4-528-305-22(1)

Цей виріб розроблено для відтворення дисків,
що відповідають стандарту компакт-диска
(CD). Віднедавна звукозаписувальні компанії
продають різноманітні музичні диски,
кодовані з використанням технології захисту
авторських прав. Слід пам’ятати, що серед цих
дисків можуть бути такі, що не відповідають
стандарту компакт-дисків (CD) та можуть не
відтворюватись цим виробом.

ПЕРСОНАЛЬНА
АУДІОСИСТЕМА

Printed in China

CMT-X5CD

Щоб зменшити ризик займання, не
накривайте вентиляційні отвори пристрою
газетами, скатертинами, фіранками тощо.
Не допускайте впливу на пристрій джерел
відкритого вогню (наприклад, запалених
свічок).
Для зниження ризику займання або ураження
електричним струмом слідкуйте, щоб на цей
пристрій не потрапляли краплі чи бризки
води, і не ставте на нього ємності, наповнені
водою, наприклад вази.
Оскільки остаточне знеструмлення пристрою
забезпечується вилученням вилки з розетки
змінного струму, така розетка має бути
легкодоступною.
Помітивши будь-які ознаки відхилення від
нормального режиму експлуатації пристрою,
негайно від’єднайте мережевий штепсель від
розетки мережі живлення змінного струму.
Не встановлюйте цей пристрій у замкненому
просторі, наприклад у книжковій шафі або у
вбудованій шафі-купе.
Не піддавайте елементи живлення або
пристрій зі вставленими елементами
живлення впливу високих температур,
наприклад від прямих променів сонця та
вогню.
Цей пристрій залишається підключеним до
джерела живлення, доки він приєднаний до
розетки мережі живлення змінного струму,
навіть якщо сам пристрій вимкнено.
Паспортна табличка розташована на нижній
зовнішній панелі.
Для використання тільки у приміщенні.
Дата виготовлення зазначена на виробі
та упаковці на етикетці зі штрих-кодом
у наступному форматі: MM–YYYY, де
MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

УВАГА

Використання оптичних інструментів із цим
пристроєм збільшить загрозу шкоди для очей.
Цей пристрій
класифікований
як лазерний виріб
класу CLASS 1 LASER.
Відповідна позначка
розміщена на нижній
зовнішній панелі.
Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан,
Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Країна-виробник: Китай

Примітка

Інструкції, що наведені в цьому посібнику, здебільшого стосуються дистанційного режиму
керування функціями та операціями за допомогою пульта дистанційного керування; при цьому,
ті самі операції можуть керуватися кнопками на корпусі системи, що мають аналогічні або схожі
назви.

Пульт дистанційного керування

Обладнання відповідає вимогам:
- Технiчного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785);
- Технічного регламенту безпеки
низьковольтного електричного обладнання
(постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149);
- Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
Виробник Соні Корпорейшн цим оголошує,
що пристрій CMT-X5CD/Персональна
аудіосистема відповідає вимогам та
іншим застосовним положенням
Технічного регламенту радіообладнання
і телекомунікаційного кінцевого
(термінального) обладнання. Отримати
декларацію відповідності можна за адресою
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ,
04070, Україна, e-mail info@sony.ua.
Уповноважений представник в Україні з
питань відповідності вимогам технічних
регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська
30, м.Київ, 04070, Україна.

Умови зберігання

Продукцію зберігають в упакованому виді в
темних, сухих, чистих, добре вентильованих
приміщеннях, ізольованих від місць
зберігання кислот і лугів. Температура
зберігання: від -10 до +45°C. Відносна
вологість зберігання: 30-70%. Робоча
температура: від 5 до 35°C. Робоча відносна
вологість: 30-70%.

УВАГА

У випадку неправильної заміни елемента
живлення існує небезпека вибуху. Замінюйте
елемент живлення лише на такий самий
елемент живлення або елемент живлення
еквівалентного типу.

Утилізація старого
електричного та
електронного обладнання
(застосовується в
Європейському союзі
та інших європейських
країнах із системами
роздільного збирання
сміття)
Переробка використаних
елементів живлення
(директива діє у межах
країн Європейського Союзу
та інших країн Європи зі
системами роздільного
збору відходів)
Перед використанням системи

Перебої в роботі системи, які трапляються
в рамках її використання у штатному
режимі, ремонтуються спеціалістами Sony у
відповідності до умов обслуговування згідно
обмеженої гарантії. При цьому компанія Sony
у жодному разі не несе відповідальності
за будь-які наслідки перебоїв на рівні
відтворювання, причиною яких стала робота
пошкодженої або несправної системи.

Система (перед/верх)

Якщо у кроці 4 обрано «REPEAT», припиняти
відтворення непотрібно.

після чого натисніть

.

4 Натисніть / , щоб вибрати «PLAYMODE»
або «REPEAT», після чого натисніть

.

5 Натисніть / , щоб вибрати бажаний

режим відтворення, після чого натисніть
.
Можна обрати такі режими відтворення.

Перед

Повідомлення про ліцензії та
товарні знаки
ˎWindows
ˎ
Media є зареєстрованим товарним
знаком або товарним знаком корпорації
Microsoft у Сполучених Штатах Америки та/
або в інших країнах.
ˎЦей
ˎ
товар захищено певними
правами інтелектуальної власності
корпорації Microsoft. Використання або
розповсюдження такої технології не з цим
товаром без ліцензії корпорації Microsoft
або вповноваженого філіалу Microsoft
заборонено.
кодування звуку MPEG Layer-3
ˎТехнологія
ˎ
та патенти на неї ліцензовані компаніями
Fraunhofer IIS та Thomson.
ˎТекстовий
ˎ
знак і логотипи Bluetooth® є
зареєстрованими торговельними марками,
які належать Bluetooth SIG, Inc. Sony
Corporation володіє ліцензією на будь-яке
використання цих знаків.
ˎЗнак
ˎ
N є товарним знаком або
зареєстрованим товарним знаком NFC
Forum, Inc. у США та інших країнах.
ˎAndroid
ˎ
та Google Play є торговими марками
Google Inc.
ˎНаявні
ˎ
у цьому посібнику назви систем і
продуктів, як правило, є торговими марками
або зареєстрованими торговими марками
відповідних виробників. Позначки ™ та ® не
вжиті в цьому посібнику.
ˎ«WALKMAN»
ˎ
та логотип «WALKMAN» є
зареєстрованими товарними знаками Sony
Corporation.
ˎ©
ˎ 2013 CSR plc та спільні компанії. Знак aptX®
та логотип aptX є торговими марками CSR plc
або однієї з її спільних компаній, які можуть
бути зареєстровані в одному або декількох
юридичних округах.
ˎApple,
ˎ
логотип Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod
classic, iPod nano та iPod touch є торговими
марками Apple Inc., зареєстрованими в
США та інших країнах. App Store є сервісною
маркою Apple Inc.
ˎ«Made
ˎ
for iPod» і «Made for iPhone» означає,
що електронний аксесуар був розроблений
спеціально для підключення до iPod та
iPhone відповідно, і що його розробник
засвідчує відповідність аксесуара технічним
стандартам Apple. Компанія Apple не несе
відповідальності за належне функціонування
такого обладнання, а також за його
відповідність стандартам щодо безпеки
та регуляторним нормам. Зауважте, що
використання цього обладнання з iPod або
iPhone може позначитися на ефективності
роботи бездротової мережі.
та «Xperia Tablet» є торговими
ˎ«Xperia»
ˎ
марками Sony Mobile Communications AB.

1 Натисніть  , щоб припинити відтворення.
2 Натисніть MENU .
3 Натисніть / , щоб вибрати «CD MENU»,

Верх

Про операції із кнопкою MENU 

Якщо натиснути кнопку MENU  двічі,
операція скасовується.

Елемент живлення встановлений у пульт
виробником. Перед першим використанням
пульту вилучіть ізоляційну смугу з
батарейного відсіку. Додаткова інформація
наведена в розділі «Заміна батареї».

Режим
відтворення

Ефект застосування

NORMAL

Відтворення доріжки або
файлу.
Відтворення всіх доріжок
в обраній папці. У вікні
дисплея відображається
позначка «FLDR» .
Відтворення всіх доріжок
або файлів у довільному
порядку. У вікні дисплея
відображається позначка
«SHUF» .
Відтворення всіх доріжок
або файлів у обраній папці в
довільному порядку. У вікні
дисплея відображається
позначка «FLDR. SHUF» .
Відтворення визначених
доріжок або файлів. У вікні
дисплея відображається
позначка «PGM»
. Додаткова інформація
наведена в розділі
«Створення власної
програми (запрограмоване
відтворення)».

FOLDER*

SHUFFLE

FLDR.SHUF*

PROGRAM

Система (вигляд ззаду)

* Цей режим відтворення застосовується виключено під
час відтвоpення дисків MP3.

REPEAT
Режим
відтворення

 Порт

(USB)

Підключення пристрою USB.
Примітка

ˎВикористання
ˎ
iPhone/iPod з цією системою можливе
лише через з’єднання Bluetooth або дротове з’єднання.

 Роз’єм аудіовходу AUDIO IN
(зовнішній вхід)

Для під’єднання додаткового зовнішнього
обладнання через з’єднувальний аудіокабель
(не додається).

 Вхідний роз’єм ~ AC IN

Для під’єднання силового кабелю (додається),
що йде до до стінної розетки.

 FM ANTENNA

Прослуховування
компакт-дисків
Відтворення дисків CD-DA/MP3
1 Натисніть FUNCTION , щоб вибрати «CD».
2 Завантажте диск CD через прийомний отвір

 зверху системи.
Завантажуючи диск CD, розверніть його
декоративною стороною (ярликом) до себе.
Сторона з
декоративним
ярликом
(друкованим)

Для під’єднання антени FM.
Примітка

ˎВідшукайте
ˎ
місце та визначте орієнтацію, які
забезпечують якісний прийом радіосигналу; зафіксуйте
антени на стійких поверхнях (на вікні, на стіні тощо).
ˎЗакріпіть
ˎ
кінець зовнішньої FM-антени клейкою
стрічкою.

Налаштування годинника
1 Натисніть  , щоб ввімкнути систему.
2 Натисніть TIMER .
Якщо відображається «PLAY SET», натисніть
/ , щоб вибрати «CLOCK», після чого
натисніть .

3 Натисніть / , щоб задати годину, після
чого натисніть

.

4 Натисніть / , щоб встановити хвилини,
після чого натисніть

.

Примітка

ˎСкидання
ˎ
налаштувань годинника трапляється після
відключення силового кабелю від мережі живлення, а
також внаслідок перебоїв із живленням.

Відображення годинника, коли систему
вимкнено

Натисніть DISPLAY  відповідну кількість
разів, щоб відобразити годинник. Годинник
відображається протягом приблизно 8 секунд.
Якщо система перебуває в режимі очікування
на з’єднання BLUETOOTH, натискання DISPLAY
 не призводить до появи годинника.

 (вилучення) 

Відтворення розпочинається автоматично.
Якщо функціональний режим «CD» обрано
під час експлуатації системи в будь-якому
іншому функціональному режимі, й,
при цьому, диск CD було завантажено у
прийомний отвір системи раніше, натисніть
 , дочекавшись зникнення у вікні
дисплея  напису «READING».
Відповідні кнопки на пульті дистанційного
керування та на корпусі системи
дозволяють швидко переходити вмістом
диска вперед і назад, обирати доріжки,
файли або папки (для дисків MP3) тощо.

Ефект застосування

ALL (повторне
відтворення
всіх доріжок)

Система відтворює всі
доріжки на диску або в
папці у безперервному
циклічному режимі.
У вікні дисплея
відображається позначка
« » .
ONE (повторне Система безперервно
відтворення
відтворює обрану доріжку.
однієї доріжки) У вікні дисплея
відображається позначка
« 1» .
OFF
Відміна режиму повторного
відтворення.

Примітка щодо відтворення дисків MP3

ˎНе
ˎ зберігайте непотрібні папки або файли на дисках,
що містять файли у форматі MP3.
ˎПапки,
ˎ
що не містять файлів у форматі MP3, не
розпізнаються системою.
ˎСистема
ˎ
підтримує відтворення лише тих файлів у
форматі MP3, в імені яких присутній індекс розширення
«.mp3».
Під час відтворення файлів з індексом розширення
«.mp3» в імені, які, втім, не є аудіофайлами MP3, система
може генерувати гучні звуки, здатні пошкодити систему.
ˎМаксимальна
ˎ
кількість папок із файлами MP3, що
підтримується системою:
999* папок (включно з кореневим каталогом)
999 файлів
250 файлів у одній папці
8 рівнів вкладення папок (у рамках деревоподібної
структури організації файлів)
* З урахуванням папок, що не містять файлів MP3 або
інших файлів. У залежності від структури організації
папок кількість папок, що розпізнаються системою,
може бути меншою за фактичну кількість наявних
папок.
ˎСумісність
ˎ
системи із усіма програмами кодування/
запису файлів MP3, приводами CD-R/RW та носіями
інформації не гарантується. Спроби відтворення дисків
MP3, що не підтримуються системою, можуть призвести
до генерування системою гучних звуків, спричинити
переривчасте відтворення аудіовмісту або взагалі
заблокувати відтворення таких дисків системою.

Вилучення диска CD

Натисніть  (вилучення)  на корпусі системи.
Примітка

ˎСистема
ˎ
не підтримує диски CD діаметром 8 см.
ˎНе
ˎ завантажуйте в систему диски CD нестандартної
конфігурації (приміром, диски у формі серця, квадрата,
зірки). Інакше системі може бути завдано непоправної
шкоди.
ˎНе
ˎ користуйтеся дисками CD, на поверхні яких присутні
стрічки, наліпки або пастоподібні речовини, оскільки їх
наявність може спричинити перебої в роботі системи.
ˎВилучаючи
ˎ
диски CD, не торкайтеся їхньої робочої
поверхні.

бажану доріжку або файл, після чого
виберіть .

Номер обраної
доріжки або
файлу

Натискаючи PRESET +/– , виберіть номер,
наданий бажаній радіостанції.

Загальний час
відтворення
обраної доріжки
або файлу

Щоб запрограмувати додаткові доріжки
або файли, повторіть вищезгадані кроки.

4 Натисніть  .
Почнеться відтворення запрограмованих
доріжок або файлів.

Відміна відтворення запрограмованого
вмісту
У кроці 1 надайте параметру «PROGRAM»
значення «NORMAL», після чого натисніть
.

Видалення запрограмованої доріжки
або файлу

PLAYMODE

Використовуючи пульт дистанційного
керування вперше

Налаштування на передвстановлену
радіостанцію

3 Натисніть / , щоб вибрати

Режими відтворення дозволяють
відтворювати визначений музичний вміст
безперервно або в довільному порядку.
Режим відтворення

Розміщення органів керування

DualDisc - це двосторонній диск, на одній
стороні якого записаний матеріал у форматі
DVD, а на іншій - цифровий аудіоматеріал.
Однак, оскільки формат сторони для запису
аудіоматеріалу не відповідає стандарту
компакт-дисків (CD), ми не гарантуємо, що
аудіодані відтворюватимуться належним
чином на цьому пристрої.
©2014 Sony Corporation

Зміна режиму відтворення

Початок роботи

Примітка щодо дисків типу DualDisc

UA Посібник з експлуатації

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Музичні диски, закодовані з
використанням технологій захисту
авторських прав

Створення власної програми
(запрограмоване відтворення)
Відтворення визначених доріжок або файлів
на диску CD.

1 У кроці 5 процедури, що описана в розділі
«Зміна режиму відтворення», виберіть
«PROGRAM», після чого натисніть .

2 Відтворюючи диск MP3, натисніть

+/– , щоб вибрати папку, у якій
містяться доріжки або файли, які бажано
запрограмувати.
Якщо бажано відтворити всі доріжки або
файли у папці, натисніть .

Зупинивши відтворення, натисніть CLEAR .
Кожне натискання кнопки видаляє останню
запрограмовану доріжку або файл.
Після видалення всіх запрограмованих
доріжок або файлів відображається позначка
«NO STEP».
Порада

ˎМожна
ˎ
запрограмувати до 25 доріжок або файлів. У
разі спроби запрограмувати більше ніж 25 доріжок
або файлів, відобразиться позначка «FULL». Якщо таке
сталося, видаліть непотрібні доріжки або файли.
ˎЩоб
ˎ
повторно відтворити запрограмований список
доріжок або файлів, натисніть  .

Примітка

ˎУ
ˎ разі вилучення диска або від’єднання силового кабелю
від мережі живлення після програмування відбудеться
скидання всіх запрограмованих доріжок або файлів.

Прослуховування радіо
Налаштування на радіостанції
1 Натисніть FUNCTION , щоб вибрати «FM».
2 Натисніть і тримайте кнопку PRESET +/– 

натиснутою доти, доки значення частоти
у вікні дисплея  почнуть безперервно
змінюватися; після цього відпустіть кнопку.
Налаштування автоматично припиняється
в результаті реєстрації системою
стереофонічного радіосигналу в діапазоні
FM (Автоматичне сканування). У вікні
дисплея відображається позначка «ST» .

Налаштування вручну

Щоб налаштуватися на сигнал бажаної
радіостанцій, натисніть кнопку PRESET +/– 
відповідну кількість разів.
Порада

ˎЯкщо
ˎ
прийом стереофонічного радіосигналу в
діапазоні FM переривається шумом, натисніть MENU
 і в зазначеному порядку виберіть «TUNE:MENU»,
«FM MODE» та «MONO», щоб задати монофонічний
режим відтворення радіосигналу. Шумовий фон буде
послаблено.

Передвстановлення
радіостанцій
Користувач може попередньо налаштувати
та занести в пам’ять системи, або
передвстановити, частоти бажаних
радіостанцій.

1 Налаштуйте систему на частоту мовлення
бажаної радіостанції, після чого натисніть
MENU .

2 Натисніть / , щоб вибрати

«TUNE:MENU», після чого натисніть

.

3 Натисніть / , щоб вибрати «MEMORY»,
після чого натисніть

.

4 Натисніть / , щоб вибрати «OK», після
чого натисніть

.

5 Натисніть / , щоб вибрати бажаний

номер для передвстановленої радіостанції,
після чого натисніть .
Номер передвстановленої
радіостанції

У вікні дисплея відображається позначка
«COMPLETE» ; передвстановлена
радіостанція зареєстрована під наданим
номером.
Щоб зареєструвати додаткові радіостанції,
повторно виконайте вищезгадані кроки.

6 Натисніть / , щоб вимкнути живлення,
після чого натисніть / , щоб увімкнути
живлення повторно.

Порада

ˎПередвстановити
ˎ
можна не більше 20 радіостанцій у
діапазоні FM.
ˎЯкщо
ˎ
у кроці 5 буде обрано номер, який вже
присвоєно наявній у пам’яті пристрою радіостанції,
параметри наявної радіостанції будуть замінені
частотою радіостанції, що наразі передвстановлюється.

Прослуховування файлів
на пристрої USB
Відтворення файлів із
пристрою USB
Під’єднавши пристрій USB, приміром
програвач WALKMAN® або цифровий
медіапрогравач, до системи, користувач може
відтворювати аудіофайли, що зберігаються в
пам’яті пристрою USB.
Дані щодо підтримуваних пристроїв USB
наведені в розділі «Підтримувані пристрої та
версії».

1 Натисніть FUNCTION , щоб вибрати «USB».
2 Під’єднайте пристрій USB до порту
(USB)
 на задній панелі системи.
(USB)
Під’єднайте пристрій USB до порту
 системи напряму або за допомогою
кабелю USB, що додається до пристрою
USB.
Дочекайтеся зникнення позначки
«READING».

3 Натисніть  .
Розпочнеться відтворення.
За допомогою пульта дистанційного
керування або відповідних кнопок на
корпусі оперуйте функціями швидкого
переходу назад/вперед доріжками/
файлами, вибору доріжки/файлу або
вибору папки.

Зміна режиму відтворення

У рамках відтворення вмісту пристрою
USB можна вибрати режим відтворення.
Натисніть MENU , потім виберіть
«USB MENU». Виберіть «PLAYMODE» або
«REPEAT». Додаткова інформація наведена
в підрозділі «Зміна режиму відтворення»
розділу «Прослуховування компакт-дисків».
Відтворення запрограмованого вмісту
водночас із відтворенням файлів із пристрою
USB неможливе.
Порада

ˎПідключення
ˎ
пристрою USB до системи автоматично
активує режим заряджання акумулятора пристрою.
Заряджання акумулятора пристрою USB відбувається
навіть за вимкненої системи.
ˎЯкщо
ˎ
акумулятор пристрою USB не заряджається,
від’єднайте та знов під’єднайте пристрій USB.
Додаткова інформація щодо стану зарядження
акумулятора пристрою USB наведена в посібнику з
експлуатації пристрою USB.

Примітка

ˎВміст
ˎ
пам’яті під’єднаного цифрового програвача
може відтворюватися в іншому порядку, ніж той, що
визначає черговість відтворення елементів вмісту
пам’яті системи.
ˎПеред
ˎ
від’єднанням пристрою USB обов’язково
вимкніть систему. Вилучення пристрою USB
із увімкненої системи може стати причиною
пошкодження даних у пам’яті пристрою USB.
ˎЯкщо
ˎ
під’єднання має бути реалізоване за допомогою
кабелю USB, скористайтеся кабелем USB, що додається
до пристрою USB. Додаткова інформація щодо
з’єднання наведена в посібнику з експлуатації, що
додається до пристрою USB, який має бути під’єднано
до системи.
часу, який може спливти з моменту
ˎТривалість
ˎ
під’єднання пристрою USB до появи позначки
«READING», певною мірою визначається типом
під’єднаного пристрою USB.
ˎНе
ˎ з’єднуйте пристрій USB з системою через
концентратор USB.
ˎПісля
ˎ
того, як пристрій USB під’єднано до системи,
система зчитує всі файли, що містяться в пам’яті
пристрою. Якщо в пам’яті пристрою USB міститься
значна кількість папок або файлів, зчитування даних у
пам’яті пристрою системою може тривати певний час.
ˎУ
ˎ рамках використання деяких пристроїв USB обмін
сигналами між системою й пристроєм, а також процес
зчитування даних у пам’яті пристрою можуть тривати
певний час.
з будь-яким кодуючим/записувальним
ˎСумісність
ˎ
програмним забезпеченням не гарантується. Якщо
кодування аудіофайлів, що містяться на пристрої USB,
здійснене за допомогою несумісного з системою
програмного забезпечення, відтворення таких файлів
може супроводжуватися шумами або спричинити
перебої в роботі обладнання.
ˎМаксимальна
ˎ
кількість папок або файлів у пам’яті
пристрою USB, що підтримується системою:
1000* папок (із кореневим каталогом)
3000 файлів
250 файлів у одній папці
8 рівнів вкладення папок (у рамках деревоподібної
структури організації файлів)
* З урахуванням папок, що не містять відтворюваних
аудіофайлів та порожніх папок. У залежності від
структури організації папок кількість папок, що
розпізнаються системою, може бути меншою за
фактичну кількість наявних папок.
може не підтримувати всі функції під’єднаного
ˎСистема
ˎ
пристрою USB.
що не містять аудіофайлів, не розпізнаються.
ˎПапки,
ˎ
що підтримуються системою, наведені
ˎАудіоформати,
ˎ
нижче:
MP3: розширення файлів «.mp3»
WMA*: розширення файлів «.wma»
AAC*: розширення файлів «.m4a», «mp4» або «.3gp»
Майте на увазі, що якщо файл, який має підтримуване
системою розширення, не є файлом відповідного типу,
під час спроб його відтворення система може видавати
гучні шуми, або можуть мати місце перебої в її роботі.

* Система не підтримує відтворення файлів, які
використовують технологію захисту авторських
прав DRM (Digital Rights Management) або файлів,
що завантажені з мережевих музичних магазинів.
У відповідь на спробу відтворити подібний файл
система перейде до наступного незахищеного файлу.

Прослуховування
музики з під’єднаного
відтворювального
обладнання
Прослуховування
музичного вмісту, що
відтворюється під’єднаним
аудіообладнанням
Через систему користувач може
прослуховувати доріжки, що відтворюються
під’єднаним до неї аудіообладнанням.
Примітка

ˎЗаздалегідь
ˎ
натисніть VOL – , щоб знизити рівень
гучності.

1 Натисніть FUNCTION , щоб вибрати
«AUDIO IN».

2 Під’єднайте з’єднувальний кабель до

вхідного роз’єму AUDIO IN  на задній
панелі системи й до вихідного роз’єму на
зовнішньому аудіообладнанні.

3 Розпочніть відтворення на зовнішньому

аудіообладнанні.
Під час відтворення відрегулюйте гучність
на зовнішньому аудіообладнанні.

4 Щоб відрегулювати гучність, натисніть VOL
+/  на пульті дистанційного керування.

Примітка

ˎЯкщо
ˎ
рівень гучності під’єднаного джерела надто
низький, система може автоматично перейти у режим
очікування. Додаткова інформація наведена в розділі
«Налаштування функції автоматичного переходу до
режиму очікування».

Прослуховування
музики через з’єднання
BLUETOOTH
Сполучення системи із
пристроєм BLUETOOTH і
прослуховування музики
Користувач може прослуховувати музику, що
відтворюється пристроєм BLUETOOTH, яка
передається каналом бездротового з’єднання.
Перед використанням функції BLUETOOTH,
виконайте операцію сполучення, щоб
зареєструвати пристрій BLUETOOTH на рівні
системи.
Примітка

ˎРозташуйте
ˎ
пристрій BLUETOOTH, який буде сполучено
з системою, у межах одного метра від системи.
ˎЯкщо
ˎ
пристрій BLUETOOTH підтримує режим з’єднання
дотиком (NFC), пропустіть наведену далі процедуру.
Зверніться до розділу «Прослуховування музики
єдиним дотиком (NFC)».

1 Натисніть FUNCTION , щоб вибрати «BT
AUDIO».

2 Натисніть MENU .
3 Натисніть / , щоб вибрати «BT MENU»,

9 Щоб відрегулювати гучність, натисніть VOL

+/– .
Якщо регулювання гучності на рівні
системи неможливе, відрегулюйте гучність
на пристрої BLUETOOTH.
За допомогою пульта дистанційного
керування або відповідних кнопок системи
оперуйте функціями швидкого переходу
вмістом назад/вперед, вибору доріжки/
файлу або вибору папки.

Порада

ˎКористувач
ˎ
може спробувати сполучити систему або
встановити з’єднання BLUETOOTH із іншим пристроєм
BLUETOOTH за наявності вже встановленого з’єднання
із пристроєм BLUETOOTH. У результаті встановлення
з’єднання BLUETOOTH із іншим пристроєм поточне
з’єднання BLUETOOTH буде анульовано.

Примітка

ˎОписані
ˎ
вище функції й операції можуть не
підтримуватися певними пристроями BLUETOOTH.
Крім того, фактичний набір доступних операцій може
залежати від характеристик і параметрів під’єднаного
пристрою BLUETOOTH.
ˎПісля
ˎ
вдалого виконаного сполучення системи із
пристроєм повторне сполучення, зазвичай, не є
необхідним. Втім, процедура сполучення має бути
виконана повторно за таких обставин:
Дані сполучення видалені в процесі ремонту
пристрою BLUETOOTH.
Користувач намагається сполучити систему з більш
ніж 10 пристроями BLUETOOTH.
Система підтримує сполучення максимум із 9
пристроями BLUETOOTH. У результаті сполучення
системи, яка вже є сполученою із 9 пристроями
BLUETOOTH, із додатковим таким пристроєм, дані
пристрою, що був першим з’єднаний із системою,
будуть заміщені даними нового пристрою.
Дані про реєстрацію сполучення з системою видалені
з під’єднаного пристрою.
У результаті ініціалізації системи або видалення
статистики сполучення зовнішнього обладнання з
системою, усі дані про сполучення системи будуть
знищені.
звуку, що відтворюється системою, на
ˎПередача
ˎ
гучномовці BLUETOOTH не є можливим.
також може називатися «Passcode», «PIN
ˎ«Passkey»
ˎ
code», «PIN number» або «Password» тощо.

Перевірка адреси під’єднаного
пристрою BLUETOOTH

Натисніть DISPLAY  в той час, коли ім’я,
задане на під’єднаному пристрої BLUETOOTH,
відображається у вікні дисплея . У вікні
дисплея системи  протягом 8 секунд
двома рядками відображатиметься адреса
пристрою BLUETOOTH.

Відміна з’єднання із пристроєм
BLUETOOTH

Анулюйте з’єднання BLUETOOTH на пристрої
BLUETOOTH. У вікні дисплея відображається
позначка «BT AUDIO» .

Видалення даних про реєстрацію
сполучення
1 Виконуючи процедуру, описану в розділі

«Сполучення системи із пристроєм
BLUETOOTH і прослуховування музики»,
після кроку 3 виберіть «DEL LINK», після чого
натисніть .

2 Натисніть / , щоб вибрати «OK», після
чого натисніть .
У вікні дисплея відобразиться позначка
«COMPLETE» , усі дані щодо сполучення
будуть видалені.

Примітка

ˎПісля
ˎ
видалення даних щодо сполучення з’єднання
BLUETOOTH можливе лише після повторного
виконання процедури сполучення.

Прослуховування музики із
зареєстрованого пристрою

5 Натисніть / , щоб вибрати «OK», після

Виконавши крок 1 процедури, що описана в
розділі «Сполучення системи із пристроєм
BLUETOOTH і прослуховування музики»,
оперуючи пристроєм BLUETOOTH, встановіть
з’єднання із системою, після чого розпочніть
відтворення, натиснувши кнопку  
системи.

6 Виконайте пошук системи із пристрою

Прослуховування музики
єдиним дотиком (NFC)

після чого натисніть

.

4 Натисніть / , щоб вибрати «PAIRING»,
після чого натисніть

.

чого натисніть .
Блимання позначки «PAIRING» у вікні
дисплея  сигналізує про перехід системи
в режим сполучення.
BLUETOOTH.
На дисплеї пристрою BLUETOOTH може
відобразитися перелік знайдених
пристроїв/систем.

7 Виберіть [SONY:CMT-X5CD] (ця система).
У відповідь на запит про введення пароля
на пристрої BLUETOOTH введіть «0000».
Якщо позначка системи не відображається
на дисплеї пристрою, виконайте процедуру
сполучення повторно, починаючи із кроку 1.
Після того, як процедуру сполучення буде
виконано, замість позначки «PAIRING»
відобразиться назва під’єднаного пристрою
BLUETOOTH та засвітиться індикатор
BLUETOOTH.

8 Натисніть  .
Розпочнеться відтворення.
У рамках сполучення системи із
пристроями BLUETOOTH певних типів може
знадобитися повторне натискання 
. Також користувачу може знадобитися
активувати програвач музичного вмісту на
пристрої BLUETOOTH.

NFC - це технологія, що забезпечує
встановлення бездротового зв’язку малого
радіусу дії між різними пристроями, приміром
між мобільним телефоном та обладнанням з
радіочастотною міткою.
Просто торкніться смартфоном/планшетом
системи. Автоматично буде виконано
ввімкнення системи, сполучення та
встановлення зв’язку BLUETOOTH.
Заздалегідь активуйте режим NFC.

1 Торкніться смартфоном/планшетом

позначки N  на системі.
Торкніться смартфоном/планшетом
системи й утримайте контакт доти, доки
смартфон/планшет завібрує.
Інформація щодо точки контакту
смартфона/планшета з системою наведена
в посібнику з користування смартфоном/
планшетом.

2 Встановивши з’єднання, натисніть  .
Розпочнеться відтворення.
Щоб скасувати встановлене з’єднання,
повторно торкніться смартфоном/планшетом
позначки N  на корпусі системи.

Порада

ˎСистема
ˎ
підтримує смартфони, у функціональному
наборі яких передбачений режим NFC (сумісні
операційні системи: Android, версія 2.3.3 або пізніша,
за винятком Android 3.x).
Інформація щодо сумісних пристроїв наведена на
таких веб-сайтах.
http://support.sony-europe.com/
ˎЯкщо
ˎ
смартфон/планшет не реагує на дотик до
системи, завантажте та встановіть на смартфон/
планшет програму «NFC Easy Connect». Після цього
повторно торкніться системи. Програма «NFC Easy
Connect» є безкоштовною і має застосовуватися
виключно під керуванням ОС Android™. Відскануйте
двомірний код, наведений нижче.

Встановлення таймера відтворення

Налаштування режиму
очікування на з’єднання
BLUETOOTH

Примітка

За активованого режиму очікування на
з’єднання BLUETOOTH система переходить до
режиму очікування на з’єднання BLUETOOTH
та перебуває у ньому навіть у вимкненому
стані. За замовчуванням цей режим
деактивовано.

1 Натисніть MENU .
2 Натисніть / , щоб вибрати

«STBY:MODE», після чого натисніть

.

3 Натисніть / , щоб вибрати «BT STBY»,
після чого натисніть

ˎУ
ˎ результаті торкання системи смартфоном/
планшетом, що підтримує режим NFC, у той час,
коли до неї під’єднано інший пристрій BLUETOOTH,
з’єднання із вже під’єднаним пристроєм BLUETOOTH
буде розірване й натомість встановлене зі
смартфоном/планшетом.

Примітка

ˎЗавантаження
ˎ
програми, що забезпечує роботу
режиму NFC, у деяких країнах або регіонах може бути
неможливим.
ˎПевні
ˎ
смартфони/планшети можуть працювати в
режимі NFC без завантаження програми «NFC Easy
Connect». У такому разі технічні параметри таких
смартфонів/планшетів та інструкції щодо їхньої роботи
з системою можуть відрізнятися від наведених у цьому
посібнику.
Подробиці з цього приводу наведені в посібниках
користувачів відповідних смартфонів/планшетів.

Відтворення аудіоматеріалу
у високоякісному звуковому
форматі (кодер/декодер AAC/
aptX)
Система може отримувати із пристрою
BLUETOOTH аудіоматеріал у форматі
кодування/декодування AAC або aptX. Такий
аудіоматеріал характеризується високою
якістю звучання.
За замовчуванням параметрам «BT AAC» та
«BT APTX» надане значення «ON» (увімк.).

1 Натисніть MENU .
2 Натисніть / , щоб вибрати «BT MENU»,
після чого натисніть

.

3 Натисніть / , щоб вибрати «BT AAC»

(кодер/декодер AAC) або «BT APTX» (кодер/
декодер aptX), після чого натисніть .

4

Натисніть / , щоб вибрати «ON», після
чого натисніть

.

.

Додаткова інформація
Налаштування функції
автоматичного переходу до
режиму очікування
За відсутності дій у рамках експлуатації
системи та аудіосигналу на виході система
автоматично переходить до режиму
очікування приблизно через 15 хвилин
простою (функція автоматичного переходу
до режиму очікування).
За замовчуванням функцію автоматичного
переходу до режиму очікування активовано.

1 Натисніть MENU .
2 Натисніть / , щоб вибрати

«STBY:MODE», після чого натисніть

3 Натисніть / , щоб вибрати

«AUTO:STBY», після чого натисніть

.
.

4 Натисніть / , щоб вибрати «ON» або
«OFF», після чого натисніть

.

Порада

ˎЗа
ˎ дві хвилини до переходу в режим очікування у вікні
дисплея відображається позначка «AUTO:STBY» .

Примітка

ˎНавіть
ˎ
активована користувачем функція
автоматичного переходу до режиму очікування не
працює в режимі радіоприймача (FM).
ˎФункція
ˎ
автоматичного переходу до режиму
очікування не працює за таких обставин:
у режимі радіоприймача в діапазоні FM
у рамках реєстрації аудіосигналу
під час відтворення звукових доріжок або файлів
якщо активовано функції таймера відтворення та
таймера сну
ˎСистема
ˎ
поновлюватиме зворотній відлік часу
(протягом, приблизно, 15 хвилин) до переходу в
режим очікування навіть за активованої функції
автоматичного переходу до режиму очікування за
таких обставин:
якщо в рамках застосування функції «USB» під’єднано
пристрій USB
якщо на пульті дистанційного керування або на
системі натиснуті кнопки

Таймер відтворення

Кожного дня у визначений час користувач
може прослуховувати вміст дисків CD або
MP3, вміст пам’яті пристроїв USB, а також
слухати радіопередачі.
Таймер відтворення залишається
активованим до деактивації.

1 Підготуйте джерело аудіоматеріалу.
2 Натисніть TIMER .
3 Натисніть / , щоб вибрати

«PLAYTIMER», після чого натисніть .
У вікні дисплея блиматиме позначка часу
початку відтворення .

4 Натисніть / , щоб вибрати «ON» або
«OFF», після чого натисніть

.

5 Натисніть / , щоб вимкнути систему.
Порада

4 Натисніть / , щоб задати час, після

чого натисніть .
Таким самим чином задайте значення для
«MINUTE» (хвилини) у рамках часу початку
роботи таймера; після визначте «HOUR»
(годину) та «MINUTE» (хвилини) припинення
відтворення.

ˎЯкщо
ˎ
режим активований - «ON» -, активація з’єднання
BLUETOOTH на під’єднаному пристрої автоматично
активує систему й функцію відтворення.

Активація/деактивація
бездротового сигналу
BLUETOOTH
За активованої системи користувач може
контролювати сигнал BLUETOOTH. За
замовчуванням відповідний режим роботи
системи активовано - ON.

1 Увімкніть систему.
2 Натисніть і притримайте   і / 
системи.

3 Після появи позначки «RF OFF»

(бездротовий сигнал BLUETOOTH вимкнено)
або «RF ON» (бездротовий сигнал
BLUETOOTH увімкнено), відпустіть кнопку.

Порада

ˎЯкщо
ˎ
параметрові надане значення OFF, функція
BLUETOOTH є недоступною.
ˎЯкщо
ˎ
параметр деактивовано, увімкнення системи
відбувається одним дотиком смартфона/планшета до
системи (режим NFC).
ˎЯкщо
ˎ
параметр деактивовано, режим очікування
BLUETOOTH задати неможливо.
ˎЯкщо
ˎ
режим очікування на з’єднання BLUETOOTH
активовано, вимкнення системи деактивує режим
очікування на з’єднання BLUETOOTH.
ˎЯкщо
ˎ
параметр деактивовано, сполучення системи і
пристрою BLUETOOTH не є можливим.
ˎЯкщо
ˎ
параметр деактивовано, можна скористатися
дротовим з’єднанням.

Примітка

ˎІніціювання
ˎ
налаштування за активного з’єднання
BLUETOOTH призведе до втрати з’єднання.
ˎЯкщо
ˎ
під керуванням кодера/декодера AAC система
приймає переривчастий звук, скасуйте налаштування,
обравши «OFF» (вимк.) у кроці 4. У такому разі
отримуваний сигнал керується кодером/декодером
SBC.

ˎПеред
ˎ
тим, як налаштувати таймер відтворення,
переконайтеся в тому, що годинник системи
встановлено.
Зверніться до розділу «Налаштування годинника».

Регулювання звуку
Користувач може відрегулювати низькі та
високі частоти а також налаштувати якість
звучання за власним уподобанням.

1 Натисніть SOUND .
2 Натисніть / , щоб вибрати «CA+»,

«P-EQ» (звуковий спецефект) або «WIDE ST»
(стереоефект), потім натисніть .

CA+: рекомендована Sony якість звучання.
P-EQ (ЕКВАЛАЙЗЕР): оберіть бажане звучання
серед доступних стилів та режимів:
«R AND B/HIP HOP», «ROCK», «POPS»,
«CLASSIC», «JAZZ», «FLAT», «CUSTOM»
WIDE ST (WIDE STEREO): виберіть «HIGH»
або «NORMAL», потім натисніть .
Щоб насолоджуватися природнішим
стереофонічним звучанням, оберіть «NORMAL».

Використання таймерів
У системі передбачені таймер сну й таймер
відтворення.
Примітка

ˎТаймер
ˎ
сну є пріоритетним у відношенні до таймера
відтворення.

Встановлення таймера сну

У заданий час система автоматично
вимикається.

1 Натисніть MENU .
2 Натисніть / , щоб вибрати «SLEEP»,
після чого натисніть

3

5 Натисніть / , щоб вибрати бажане

джерело звуку, після чого натисніть .
Відобразиться позначка підтвердження
встановлення таймера відтворення.

6 Натисніть / , щоб вимкнути систему.
ˎСистема
ˎ
автоматично ввімкнеться до заданого часу.
Для прослуховування радіо в діапазоні FM: за 15
секунд до заданого часу
Для відтворення аудіоматеріалу, що міститься на
диску CD або у пам’яті пристрою USB: приблизно за
90 секунд до заданого часу
ˎЯкщо
ˎ
джерелом звуку є компакт диск CD, користувач
може запрограмувати спрацьовування таймера
відтворення. Зверніться до розділу «Створення власної
програми (запрограмоване відтворення)».
ˎЯкщо
ˎ
джерелом звуку є радіоприймач, обов’язково
заздалегідь налаштуйте систему на бажану радіостанцію.
ˎЩоб
ˎ
змінити час, заданий для таймера відтворення,
повторно виконайте всю процедуру з початку.

Примітка

ˎТаймер
ˎ
відтворення не спрацює, якщо в заданий
час система вже є ввімкненою. Слідкуйте за тим, аби
випадково не ввімкнути й не почати використовувати
систему до того, як вона автоматично ввімкнеться й
розпочне відтворення дією таймера.
ˎЯкщо
ˎ
за умов, коли джерелом відтворення в
рамках використання таймера відтворення обрано
радіостанцію, визначену в режимі автоматичного
сканування (AUTO) або ручного пошуку (MANUAL),
після встановлення таймера частота та діапазон
радіоприйому змінено, параметри радіоприйому в
рамках роботи таймера будуть також змінені.
ˎЯкщо
ˎ
за умов, коли джерелом відтворення в
рамках використання таймера відтворення обрано
радіостанцію, визначену з набору передвстановлених
радіостанцій, після встановлення таймера частота
та діапазон радіоприйому змінено, параметри
радіоприйому в рамках роботи таймера залишаться
незмінними. Параметри налаштування радіостанції в
рамках роботи таймера зафіксовані на рівні частоти,
заданої користувачем.

Перевірка налаштувань

1 Натисніть TIMER .
2 Натисніть / , щоб вибрати «SELECT»,
після чого натисніть

3

.

Натисніть / , щоб вибрати «PLAY SEL»,
після чого натисніть .
У вікні дисплея з’являться параметри
налаштування таймера .

Деактивація таймера

Виконавши крок 2 процедури, що описана в
розділі «Перевірка налаштувань», виберіть
«OFF», після чого натисніть .

Заміна батареї
Відстань в рамках роботи пульта
дистанційного керування скорочуватиметься
у міру того, як заряд батареї вичерпується.
Якщо оперування системою за допомогою
пульта дистанційного керування більше не є
можливим, замініть батарею новою літієвою
батареєю типу CR2025 (не додається).

1 Натисніть і утримайте кнопку  з заднього

боку пульта дистанційного керування, потім
витягніть тримач батареї, потягнувши його
в напрямку стрілки.

Порада

ˎЩоб
ˎ
перевірити залишок часу до спрацьовування
таймера сну, виконайте описані вище кроки 1 і 2.
ˎТаймер
ˎ
сну працює навіть у системі, годинник якої не
встановлено.

догори та вставте тримач батареї в отвір.
+ догори

Спеціальну програму для цієї моделі можна
завантажити з Google Play™ та App Store.

Налаштування звуку

Можна самостійно налаштувати параметри
звуку або використати рекомендовані
параметри Sony «CA+».

Контроль дисків CD, завантажених у
систему, або пристроїв, під’єднаних
через порт USB
Користувач може відтворювати компактдиски CD, завантажені в систему, а також
музичний вміст із пам’яті пристроїв USB.

Функції, якими можна керувати за допомогою
програми «SongPal», можуть відрізнятися
залежно від підключеного пристрою.
Технічні характеристики та дизайн програми
можуть бути змінені без попередження.
Device Select

Виберіть пристрій, сумісний із
програмою «SongPal».

Тримач батареї

ˎˎЗа відсутності дій протягом однієї хвилини
(приблизно) налаштування годинника
або таймера відтворення автоматично
скидаються. Виконайте процедуру
налаштування з самого початку.
ˎˎПідвищіть гучність сигналу в системі.
ˎˎПереконайтеся в тому, що зовнішнє джерело
звуку під’єднане до роз’єму AUDIO IN
системи  належним чином, і активним
функціональним режимом обрано AUDIO IN.
ˎˎМожливо, задана радіостанція тимчасово
припинила мовлення.

Чути сильний шум або неприємний звук.
ˎˎПосуньте систему подалі від джерел шуму.
ˎˎПід’єднайте систему до іншої розетки
мережі живлення.
ˎˎРекомендоване застосування трійників
для мережі змінного струму з фільтрами
перешкод і шумів (не додається).

Не працює пульт дистанційного
керування.
ˎˎЗабезпечте відсутність будь-яких перешкод
між пультом дистанційного керування
і датчиком, що сприймає сигнали
дистанційного керування  системою;
розташуйте систему подалі від джерел
флуоресцентного світла.
ˎˎНаведіть пульт дистанційного керування на
сенсор, що сприймає сигнали дистанційного
керування  системою.
ˎˎПеремістіть пульт дистанційного керування
ближче до системи.
ˎˎЗамініть батарею.

Диски CD-DA/MP3
У вікні дисплею відображається
позначка «LOCKED» , і вилучення
диска з отвору для дисків не є
можливим .
Параметри під’єднаних пристроїв

Відображаються різні параметри
звучання. Це меню відображається з
будь-якого екрана гортанням вправо.
Початковий екран

Відображаються функції обраного
пристрою і програм, встановлених
на смартфоні/iPhone.

ˎˎЗверніться до найближчого торгового
представника компанії Sony або місцевого
уповноваженого центру обслуговування Sony.

Диск або файл не відтворюються.
ˎˎДиск не є закритим для запису (диск CD-R або
CD-RW, на який можуть записуватися дані).

Звук переривається, або диск не
відтворюється.
ˎˎЗабруднений або подряпаний диск. Якщо
диск забруднений, витріть його начисто.
ˎˎПеремістіть систему в місце, що є
віддаленим від джерел вібрації (приміром,
встановіть її на стійку підставку).

Відтворення не розпочинається з
першої доріжки або файлу.
ˎˎПереконайтеся в тому, що обрано
відповідний режим відтворення. Якщо
режимом відтворення заданий «SHUFFLE»
або «PROGRAM», скасуйте заданий режим.
Міні-програвач

Пульт керування вибраною функцією

Відтворення розпочинається після
незвичайно тривалої затримки.

Усунення несправностей

ˎˎОсобливості наведених нижче дисків можуть
збільшити тривалість затримки на початку
відтворення:
 деревоподібна структура організації вмісту
диска є складною.
 диск записано у багатосесійному форматі.
 на диску міститься надто багато папок.

1 Переконайтеся в тому, що силовий кабель

Пристрій USB

2 Знайдіть опис відповідної несправності

Дані щодо підтримуваних пристроїв USB
наведені в розділі «Підтримувані пристрої та
версії».

Усунення несправностей

щільно й надійно під’єднаний до системи.

у списку, наведеному нижче, та вживіть
зазначені виправні заходи.
Якщо несправність ліквідувати не вдається,
зверніться до найближчого дилера Sony.

Індикатор режиму очікування 
блимає

Негайно від’єднайте силовий кабель від
мережі живлення і переконайтеся в тому,
що система не під’єднана до джерела
живлення з напругою 220 В змінного
струму.
ˎˎПісля припинення блимання індикатора
режиму очікування  повторно
під’єднайте силовий кабель до системи
й увімкніть систему. Якщо несправність
ліквідувати не вдається, зверніться до
найближчого дилера Sony.

Система не вмикається.
ˎˎПереконайтеся в тому, що силовий кабель
належним чином під’єднано до розетки
мережі живлення.

Система несподівано перейшла до
режиму очікування.

Деактивація таймера сну

У кроці 3 процедури, описаної вище, виберіть
«OFF».

Про програму «SongPal»

Загальні параметри
2 Вставте нову батарею позначкою «+»

Налаштування годинника або таймера
відтворення несподівано скасовані.

Звук відсутній.

Порада

.

Натисніть / , щоб визначити час, після
чого натисніть .
Тривалість затримки до відключення
системи можна задати кроками з
дискретністю 10 хвилин у діапазоні від
«10MIN» (10 хвилин) до «90MIN» (90 хвилин).

Примітка

ˎДля
ˎ
забезпечення належного контакту витріть елемент
живлення сухою тканиною.
ˎНе
ˎ тримайте акумулятор металевим пінцетом, щоб не
сталося короткого замикання.
батарей, які не є елементами живлення
ˎВикористання
ˎ
типу CR2025, може призвести до займання або до
розтину батареї.

ˎˎЦе не є ознакою несправності. За відсутності
дій у рамках експлуатації системи та
вихідного аудіосигналу система автоматично
переходить до режиму очікування приблизно
через 15 хвилин простою. Зверніться до
розділу «Налаштування функції автоматичного
переходу до режиму очікування».

Під’єднано непідтримуваний пристрій
USB.
ˎˎМожуть виникнути такі проблеми.
 Пристрій USB не розпізнається.
 Система не відображає імена файлів або
папок.
 Відтворення неможливе.
 Звук переривається.
 Присутній шум.
 Транслюється спотворений звук.

Звук відсутній.
ˎˎПристрій USB під’єднано невірно. Вимкніть
систему, після чого повторно приєднайте
пристрій USB.

Присутній шум, звук переривається або
транслюється спотвореним.

ˎˎПід’єднано непідтримуваний пристрій USB.
Під’єднайте пристрій USB, що підтримується
системою.
ˎˎВимкніть систему, повторно приєднайте
пристрій USB та ввімкніть систему.
ˎˎМузичний матеріал містить шуми, або
вихідний звук є від початку спотвореним.
За певних умов роботи записувального
комп’ютера шум міг з’явитися в процесі
запису музичного матеріалу. У такому
разі видаліть файл та надішліть музичний
матеріал повторно.
ˎˎКодування файлів відбувалося на низькій
швидкості передавання даних. Перешліть
на пристрій USB файли, закодовані на вищій
швидкості.

Позначка «READING» відображається
тривалий час, або затримка до початку
відтворення триває надто довго.
ˎˎПроцедура зчитування може тривати довго в
таких випадках.
 На пристрої USB міститься багато папок
або файлів.
 Файлова структура занадто складна.
 Об’єм вільної пам’яті недостатній.
 Внутрішня пам’ять фрагментована.

Імена файлів або папок не
відображаються належним чином.
ˎˎПерешліть музичні дані на пристрій USB
знову, бо дані, збережені на пристрої USB,
можуть бути спотворені.
ˎˎСимвольні набори, що підтримуються цією
системою, можуть складатися лише з таких
символів.
 Літери у верхньому регістрі (A - Z).
 Цифри (0 - 9).
 Спеціальні символи (< > * +, [ ] @ \ _).
Інші символи передаються знаком нижнього
підкреслення «_».

Пристрій USB не розпізнається.
ˎˎВимкніть систему, повторно приєднайте
пристрій USB та ввімкніть систему.
ˎˎМожливо, під’єднано пристрій USB, який не
підтримується системою.
ˎˎПристрій USB не працює належним чином.
Інформація щодо вирішення цієї проблеми
наведена в посібнику з експлуатації
пристрою USB.

Відтворення не починається.
ˎˎВимкніть систему, повторно приєднайте
пристрій USB та ввімкніть систему.
ˎˎМожливо, під’єднано пристрій USB, який не
підтримується системою.

Відтворення не розпочинається з
першої доріжки.
ˎˎЗадайте «NORMAL» активним режимом
відтворення.

Не вдається зарядити пристрій USB.
ˎˎПереконайтеся в тому, що пристрій USB
належним чином під’єднаний до порту
(USB) .
ˎˎМожливо, пристрій USB не підтримується
системою.
ˎˎВід’єднайте й знову підключіть пристрій USB.
Додаткова інформація щодо стану зарядження
акумулятора пристрою USB наведена в
посібнику з експлуатації пристрою USB.

Радіоприймач
Чути сильний шум або неприємний
звук (у вікні дисплея блимає
позначка «STEREO» ), або прийняття
радіосигналу неможливе.

ˎˎНалежним чином під’єднайте антену.
ˎˎВідшукайте оптимальне розташування
та орієнтацію системи, які б забезпечили
якісний прийом радіосигналу; після цього
повторно встановіть антену.
ˎˎТримайте антени на віддалені від системи,
кабелів гучномовців або іншого аудіо-/
відеообладнання, щоб запобігти сприйняттю
системою шумів.
ˎˎВимкніть електричне обладнання, що
знаходиться поряд.

Одночасно прослуховуються декілька
радіостанцій.
ˎˎВідшукайте оптимальне розташування
та орієнтацію системи, які б забезпечили
якісний прийом радіосигналу; після цього
повторно встановіть антену.
ˎˎЗв’яжіть антенні кабелі доступними
у продажу кабельними стяжками і
відкорегуйте довжину кабелів.

Скидання параметрів системи до
заводських значень

Якщо система, все ж, не працює належним
чином, виконайте скидання параметрів
системи до заводських значень.
Скидання параметрів системи до заводських
значень здійснюється за допомогою органів
керування системою.

1 Від’єднайте силовий кабель від мережі
живлення й переконайтеся в тому, що
індикатор режиму очікування  не
світиться. Знову під’єднайте силовий
кабель та ввімкніть систему.

2 Натисніть та утримайте кнопки FUNCTION 

і /  на корпусі системи доти, доки у вікні
дисплея не з’явиться позначка «RESET».
Усі значення параметрів, налаштованих
користувачем, у тому числі частоти
передвстановлених радіостанцій, настройки
таймерів і годинника, будуть видалені.
Якщо після вжиття згаданих заходів
проблема залишиться невирішеною,
зверніться до найближчого дилера Sony.

Примітка

ˎУтилізуючи
ˎ
систему або передаючи її іншій особі,
виконайте скидання параметрів до заводських значень
із міркувань безпеки.

Повідомлення
Під час роботи системи у вікні дисплея
можуть з’являтися або блимати такі позначки
й написи.

CAN’T PLAY: завантажено диск, відтворення
якого не підтримується системою, наприклад
диск CD-ROM або DVD.
COMPLETE: операцію реєстрації частоти
передвстановленої радіостанції виконано
успішно.
DATA ERROR: спроба відтворити файл,
відтворення якого системою не
підтримується.
ERROR: спроба оперування системою під
час ініціалізації. Дочекайтеся завершення
ініціалізації.
FULL: спроба запрограмувати більше 25
доріжок або файлів.
LOCKED: отвір для завантаження дисків 
заблоковано, і користувач не може вилучити
диск. Зверніться до найближчого дилера
Sony.
NO DEVICE: жодний пристрій USB не
під’єднано до системи, або під’єднаний
пристрій USB від’єднано від системи.
NO DISC: диски в програвачі відсутні, або
відтворення вмісту завантаженого диска не
підтримується.
NO MEMORY: пристрій USB не містить
носія даних, або наявний носій даних не
розпізнається системою.
NO STEP: усі запрограмовані доріжки
видалені.
NO SUPPORT: система не підтримує
під’єднаний пристрій USB.
NO TRACK: на пристрої USB або на диску
відсутні відтворювані файли.
NOT IN USE: натиснуто нефункціональну
кнопку.
OVER CURRENT: від’єднайте пристрій USB
від порту, вимкніть та повторно ввімкніть
систему.
PUSH STOP: спроба змінити режим
відтворення в процесі відтворення у
функціональному режимі CD або USB.
READING: система зчитує інформацію на
диску CD або пристрої USB. Деякі кнопки не
функціонують під час зчитування.
TIME NG: час початку роботи таймера
відтворення співпадає з часом припинення
його роботи.

Заходи безпеки/технічні
характеристики
Заходи безпеки

ˎˎУ разі потрапляння до системи будь-якого
твердого тіла або рідини від’єднайте систему
від мережі та зверніться за перевіркою
до кваліфікованого спеціаліста, перш ніж
продовжити користування системою.
ˎˎШнур живлення змінного струму
дозволяється замінювати лише
кваліфікованим спеціалістам підприємства з
обслуговування.

Розміщення системи
ˎˎНе встановлюйте систему у похилому
положенні або в місцях впливу сильного
тепла, холоду, високої концентрації пилу,
бруду або вологи, або місцях з недостатньою
вентиляцією, під впливом вібрації, прямого
сонячного світла або яскравого світла.
ˎˎЗауважте, що у випадку розміщення системи
на оброблених поверхнях (наприклад, на
поверхнях, які оброблені воском, олійною
фарбою або на полірованих поверхнях),
можлива втрата або часткова зміна кольору
поверхні.
ˎˎЯкщо систему перенесено з холодного
у тепле оточення або встановлено в
дуже вологому приміщенні, на лінзі
всередині програвача компакт-дисків
може конденсуватися волога, яка може
спричинити перебої в роботі системи.
У такому разі вийміть диск та залиште
систему увімкненою приблизно на годину,
доки волога не випарується. Якщо система
не працюватиме навіть після тривалого
часового періоду, зверніться за порадою до
найближчого дилера Sony.

Нагрівання системи
ˎˎНагрівання системи під час заряджання
або внаслідок тривалої експлуатації є
нормальним явищем, яке не вказує на
наявність несправності.
ˎˎЯкщо система використовувалася протягом
тривалого часу, відтворюючи матеріал на
великій гучності, не торкайтеся корпусу,
оскільки він може бути гарячим.
ˎˎНе блокуйте вентиляційні отвори.

Чищення корпусу

Цю систему слід чистите м’якою тканиною,
дещо змоченою у розчині м’якого миючого
засобу. Не використовуйте будь-які абразивні
засоби, порошки для чищення або розчинні
речовини, зокрема, розчинники, бензин або
спирт.

Підтримувані пристрої та
версії

Не намагайтеся прослуховувати диски
CD-R/CD-RW, які не містять даних. Інакше
диск може бути пошкоджено.

Диски, які система НЕ МОЖЕ відтворювати
ˎˎCD-ROM
ˎˎДиски CD-R/CD-RW, записані в іншому
форматі, ніж формат музичних компактдисків або формат MP3, що відповідає
стандарту ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
ˎˎДиски CD-R/CD-RW, записані в
багатосесійному форматі і не закриті для
подальшого запису
ˎˎДиски CD-R/CD‑RW із записом поганої якості,
з подряпинами, забруднені або записані
за допомогою несумісних записувальних
пристроїв
ˎˎДиски CD-R/CD-RW, не закриті для запису
належним чином
ˎˎДиски CD-R/CD-RW, що містять файли окрім
файлів у форматі MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
ˎˎДиски діаметром 8 см
ˎˎДиски нестандартних форм (наприклад, у
формі серця, квадрату, зірки)
ˎˎДиски з етикетками, наліпками або з
прикріпленою липкою стрічкою та липким
папером
ˎˎОрендовані або вживані диски з
декоративними ярликами та слідами клею,
що витік з-під цих ярликів
ˎˎДиски, декоративні ярлики яких надруковані
клейкими чорнилами

Примітки щодо дисків CD-DA
ˎˎПеред відтворенням дисків очищуйте їх
тканиною для чищення, рухаючись від
центра до країв.
ˎˎНе використовуйте для чищення дисків
бензин чи інші розчинники, побутові миючі
засоби чи антистатичні аерозолі, призначені
для вінілових платівок.
ˎˎТримайте диски подалі зони дії прямого
сонячного проміння або таких джерел
високих температур, як труби з гарячим
повітрям, а також не залишайте їх в
автомобілях, припаркованих під прямим
сонячним промінням.

Безпека експлуатації системи
ˎˎПовністю від’єднайте шнур живлення від
стінної електричної розетки, якщо систему
не планується використовувати протягом
тривалого часу. Від’єднуючи систему
від мережі живлення, завжди беріться
за штепсель. Забороняється тягнути
безпосередньо за шнур.

Підтримувані версії й профілі BLUETOOTH
Профілем є стандартній комплект
функціональних можливостей, що
забезпечуються обладнанням BLUETOOTH
в активному робочому режимі. Додаткова
інформація щодо підтримуваних версій і
профілів BLUETOOTH наведена в розділі
«Технічні характеристики».
Примітка

ˎЩоб
ˎ
скористатися пристроєм BLUETOOTH, під’єднаним
до системи, пристрій має підтримувати профіль, що
підтримується системою. Зауважте, що доступні функції
пристрою BLUETOOTH можуть залежати від технічних
характеристик пристрою, навіть якщо пристрій та
система використовують єдиний профіль зв’язку.
ˎВластивості
ˎ
бездротової технології BLUETOOTH
можуть обумовити незначну часову затримку між
відтворенням матеріалу джерелом та виведенням
аудіосигналу системою.

Дійсна дальність зв’язку

Пристрої BLUETOOTH мають
використовуватися на взаємному віддалені,
що не перевищує 10 метрів (без перешкод)
одне від одного. Скорочення дійсної дальності
зв’язку можуть обумовлювати такі умови.
 Між пристроями, зв’язаними каналом
BLUETOOTH, присутні люди, металеві
об’єкти, стіни або інші перешкоди
 Присутність у приміщенні організованої
локальної мережі LAN
 Присутність в зоні дії пристроїв працюючих
мікрохвильових печей
 Присутність у приміщенні
електромагнітних хвиль

Вплив іншого обладнання

iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air *



iPad mini з дисплеєм Retina*



Пристрої BLUETOOTH і бездротові мережі
LAN (IEEE 802.11b/g) використовують єдиний
частотний діапазон (2,4 ГГц). Якщо пристрій
BLUETOOTH використовується поблизу
обладнання, здатного підключатися до
бездротових мереж LAN, пристрій BLUETOOTH
може сприймати електромагнітні перешкоди.
Ці перешкоди здатні знижувати швидкість
передання даних, спричиняти паразитні шуми
або обумовлювати нездатність обладнання
встановити з’єднання. За таких обставин
спробуйте таке:
 Спробуйте з’єднати цю систему та
мобільний телефон BLUETOOTH або
пристрій BLUETOOTH, знаходячись на
відстані, яка становить щонайменше 10
метрів від бездротового обладнання LAN.
 Вимкніть живлення обладнання в рамках
бездротової локальної мережі LAN,
використовуючи пристрій BLUETOOTH в
радіусі 10 метрів від цього обладнання.

iPad (4 покоління)*



Вплив на інше обладнання

iPad mini*



iPad (3 покоління)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch (5 покоління)



iPod touch (4 покоління)



iPod touch (3 покоління)*



iPod nano (7 покоління)*



Диски, які система МОЖЕ відтворювати
ˎˎАудіодиски CD-DA
ˎˎДиски CD-R/CD-RW (аудіодані доріжок CD-DA
та файли MP3)

Зазвичай технологія BLUETOOTH
використовується для встановлення
бездротового зв’язку між двома пристроями,
втім слід мати на увазі, що за її допомогою
один пристрій може бути у бездротовому
режимі зв’язано з декількома пристроями.
Зв’язок встановлюється без використання
кабелів, які є потрібними, приміром, для
встановлення зв’язку через шину USB; також
не є вимогою обов’язкове протилежне
розміщення пристроїв, що зв’язуються,
яке вимагається під час встановлення
інфрачервоного зв’язку. Зв’язком можна
скористатися, маючи один із пристроїв
BLUETOOTH у сумці або в кишені.
Бездротова технологія BLUETOOTH є
глобальним стандартом, який підтримують
тисячі компаній. Ці компанії виробляють
обладнання, що відповідає цьому
глобальному стандарту.

iPhone/iPad/iPod touch

На наведених нижче веб-сайтах наведена
інформація про останні підтримувані версії
сумісних пристроїв:
http://support.sony-europe.com/
Сумісні моделі

Bluetooth®

* Програма «SongPal» не підтримує iPod touch
(3 покоління), iPod classic та iPod nano.
З січня 2014 року програма «SongPal» не підтримує
iPad.

Технологія Bluetooth працює з iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone
3GS, iPod touch (5 покоління), iPod touch
(4 покоління).

Пристрій USB

Детальна інформація щодо останніх
підтримуваних версій сумісних пристроїв:
http://support.sony-europe.com/

Бездротова технологія
BLUETOOTH
Бездротова технологія BLUETOOTH є
технологію бездротового зв’язку малого
радіусу дії, що забезпечує обмін даними між
сполученими пристроями, наприклад між
персональним комп’ютером та фотоапаратом.
Завдяки технології BLUETOOTH можна
керувати пристроями, розташованими одне
від одного на відстані, що не перебільшує
10 метрів.

Радіохвилі, що розповсюджуються цією
системою, можуть впливати на якість роботи
певного медичного обладнання. Оскільки
такий вплив може бути причиною перебоїв
у роботі обладнання, завжди вимикайте
живлення системи, мобільних телефонів
BLUETOOTH та пристроїв BLUETOOTH,
знаходячись:
 у лікарнях, на потягах та в літаках
 біля автоматичних дверей або поблизу
засобів пожежної сигналізації
Примітка

ˎЦя
ˎ система підтримує функції забезпечення безпеки,
які відповідають технічним характеристикам
BLUETOOTH, на рівні убезпечення обміну даними в
рамках використання технології BLUETOOTH. Втім,
ці засоби можуть бути недостатніми з урахуванням
застосовних параметрів та інших чинників, тож завжди
пильнуйте, здійснюючи обмін даними за технологією
BLUETOOTH.
ˎКомпанія
ˎ
Sony в будь-якому разу не несе
відповідальності за пошкодження та інші збитки,
спричинені витоками інформації під час обміну даними
за технологією BLUETOOTH.
ˎОбмін
ˎ
даними за технологією BLUETOOTH не
обов’язково гарантовано забезпечується будь-якими
пристроями BLUETOOTH, що використовують той самий
профіль, що й система.
ˎПристрої
ˎ
BLUETOOTH, з’єднані з системою, мусять
відповідати технологічнім параметрам BLUETOOTH,
визначеним компанією BLUETOOTH SIG, Inc., і мають
бути сертифіковані, як задовольняючі цим вимогам.
Однак, навіть якщо пристрій відповідає технологічним
параметрам BLUETOOTH, за певних обставин його
характеристики або властивості можуть обумовити
неможливість з’єднання пристрою BLUETOOTH із
системою або скоригувати алгоритми керування,
відображення даних або функціонування.
ˎВластивості
ˎ
та функціональні характеристики певних
пристроїв BLUETOOTH, під’єднаних до системи,
середовища обміну даними або активні умови можуть
обумовлювати переривчасте відтворення звуку.

Технічні характеристики
Підсилювач

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТУЖНОСТІ В РЕЖИМІ
АУДІО
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ ТА ЗАГАЛЬНЕ
ГАРМОНІЧНЕ СПОТВОРЕННЯ:
(виключно для моделей для США)
З навантаженням 8 Ом, при роботі обох
каналів, 120 – 10000 Гц; мінімальна
середньоквадратична вихідна потужність на
один канал номінальн. 12 Вт; загальні нелінійні
спотворення не більше 0,7% в інтервалі з
250 мВт до номінальної потужності.
Вихідна потужність (номінальн.) 16 Вт + 16 Вт
(при 8 Ом, 1 кГц, 1% загальн. нелін. спотв.)
Середньоквадратична вихідна потужність
(опорна): 20 Вт + 20 Вт (на канал за 8 Ом,
1 кГц)

Входи/виходи

Роз’єм AUDIO IN (зовнішній вхід):
мініатюрний стереороз’єм, чутливість
700 мВ, опір 47 кОм
USB:
Порт USB: тип A, 5 В пост. струм, 1,5 А

Програвач дисків CD-DA/MP3

Система: цифрова аудіосистема з можливістю
відтворення компакт-дисків
Параметри лазерного діода
Тривалість випромінювання: постійне
Потужність лазера*: менша за 44,6 мкВт
* Це значення вихідної потужності отримано
на відстані у 200 мм від поверхні об’єктива
на оптичному вимірювальному блоці з
діафрагмою 7 мм.
Частотна характеристика: 20 Гц – 20 кГц
Відношення «сигнал-шум»: більше за 90 дБ
Динамічний діапазон: більший за 90 дБ

Радіоприймач

Радіоприймач, працюючий у діапазоні FM:
стереофонічний прийом у діапазоні FM,
супергетеродинний приймач радіосигналу в
діапазоні FM
Діапазон настроювання: 87,5 МГц – 108,0 МГц
(інтервал у 50 кГц)
Антена: зовнішня FM-антена
Клеми антени:
75 Ом, незбалансовані

Гучномовці

Система гучномовців:
Повнодіапазонній гучномовець
Пасивний випромінювач
Номінальний імпеданс: 8 Ом

Зв’язок BLUETOOTH

Система зв’язку:
Стандарт BLUETOOTH, версія 3.0
Вихідні дані:
Клас потужності 2 за стандартом BLUETOOTH
Максимальна дальність зв’язку:
Прибл. 10 м у межах прямої видимості*1
Частотний діапазон:
2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Метод модуляції:
FHSS
Сумісні профілі BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Підтримувана технологія захисту вмісту:
Метод SCMS-T
Підтримуваний кодер/декодер:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Ширина смуги пропускання:
20 Гц – 20000 Гц (частота дискретизації
44,1 кГц)
Фактична дальність зв’язку залежить від
різних факторів, серед яких наявність
перешкод між пристроями, магнітні
поля навколо мікрохвильових печей,
статична електрика, чутливість прийому,
продуктивність роботи антени, параметри
операційної системи, характеристики
прикладних програм тощо.
*2
Профілі стандарту BLUETOOTH визначають
ціль обміну даними каналом BLUETOOTH
між пристроями.
*1

Загальні параметри

Вимоги до джерела живлення:
220 В – 240 В змін. струму, 50 Гц/60 Гц
Споживана потужність: 24 Вт
Габаритні розміри (Ш/В/Г) (з частинами, що
виступають):
прибл. 385 мм × 178 мм × 81 мм
Вага: прибл. 2,7 кг
Додаткове обладнання: пульт дистанційного
керування (RM-AMU197) (1), літієва батарея
CR2025 (1), силовий кабель для під’єднання до
мережі живлення змінного струму (1),
зовнішня FM-антена (1), посібник з
експлуатації (цей посібник) (1)
Конструкція й технічні характеристики можуть
бути змінені без попередження.
Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,5
Вт (усі порти бездротової мережі вимк.)
Мережевий режим очікування: 3 Вт (усі порти
бездротової мережі увімк.)

