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Käytön aloittaminen
Osien sijaintiluettelo

1 Valitse iPod-soittimeesi sopiva iPod-

DIGITAL MEDIA
PORT Adapter

telakointisovitin.

2 Aseta telokointisovitin laitteeseen.

 DIGITAL MEDIA PORT ‑kaapeli
 iPod-liitin
 Virran merkkivalo: Palaa vihreänä, kun virtaa

Käyttöohjeet

TDM-iP10 (M)

iPod-soittimen laittaminen laitteen
liittimeen

3 Laita iPod laitteen liittimeen.

syötetään.

Yksikön liittäminen/irrottaminen
DMPORT‑liittimeen
Kytke kaapeli niin, että molemmat
-merkit ovat kohdakkain.
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VAROITUS
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)

Tietoja tekijänoikeuksista

 iPod on Apple Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
 Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta. Tässä oppaassa ei ole
määritetty merkkejä ™ ja ®.

Huomautuksia

Voit irrottaa DIGITAL MEDIA PORT ‑kaapelin DMPORT-liittimestä painamalla
kummallakin sivulla olevia painikkeita.

Kytkeminen

1 Kytke tämän laitteen DIGITAL MEDIA PORT ‑kaapeli

AV-järjestelmän DMPORT-liitäntään. Varmista ennen
kytkemistä, että AV-järjestelmän virta on katkaistu.

2 Kytke virta AV-järjestelmään, jonka DMPORT-liitäntä
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.

on kytketty tähän laitteeseen, ja valitse DMPORTtoiminto.

Irrottaminen

Katkaise AV-järjestelmän virta ennen irrottamista.

 Kun asetat tai irrotat iPod-soitinta, pidä sitä samassa kulmassa
tämän laitteen iPod-liittimen kanssa. Älä kierrä tai keinuta
iPod-soitinta, jotta liitin ei vahingoitu.
 Älä kanna laitetta, kun iPod on liittimessä. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
 Kun asetat tai irrotat iPod-soitinta, tue laitetta toisella kädellä ja varo
painamasta iPod-soittimen säätimiä vahingossa.

Laitteen käyttäminen akkulaturina

Voit käyttää laitetta akkulaturina. Kun POWERmerkkivalo palaa, akku latautuu. Lataustila näkyy
iPod-soittimen näytössä. Lisätietoja on iPod-soittimen
käyttöoppaassa.

iPod-telakointisovittimen irrottaminen
Voit irrottaa iPod-telakointisovittimen
vetämällä sitä ylös kynnellä tai litteällä
esineelle käyttäen sovittimen sisällä olevaa
koloa.

iPod-soittimen ohjaaminen

Lisätietoja

Perustoimintojen käyttäminen

Vianmääritys

Voit käyttää iPod-soitinta sen ohjauspainikkeilla,
liitetyn, DIGITAL MEDIA PORT ‑liittymällä varustetun
AV-järjestelmän ohjauspainikkeilla ja AV-järjestelmän
mukana toimitetulla kaukosäätimellä.

Jos laitteen kanssa ilmenee ongelma, etsi se alla olevasta
tarkistuslistasta ja tee tarvittavat korjaavat toimet. Jos
ongelma ei poistu, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huoltohenkilöstö vaihtaa osia
korjauksen aikana, näitä osia ei ehkä palauteta.
Kun viet järjestelmän korjattavaksi, muista ottaa koko
järjestelmä mukaan.
Tämä tuote on järjestelmätuote, ja koko järjestelmä
tarvitaan korjausta vaativan kohdan määrittämiseksi.

Huomautuksia

 Katso iPod-soittimen käyttöoppaasta tietoja iPod-soittimen
käyttämisestä.
 Keskeytä toisto ennen iPod-soittimen irrottamista.

Perustoiminnot

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä AV-järjestelmällä
tai kaukosäätimellä.
Paina

/
/

/ /ENTER

/

/
/MENU/

DISPLAY/
RETURN/TOOL
MENU
VOLUME +/
Huomautuksia

Kun haluat
Aloittaa toiston.
Keskeyttää toiston.
Toimii samoin, kuin peukalon
pyörittäminen iPod-soittimen
napsautuspyörän ympäri
vastapäivään (myötäpäivään).
Toimii samoin kuin iPod-soittimen
keskipainike.
Paina ja vapauta, kun haluat
siirtyä seuraavaan (edelliseen)
kappaleeseen/videoon tai
äänikirjan/podcastin lukuun.
Pidä painettuna taakse- tai
eteenkelausta varten.
Toistaa nopeasti eteen- tai
taaksepäin.
Toimii samoin kuin iPod-soittimen
Menu-painike.

Säätää äänenvoimakkuuden tasoa.

 Osoita kaukosäätimellä AV-järjestelmää.
 Toiminnot tai painikkeet voivat vaihdella liitetyn AV-järjestelmän
mukaan. Katso AV-järjestelmän käyttöohjeet.
 Painikkeita / ei voi käyttää videotoiston aikana. Voit
pikakelata taaksepäin (eteenpäin) pitämällä painiketta /
painettuna.
 Käytä äänenvoimakkuuden muuttamiseen kytketyn AVjärjestelmän tai kaukosäätimen äänenvoimakkuuden säätimiä.
Äänenvoimakkuuden taso ei muutu, jos sitä säädetään iPodsoittimesta.
 Toiston alkaminen voi kestää sisällön mukaan.

Kaukosäädin ei toimi.
 Poista mahdolliset esteet.

 Osoita kaukosäätimellä AV-järjestelmän tunnistinta.
 Kaukosäädin on liian kaukana AV-järjestelmästä.
 Vaihda paristo.

 Varmista, että iPod* on kytketty kunnolla.

 Valitse AV-järjestelmästä DMPORT-toiminto.
 Kytke AV-järjestelmään virta ja katkaise se.

iPod-soittimen video/valokuva ei näy tvruudussa.
 Laite ei tue videolähtöä. Vaikka iPod-soittimessa olisi

video/valokuvaominaisuus, video- tai valokuvasisältöä
ei voi katsella tv:n tai muiden videolaitteiden kautta.

Ei ääntä.
 Tarkista kytkennät.

 Varmista, että laite on kytketty kunnolla.

 Varmista, että iPod* on kytketty kunnolla.
 Varmista, että iPod* soittaa musiikkia.

 Toiston alkaminen voi kestää sisällön mukaan.

Voimakasta hurinaa tai kohinaa.
 Siirrä laite kauemmas kohinalähteestä.

Yhteensopivat iPod-mallit

Varoitukset
Turvallisuus

Jos järjestelmään putoaa jokin kiinteä esine tai
nestettä, irrota järjestelmä pistorasiasta ja anna pätevän
ammattihenkilön tarkastaa se, ennen kuin käytät sitä
uudelleen.

 Valitse iPod-soittimen ”EQ”-asetukseksi ”Off ” tai

”Flat”.

* Katso ”Yhteensopivat iPod-mallit”.

iPod touch

iPod nano 3rd
generation
(video)

iPod classic

iPod
nano 2nd
generation
(alumiini)

iPod 5th
generation
(video)

iPod nano 1st
generation

iPod 4th
generation
(värinäyttö)

iPod 4th
generation

Sijoittaminen
 Älä sijoita laitetta kaltevaan asentoon.

 Älä sijoita laitetta paikkoihin, joissa on:
 Erittäin kuuma tai kylmä
 Pölyistä tai likaista
 Hyvin kosteaa
 Tärinää

 Suora auringonvalo.

 Ole varovainen sijoittaessasi laitteen pinnoille, jotka on

erikoiskäsitelty (vahalla, öljyllä, kiillotusaineella tms.),
sillä pinta saattaa värjäytyä tai haalistua.

Lämmönmuodostus
 Vaikka laite lämpiää käytön aikana, kyseessä ei ole vika.
 Sijoita laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto,

laitteen lämpiämisen ehkäisemiseksi.

Jos sinulla on laitetta koskevia kysymyksiä tai ongelmia,
kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.

Laitteen puhdistus

Puhdista laite pehmeällä liinalla, jota on kostutettu
hieman miedolla pesuaineliuoksella. Älä käytä hankaavia
tyynyjä, hankausjauheita tai liuottimia, kuten ohentimia,
bensiiniä tai alkoholia.

Äänessä on säröä.
 Pienennä liitetyn AV-järjestelmän äänenvoimakkuutta.

Seuraavat iPod-mallit ovat yhteensopivia.
Varmista, että iPod-soittimeen on päivitetty uusin
laiteohjelmisto.

Tekniset tiedot
Yleiset

Tehovaatimukset:
DC IN: 5 V, 600 mA (DIGITAL MEDIA PORT 		
	‑liitännän kautta)
Mitat:
Noin  80 × 22(k) mm
Kaapelin pituus:
0,6 m
Toimitetut varusteet:
iPod-telakointisovittimet (1 sarja)
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

iPod mini
Huomautuksia

 Tämä laite on tarkoitettu vain iPod-soitinta varten. Siihen ei voi
kytkeä muita audiosoittimia.
 Sony ei vastaa siitä, jos iPod-soittimeen tallennetut tiedot katoavat
tai vaurioituvat, kun käytetään tähän laitteeseen kytkettyä iPodsoitinta.
 Tämä tuote on suunniteltu toimimaan yksinomaan iPod-soittimen
kanssa ja se täyttää testatusti Applen suorituskykynormit.
 TDM-iP10 (M) ei ole yhteensopiva iPhonen kanssa.

