokuuloisuutta.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna)
pitkäksi ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Arvokilpi on ulkopohjassa.

Huomautus asiakkaille:
Seuraavat tiedot koskevat vain
laitteita, jotka ovat myynnissä
EU-direktiivejä noudattavissa
maissa.

Toiminnon vaihdon ilmaiseminen
Kun vaihdetaan johonkin viidestä toiminnosta,
valaistuksen keskiosan (valkoinen) voimakkuus
lisääntyy ilmoittaakseen käyttäjälle toiminnon
vaihtumisesta. Kun vaihdetaan Bluetoothtoimintoon, myös valaistuksen molemmat sivut
palavat sinisinä.

Ennen yksikön käyttämistä
Virran kytkeminen päälle tai pois

Paina CD , USB , BLUETOOTH , RADIO
DAB/FM  tai AUDIO IN , kun yksikkö on
sammutettu. Virta kytkeytyy kyseinen toiminto
valittuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina VOLUME + tai  .
Yksikön äänenvoimakkuutta voidaan säätää
asteikolla 0–31. Arvon 31 kohdalla näytetään ”VOL
MAX”.

Paina MEGA BASS .
”MEGA BASS” ilmestyy näyttöön.
Palaa normaaliääneen painamalla painiketta
uudelleen.

Virtalähteet

Huomautuksia MP3/WMA-levyistä

Basson vahvistaminen

Valosynkronointitoiminnon
poistaminen käytöstä
Valosynkronointitoiminto tuottaa valotehosteita,
jotka synkronoidaan musiikkilähteen kanssa.
Toiminto on oletusarvoisesti käytössä, mutta voit
tarvittaessa poistaa sen käytöstä.
Pidä LIGHT SYNC  painettuna, kunnes ”LIGHT
SYNC OFF” ilmestyy näyttöön.
Jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, pidä painike
taas painettuna, kunnes ”LIGHT SYNC ON” tulee
näkyviin.

Äänilevyn toistaminen
Tällä yksiköllä voidaan toistaa seuraavantyyppisiä
levyjä.
 CD-äänilevyt, joiden CD-DA-raidat on
tallennettu CD-DA-muodossa
 CD-R/CD-RW-levyt, joihin on tallennettu
MP3- tai WMA-äänitiedostoja muodossa ISO
9660 Level 1/Level 2 tai Joliet

1 Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD
.

2 Paina PUSH OPEN/CLOSE   ja aseta
levy CD-tilaan etikettipuoli ylöspäin.
Kun asetat levyä, paina sen keskiosaa kevyesti,
kunnes kuuluu napsahdus ja levy napsahtaa
kiinni levynpitimeen.

 Kun levy asetetaan, yksikkö lukee kaikki levyllä
olevat tiedostot. Tämän aikana näkyy ”READING”.
Jos levyllä on useita kansioita tai muita kuin MP3/
WMA-tiedostoja, toiston alkaminen tai seuraavan
MP3/WMA-tiedoston toiston alkaminen voi kestää
pitkään.
 MP3/WMA-levyjä luotaessa muut kuin MP3/
WMA-tiedostot ja tarpeettomat kansiot kannattaa
jättää pois.
 Kansiot, joissa ei ole MP3/WMA-tiedostoja,
ohitetaan toiston aikana.
 Tämän yksikön tukemat äänimuodot ovat:
 MP3: Tiedostotunniste ”.mp3”
 WMA: Tiedostotunniste ”.wma”
Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea
tunniste mutta itse tiedosto on luotu eri
äänimuodossa, tämä yksikkö voi tuottaa kohinaa
tai toimia väärin.
 MP3 PRO -muotoa ei tueta.
 WMA DRM-, WMA Lossless- ja WMA PRO
-muodossa koodattuja WMA-tiedostoja ei voi
toistaa.
 Tämä yksikkö ei voi toistaa levyn äänitiedostoja
seuraavissa tapauksissa:
 Kun äänitiedostoja on yli 511.
 Kun yhdellä levyllä on yli 511 kansiota.
 Kun hakemistotaso (kansioiden syvyys) on yli 9
(mukaan lukien ”ROOT”-kansio).
 Kansioiden ja tiedostojen nimistä voidaan näyttää
enintään 32 merkkiä lainausmerkit mukaan lukien.
 Merkit ja symbolit, joita laite ei voi näyttää,
näkyvät muodossa ”_”.
 Tämä laite noudattaa MP3-tiedostojen ID3tunnistemuodon versioita 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4
sekä WMA-tiedostojen WMA-tunnistemuotoa (ASF
(Advanced Systems Format) -määrityksen
mukainen). Jos tiedostolla on ID3- tai WMAtunnistetietoja, kappaleen nimi, esittäjän nimi ja
albumin nimi näytetään. Jos tiedostolla ei ole
tunnistetietoja, yksikkö näyttää seuraavat tiedot:
 Tiedoston nimi kappaleen nimen sijaan.
 ”NO ARTIST” esittäjän nimen sijaan.
 ”NO ALBUM” albumin nimen sijaan.
ID3- ja WMA-tunnistetietoja voidaan näyttää
enintään 32 merkkiin asti.

Toistotilojen vaihtaminen

Painele painiketta MODE , kun levy on
pysäytetty.
Katso tarkempia tietoja takasivun kohdasta
”Toistotilan valitseminen”.

Etiketti
ylöspäin

PUSH OPEN/CLOSE  -merkin 
kohdalta.

Musiikin kuuntelu USBlaitteesta

Raitojen kokonaismäärä
Pistorasiaan
AC IN -liittimeen
Kokonaistoistoaika
(Esimerkki: kun MP3/WMA-levy on asetettu)

 Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisin  himmenee tai kun yksikköä ei voi käyttää. Vaihda kaikki paristot
uusiin. Ennen paristojen vaihtamista muista poistaa CD-levy ja kytkeä kaikki USB-laitteet tai valinnaiset
komponentit irti yksiköstä.
 Jos haluat käyttää yksikköä paristovirralla, irrota virtajohto yksiköstä ja pistorasiasta.

Huomautuksia
 Näytön sisältö alkaa vilkkua noin 2 minuuttia ennen valmiustilaan siirtymistä.
 Valmiustilassa virtajohto kytkettynä näytössä näkyy ”STANDBY”.
 Automaattinen valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä FM-toiminnon kanssa.

Suorita vaiheet 1–5 takasivun kohdasta ”Oman
ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto)”.

Yhden raidan/tiedoston tallentaminen
Valitse tallennettava raita/tiedosto ja aloita
sen toisto.

3 Paina REC CD  USB .
”REC” vilkkuu, ja yksikkö alkaa laskea USBlaitteessa olevan vapaan tilan määrää.

Kun laskenta on päättynyt, näyttöön ilmestyy
”FREE***G”/“FREE***M” (laitteessa jäljellä oleva
tallennustila giga- tai megatavuina) ja sitten
”PUSH ENT”.
Jos näytössä näkyy ”LOW ***M”, laitteessa ei
ole riittävästi tilaa. Jos haluat peruuttaa
tallennuksen, paina  . Jos haluat jatkaa
tallentamista siitä huolimatta, siirry
vaiheeseen 4.

Tallennus alkaa. Älä poista USB-laitetta
tallennuksen aikana.
Toisto pysähtyy automaattisesti, kun
synkronoitu tallennus on valmis.
Toisto jatkuu, kun yhden raidan/tiedoston
tallennus on valmis.

Poistaa
USB-laitteen

4 Käynnistä toisto painamalla  .

Toistoaika
Kun toistetaan MP3/WMA-levyä, kansion
nimi*1 ja kappaleen nimi näytetään, ennen
kuin toistoaika*2 tulee näkyviin.
*1 Jos kansiota ei ole, näyttöön ilmestyy ”ROOT”.
*2 Jos toistoaika on yli 100 minuuttia, näytössä
näkyy ”--:--”.

* Jos USB-laitteella ei ole aseman nimeä,
”STORAGE DRIVE” vierii näytössä.
Aseman nimi on nimi, joka voidaan
tallennusvälineelle tai -laitteelle.

3 Käynnistä toisto painamalla  .
Kansion nimi ja kappaleen nimi on näytetty, ja
sitten tiedoston numero ja toistoaika tulevat
näkyviin.
Tiedoston numero

Muut toiminnot
Kun haluat

Toimi näin

Keskeyttää
toiston

Paina  . Palaa toistoon
painamalla painiketta
uudelleen.

Pysäyttää
toiston

Peruuttaa
toiston
jatkamisen

Paina  . Jos painetaan 
 toiston pysäyttämisen
jälkeen, toisto käynnistyy
viimeksi toistetun raidan/
tiedoston alusta (jatka
toistoa).
Paina   kaksi kertaa. Kun
painetaan   toiston
jatkamisen peruuttamisen
jälkeen, toisto alkaa
ensimmäisen raidan/
tiedoston alusta.

Valita MP3/
WMA-levyn
kansion

Paina

Valita raidan/
tiedoston

Paina  tai  . Voit
ohittaa raitoja/tiedostoja yksi
kerrallaan.

Etsiä raidan/
tiedoston
kohdan

Vihje

Toiston jatkaminen peruutetaan, jos painetaan 
, avataan CD-tila tai sammutetaan yksikkö.

1 Valitse poistettava audiotiedosto tai
-kansio.
Valitse audiotiedosto painamalla  tai 
.
(Kansio) + tai 
Valitse kansio painamalla
.

2 Paina ERASE .
”ERASE?” ilmestyy näyttöön.

3 Paina ENTER .
”TRACK ERASE?” tai ”FOLDER ERASE?” ilmestyy
näyttöön.

4 Paina ENTER .

* Jos toistoaika on yli 100 minuuttia, näytössä
näkyy ”--:--”.

Muut toiminnot
Kun haluat

Toimi näin

Keskeyttää
toiston

Paina  . Palaa toistoon
painamalla painiketta
uudelleen*.

Pysäyttää
toiston

Peruuttaa
toiston
jatkaminen

Valita kansion

Paina  . Jos painetaan 
 toiston pysäyttämisen
jälkeen, toisto alkaa kohdasta,
johon toisto pysäytettiin
(jatka toistoa).
Paina   kaksi kertaa. Jos
painetaan   toiston
jatkamisen peruuttamisen
jälkeen, toisto alkaa
ensimmäisen tiedoston
alusta.
Paina

(Kansio) + tai  .

Valita tiedoston Paina  tai  . Voit
ohittaa tiedostoja yksi
kerrallaan.
Jos haluat ohittaa tiedostoja
jatkuvasti, pidä  tai 
 painettuna ja vapauta
painike haluamasi raidan/
tiedoston kohdalla.
Löytää
tiedoston
kohdan

Pidä  tai  
painettuna toiston aikana ja
vapauta painike haluamassasi
kohdassa. Jos etsit kohtaa
taukotilassa, aloita toisto
painamalla  , kun
haluttu kohta on löytynyt.

Poistaa
USB-laitteen

Pidä   painettuna, kunnes
näyttöön ilmestyy ”NO DEV”,
ja irrota sitten USB-laite.

* Kun toistetaan VBR MP3/WMA ‑tiedostoa, toisto
saattaa alkaa uudelleen eri kohdasta.

Laiteparin muodostaminen Bluetoothlaitteen kanssa:
katso Kaavio A

Bluetooth-laitteista täytyy muodostaa keskenään
”laitepareja” etukäteen.

Yhteyden muodostaminen paritettuun
laitteeseen:
katso Kaavio B
Kun haluat kuunnella musiikkia paritetulla
Bluetooth-laitteella, katso tämä kaavio.

One touch -yhteys älypuhelimen kanssa
(NFC):
katso Kaavio C

NFC-yhteensopivaa älypuhelinta käyttämällä voit
muodostaa Bluetooth-yhteyden vain
koskettamalla yksikköä sillä.
Tarkista seuraavat seikat ennen yksikön
käyttämistä.
 Yksikkö ja laite ovat enintään 1 m:n päässä
toisistaan.
 Yksikön virtajohto on kytketty, tai OPR/
BATT-ilmaisin  palaa.
 Laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet ovat
saatavilla.

Kun USB-laitteeseen tallennetaan ensimmäistä
kertaa, ”MUSIC”-kansio luodaan suoraan
”ROOT”-kansion alle.
Kansiot ja tiedostot luodaan kaikissa
siirtotilatyyppisissä kansioissa seuraavasti.

Laiteparin muodostaminen ja
yhteyden muodostaminen
Bluetooth-laitteeseen
1 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön
painamalla BLUETOOTH .

toiminto käyttöön.
Katso tarkempia tietoja laitteen mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
Jos laitepareja ei ole muodostettu, esimerkiksi
kun painetaan BLUETOOTH  ensimmäistä
kertaa yksikön ostamisen jälkeen, yksikkö
siirtyy automaattisesti laiteparin
muodostustilaan ja Bluetooth-ilmaisin ( ) ja
näytön ”PAIRING” vilkkuvat. Siirry tällöin
vaiheeseen 4.

MP3/
WMA-levy
CD-DA

Kansion nimi

Sama kuin

Tiedoston
nimi

tallennuslähde*2

”FLDR001”*3

”TRACK001”*4

Yhden raidan tallentaminen
Tallennuslähde

MP3/
WMA-levy
CD-DA

Kansion nimi

”REC1”*5

Yhteensopivat älypuhelimet

Älypuhelimet, joissa on sisäänrakennettu NFCtoiminto (käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai
uudempi, pois lukien Android 3.x)

NFC (Near Field Communication) on tekniikka,
jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton
tiedonsiirto eri laitteiden, kuten matkapuhelinten
ja IC-tunnisteiden, välille. NFC-toiminnon avulla
voidaan saada tiedonsiirto helposti aikaan
koskettamalla NFC-yhteensopivien laitteiden
vastaavaa symbolia tai määrättyä kohtaa.
Katso lisätietoja älypuhelimen mukana
toimitetuista käyttöohjeista.

Jos älypuhelimen käyttöjärjestelmä
on Android 2.3.3 tai uudempi mutta
vanhempi kuin Android 4.1
Siirry vaiheeseen 2.

Jos älypuhelimen käyttöjärjestelmä on
Android 4.1 tai uudempi

Tiedoston
nimi

Sama kuin
tallennuslähde*2
”TRACK001”*4

*1 Koko levyn, MP3/WMA-tiedostojen tallentaminen
tiettyyn kansioon ja vain suosikkiraidat/tiedostot
(ohjelmoitu toisto)
*2 Kansion nimessä voi olla enintään 32 merkkiä.
*3 Kansioiden nimet annetaan järjestyksessä
enintään 255:een asti (”ROOT”- ja ”MUSIC”-kansiot
mukaan lukien).
*4 Tiedostonimet annetaan järjestyksessä.
*5 Uusi tiedosto tallennetaan ”REC1”-kansioon aina,
kun suoritetaan yhden raidan tallennus.

1 Valitse ”DAB”- tai ”FM”-taajuusalue
painelemalla RADIO DAB/FM .

DAB/DAB+-radioaseman
vastaanotto

Kun painetaan RADIO DAB/FM 
ensimmäistä kertaa yksikön ostamisen
jälkeen, automaattinen DAB-viritys
käynnistyy automaattisesti ja luo luettelon
käytettävissä olevista palveluista.
Automaattisen DAB-virityksen aikana
näytössä vilkkuu edistymisen ilmaisin. Älä
paina mitään painikkeita automaattisen
DAB-virityksen aikana. Haku keskeytyy, ja
palveluluetteloa ei välttämättä luoda
oikein.

2 Suorita viritys.
DAB/DAB+-aseman virittäminen
Viritä haluamasi asema painelemalla TUNE +
tai  .

Näytössä vilkkuu ”SC”, jos valitulla ensisijaisella
asemalla on toissijainen palvelu. Viritä
toissijainen palvelu painelemalla TUNE + tai 
. ”SC” syttyy, kun toissijaista palvelua
vastaanotetaan.

FM-aseman virittäminen
Pidä TUNE + tai   painettuna, kunnes
taajuusnumerot alkavat vaihtua näytössä.

Siirry vaiheeseen 4.

2 Lataa ja asenna ”NFC-pikayhteys”sovellus älypuhelimeen.
”NFC-pikayhteys” on Sonyn alkuperäinen
sovellus Android-puhelimille ja se on
saatavana Google Play -palvelusta.
Voit ladata ja asentaa ilmaisen sovelluksen
hakemalla nimeä ”NFC-pikayhteys” tai
skannaamalla seuraavan kaksiulotteisen
koodin. Sovelluksen lataamisesta aiheutuu
tiedonsiirtokuluja.
Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa
maissa ja/tai kaikilla alueilla.
Vihje

Eräissä One touch -yhteys saattaa olla
käytettävissä ilman ”NFC-pikayhteys”-sovelluksen
lataamista. Tällöin toiminta ja tekniset tiedot
voivat poiketa tästä kuvauksesta. Katso lisätietoja
älypuhelimen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.

Kaksiulotteinen koodi:
Käytä kaksiulotteisen koodin lukusovellusta.

3 Käynnistä ”NFC-pikayhteys”-sovellus
älypuhelimessa.
Varmista, että sovelluksen näyttö on
näkyvissä.

Yksikkö hakee automaattisesti radiotaajuuksia
ja pysähtyy, kun se löytää hyvin kuuluvan
aseman.
Jos aseman virittäminen automaattisesti ei
onnistu, painele TUNE + tai  , niin taajuus
muuttuu portaittain.
Kun vastaanotetaan FM-stereolähetystä,
näytössä näkyy ”ST”.
DAB/DAB+-asemiin liittyviä huomautuksia
 Kun viritetään DAB/DAB+-asema, voi kestää
muutaman sekunnin, ennen kuin ääni alkaa
kuulua.
 Ensisijaista palvelua vastaanotetaan
automaattisesti, kun toissijainen palvelu päättyy.
 Tämä viritin ei tue datapalveluja.

Jos FM-stereovastaanotossa on kohinaa

Painele MODE , kunnes ”MONO” ilmestyy
näyttöön.
Stereovaikutelma katoaa, mutta vastaanotto
paranee.

kunnes kuuluu kaksi äänimerkkiä.
Yksikkö siirtyy laiteparin muodostustilaan ja
Bluetooth-ilmaisin ( ) ja näytön ”PAIRING”
vilkkuvat.

4 Suorita paritustoiminto Bluetoothlaitteessa tämän yksikön tunnistamiseksi.
5 Valitse Bluetooth-laitteen näytössä
näkyvä ”SONY:ZS-RS70BT/BTB”.
Jos ”SONY:ZS-RS70BT/BTB” ei näy laitteen
näytössä, toista alkaen vaiheesta 2.
Huomautus

Eräät laitteet eivät voi näyttää havaittujen
laitteiden luetteloa.

* Salasanan nimi voi olla ”Salausavain”, ”PINkoodi”, ”PIN-numero”, ”Salasana” jne.

Kosketa älypuhelimella yksikön N-merkkiä ,
kunnes älypuhelin reagoi.
Huomautus

1 Pidä MODE  painettuna, kunnes

4 Kosketa yksikköä älypuhelimella.

Jos älypuhelimen näyttö on lukittu, älypuhelin ei
toimi. Poista lukitus ja kosketa sitten
älypuhelimella N-merkkiä  uudelleen.

Älypuhelin reagoi
(yksikkö tunnistettu)

1 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön
painamalla BLUETOOTH .

2 Ota Bluetooth-laitteen Bluetoothtoiminto käyttöön.
Vihje

Kun kyseessä on viimeksi liitetty Bluetooth-laite,
yksikkö yrittää muodostaa Bluetooth-yhteyden
uudelleen sen kanssa, jos laitteen Bluetoothtoiminto on käytössä. Kun Bluetooth-yhteys on
muodostettu, näytön Bluetooth-ilmaisin ( ) jää
palamaan.

3 Valitse Bluetooth-laitteen näytössä
näkyvä ”SONY:ZS-RS70BT/BTB”.
Valitse tarvittaessa yksikön tukema Bluetoothprofiili ”A2DP”. Lisätietoja profiilista on
kohdassa ”Mikä on langaton Bluetoothtekniikka?”.
Bluetooth-yhteys muodostetaan, ja näyttöön
ilmestyy ”BT AUDIO”.

Huomautuksia
 Tätä vaihetta ei välttämättä tarvita kaikissa
laitteissa.
 Jos yksikkö ei voi muodostaa yhteyttä
Bluetooth-laitteeseen, poista ”SONY:ZSRS70BT/BTB” Bluetooth-laitteesta ja muodosta
laitepari uudelleen.

painamalla TUNE + tai  .
Poista DRC-toiminto käytöstä valitsemalla ”0”.

Automaattisen DAB-virityksen
suorittaminen manuaalisesti

Jos olet siirtynyt toiselle alueelle, suorita
automaattinen DAB-viritys manuaalisesti ja
tallenna lähetysten sisältö uudelleen.

Muodosta yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.
Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu,
näyttöön ilmestyy ”BT AUDIO”.

Pidä RADIO DAB/FM-SCAN  painettuna,
kunnes näytössä näkyy vuorotellen ”INITIAL” ja
”SCAN?”, ja paina sitten ENTER .
Haku alkaa. Alueella saatavilla olevien DAB/
DAB+-palvelujen mukaan haku voi kestää
muutaman minuutin.

Edistymisen ilmaisin

Vihjeitä
 Jos yhteyden muodostaminen on vaikeaa,
kokeile seuraavaa.
 Aktivoi ”NFC-pikayhteys”-sovellus ja liikuta
älypuhelinta hieman yksikön N-merkin  yli.
 Jos älypuhelin on kotelossa, poista se.
 Katkaise yhteys koskettamalla yksikköä
uudelleen älypuhelimella.
 Jos sinulla on useita NFC-yhteensopivia laitteita,
voit vaihtaa yhteyden toiseen laitteeseen
koskettamalla sitä älypuhelimella. Jos
esimerkiksi älypuhelin on yhdistetty NFCyhteensopiviin kuulokkeisiin, vaihda Bluetoothyhteys yksikköön koskettamalla sitä
älypuhelimella (One touch -yhteyden vaihto).

Musiikin kuuntelu
langattomasti Bluetoothlaitteesta

Huomautuksia

Yhteyden muodostaminen
paritettuun Bluetooth-laitteeseen

näyttöön ilmestyy ”DRC”.

2 Valitse ”2”, ”1” (oletusasetus) tai ”0.5”
3 Paina ENTER .

Jos haluat muodostaa laitepareja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa, toista vaiheet 2–6 jokaisen laitteen
kanssa.
 Yksikön laiteparin muodostustila peruutetaan noin
5 minuutin kuluttua, ja Bluetooth-ilmaisin ( )
vilkkuu. Jos laiteparin muodostustila peruutetaan
tämän menettelyn aikana, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
 Yksikön salasana on pysyvästi ”0000”. Yksikkö ei
voi muodostaa laiteparia sellaisen Bluetoothlaitteen kanssa, jonka salasana ei ole ”0000”.
 Kun Bluetooth-laitteista on muodostettu
laitepareja, niitä ei enää tarvitse muodostaa
uudelleen. Seuraavassa tapauksessa laiteparin
muodostus täytyy kuitenkin tehdä uudelleen.
 Yksikkö on muodostettu laitepariksi 10 tai
useamman laitteen kanssa.
Yksikkö voidaan muodostaa laitepariksi
enintään 9 Bluetooth-laitteen kanssa. Jos uusi
laite muodostetaan laitepariksi, kun 9 laitetta on
paritettu, laite, jonka viimeisin yhteysaika on
vanhin 9 paritetun laitteen joukossa, korvataan
uudella.
 Useampi kuin yksi laite voi olla paritettuna yksikön
kanssa, mutta ääni kuuluu vain yhdestä noista
laitteista.

Hiljaisten äänien tekeminen selkeiksi
DAB/DAB+-vastaanottoa varten

DRC-toiminto (dynaamisen alueen ohjaus) tekee
hiljaisista äänistä selkeitä, vaikka
äänenvoimakkuutta pienennetään.
Tarkista, että kuunneltava DAB/DAB+-asema
tukee DRC:tä.

3 Pidä BLUETOOTH-PAIRING  painettuna,

Synkronoitu tallennus*1
Tallennuslähde

Kun yksikköä vain kosketetaan NFCyhteensopivalla älypuhelimella, se käynnistyy,
vaihtaa Bluetooth-toimintoon automaattisesti
sekä muodostaa laiteparin ja yhteyden
älypuhelimeen.

Radion kuuntelu

Kaavio A

Kaavio B

Kansion ja tiedoston luontisääntöjä

(Kansio) + tai  .

Pidä  tai  
painettuna toiston aikana ja
vapauta painike haluamassasi
kohdassa. Jos etsit kohtaa
taukotilassa, aloita toisto
painamalla  , kun
haluttu kohta on löytynyt.

Paina USB  ja pidä  
painettuna, kunnes näyttöön
ilmestyy ”NO DEV”, ja irrota
sitten USB-laite.

Valittu audiotiedosto tai -kansio poistetaan ja
”COMPLETE” ilmestyy näyttöön.

Toistoaika*

Voit nauttia musiikista langattomasti laitteiden
sisäänrakennetun Bluetooth-toiminnon avulla.
Valitse seuraavista kolmesta yhteystavasta
Bluetooth-laitteelle parhaiten sopiva. Lisätietoja
laitteen käyttämisestä on sen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.

Kaavio C

Yhden kosketuksen yhteys
älypuhelimen kanssa (NFC)

Vihje

Audiotiedostojen tai -kansioiden
poistaminen USB-laitteesta
Tiedostojen kokonaismäärä

1 Ota älypuhelimen NFC-toiminto käyttöön.

Bluetooth-yhteys muodostetaan. ”BT AUDIO”
ilmestyy näyttöön.

Aseman nimi* vierii kerran, jonka jälkeen
näyttöön tulee kansioiden kokonaismäärä.

Raidan tai MP3/WMA-tiedoston numero

Langattoman yhteyden
muodostaminen Bluetoothlaitteiden kanssa

Tallennettu musiikki on rajoitettu vain yksityiseen
käyttöön. Musiikin käyttö muuhun tarkoitukseen
edellyttää tekijänoikeuksien haltijoiden lupaa.

vaaditaan salasanaa*, syötä ”0000”.

Paina  . MP3/WMAtiedosto luodaan
tallennuksen
lopettamiskohtaan asti.

USB .

Tietoja NFC-ominaisuudesta

6 Jos Bluetooth-laitteen näytössä

Lopettaa
tallennuksen

Virranhallintatoiminnon käyttö
Yksikössä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla yksikkö siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä äänisignaalia lähetetä.
Jos haluat ottaa valmiustilan käyttöön tai pois käytöstä, paina DISPLAY  samalla, kun pidät  
painettuina. Aina kun painikkeita painetaan, näyttöön ilmestyy ”AUTO STANDBY ON” tai ”AUTO STANDBY
OFF”.

Vain suosikkiraitojen/tiedostojen
tallentaminen

Toimi näin



Huomautuksia

Valitse haluamasi kansio painelemalla
(Kansio) + tai  .

Kun haluat

2 Ota USB-toiminto käyttöön painamalla

Tekijänoikeuksin suojattua sisältöä koskeva
huomautus

2 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-

MP3/WMA-tiedostojen tallentaminen
tiettyyn kansioon

1 Liitä USB-laite

(USB) -porttiin .

Bluetooth-valmiustila saa yksikön käynnistymään
ja vaihtamaan Bluetooth-toimintoon
automaattisesti, kun Bluetooth-laitteella
yritetään muodostaa Bluetooth-yhteys (vain kun
virtajohto on kytketty).
Pidä OPERATE  painettuna, kunnes näyttöön
ilmestyy ”BT STANDBY ON”. Yksikkö sammutetaan
ja se siirtyy Bluetooth-valmiustilaan.
Jos haluat peruuttaa tilan, toista toimenpide,
kunnes ”BT STANDBY OFF” tulee näkyviin. Yksikkö
sammutetaan ja se siirtyy valmiustilaan.

Koko levyn tallentaminen
Siirry vaiheeseen 3.

Bluetooth-valmiustila

 Jos tallennus aloitetaan satunnaistoisto- tai
uudelleentoistotilassa, valittu toistotila vaihdetaan
automaattisesti normaaliksi toistoksi.
 Älä poista USB-laitetta tallennus- tai
poistotoimenpiteiden aikana. Muuten laitteessa
oleva data voi vioittua tai laite voi vahingoittua.
 MP3/WMA-levyltä tallennettaessa ääntä ei
toisteta ja näytössä näkyy ”HI-SPEED”.
 Luotuihin MP3-tiedostoihin ei siirretä CD-TEXTtietoja.
 Tallennus loppuu automaattisesti seuraavissa
tapauksissa:
 USB-laitteesta loppuu tila tallennuksen aikana.
 USB-laitteessa olevien audiotiedostojen ja
kansioiden määrä ylittää määrän, jonka yksikkö
pystyy tunnistamaan.
 Toimintoa vaihdetaan.
 Jos tallennettavalla kansiolla tai tiedostolla on
sama nimi kuin USB-laitteessa jo olevalla kansiolla
tai tiedostolla, nimen perään lisätään
järjestysnumero, eikä alkuperäistä kansiota tai
tiedostoa korvata.
 MP3/WMA-kansioita ei voi poistaa toiston tai
tauon aikana.
 Muita kuin MP3/WMA-muotoisia tiedostoja tai
poistettavan kansion alikansioita ei poisteta.
 USB-laitteeseen ei voi tallentaa radion ääntä.

tallentaa.

Muut toiminnot

Tätä yksikköä ei voi käyttää USB-laitteiden
lataamiseen.

* Jos MP3/WMA-tiedostoja on vain
juurikansiossa (”ROOT”-kansio), näytössä näkyy
”1FLDR”.

1 Liitä USB-laite (USB) -porttiin .
2 Aseta CD-osastoon levy, jonka haluat

* Yksiköllä ei voi toistaa DRM (Digital Rights
Management) -suojattuja tai
verkkomusiikkikaupasta ladattuja tiedostoja. Jos
tällaista tiedostoa yritetään toistaa, yksikkö toistaa
seuraavan suojaamattoman äänitiedoston.

Huomautus

Kansioiden kokonaismäärä*

Voit tallentaa koko levyn (synkronoitu tallennus)
tai parhaillaan toistettavan raidan tai tiedoston
(yhden raidan tallennus) USB-laitteeseen
(digitaalinen musiikkisoitin, USB-tallennusväline
jne.).
Tallennettaessa CD:ltä raidat tallennetaan
MP3-tiedostoina nopeudella 128 kb/s.
Tallennettaessa MP3/WMA-levyltä, MP3/
WMA-tiedostot tallennetaan samalla
bittinopeudella kuin alkuperäiset MP3/WMAtiedostot.
Katso yhteensopivat USB-laitteet takasivun
kohdasta ”Yhteensopivat USB-laitteet”.

4 Paina ENTER .

Voit kuunnella USB-laitteeseen (digitaaliseen
musiikkisoittimeen tai USB-tallennusvälineeseen)
tallennettuja äänitiedostoja.
Yksiköllä voidaan toistaa MP3- ja WMAmuotoisia* äänitiedostoja.
Katso yhteensopivat USB-laitteet takasivun
kohdasta ”Yhteensopivat USB-laitteet”.

(Esimerkki: kun ääni-CD on asetettu)

Virtajohto (sisältyy
toimitukseen)

Musiikin tallentaminen
levyltä USB-laitteeseen

Liitä kuulokkeet  (kuulokkeet) -liittimeen .

3 Sulje CD-tilan kansi kunnolla painamalla

Liitä virtajohto  tai aseta kuusi R14-paristoa (koko C) (ei toimitettu) paristolokeroon .

Kansio
MP3/WMAtiedosto

Suoran virrankytkentätoiminnon
käyttäminen

 Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja
patentit.
 Windows Media on Microsoft Corporation
-yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
 Tämä tuote sisältää tekniikkaa, joka kuuluu
Microsoftin immateriaalioikeuksien
alaisuuteen. Tämän tekniikan käyttö tai
jakaminen tämän tuotteen ulkopuolella on
kielletty ilman Microsoftin asianmukaisia
lisenssejä.
 Bluetooth-tavaramerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Sony
Corporation käyttää niitä lisenssillä.
 N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
 Android on Google Inc:n tavaramerkki.
 Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat
vastaavien omistajiensa omaisuutta. Tässä
oppaassa ei ole käytetty ™ ja -merkkejä.

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraava:

päälle myös käyttämällä suoraa
virrankytkentätoimintoa (alla).
Tässä oppaassa toiminnot selitetään pääasiassa
suoraa virrankytkentätoimintoa käyttäen.

Kuuntelu kuulokkeilla

Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja
muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)

Kansiorakenteen ja toistojärjestyksen
esimerkki

Paina OPERATE . Voit kytkeä yksikön virran

Käyttöoikeutta ja
tavaramerkkejä koskevia
huomautuksia

®

Äänilähdön valaistustehosteet
Musiikkilähteen kanssa synkronoituvia
valaistustehosteita (valaistuksen molemmat sivut
palavat punaisina) luodaan. Voit ottaa tämän
toiminnon käyttöön tai pois käytöstä tarpeen
mukaan (katso ”Valosynkronointitoiminnon
poistaminen käytöstä”).



Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin
puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen
Euroopan Unionin lainsäädännön
vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee
osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Huolto tai takuu
asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti
osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa
mainituille edustajille.

Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä
symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla,
että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla
tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle,
joita paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Valaistuksella  on seuraavat kaksi
ominaisuutta.

 Toiston käynnistyminen voi kestää pitkään, kun:
 kansiorakenne on monimutkainen.
 USB-laite on lähes täynnä.
 Älä tallenna MP3/WMA-tiedostoja sisältävälle
USB-laitteelle tarpeettomia kansioita tai muita
kuin MP3/WMA-tiedostoja.
 Kansiot, joissa ei ole MP3/WMA-tiedostoja,
ohitetaan toiston aikana.
 Tämän yksikön tukemat äänimuodot ovat:
 MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
 WMA: tiedostotunniste ”.wma”
Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea
tunniste mutta itse tiedosto on luotu eri
äänimuodossa, tämä yksikkö voi tuottaa kohinaa
tai toimia väärin.
 MP3 PRO -muotoa ei tueta.
 WMA DRM-, WMA Lossless- ja WMA PRO
-muodossa koodattuja WMA-tiedostoja ei voi
toistaa.
 Tämä yksikkö ei voi toistaa USB-laitteen
äänitiedostoja seuraavissa tapauksissa:
 yhdessä kansiossa on yhteensä yli 999
äänitiedostoa.
 yksittäisessä USB-laitteessa on yhteensä yli
5 000 äänitiedostoa.
 yksittäisessä USB-laitteessa on yhteensä yli 255
kansiota (mukaan lukien ”ROOT”-kansio).
 kun hakemistotaso (kansioiden syvyys) on yli 8
(mukaan lukien ”ROOT”-kansio).
Nämä arvot voivat vaihdella tiedosto- ja
kansiorakenteen mukaan.
 Yhteensopivuutta kaikkien koodaus/
kirjoitusohjelmistojen kanssa ei taata. Jos
USB-laitteen äänitiedostot on alun perin koodattu
yhteensopimattomalla ohjelmistolla, tällaiset
tiedostot voivat tuottaa kohinaa, niiden ääni voi
katkeilla tai niitä ei voida toistaa ollenkaan.
 Kansioiden ja tiedostojen nimistä voidaan näyttää
enintään 32 merkkiä lainausmerkit mukaan lukien.
 Merkit ja symbolit, joita laite ei voi näyttää,
näkyvät muodossa ”_”.
 Tämä laite noudattaa MP3-tiedostojen ID3tunnistemuodon versioita 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4
sekä WMA-tiedostojen WMA-tunnistemuotoa (ASF
(Advanced Systems Format) -määrityksen
mukainen). Jos tiedostolla on ID3- tai WMAtunnistetietoja, kappaleen nimi, esittäjän nimi ja
albumin nimi näytetään. Jos tiedostolla ei ole
tunnistetietoja, yksikkö näyttää seuraavat tiedot:
 Tiedoston nimi kappaleen nimen sijaan.
 ”NO ARTIST” esittäjän nimen sijaan.
 ”NO ALBUM” albumin nimen sijaan.
ID3- ja WMA-tunnistetietoja voidaan näyttää
enintään 32 merkkiin asti.

Huomautuksia

Toiminnot voivat vaihdella Bluetooth-laitteen
mukaan. Katso lisätietoja myös Bluetoothlaitteen mukana toimitetuista käyttöohjeista.

1 Muodosta Bluetooth-yhteys yksikön ja
laitteen välille.
Lisätietoja Bluetooth-yhteyden
muodostamisesta on kohdassa ”Langattoman
yhteyden muodostaminen Bluetoothlaitteiden kanssa”. Kun Bluetooth-yhteys on
muodostettu, näytön Bluetooth-ilmaisin ( )
jää palamaan.

2 Aloita toisto Bluetooth-laitteessa ja
säädä sitten äänenvoimakkuutta.
Aseta Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuus
kohtalaiselle tasolle ja paina yksikössä
VOLUME  tai + .

Käytön jälkeen

Tee jokin seuraavista.
 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto pois
käytöstä. Katso tarkempia tietoja laitteen
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
 Sammuta Bluetooth-laite.
 Vaihda yksikön toiminto.
 Sammuta yksikkö.
 Katkaise yhteys koskettamalla yksikköä
uudelleen älypuhelimella (vain NFCyhteensopivat älypuhelimet).

Yksikköön liitetyn, laitepariksi liitetyn
laitteen tietojen poistaminen

1 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön
painamalla BLUETOOTH .

2 Pidä ERASE  painettuna, kunnes
näyttöön ilmestyy ”BT RESET”.

3 Nollaa ja poista laitepariksi liitettyjen
laitteiden tiedot painamalla ENTER .
Kun laitepariksi liitettyjen laitteiden tiedot on
poistettu, näyttöön ilmestyy ”COMPLETE”.
Voit peruuttaa nollaustoimenpiteen
painamalla  , ennen kuin painat ENTER .

Kun haku on tehty, luodaan saatavilla olevien
palveluiden luettelo.
Huomautuksia
 Jos maa tai alue ei tue DAB/DAB+-lähetyksiä,
näytössä näkyy ”NOSIGNAL”.
 Saatavilla olevien palveluiden tallennettu luettelo
tyhjennetään, kun automaattinen DABviritysprosessi on käynnistynyt.

Radiovastaanoton parantaminen

Paranna vastaanottoa suuntaamalla antenni
uudelleen.

Lisätietoja

Muut toiminnot
Huomautus

Jos yrität ohjelmoida 26 tai useampia raitoja/
tiedostoja, näyttöön ilmestyy ”FULL”.

Vihje

Toiston jatkaminen on käytettävissä, kun käytetään
USB-toiminnon ohjelmoitua toistotilaa. Paina  ,
kun olet pysäyttänyt ohjelmoidun toiston
painamalla  . Ohjelmoitu toisto alkaa
pysäytyskohdasta.

Ohjelmoitujen raitojen/tiedostojen
tietojen näyttäminen

Yhteensopivat laitteet
Yhteensopivat USB-laitteet
USB-laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat
seuraavat. Tarkista ennen laitteen käyttämistä
tämän yksikön kanssa, että laite täyttää
vaatimukset.
 USB 2.0 (Full Speed) ;yhdenmukaisuus
 Mass Storage -tilan tuki*

Kun oma ohjelma on luotu, voit tarkistaa
ohjelmoitujen raitojen/tiedostojen tiedot.

* Mass Storage -tila on tila, jonka avulla USB-laite
tulee isäntälaitteen käytettäväksi ja
mahdollistaa tiedostojen siirtämisen. Useimmat
USB-laitteet tukevat Mass Storage -tilaa.

Painele DISPLAY , niin näyttö vaihtuu
seuraavasti:
Yhteensä ohjelmoitujen vaiheiden määrä 
Viimeksi ohjelmoidun raidan/tiedoston numero
ja kokonaistoistoaika*
* ”--:--” tulee näkyviin MP3/WMA-levyille ja
USB-laitteille.

Ohjelmoidun toiston peruuttaminen

* Painikkeissa   ja VOLUME +  on tuntopiste.

Raitojen/tiedostojen toistaminen
toistuvasti (uudelleentoisto)

Näytön käyttäminen
MP3/WMA-tiedoston tietojen
tarkistaminen
Painele DISPLAY  toistuvasti, kun toistat
MP3/WMA-tiedostoa levyltä/USB-laitteesta.

Voit asettaa laitteen toistamaan toistuvasti
CD-äänilevyn CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RWlevyn tai USB-laitteen MP3/WMA-tiedostoja
normaali- ja ohjelmoitu toisto -tiloissa.

1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön
painamalla CD  tai USB .

Nykyisen ohjelman kaikkien raitojen/
tiedostojen poistaminen

Pysäytä toisto ja paina sitten  . ”NO STEP”
tulee näkyviin, ja voit luoda uuden ohjelman
noudattamalla kohdan ”Oman ohjelman
luominen (ohjelmoitu toisto)” ohjeita.

Radioasemien esivalinta
Voit tallentaa radioasemia yksikön muistiin. Voit
esivalita enintään 30 radioasemaa, 20 FM- ja 10
DAB-asemaa.

2 Toimi seuraavasti.

Näyttö vaihtuu seuraavasti:


Kappaleen nimi ( )*1

Uudelleentoisto
Yksi raita/
tiedosto


Esittäjän nimi ( )*1

Albumin nimi (

)*1


Nykyisen tiedoston numero ja
toistoaika*2
*1 Jos tiedostolla ei ole vastaavia ID3- tai WMAtunnistetietoja, näytetään tiedoston nimi, ”NO
ARTIST” ja ”NO ALBUM” kappaleen nimen,
esittäjän nimen ja albumin nimen sijasta.
*2 Esittäjän tai albumin nimi vaihtuu täksi
muutamassa sekunnissa.

USB-laitteen vapaan tilan
tarkistaminen
1 Peruuta kansion toistotila, kansion

Kaikki raidat/
tiedostot

uudelleentoistotila, ohjelmoitu toistotila
tai ohjelmoitu uudelleentoistotila
painelemalla MODE .

2 Paina DISPLAY , kun USB-laite on
pysäytetty.

Näyttöön ilmestyy ”FREE***G”/”FREE***M”
(laitteessa jäljellä oleva tallennustila giga- tai
megatavuina).

Paina DISPLAY , kun Bluetooth-laite on
liitetty.

Ohjelmoidut
raidat/
tiedostot

1 Painele MODE , kunnes
” 1” tulee näkyviin.
2 Valitse uudelleentoistettava
raita/tiedosto painamalla
 tai  . Jos haluat
määrittää MP3/WMAtiedostoja sisältävän
kansion, valitse ensin kansio
(Kansio) + tai
painamalla
  ja valitse sitten
tiedosto painamalla  tai
 .
3 Aloita uudelleentoisto
painamalla  .
1 Painele MODE , kunnes
” ” tulee näkyviin.
2 Aloita uudelleentoisto
painamalla  .
1 Painele MODE , kunnes
” ” (Kansio) ja ” ” tulevat
näkyviin.
2 Valitse kansio painamalla
(Kansio) + tai  .
3 Aloita uudelleentoisto
painamalla  .
1 Ohjelmoi raidat/tiedostot
(katso ”Oman ohjelman
luominen (ohjelmoitu
toisto)”).
2 Painele MODE , kunnes
”PGM” ja ” ” ilmestyvät
näyttöön.
3 Aloita uudelleentoisto
painamalla  .

1 Valitse ”FM” painelemalla RADIO DAB/FM
.

2 Pidä RADIO DAB/FM-SCAN 
painettuna, kunnes näytössä vilkkuu
”AUTO”.

3 Tallenna asema painamalla ENTER .
Asemat tallennetaan muistiin alhaisimmasta
taajuudesta alkaen.

Radioasemien esivalinta
manuaalisesti
Voit virittää haluamiesi asemien radiotaajuudet
manuaalisesti ja tallentaa ne.

1 Valitse taajuusalue painelemalla RADIO
DAB/FM .

Painele DISPLAY  radion kuuntelun
aikana.

painamalla CD  tai USB .

2 Viritä haluamasi asema.
3 Pidä MANUAL PRESET  painettuna,
kunnes näytössä vilkkuu ”DAB-xx” tai
”FM-xx”.
(Esimerkki: DAB)

4 Paina PRESET + tai  , kunnes asemalle

2 Painele MODE , kunnes ”SHUF”
ilmestyy näyttöön.

5 Tallenna asema painamalla ENTER .

FM-radiota kuunneltaessa

3 Aloita satunnaistoisto painamalla  .

Jos valitulle esivalintanumerolle on jo
määritetty toinen asema, se korvataan
uudella.

DAB-radiota kuunneltaessa
Vihje

Satunnaistoiston peruuttaminen

Lopeta toisto painamalla   ja painele sitten
MODE , kunnes ”SHUF” katoaa näytöstä.

Palaa normaalinäyttöön painamalla ENTER .

Vihjeitä

*1 Esivalintanumero näytetään vain, kun kuunnellaan
esivalittua radioasemaa.
*2 ”NO PS”, ”NO PTY” tai ”NO TEXT” saattaa näkyä, jos
RDS-lähetystä ei vastaanoteta kunnolla tai jos
asema ei tarjoa RDS-palveluita.
*3 ”NO DLS”, ”NO PTY” tai ”NOSIGNAL” saattaa näkyä,
jos DLS:ää, PTY-nimikettä tai kanavanipun nimeä
ei vastaanoteta.
*4 ”---” saattaa näkyä, jos bittinopeutta tai signaalia
ei vastaanoteta.

 Satunnaistoiston aikana edellistä raitaa/tiedostoa
ei voi valita painamalla  .
 Toiston jatkaminen on käytettävissä, kun
käytetään USB-toiminnon satunnaistoistotilaa.
Paina  , kun olet pysäyttänyt
satunnaistoiston painamalla  . Satunnaistoisto
alkaa pysäytyskohdasta.

Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)

Tietoja RDS-ominaisuuksista

Voit järjestää enintään 25 raidan/tiedoston
toistojärjestyksen levyllä/USB-laitteessa.

Mikä RDS on?

1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön

Euroopan radioliiton (EBU) vuonna 1987
esittelemä radion datajärjestelmä (RDS) sallii
tietojen, kuten asemien nimien,
vastaanottamisen FM-lähetysten 57 kHz:n
apukantosignaalin kautta. RDS-datan saatavuus
kuitenkin vaihtelee alueen mukaan. Tästä syystä
RDS-tietoja ei välttämättä voi aina vastaanottaa.

painamalla CD  tai USB .

Esivalitut radioasemat säilyvät yksikön muistissa
myös seuraavissa tilanteissa.
Virtajohto irrotetaan.
Paristot poistetaan.

Esivalittujen radioasemien
kuunteleminen
1 Valitse taajuusalue painelemalla RADIO
DAB/FM .

2 Valitse haluamasi radioaseman
tallennettu esivalintanumero painamalla
PRESET + tai  .

Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen
kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa
langattoman tiedonsiirron digitaalisten
laitteiden, kuten tietokoneen ja digitaalisen
kameran, välillä. Langaton Bluetooth-tekniikka
toimii noin 10 metrin säteellä.
Kahden laitteen yhdistäminen tarvittaessa on
yleistä, mutta eräät laitteet voidaan yhdistää
useisiin laitteisiin samaan aikaan.
Yhteyttä varten ei tarvitse käyttää kaapelia, eikä
laitteiden tarvitse olla vastakkain, kuten
infrapunatekniikkaa käytettäessä. Tällaista
laitetta voi esimerkiksi käyttää laukussa tai
taskussa.
Bluetooth on kansainvälinen standardi, jota
tuhannet yritykset maailmanlaajuisesti tukevat ja
jota lukuisat yritykset ympäri maailmaa käyttävät.

Yksikön tiedonsiirtojärjestelmä ja
yhteensopivat Bluetooth-profiilit

Profiili on kunkin Bluetooth-laitemäärityksen
toiminnon standardointi. Yksikkö tukee seuraavia
Bluetooth-versioita ja -profiileja:
Tiedonsiirtojärjestelmä:
Bluetooth-määrityksen versio 3.0
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Korkealaatuisen audiosisällön lähetys tai
vastaanotto.
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
A/V-laitteiston ohjaus: toiston
keskeyttäminen, pysäyttäminen tai
aloittaminen jne.

Suurin tiedonsiirtoalue

Käytä Bluetooth-laitteita 10 m:n etäisyydellä
(näköakseli) yksiköstä.
Suurin tiedonsiirron kantoalue voi olla lyhyempi
seuraavissa olosuhteissa.
 Yksikön ja Bluetooth-laitteen välissä on este,
kuten henkilö, metallia tai seinä.
 Yksikön lähellä käytetään WLAN-laitetta.
 Yksikön lähellä käytetään mikroaaltouunia.
 Yksikön lähellä käytetään sähkömagneettista
säteilyä tuottavaa laitetta.
 Yksikkö on asetettu teräksestä tehdylle hyllylle.

Yksikkö

2 Painele MODE , kunnes ”PGM” ilmestyy
näyttöön.

RDS-toimintojen käyttäminen
Yksikkö tukee seuraavia RDS-toimintoja.
RDS-toiminto

Kuvaus

Aseman nimen
näyttö
PTY
(ohjelmatyyppi)
RT (radioteksti)

Näyttää kuunneltavan
aseman nimen.
Näyttää vastaanotettavan
ohjelman ohjelmatyypin.
Näyttää vapaamuotoisia
tekstitietoja.

Huomautuksia
 RDS-toiminnot eivät aktivoitu, jos vastaanotettava
FM-asema ei lähetä RDS-dataa. Ne eivät
välttämättä toimi kunnolla myöskään alueilla,
joissa RDS-lähetykset ovat kokeiluvaiheessa.
 Jos vastaanotettava radiosignaali on heikko,
RDS-datan vastaanottaminen voi kestää.

3 Valitse raita/tiedosto painamalla  tai
 .
Jos haluat määrittää MP3/WMA-tiedostoja
sisältävän kansion, valitse ensin kansio
painamalla
(Kansio) + tai   ja valitse
sitten tiedosto painamalla  tai  .

Valinnaisten komponenttien
liittäminen
Voit kuunnella ääntä valinnaisesta
komponentista, kuten kannettavasta
digitaalisesta musiikkisoittimesta, tämän yksikön
kaiuttimien kautta.
Muista sammuttaa kaikkien komponenttien virta
ennen liitäntöjen tekemistä.
Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeista.

4 Paina ENTER .

Toistotilan valitseminen
Voit asettaa laitteen toistamaan raitoja tai
tiedostoja toistuvasti tai satunnaisessa
järjestyksessä, kun levy/USB-laite on pysäytetty.

Paina MODE  toistuvasti.

Raita/tiedosto ohjelmoidaan.
Ohjelmavaiheen numero tulee näkyviin ja
sitten kokonaistoistoaika.
(Esimerkki: CD-äänilevy)

AUDIO IN
-liittimeen

Ääniliitäntäkaapeli (ei
toimitettu)

Komponenttiin
(esim.
kannettava
digitaalinen
musiikkisoitin)

1 Kytke AUDIO IN -liitin  kannettavan
Aina kun painiketta painetaan, ilmaisin vaihtuu
seuraavasti:


Viimeksi ohjelmoidun
raidan numero

Normaali toisto (ei mitään)

Kertatoisto (

Vaiheen numero

1)


Kaikkien toisto (

)


Valitun kansion toisto (

)*


Valitun kansion uudelleentoisto (

Optimaalinen suorituskyky
Rajoitettu suorituskyky

Muista laitteista peräisin olevat häiriöt

Koska Bluetooth- ja WLAN-laitteet (IEEE802.11b/
g/n) käyttävät samaa taajuutta,
mikroaaltohäiriöitä voi esiintyä. Ne voivat
aiheuttaa tiedonsiirtonopeuden heikentymistä,
kohinaa tai epäkelvon yhteyden, jos tätä yksikköä
käytetään WLAN-laitteiden lähellä. Toimi tällöin
seuraavasti.
 Käytä yksikköä vähintään 10 metrin päässä
WLAN-laitteista.
 Jos yksikköä käytetään alle 10 metrin päässä
WLAN-laitteesta, sammuta WLAN-laite.
 Käytä Bluetooth-laitetta mahdollisimman
lähellä yksikköä.

Muihin laitteisiin aiheutuvat häiriöt

Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat
vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden
toimintaan. Sammuta yksikkö ja muut Bluetoothlaitteet seuraavissa paikoissa, sillä ne voivat
aiheuttaa tapaturman.
 paikat, joissa on tulenarkoja kaasuja,
esimerkiksi sairaalassa, junassa, lentokoneessa
tai huoltoasemalla
 automaattiovien tai palohälyttimen lähellä
Huomautuksia


Kokonaistoistoaika*
,

)*


Satunnaistoisto (SHUF)

* ”--:--” tulee näkyviin, kun ohjelmoidaan MP3/
WMA-levyä/USB-laitetta tai kun
kokonaistoistoaika on yli 100 minuuttia.

5 Ohjelmoi lisää raitoja/tiedostoja


Ohjelmoitu toisto (PGM)

Ohjelmoitu uudelleentoisto (

digitaalisen musiikkisoittimen tai muun
komponentin linjalähtöliittimeen
käyttämällä audioliitäntäkaapelia (ei
toimitettu).
2 Käynnistä liitetty komponentti.
3 Paina AUDIO IN  ja aloita äänen
toistaminen liitetystä komponentista.

Teräskotelo

, PGM)

* Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain
toistettaessa MP3/WMA-levyn tai USB-laitteen
MP3/WMA-tiedostoja.

toistamalla vaiheita 3 ja 4.
6 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla 
.
Luotu ohjelma säilyy käytettävissä, kunnes CDosasto avataan, USB-laite poistetaan tai
yksikön virta katkaistaan. Voit toistaa saman
ohjelman uudelleen painamalla  .

Liitetyn komponentin ääni kuuluu kaiuttimista.
Jos haluat liittää yksikön televisioon tai
videonauhuriin, käytä jatkokaapelia (ei
toimitettu), jonka toisessa päässä on
ministereoliitin ja toisessa päässä kaksi
RCA-liitintä.





Huomautuksia
 Digitaalisen musiikkisoittimen
monolähtöliittimeen liitettäessä yksikön oikeasta
kaiuttimesta ei ehkä kuulu ääntä.
 Digitaalisen musiikkisoittimen linjalähtöliittimeen
liitettäessä voi esiintyä säröä. Jos ääni säröytyy,
liitä kuulokeliittimeen.
 Jos liitetään digitaalisen musiikkisoittimen
kuulokeliitäntään, nosta soittimen
äänenvoimakkuutta ja säädä sitten yksikön
äänenvoimakkuutta.






Jotta Bluetooth-toimintoa voidaan käyttää,
liitettävällä Bluetooth-laitteella täytyy olla sama
profiili kuin yksiköllä.
Huomaa myös, että vaikka profiilit olisivat samat,
laitteiden toiminnot voivat vaihdella niiden
teknisten ominaisuuksien mukaan.
Langattoman Bluetooth-tekniikan ominaisuuksien
takia yksikössä toistettava ääni on hieman
myöhässä Bluetooth-laitteessa toistettavasta
äänestä musiikin kuuntelun aikana.
Tämä yksikkö tukee Bluetooth-standardia
noudattavia suojausominaisuuksia ja tarjoaa
turvallisen yhteyden käytettäessä langatonta
Bluetooth-tekniikkaa. Asetuksen mukaan suojaus
saattaa kuitenkin olla riittämätön. Ole varovainen
käyttäessäsi langatonta Bluetooth-tekniikkaa
tiedonsiirtoon.
Emme ole millään tavalla vastuussa tietojen
vuotamisesta Bluetooth-tiedonsiirron aikana.
Bluetooth-toiminnon sisältävän laitteen täytyy
noudattaa Bluetooth SIG:n määrittämää Bluetooth
standardia ja olla todennettuja. Vaikka liitetty laite
noudattaisi yllä mainittua Bluetooth-standardia,
eräät laitteet eivät ehkä muodosta yhteyttä tai
toimi oikein laitteen ominaisuuksien tai
määritysten mukaan.
Kohinaa tai äänen hyppimistä voi esiintyä
yksikköön liitetyn Bluetooth-laitteen,
tiedonsiirtoympäristön tai käyttöympäristön
mukaan.

 Varmista, että paristot on asetettu oikein.

”LOW” ja ”BATTERY” näkyvät vuorotellen,
ja yksikkö sammuu automaattisesti.
Yksikkö siirtyy odottamatta
valmiustilaan.

Levyihin liittyviä huomautuksia
 Puhdista levy puhdistusliinalla
ennen toistamista. Pyyhi CD-levyä
keskeltä ulospäin. Jos CD:llä on
naarmuja, likaa tai sormenjälkiä,
voi tapahtua seurantavirhe.
 Älä käytä liuottimia kuten
bensiiniä, tinneriä, kaupoista
saatavia puhdistusaineita äläkä
vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
 Älä altista CD:tä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten kuumille ilmakanaville.
Älä myöskään jätä sitä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon, koska lämpötila voi
kohota huomattavasti auton sisällä.
 Älä kiinnitä paperia tai tarraa CD:n päälle tai
naarmuta sen pintaa.
 Säilytä CD kotelossaan toiston jälkeen.
 DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata,
että tuote on toistettavissa.

Mikä on langaton Bluetoothtekniikka?

Virta ei kytkeydy paristoja käytettäessä.

 Muu CD-R/CD-RW kuin sellainen, joka on
tallennettu ääni-CD-formaatissa tai ISO 9660
Level 1/Level 2- tai Joliet-yhteensopivassa
formaatissa
 Tallennuslaadultaan huono CD-R/CD-RW,
naarmuinen tai likainen CD-R/CD-RW tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä
tallennettu CD-R/CD-RW
 Viimeistelemätön tai virheellisesti viimeistelty
CD-R/CD-RW

USB-laitetta koskevia huomautuksia

Laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat
seuraavat. Tarkista ennen laitteen käyttämistä
tämän yksikön kanssa, että laite täyttää
vaatimukset.
 Laitteiden täytyy noudattaa Bluetoothstandardin versiota 3.0.
 Laitteiden täytyy tukea A2DP- (Advanced Audio
Distribution Profile) ja AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile) -profiileja.
 NFC-ominaisuus (tarvitaan vain käytettäessä
yksikön laiteparin muodostamisen NFCtoimintoa).

 Varmista, että virtajohto on kytketty
pistorasiaan kunnolla.

 Vaihda kaikki paristot uusiin.

DualDisc-levyjä koskeva huomautus

Yhteensopivat Bluetooth-laitteet

Ääntä ei kuulu.

Levyt, joita laitteella EI VOIDA toistaa

6 Paina ENTER .
 Toimintoa ei aina taata, vaikka USB-laite täyttäisi
yhteensopivuusvaatimukset.
 Kun USB-laite liitetään, yksikkö lukee kaikki
laitteessa olevat tiedostot. Jos yksikössä on useita
kansioita ja tiedostoja, niiden lukeminen voi
kestää kauan.
 Älä liitä USB-laitetta yksikköön USB-keskittimen
kautta.
 Joillakin liitetyillä USB-laitteilla toiminnon
suorittamista voi seurata pieni viive, ennen kuin
tämä yksikkö suorittaa toiminnon.
 Tämä yksikkö ei välttämättä tue kaikkia liitetyn
USB-laitteen toimintoja.
 Toistojärjestys tässä yksikössä voi olla eri kuin
liitetyssä USB-laitteessa.
 Tätä yksikköä ei voi käyttää USB-laitteiden
lataamiseen.

Virta ei kytkeydy, kun virtajohto on
kytketty.

Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
 Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole
CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.

Turvallisuus
 Älä pura koteloa, koska CD-soitinosan
käyttämä lasersäde on haitallinen silmille.
Huollon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
 Jos yksikköön joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota yksikkö pistorasiasta ja tarkistuta se
huoltoliikkeessä ennen käytön jatkamista.
 Laitteella ei voi toistaa epätavallisen
(esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden)
muotoisia levyjä. Jos sellaisia yritetään toistaa,
yksikkö voi vaurioitua. Älä käytä tällaisia levyjä.

Virtalähteet
 Verkkovirtaa käytettäessä käytä toimitettua
virtajohtoa. Älä käytä muita johtoja.
 Irrota yksikkö pistorasiasta, jos yksikköä ei aiota
käyttää pitkään aikaan.
 Kun paristoja ei käytetä, poista ne niiden
vuotamisen tai syöpymisen aiheuttamien
vaurioiden välttämiseksi.

Laitteen sijoittaminen
 Älä sijoita yksikköä lämmönlähteiden lähelle
äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle,
runsaalle pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä
myöskään jätä sitä auringonvalossa olevaan
autoon.
 Älä aseta yksikköä kaltevalle tai epävakaalle
pinnalle.
 Älä aseta mitään 10 mm lähemmäs kotelon
takaosaa. Tuuletusaukkojen täytyy olla
esteettömiä yksikön oikeaa toimintaa ja sen
komponenttien käyttöiän pidentämistä varten.
 Koske kaiuttimissa käytetään voimakasta
magneettia, pidä magneettijuovia käyttävät
luottokortit tai jousitoimiset kellot etäällä
yksiköstä, jotta magneetti ei vaurioidu.

Käyttö
 Jos laite tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
huoneeseen tai se sijoitetaan erittäin kosteaan
huoneeseen, CD-soittimen sisällä olevaan
linssiin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin
tapahtuu, laite ei toimi oikein. Jos näin käy,
poista CD ja odota noin tunti, jotta kosteus
haihtuu.

Tietoja laitteen käsittelystä
 Älä jätä CD-osastoa auki, jotta sisään ei pääse
pölyä ja roskia.

Kotelon puhdistaminen
 Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet laimeaan
puhdistusnesteeseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hankausjauhetta äläkä liuotinta, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos yksikön käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.

Ilmoitukset
DATA ERROR: Äänitiedosto on vioittunut.
ERASE ERROR: Audiotiedostojen tai -kansioiden
pyyhkiminen epäonnistui.
FATAL ERROR: USB-laite irrotettiin tallennuksen
tai pyyhkimisen aikana ja se on voinut
vaurioitua.
FULL: Yritettiin ohjelmoida yli 25 raitaa tai
tiedostoa (vaihetta).
LOW BATTERY: Paristot ovat melkein tyhjät.
NO BT: Bluetooth-yhteyttä ei ole muodostettu.
NO DEV: USB-laite ei ole liitettynä, tai liitetty
USB-laite on irrotettu.
NO STEP: Kaikki ohjelmoidut raidat/kappaleet
on pyyhitty.
NO TRK: USB-laitteessa ei ole toistettavia MP3/
WMA-tiedostoja.
NOSIGNAL: Maassa tai alueella ei ole tuettua
DAB/DAB+-lähetystä, tai valitun DAB/
DAB+-lähetyksen vastaanotto on kadonnut.
NOT IN USED: Yritettiin suorittaa tietty toiminto
olosuhteissa, joissa kyseinen toiminto on
kielletty.
NOT SET: Ei tallennettua esiviritysasemaa.
NOT SUPPORT: On liitetty USB-laite, jota ei
tueta.
OFF-AIR: Valittu asema tai palvelu ei lähetä tällä
hetkellä.
PROTECT: Liitetty USB-laite on kirjoitussuojattu.
Poista USB-laite ja poista kirjoitussuojaus tai
käytä toista USB-laitetta.
PUSH STOP: Yritettiin suorittaa tietty toiminto,
joka on kielletty, toiston tai tauon aikana.
Pysäytä toisto painamalla   ja yritä
suorittaa toiminto uudelleen.
REC ERROR: Tallennus ei alkanut, pysähtyi
kesken tai sitä ei voinut muuten suorittaa.

 Kyseessä ei ole vika. Yksikkö siirtyy
automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin
jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä
äänisignaalia lähetetä. Katso
”Virranhallintatoiminnon käyttö”.

Ääntä ei kuulu.
 Tarkista, että kuunneltavaa musiikki- tai
äänilähdettä vastaava toiminto on valittu.
 Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimien
kautta.

Äänessä on kohinaa.
 Käyttääkö joku muu matkapuhelinta tai muuta
radioaaltoja lähettävää laitetta yksikön lähellä?
Jos käyttää, siirrä yksikkö ja Bluetooth-laite
kauemmas tällaisista laitteista. Laitteet, kuten
matkapuhelimet yms., voivat vaikuttaa
Bluetooth-tiedonsiirtoon.

CD/MP3/WMA-soitin
CD-soitin ei toista levyä tai ”NO DISC”
näkyy, vaikka CD on paikallaan.
 Aseta CD etikettipuoli ylöspäin.
 Puhdista CD.
 Ota CD pois ja jätä CD-osasto auki noin tunniksi
kosteuden poistamiseksi.
 CD-R/CD-RW on tyhjä tai viimeistelemätön.
 Levyllä ei ole toistettavia MP3/WMA-tiedostoja.
 CD-R/CD-RW-levyn, tallennuslaitteen tai
sovellusohjelmiston kanssa on ongelma.
 Vaihda kaikki paristot uusiin, jos ne ovat
tyhjentyneet.

Ääni lakkaa kuulumasta.
 Pienennä äänenvoimakkuutta.
 Puhdista CD tai vaihda se, jos se on
vahingoittunut pahasti.
 Aseta laite paikkaan, joka ei tärise.
 Puhdista linssi erikseen myytävällä
puhaltimella.
 Äänenvoimakkuus voi laskea tai häiriöitä voi
kuulua, jos käytetään heikkolaatuista CD-R/
CD-RW-levyä tai jos tallennuslaitteen tai
sovellusohjelmiston kanssa on ongelma.

 Varmista, ettei tämä yksikkö ole liian kaukana
Bluetooth-laitteesta (tai älypuhelimesta) tai
ettei tämä yksikkö vastaanota häiriöitä
WLAN-verkosta, toisesta 2,4 GHz:n
langattomasta laitteesta tai mikroaaltouunista.
 Tarkista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu
oikein tämän yksikön ja Bluetooth-laitteen (tai
älypuhelimen) välillä.
 Suorita laiteparin muodostus uudelleen (katso
”Langattoman yhteyden muodostaminen
Bluetooth-laitteiden kanssa”).
 Pysy etäällä metalliesineistä tai -pinnoista.
 Varmista, että Bluetooth-toiminto on aktivoitu
Bluetooth-laitteessa (tai älypuhelimessa).

Ääni hyppii tai vastaanottoetäisyys on
lyhyt.
 Jos lähellä on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, kuten WLAN-laite, muita
Bluetooth-laitteita tai mikroaaltouuni, siirry
kauemmas niistä, mikäli mahdollista.
Vaihtoehtoisesti käytä laitetta ja yksikköä
etäällä tällaisista lähteistä.
 Poista kaikki esteet tämän yksikön ja laitteen
välistä tai siirrä laite ja yksikkö etäälle esteestä.
 Sijoita tämä yksikkö ja laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
 Siirrä tämä yksikkö toiseen paikkaan.
 Yritä käyttää Bluetooth-laitetta tai älypuhelinta
toisessa paikassa.

CD-soitinosa
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 μW
(Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta Optical
Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.)
Kanavien lukumäärä
2
Taajuusvaste
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värähtely
Ei mitattavissa

Bluetooth-osa
Tiedonsiirtojärjestelmä
Bluetooth-määrityksen versio 3.0
Lähtö
Bluetooth-määrityksen teholuokka 2
Suurin tiedonsiirtoalue
Näköetäisyydellä noin 10 m*1
Taajuuskaista
2,4 GHz kaista (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS
Tuetut Bluetooth-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Tuettu koodekki*4
SBC (Subband Codec)
*1 Todellinen alue vaihtelee tekijöiden, kuten
laitteiden välisten esteiden, mikroaaltouunin
ympärillä olevien magneettikenttien, staattisen
sähkön, vastaanoton herkkyyden, antennin
tehokkuuden, käyttöjärjestelmän,
sovellusohjelmiston jne., mukaan.
*2 Bluetooth-standardiprofiilit antavat laitteiden
välisen Bluetooth-tiedonsiirron tekniset tiedot.
*3 Eräitä toimintoja ei välttämättä voi käyttää
laitteen mukaan.
*4 Koodekki: Äänisignaalin pakkaus- ja
muunnosmuoto

Yhteyttä ei voi muodostaa.
 Liitettävän laitteen mukaan tiedonsiirron
käynnistyminen voi kestää jonkin aikaa.
 Suorita laiteparin muodostus uudelleen (katso
”Langattoman yhteyden muodostaminen
Bluetooth-laitteiden kanssa”).
 Tarkista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva
tämän yksikön kanssa. Saat uusimmat tiedot
yhteensopivista Bluetooth-laitteista websivustosta. URL-osoite on mainittu kohdassa
”Yhteensopivat Bluetooth-laitteet”.

Laiteparin muodostus epäonnistuu.
 Tuo Bluetooth-laite lähemmäs yksikköä.
 Poista tämän yksikön mallinimi Bluetoothlaitteesta ja suorita laiteparin muodostus
uudelleen (katso ”Langattoman yhteyden
muodostaminen Bluetooth-laitteiden kanssa”).
 Tarkista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva
tämän yksikön kanssa. Saat uusimmat tiedot
yhteensopivista Bluetooth-laitteista websivustosta. URL-osoite on mainittu kohdassa
”Yhteensopivat Bluetooth-laitteet”.

Radio-osa
Taajuusalue
DAB (Band-III): 174,928 MHz  239,200 MHz
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz:n väli)
Välitaajuus
DAB (Band-III): 2,048 MHz
FM: 2,198 MHz

DAB (Band-III) -taajuustaulukko (MHz)
Kanava

Taajuus

Kanava

Taajuus

5A

174,928

10N

210,096

5B

176,640

10B

211,648

5C

178,352

10C

213,360

5D

180,064

10D

215,072

6A

181,936

11A

216,928

Laiteparin muodostus NFC-toimintoa
käyttämällä epäonnistuu.

6B

183,648

11N

217,088

6C

185,360

11B

218,640

 Yritä muodostaa laitepari manuaalisesti (katso
”Langattoman yhteyden muodostaminen
Bluetooth-laitteiden kanssa”). Eräät NFCyhteensopivat älypuhelimet eivät välttämättä
voi muodostaa laiteparia käyttämällä tämän
yksikön NFC-toimintoa laitteen ominaisuuksien
tai teknisten tietojen mukaan.
 Käynnistä ”NFC-pikayhteys” uudelleen ja siirrä
älypuhelinta hitaasti N-merkin  yli.
 Tarkista, että älypuhelin täyttää
yhteensopivuusvaatimukset (katso
”Yhteensopivat älypuhelimet”).

6D

187,072

11C

220,352

7A

188,928

11D

222,064

7B

190,640

12A

223,936

7C

192,352

12N

224,096

USB-laite

Radio

USB-laite ei toimi oikein.

Ääni on heikko, tai vastaanoton laatu on
huono.

Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston alkaminen kestää
pidempään.
 Monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy.
 Levy, jossa on useita kansioita tai muita kuin
MP3/WMA-tiedostoja.

 Jos liitetään yhteensopimaton USB-laite,
seuraavia ongelmia voi esiintyä.
 USB-laitetta ei tunnisteta.
 Tiedostojen tai kansioiden nimet eivät näy
yksikössä.
 Toistaminen ei ole mahdollista.
 Ääni hyppii.
 Kuuluu kohinaa.
 Äänentoisto on vääristynyt.

”OVER CURRENT” tulee näkyviin.
 On havaittu sähkövirran epänormaali taso
(USB) -portista . Sammuta yksikkö ja irrota
USB-laite
(USB) -portista . Varmista, että
USB-laitteessa ei ole ongelmaa. Jos viesti
toistuu, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.

Ääntä ei kuulu.
 USB-laite on ehkä liitetty väärin. Sammuta
yksikkö ja liitä USB-laite uudelleen. Käynnistä
sitten yksikkö.

Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.
 Sammuta yksikkö ja liitä USB-laite uudelleen.
Käynnistä sitten yksikkö uudelleen.
 Musiikkidata sisältää kohinaa, tai äänessä on
säröä. Äänitiedostoja luotaessa mukaan on
voinut päästä kohinaa. Kokeile luoda
äänitiedostot uudelleen ja toista ne tällä
yksiköllä.

USB-laitetta ei voi liittää
.

(USB) -porttiin

 USB-laitteen liitin tai USB-kaapeli on
ylösalaisin. Aseta se
(USB) -porttiin  oikein
päin.


Esivalintanumero*1  DLS (Dynamic Label
Segment)*3  PTY-nimike*3 (katso ”PTY
(ohjelmatyyppi)” kohdassa ”Tekniset tiedot”) 
Kanavanipun nimi*3  Kanava  Bittinopeus*4
 Signaalitaso*4  Komponentin nimike

Muistin nimi tulee näkyviin. Nimen näyttötapa
vaihtelee USB-laitteen teknisten tietojen
mukaan.
Jos vain yksi muisti voidaan valita, siirry
vaiheeseen 6.

CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital
Audio. Se on CD-äänilevyjen tallennusstandardi.
*2 Viimeistely on prosessi, joka tekee CD-R/
CD-RW-levyistä toistokelpoisia tavallisissa
soittimissa. Viimeistely voidaan ottaa käyttöön tai
pois käytöstä valinnaisena asetuksen levyn
luonnin aikana useimmissa
tallennusohjelmistoissa.

Bluetooth-laite



Esivalintanumero*1  Aseman nimi*2 
PTY-nimike*2 (katso ”PTY (ohjelmatyyppi)”
kohdassa ”Tekniset tiedot”)  Radioteksti*2 
Taajuus

tai  .

http://support.sony-europe.com/

haluttu esivalintanumero vilkkuu
näytössä.

Näyttö vaihtuu seuraavasti:

4 Paina ENTER .
5 Valitse muistinumero painelemalla 

Saat uusimmat tiedot yhteensopivista Bluetoothlaitteista, mukaan lukien NFC-yhteensopivat
älypuhelimet, alla olevista web-sivustoista.

1 Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön

Radiotietojen tarkistaminen

näyttöön ilmestyy ”SELECT?”.

*1

Yleistä



Voit asettaa yksikön toistamaan CD-äänilevyn
CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RW-levyn tai
USB-laitteen MP3/WMA-tiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä.

3 Paina USB-MEMORY SELECT , kunnes

 CD-äänilevy (CD-DA*1-raidat)
 CD-R/CD-RW, joka sisältää MP3/WMAtiedostoja ja on viimeistelty*2 oikein.

Tekniset tiedot



Raitojen/tiedostojen toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaistoisto)

USB .

FM-asemien esivalinta
automaattisesti

Uudelleentoiston peruuttaminen

Lopeta toisto painamalla   ja painele sitten
MODE , kunnes ” ” (tai ” 1”) katoaa näytöstä.

1 Liitä USB-laite (USB) -porttiin .
2 Ota USB-toiminto käyttöön painamalla

Levyt, joita laitteella VOIDAAN toistaa

Vianetsintä

”READING” näkyy pitkään tai toiston

alkaminen kestää kauan.

 Lukuprosessi voi kestää kauan seuraavissa
tapauksissa:
 USB-laitteessa on paljon kansioita tai
tiedostoja.
 Tiedostorakenne on monimutkainen.
 Muisti on melkein täynnä.
 Sisäinen muisti on pirstoutunut.
Yllä olevien ongelmien välttämiseksi on
suositeltavaa noudattaa seuraavia ohjeita:
 USB-laitteen kansioiden määrä saa olla
enintään 100.
 Kansiossa saa olla enintään 100 tiedostoa.

Virheellinen näyttö
 USB-laitteeseen tallennetut tiedot voivat olla
vioittuneita. Lähetä musiikkidata uudelleen
USB-laitteeseen.
 Tämä yksikkö voi näyttää vain numeroita ja
aakkosia. Muut merkit eivät näy oikein.

”REC ERROR” tulee näkyviin.
 Tallennuksen aikana tapahtui virhe. Sammuta
yksikkö ja irrota USB-laite yksiköstä. Tarkista
sitten seuraavat asiat:
 Tarkista USB-laitteen jäljellä oleva
tallennustila. Jos tallennusta varten ei ole
riittävästi tilaa, poista tarpeettomat tiedostot
tai kansiot.
 Tarkista, ettei tallennettava data ole
vioittunut.
 Tarkista, että tallennettavan tiedoston muoto
on yhteensopiva yksikön kanssa.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.

 Vaihda kaikki paristot uusiin.
 Siirrä yksikkö etäälle lähellä olevasta TV:stä.
 Vedä antenni täysin ulos ja suuntaa se
uudelleen parasta vastaanottoa varten.
 Jos olet rakennuksessa, kuuntele ikkunan
lähellä.
 Jos yksikön lähelle asetetaan matkapuhelin,
yksiköstä voi kuulua voimakasta melua. Pidä
puhelin etäällä yksiköstä.

TV:n kuva on epävakaa.
 Jos kuuntelet FM-ohjelmaa lähellä
sisäantennilla varustettua TV:tä, siirrä yksikkö
kauemmas TV:stä.

DAB/DAB+-radioasemia ei vastaanoteta
kunnolla.
 Suorita automaattinen DAB-viritysmenettely
(katso ”Automaattisen DAB-virityksen
suorittaminen manuaalisesti”).
 Nykyinen DAB/DAB+-palvelu ei ehkä ole
käytettävissä. Valitse toinen palvelu painamalla
TUNE + tai  .
 Jos olet siirtynyt eri alueelle, eräät palvelut/
taajuudet ovat voineet vaihtua eikä normaalia
lähetystä välttämättä voi virittää.
Tallenna lähetysten sisältö uudelleen
suorittamalla automaattinen DAB-viritys.
(Tämän toimenpiteen suorittaminen poistaa
kaikki aiemmin tallennetut esivalinnat.)
Kun olet kokeillut ehdotettuja korjausmenetelmiä
eikä ongelma poistu, irrota virtajohto tai poista
kaikki paristot. Kun kaikki näytön ilmoitukset ovat
poistuneet, kytke virtajohto uudelleen tai asenna
paristot takaisin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

7D

194,064

12B

225,648

8A

195,936

12C

227,360

8B

197,648

12D

229,072

8C

199,360

13A

230,784

8D

201,072

13B

232,496

9A

202,928

13C

234,208

9B

204,640

13D

235,776

9C

206,352

13E

237,488

9D

208,064

13F

239,200

10A

209,936

Antenni
Teleskooppiantenni

Tulo
AUDIO IN
Stereominiliitin
(USB) -portti
Tyyppi A, maksimivirta 500 mA, USB 2.0 Full
Speed -yhteensopiva



Liitetyn Bluetooth-laitteen nimen
tarkistaminen

MP3/WMAlevyltä tai
USB-laitteesta
valittu kansio

Toimi näin

Jos USB-laitteessa on useampi kuin yksi muisti
(esimerkiksi sisäinen muisti ja muistikortti), voit
valita käytettävän muistin ja aloittaa sitten
toiston tai tallennuksen. Muista valita muisti
ennen toiston tai tallennuksen aloittamista, sillä
muistia ei voi valita käytön aikana.



Lopeta toisto painamalla   ja painele sitten
MODE , kunnes ”PGM” katoaa näytöstä.

Laitteen muistin valitseminen toistoa tai
tallennusta varten

Varotoimet

Lähtö

 (kuulokkeet) -stereominiliitin
Kuulokkeille, joiden impedanssi on 16   32 

Tuetut äänimuodot
Tuetut bittinopeudet
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s  320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s  192 kb/s, VBR
Näytteenottotaajuudet
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz

Yleistä
Kaiutin
Täysi alue, halk. 8 cm, 3,2 , kartiotyyppinen (2)
Lähtöteho
2,3 W + 2,3 W (3,2 , harmoninen särö 10 %)
Virtavaatimukset
230 V AC, 50 Hz (vaihtovirtalähde)
9 V DC (6 R14-paristoa (koko C))
Virrankulutus
AC 16 W
Virrankulutus (valmiustilan aikana)
Alle AC 0,9 W
Virrankulutus (Bluetooth-valmiustilan aikana)
Alle AC 1,8 W
Pariston kesto*1, *2
CD:n toisto
Noin 7,5 tuntia
USB-laitteen toistaminen
Noin 7 tuntia (100 mA:n kuormalla)
Noin 3,5 tuntia (500 mA:n kuormalla)
DAB-vastaanotto
Noin 9 tuntia
FM-vastaanotto
Noin 9 tuntia
Bluetooth
Noin 10 tuntia
*1 Sony-standardien mukaan mitattuna. Paristojen
todellinen kesto voi vaihdella yksikön
olosuhteiden tai käyttöolosuhteiden mukaan.
*2 Käytettäessä Sony-alkaliparistoja

Mitat
Noin 380 mm × 158 mm × 235 mm (L/K/S)
(ulkonevat osat mukaan lukien)
Paino
Noin 3,3 kg (paristot mukaan lukien)

Toimitetut varusteet
Virtajohto (1)
Suojakalvo (1)
Ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa ilman eri ilmoitusta.

PTY (ohjelmatyyppi)

Tämä toiminta ilmaisee DAB- tai RDS-datassa
lähetettyjä ohjelmatyyppejä, kuten Uutiset tai
Urheilu.
Jos vastaanotettava palvelu tai asema ei lähetä
ohjelmatyyppiä, näkyviin tulee ”NONE”.
Ohjelmatyyppi

Näyttö

Ei ohjelmatyyppiä

NONE

Uutiset

NEWS

Ajankohtaisohjelmat

AFFAIRS

Tiedotukset

INFO

Urheilu

SPORT

Koulutus

EDUCATE

Draama

DRAMA

Kulttuuri

ARTS

Tiede

SCIENCE

Monipuolinen

TALK

Toisto ei käynnisty ensimmäisestä
raidasta.

Popmusiikki

POP

Rockmusiikki

ROCK

 Aseta toistotilaksi normaali toisto.

Kevyt musiikki

EASY

Kevyt klassinen

CLASSICS

Vakava klassinen

CLASSICS

Muu musiikki

OTHER M

Sää/meteorologia

WEATHER

Talous/liiketoiminta

FINANCE

Lasten ohjelmat

CHILDREN

Sosiaaliset asiat

FACTUAL

Uskonto

RELIGION

Suora linja

PHONE IN

Matkailu

TRAVEL

Vapaa-aika

LEISURE

Jazzmusiikki

JAZZ

Countrymusiikki

COUNTRY

Kansallinen musiikki

NATION M

Ikivihreä musiikki

OLDIES

Folkmusiikki

FOLK

Dokumentti

DOCUMENT

USB-laitetta ei tunnisteta.
 Sammuta yksikkö, liitä USB-laite uudelleen ja
käynnistä yksikkö.
 USB-laite ei toimi oikein. Katso USB-laitteen
käyttöoppaasta tietoja ongelman
ratkaisemisesta.

Toisto ei käynnisty.
 Sammuta yksikkö ja liitä USB-laite uudelleen.

MP3/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Äänitiedostoilla saattaa olla virheelliset
tiedostotunnisteet. Tämän yksikön tukemat
tiedostotunnisteet ovat:
 MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
 WMA: tiedostotunniste ”.wma”
 Äänitiedostot on ehkä luotu muissa kuin MP3/
WMA-muodoissa.
 USB-tallennuslaitteen tiedostojärjestelmä on
muu kuin FAT16 tai FAT32.*
 USB-tallennuslaite on osioitu. Vain
ensimmäisen osion MP3/WMA-tiedostoja
voidaan toistaa.
 Toisto on mahdollista 8 hakemistotasolle asti.
 Laitteessa on yli 255 kansiota (mukaan lukien
”ROOT”-kansio).
 Laitteessa on yli 5 000 tiedostoa.
 Yhdessä kansiossa on yli 999 tiedostoa.
 Tiedostot on salattu tai suojattu salasanoilla.
* Tämä yksikkö tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmiä,
mutta jotkin USB-tallennusvälineet eivät ehkä tue
molempia tiedostojärjestelmiä.
Katso lisätietoja kyseisen USB-tallennusvälineen
käyttöoppaasta tai ota yhteyttä valmistajaan.

