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Lydanlegg til hjemmet
NO Bruksanvisning

Merknad om DualDisc

En DualDisc er et plateprodukt med to sider, som
kombinerer DVD-innspilt materiale på én side
med digitalt lydmateriale på den andre siden.
Lydmaterialet er imidlertid ikke i samsvar med
CD-standarden. Derfor kan det ikke garanteres
avspilling på dette produktet.

Plassering av kontroller
Enhet (forside)

CMT-SBT100/SBT100B

For kunder i Europa
Avhending av brukt elektrisk
og elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)

ADVARSEL
Hvis ventilasjonsåpningen på enheten dekkes til
av aviser, duker, gardiner eller lignende, kan det
medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen ild
som stearinlys o.l.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt er det viktig at du beskytter apparatet mot
væskesøl og -sprut, og at du ikke plasserer
beholdere med væske (f.eks. vaser) på apparatet.
Ikke plasser enheten på et trangt sted, for
eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinett.

Dette symbolet på produktet eller emballasjen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. Det må leveres på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Ved å avhende dette
produktet på riktig måte bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og helsemessige
konsekvenser som ellers kan forårsakes ved
feilaktig avfallshåndtering av dette produktet.
Resirkulering av materialer bidrar til å bevare
naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du
bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.

Siden støpslet brukes til å koble enheten fra
strømmen, bør du koble enheten til en stikkontakt
som er lett tilgjengelig. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du straks trekke ut
støpslet fra stikkontakten.

Bare Europa

Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme,
slik som fra direkte sollys eller åpen flamme.

Dette symbolet på batteriet eller innpakningen
viser at batteriet som følger med dette produktet,
ikke skal håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly, er det merket med det kjemiske
symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).
Ved å avhende dette produktet på riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative miljøog helsemessige konsekvenser som ellers kan
forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av materialene bidrar til å
bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet
bare byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for å
sikre at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om
hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen hvor du kjøpte produktet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette produktet og
batteriene.

Selv om enheten er slått av, forblir den likevel
koblet til strømnettet så lenge støpselet står i
stikkontakten.
Overdrevne lydnivåer fra øretelefoner og
hodetelefoner kan føre til hørselsskade.
Dette utstyret har blitt testet og viser at det er i
samsvar med grensene som er beskrevet i EMCdirektivet når det brukes en tilkoblingskabel på
under 3 meter.

FORSIKTIG

Bruk av optiske instrumenter sammen med dette
produktet medfører økt fare for øyeskader.
Dette apparatet
er klassifisert i
LASERKLASSE 1. Denne
merkingen finner du på
baksiden.

For kunder i Europa

Riktig isolerte og jordede kabler og kontakter
må brukes for tilkobling av datamaskiner eller
eksterne enheter.

Merknad til kunder: Den følgende
informasjonen gjelder bare for utstyr
som er solgt i land som følger EUdirektiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler angående
produktets samsvar med EU-lovgivning skal rettes
til den autoriserte representanten, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. For spørsmål som
gjelder service eller garanti, henvises det til
adressene som er angitt i de separate serviceeller garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med de spesifikke kravene og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Du finner mer informasjon på denne URLadressen:
http://www.compliance.sony.no/

1 Trykk på CD FUNCTION  på fjernkontrollen,

Opprette ditt eget program
(programmere avspilling)

2 Trykk på -knappen (åpne/lukk)  for å åpne

1 Trykk på CD FUNCTION  på fjernkontrollen,

eller trykk på FUNCTION  på enheten
gjentatte ganger til CD vises på skjermen .

Dette produktet er laget for å spille av plater som
samsvarer med Compact Disc (CD)-standarden.
I det siste har enkelte musikkplater som er
kodet med opphavsrettsbeskyttede teknologier,
blitt markedsført av noen plateselskaper. Vær
oppmerksom på at det blant slike plater finnes
plater som ikke er i samsvar med CD-standarden,
og derfor kanskje ikke kan spilles av med dette
produktet.

plateskuffen .

3 Legg i en plate med etikettsiden opp.
Etikettside
(trykt side)

eller trykk på FUNCTION  på enheten
gjentatte ganger til CD vises på skjermen .

2 Trykk på PLAY MODE  gjentatte ganger til
PGM vises når spilleren er stoppet.

3 Velg en mappe (bare MP3-plater).
+/   gjentatte ganger for å
Trykk på
velge den ønskede mappen.
Hvis du vil programmere alle filene i mappen,
.
trykker du på

Merknad for lisens og varemerke

©2013 Sony Corporation

Avspilling av CD-DA-/MP3-plate

Musikkplater kodet med teknologier
for beskyttelse av opphavsrett

ˎWindows
ˎ
Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation i
USA eller andre land.
ˎMPEG
ˎ
Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter
er benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og
Thomson.
ˎBLUETOOTH®-ordmerket
ˎ
og -logoer er registrerte
varemerker som eies av BLUETOOTH SIG, Inc.,
og all bruk av slike merker fra Sony Corporation,
er lisensbeskyttet. Andre varemerker og -navn
tilhører sine respektive eiere.
ˎN-merket
ˎ
er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og
i andre land.
ˎAndroid
ˎ
er et varemerke som tilhører Google Inc.
ˎDette
ˎ
produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
ˎSystemnavn
ˎ
og produktnavn i denne håndboken
er vanligvis varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører produsenten. ™- og
®-merkene er utelatt i denne bruksanvisningen.

* Dette inkluderer mapper som ikke har MP3 eller andre
filer. Antallet mapper som systemet kan gjenkjenne, kan
være mindre enn det faktiske antallet mapper, avhengig av
mappestrukturen.

Operasjoner

4 Velg ønsket spor eller filnavn.

Tips

Når du bruker hodetelefoner, kobler du til -kontakten (hodetelefoner) .

Fjernkontroll

Trykk på /  gjentatte ganger til
ønsket spor- eller filnummer vises.

Denne bruksanvisningen forklarer i hovedsak
operasjoner på fjernkontrollen, men de samme
operasjonene kan også utføres ved hjelp av tastene
på enheten som har samme eller lignende navn.

Slik bruker du fjernkontrollen

Skyv og ta av lokket på batterirommet, og sett inn
de to R6-batteriene som følger med (størrelse
AA), med -siden først og i samsvar med polene
som vist nedenfor.

 (åpne/lukk) 

lukke plateskuffen .

5 Trykk på -knappen (spill av/pause) .
Avspillingen starter.
Merknader

ˎHvis
ˎ
du ikke kan ta ut platen, og meldingen LOCKED vises på
skjermen , må du kontakte nærmeste Sony-forhandler.
ˎIkke
ˎ
legg i en plate med former som ikke er standard (f.eks.
hjerte, firkant, stjerne). Dette kan føre til uopprettelig skade
på systemet.
ˎIkke
ˎ
bruk en plate med teip, klistremerker eller lim på seg.
Det kan føre til funksjonsfeil.
ˎNår
ˎ
du tar ut en plate, må du ikke berøre overflaten på platen.

Merknader til bruk av fjernkontrollen

ˎVed
ˎ
normal bruk vil batteriene vare i omtrent seks måneder.
ˎIkke
ˎ
kombiner gamle og nye batterier eller forskjellige batterityper.
ˎHvis
ˎ
du ikke har tenkt å bruke fjernkontrollen på en stund,
tar du ut batteriene for å unngå mulig skade på grunn av
batterilekkasje og korrosjon.

Komme i gang

Andre funksjoner
Hvis du vil

Gjør følgende:

Stoppe avspilling Trykk på  . Trykk på
midlertidig
tasten en gang til for å starte
avspillingen igjen.
Stoppe avspilling Trykk på  .
Velge et spor
Trykk på / .
eller en fil
Finne et punkt i Hold nede /  (eller
et spor eller en fil /  på enheten)
under avspilling, og slipp
tasten ved ønsket punkt.
Velge
Trykk på REPEAT  gjentatte
gjentakende
(alle spor eller filer)
ganger til
avspilling
eller 1 (ett spor eller én fil) vises.
Velge en mappe Trykk på
+/  gjentatte
på en MP3-plate ganger.
Ta ut en plate
Trykk på   på enheten.

Baksiden av
høyttaleren

Avhending av brukte
batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)

rød 

Valgt sporTotal avspillingstid
eller filnummer for det valgte sporet
eller den valgte filen

4 Trykk på -knappen (åpne/lukk)  for å

Slik endrer du avspillingsmodusen

Trykk på PLAY MODE  gjentatte ganger
når spilleren er stoppet. Du kan velge normal
avspillingsmodus (ingen indikasjon eller FLDR*
vises), modus for avspilling i tilfeldig rekkefølge
(SHUF eller FLDR SHUF* vises) eller modus for
programavspilling (PGM vises).
Avspillingsmodus

5 Trykk på

.
--.-- vises når den totale spilletiden overskrider
100 minutter for en CD-DA-plate eller når du
programmerer en MP3-fil.

6 Gjenta trinn 3 til 5 for å programmere flere

spor eller filer, opptil totalt 25 spor eller filer.

7 Trykk på  .
Avspillingen av ditt program med spor eller filer
starter.
De programmerte filene eller de programmerte
sporene forblir tilgjengelige til du tar
platen ut av plateskuffen  eller kobler fra
strømledningen.
Trykk på   hvis du vil spille av det samme
programmet på nytt.

 Strøminngang (AC IN)

Når alt utstyr er koblet til, kobler du
strømledningen  til strømuttaket.

Stille inn klokken
1 Trykk på   for å slå på systemet.
2 Trykk på TIMER MENU  for å velge
innstillingsmodusen for tidtakeren.

 Høyttalerkontakter (venstre/høyre)

Koble høyre høyttalerledning  til R, og venstre
høyttalerledning  til L.

 AUDIO IN-kontakt (ekstern inngang)

3

Hvis PLAY SET blinker, trykker du gjentatte
ganger på /  for å velge CLOCK, og
(enter) .
deretter trykker du på
Trykk på /  gjentatte ganger for å stille
(enter) .
inn time, og trykk deretter på

Koble til valgfritt eksternt utstyr ved hjelp av en
lydkabel (følger ikke med).

4 Bruk samme fremgangsmåte til å stille inn minutter.

 Antenner

Klokkeinnstillingene tilbakestilles når du trekker ut
strømledningen eller hvis det oppstår strømbrudd.

 AM-løkkeantenne (følger med) (bare for CMTSBT100)
 FM-ledningsantenne (følger med) (bare for
CMT-SBT100)
 DAB/FM-ledningsantenne (følger med) (bare
for CMT-SBT100B)
Finn et sted og en retning som gir godt mottak,
og fest deretter antennene til en stabil overflate
(vindu, vegg osv.).
Hold antennene borte fra enheten, strømledningen og
andre AV-komponenter for å unngå å fange opp støy.
Fest enden av FM-ledningsantennen med teip.

Slik klargjør du AM-løkkeantennen

Rull opp en
antennekabel slik
at den vikles rundt
antennen, og løft
opp antennestativet.

Sett antennen
på plass, og fest
den til sporet til
den klikker på
plass.

Merknad

Slik viser du klokken når systemet er slått av

Trykk på DISPLAY  gjentatte ganger for å vise
klokken. Klokken vises i ca. 8 sekunder.
Hvis systemet er i BLUETOOTH-standbymodus,
vises ikke klokken ved å trykke på DISPLAY .

Mottak av DAB/DAB+-stasjoner (bare
for CMT-SBT100B)

Når du slår på systemet for første gang etter at du
har kjøpt det, starter automatisk DAB-stasjonssøk
av seg selv og oppretter en liste over tilgjengelige
tjenester. Under automatisk DAB-stasjonssøk
vises . Ikke trykk på noen knapper på
enheten eller fjernkontrollen under automatisk
DAB-stasjonssøk. Søket avbrytes, og det kan hende
at tjenestelisten ikke opprettes på riktig måte. Hvis
du vil kjøre automatisk DAB-stasjonssøk manuelt,
følger du instruksjonene i Utføre automatisk DABstasjonssøk manuelt (bare for CMT-SBT100B). Hvis du
har flyttet til et annet område, utfører du automatisk
DAB-stasjonssøk manuelt og registrerer innholdet i
kringkastingene på nytt.

Festing av dempeputer

Fest de medfølgende dempeputene under
høyttalerne for å hindre at de glir.

Når PUSH STOP vises

Du kan ikke endre avspillingsmodus under
avspilling. Stopp avspillingen, og endre deretter
avspillingsmodus.

Merknad til avspillingsmodusen

Hvis strømledningen kobles fra når systemet er på,
går avspillingsmodus tilbake til normal avspilling.

Merknader til gjentakende avspilling

ˎˎ viser at alle spor eller filer gjentas til du stopper avspillingen.
ˎˎ 1 viser at ett enkelt spor eller én fil gjentas til du stopper
avspillingen.
ˎHvis
ˎ
strømledningen kobles fra når systemet er på, avbrytes
gjentakende avspilling.

Merknader til modusen for avspilling i
tilfeldig rekkefølge

ˎNår
ˎ
modus for avspilling i tilfeldig rekkefølge er satt til SHUF,
spiller systemet av alle spor eller filer på platen i tilfeldig
rekkefølge. Når modus for avspilling i tilfeldig rekkefølge er
satt til FLDR SHUF, spiller systemet av alle spor eller filer i
den valgte mappen i tilfeldig rekkefølge.
ˎNår
ˎ
du slår av systemet, fjernes den valgte modusen for
avspilling i tilfeldig rekkefølge (SHUF eller FLDR SHUF), og
avspillingsmodusen returnerer til normal avspilling.

Merknader om avspilling av MP3-plater

ˎIkke
ˎ
lagre unødvendige mapper eller filer på en plate som
har MP3-filer.
ˎMapper
ˎ
som ikke har MP3-filer, gjenkjennes ikke på
systemet.
ˎSystemet
ˎ
kan bare spille av MP3-filer med filetternavn MP3.
ˎSelv
ˎ
om filnavnet har etternavnet MP3, kan det hende at det
ikke er en MP3-lydfil. Det kan hende at avspilling av denne
filen vil føre til en høy lyd under avspilling, noe som kan
skade systemet.
ˎDet
ˎ
maksimale antallet MP3-mapper og -filer som er
kompatible med dette systemet, er:
999* mapper (inkludert rotmappen)
999 filer
250 filer i en mappe
8 mappenivåer (i trestrukturen med filer)
ˎKompatibilitet
ˎ
med all kodings-/lagringsprogramvare for MP3,
opptaksstasjon og opptaksenhet for CD-R/RW og opptaksmedier
kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-plater kan produsere støy,
forstyrre lyden eller ikke spilles av i det hele tatt.

på /  på enheten.
STEP 9K eller STEP 10K vises på skjermen
. Når du endrer intervallet, slettes alle de
forhåndsinnstilte AM-stasjonene.

Manuell kjøring av automatisk DABstasjonssøk (kun for CMT-SBT100B)
Før du kan stille inn DAB/DAB+-stasjoner, må du
utføre et innledende DAB-stasjonssøk.
Når du har flyttet til et annet område, må du også
utføre et innledende DAB-stasjonssøk manuelt for
å oppdatere DAB/DAB+-tjenesteinformasjonen.

Trykk på PLAY MODE  gjentatte ganger til PGM
forsvinner når spilleren er stoppet.

Slik sletter du det siste sporet eller
den siste filen i programmet
Trykk på CLEAR  når spilleren er stoppet.
Merknader

ˎHvis
ˎ
platen løses ut etter programmering, slettes alle
programmerte spor eller filer.
ˎHvis
ˎ
strømledningen kobles fra når systemet er på, slettes
de programmerte sporene eller filene.

Lytte til radio
Innstilling av radiostasjon
1 Trykk på TUNER FUNCTION  på

fjernkontrollen, eller trykk på FUNCTION  på
enheten gjentatte ganger til TUNER FM eller
TUNER AM vises (CMT-SBT100), eller DAB eller
TUNER FM vises (CMT-SBT100B) på skjermen.

For automatisk søking

Trykk på TUNING MODE  gjentatte ganger til
AUTO vises, og trykk deretter på TUNE +/ .
Søket stoppes automatisk når en stasjon blir
funnet og STEREO (for stereoprogrammer) lyser
på skjermen .

Hvis søket ikke stopper, trykker du på   for
å stoppe søket, deretter utfører du manuelt
stasjonssøk (se nedenfor).
Når du stiller inn på en stasjon som tilbyr RDStjenester, vises informasjon som navnet på
tjenesten eller stasjonen av kringkasterne.

For manuelt stasjonssøk.

INITIAL, og trykk deretter på

.

4 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge

OK, og trykk deretter på .
Søket starter. Søkefremdriften vises med
stjerner (******* ). Søket kan ta noen minutter,
avhengig av DAB/DAB+-tjenestene som er
tilgjengelige der du befinner deg.
Når søket er fullført, opprettes det en liste over
tilgjengelige tjenester.

Merknader

ˎHvis
ˎ
landet eller området ikke støtter DAB/DAB+kringkasting, vises NO SERV.
ˎDenne
ˎ
fremgangsmåten sletter alle forhåndsinnstilte stasjoner.
ˎFør
ˎ du kobler fra DAB-/FM-antennen, må du kontrollere at
systemet er slått av for å ta vare på dine egne DAB/DAB+innstillinger.

Forhåndsinnstille radiostasjoner
1 Still inn på den ønskede kanalen.
2 Trykk på TUNER MEMORY .
Forhåndsinnstilt nummer

3 Trykk på TUNE +/  gjentatte ganger for å

velge et forhåndsinnstilt nummer.
Hvis en annen stasjon allerede er tilordnet til
det valgte forhåndsinnstilte nummeret, blir
denne stasjonen erstattet av den nye stasjonen.

4 Trykk på

 for å registrere stasjonen.

COMPLETE vises på skjermen .

5 Gjenta trinn 1 til 4 for å registrere andre stasjoner.
Du kan forhåndsinnstille opptil 20 FM-stasjoner
og 10 AM-stasjoner (bare for CMT-SBT100), eller
20 DAB/DAB+-stasjoner og 20 FM-stasjoner
(bare for CMT-SBT100B).

Slik stiller du inn på en
forhåndsinnstilt radiostasjon

Trykk på TUNING MODE  gjentatte ganger til PRESET
vises på skjermen , og trykk deretter på TUNE +/
 for å velge forhåndsinnstillingsnummeret som den
ønskede stasjonen er registret på.

Avspilling av fil på USB-enhet
Du kan spille av lydfiler som er lagret på en USBenhet ved å koble et USB-minne eller en USBenhet til systemet. Lydformatet som kan spilles av,
er MP3/WMA*/AAC*.
Sjekk nettstedet nedenfor for informasjon om
kompatible USB-enheter.
For kunder i Europa og Russland:
http://support.sony-europe.com/
* Filer med DRM-kopibeskyttelse (Digital Rights
Management) eller filer som er lastet ned fra en nettbasert
musikkbutikk, kan ikke spilles av på dette systemet. Hvis du
prøver å spille av en av disse filene, spiller systemet av den
neste ubeskyttede lydfilen.

1 Trykk på USB FUNCTION  på fjernkontrollen,

eller trykk på FUNCTION  på enheten
gjentatte ganger til USB vises på skjermen .

3 Trykk på   for å starte avspilling.

Slik ender du intervallet for AM-stasjonssøk
(unntatt europeiske og russiske modeller)

kabelen som fulgte med USB-enheten, til USBporten  på enheten.

Andre funksjoner
Hvis du vil

Gjør følgende:

Stoppe avspilling Trykk på  . Trykk på
midlertidig
tasten en gang til for å starte
avspillingen igjen.
Stoppe avspilling Trykk på  . Hvis du vil
fortsette avspillingen, trykker du
på   *1. Hvis du vil avbryte
gjenopptakelse av avspilling,
trykker du på   igjen*2.
Velge en mappe Trykk på
+/   gjentatte
ganger.
Velge en fil
Trykk på / .

Standardinnstillingen for intervallet for AM-stasjonssøk
er 9 kHz (eller 10 kHz i noen områder). Bruk knappene
på enheten til å utføre denne handlingen.

Finne et punkt i
en fil

1 Trykk på FUNCTION  på enheten gjentatte

Velge gjentakende Trykk på REPEAT  gjentatte
avspilling
(alle lydfiler) eller
ganger til
1 (én lydfil) vises.

ganger for å velge AM-stasjonen.

2 Trykk på /  for å slå av systemet.

Trykk på PLAY MODE  gjentatte ganger når spilleren er
stoppet. Du kan velge normal avspillingsmodus (ingen
indikasjon eller FLDR vises*1), eller modus for avspilling i
tilfeldig rekkefølge (SHUF eller FLDR SHUF vises*2).
*1

*2

Når det ikke er valgt noen indikasjon, spiller systemet av alle
filene på USB-enheten. Når FLDR er valgt, spiller systemet av
alle filene i den valgte mappen på USB-enheten.
Når SHUF er valgt, spiller systemet av alle lydfilene på
USB-enheten i tilfeldig rekkefølge. Når FLDR SHUF er valgt,
spiller systemet av alle lydfilene i den valgte mappen i
tilfeldig rekkefølge.

Merknader til gjentakende avspilling

Merknader om DAB/DAB+-stasjoner (bare
for CMT-SBT100B)

Hvis du vil redusere statisk støy på en svak FM-stereokanal,
trykker du på FM MODE  gjentatte ganger til MONO vises
for å slå av stereomottaket.

Slik endrer du avspillingsmodusen

2 Trykk på OPTIONS  for å vise Settings-menyen.
3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge

eller trykk på FUNCTION  på enheten gjentatte
ganger til DAB vises på skjermen .

2 Koble USB-enheten direkte eller via USB-

Tips

*2

Når du spiller av en VBR MP3/WMA-fil, kan det hende at
systemet gjenopptar avspillingen fra et annet punkt.
Når gjenopptakelse av avspilling avbrytes, går skjermen
tilbake til antall mapper.

1 Trykk på TUNER FUNCTION  på fjernkontrollen,

Trykk på TUNING MODE  gjentatte ganger til
MANUAL vises, og trykk deretter på TUNE +/ 
gjentatte ganger for å stille inn ønsket kanal.

ˎFør
ˎ du stiller inn DAB/DAB+-stasjoner, må du kontrollere at
innledende DAB-søk er utført.
ˎNår
ˎ
du stiller inn på en stasjon som tilbyr RDS-tjenester,
vises informasjon som navnet på tjenesten eller stasjonen
av kringkasterne.
ˎNår
ˎ
du stiller inn en DAB/DAB+-stasjon, kan det ta noen
sekunder før du hører lyd.
ˎPrimærtjenesten
ˎ
mottas automatisk når sekundærtjenesten
er slutt.
ˎDenne
ˎ
radioen støtter ikke datatjenester.

*1

Merknad til avspillingsmodusen

Slik avbryter du programavspilling:

2 Utfør innstillingen.
* Når FLDR eller FLDR SHUF vises, spilles alle filene i den valgte
mappen på MP3-platen. Når du spiller av en CD-DA-plate,
utfører systemet samme funksjon som normal avspilling
(ingen indikasjon) eller avspilling i tilfeldig rekkefølge (SHUF).

3 Trykk på og hold inne FUNCTION  og trykk

Hold nede /  (/
 på enheten) under avspilling,
og slipp tasten ved ønsket punkt.

Hvis strømledningen kobles fra når systemet er på,
går avspillingsmodus tilbake til normal avspilling.
ˎˎ viser at alle filer gjentas til du stopper avspillingen.
ˎˎ 1 viser at én fil gjentas til du stopper avspillingen.
ˎHvis
ˎ
strømledningen kobles fra når systemet er på, avbrytes
gjentakende avspilling.

Merknad til avspilling i tilfeldig rekkefølge

Når du slår av systemet, fjernes den valgte modusen for avspilling
i tilfeldig rekkefølge (SHUF), og avspillingsmodusen returnerer til
normal avspillingsmodus (ingen indikasjon eller FLDR).

Merknader

ˎAvspillingsrekkefølgen
ˎ
for systemet kan være annerledes
enn avspillingsrekkefølgen på den tilkoblede digitale
musikkspilleren.
ˎSlå
ˎ av systemet før du fjerner USB-enheten. Hvis du fjerner
USB-enheten mens systemet er slått på, kan det ødelegge
dataene på USB-enheten.
ˎNår
ˎ
du må koble til via en USB-kabel, bruker du USBkabelen som fulgte med USB-enheten som skal kobles til.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling, kan du se
bruksanvisningen for USB-enheten.
ˎDet
ˎ
kan ta tid før READING vises etter tilkobling, avhengig av
type USB-enhet som er tilkoblet.
ˎIkke
ˎ
koble til USB-enheten via en USB-hub.
ˎNår
ˎ
USB-enheten er tilkoblet, leser systemet alle filene
på USB-enheten. Hvis det er mange mapper eller filer på
USB-enheten, kan det ta lang til å fullføre lesingen av USBenheten.
ˎMed
ˎ
noen tilkoblede USB-enheter kan det ta lang tid å
overføre signaler fra systemet eller avslutte lesingen av
USB-enheten.
ˎKompatibilitet
ˎ
med all kodings-/
tekstredigeringsprogramvare kan ikke garanteres. Hvis
lydfiler på USB-enheten opprinnelig ble kodet med
inkompatibel programvare, kan det hende at de filene
genererer støy eller fører til feil.
ˎDet
ˎ
maksimale antallet mapper og filer på USB-enheten
som er kompatibel med dette systemet, er:
1 000* mapper (inkludert rotmappen)
3 000 filer
250 filer i en mappe
8 mappenivåer (i trestrukturen med filer)
* Dette inkluderer mapper som ikke har spillbare lydfiler
og tomme mapper. Antallet mapper som systemet kan
gjenkjenne, kan være mindre enn det faktiske antallet
mapper, avhengig av mappestrukturen.
ˎSystemet
ˎ
støtter ikke alltid alle funksjonene på en tilkoblet
USB-enhet.
ˎMapper
ˎ
som ikke inneholder noen lydfiler, gjenkjennes ikke.
ˎDu
ˎ kan lytte til følgende lydformater med dette systemet:
MP3: filetternavn MP3
WMA: filetternavn WMA
AAC: filetternavn M4A, MP4 eller 3GP

ˎˎDu prøver å parkoble systemet med mer enn ti
BLUETOOTH-enheter.
Dette systemet kan parkoble opptil ni
BLUETOOTH-enheter. Hvis du parkobler
en annen BLUETOOTH-enhet etter at
du har parkoblet ni enheter, overskrives
parkoblingsinformasjonen for enheten
som ble koblet til systemet først, med
parkoblingsinformasjonen for den nye enheten.
ˎˎInformasjon om parkoblingsregistrering for dette
systemet slettes fra den tilkoblede enheten.
ˎˎHvis du initialiserer systemet eller sletter
parkoblingsloggen i systemet, slettes all
parkoblingsinformasjon.

Om BLUETOOTH-indikatoren

BLUETOOTH-indikatoren midt på BLUETOOTH-tasten
 kan brukes til å sjekke BLUETOOTH-statusen.
Systemstatus

Indikatorstatus

Systemet er i BLUETOOTHstandbymodus (når
systemet er på).
Under BLUETOOTHsammenkobling
Systemet prøver å koble
til en BLUETOOTHenhet.
Systemet har opprettet
en tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet.
Når BT STBY er satt til
ON (når systemet er av)
Når BT STBY er satt til
OFF (når systemet er av)

Blinker sakte i blått.

Blinker raskt i blått.
Blinker blått.

Lyser blått.

Blinker sakte i blått.
Slås av.

Aktiverer mottak av AAC-kodek

Du kan motta data i AAC-kodekformat fra en
BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil aktivere mottak,
konfigurerer du fra Alternativ-menyen.

1 Trykk på OPTIONS  for å vise Settingsmenyen.

2 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
BT AAC, og trykk deretter på

.

3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
ON eller OFF, og trykk deretter på .
ON: for å motta i AAC-kodekformat
OFF: for å motta i SBC-kodekformat

Merknader

ˎHvis
ˎ
du starter konfigurasjonen i løpet av BLUETOOTHtilkoblingen, blir tilkoblingen brutt.
ˎNår
ˎ
du bruker et Apple-produkt, må du oppdatere det til
den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om
hvordan du oppdaterer, kan du se bruksanvisningen som
fulgte med Apple-produktet.
ˎHvis
ˎ
lyden forstyrres under mottak i AAC-kodekformat,
setter du BT AAC-menyen til OFF.

Parkobling av systemet med
BLUETOOTH-enhet
Tilkoblingseksempel

Vær oppmerksom på at selv når filnavnet har riktig
etternavn, produserer kanskje systemet støy eller genererer
en feil hvis den faktiske filen er en annen filtype.

Lading av USB-enhet eller iPod/
iPhone/iPad
Hvis du kobler en USB-enhet eller iPod/iPhone/
iPad til USB-porten  når systemet er slått på,
starter ladingen automatisk.

Slik stopper du lading av USB-enheten

BLUETOOTH-enhet, for
eksempel WALKMAN

Trykk på /  for å slå av systemet, og koble
deretter fra USB-kabelen.

1 Plasser BLUETOOTH-enheten som skal kobles

Merknader

2 Trykk på BLUETOOTH FUNCTION  på

ˎDu
ˎ kan ikke lade USB-enheten eller iPod/iPhone/iPad når
systemet er slått av. Noen USB-enheter og iPod/iPhone blir
kanskje ikke ladet på grunn av sin egenart.
ˎHvis
ˎ
systemet går i standbymodus under lading av en
USB-enhet eller iPod/iPhone/iPad, stopper ladingen. Slå
av den automatiske standbyfunksjonen før lading. Du
finner mer informasjon under Innstilling av automatisk
standbyfunksjon.

Bruke BLUETOOTH-funksjonen
Du kan lytte til musikk fra en iPod/iPhone/iPad
eller BLUETOOTH-enhet via en trådløs tilkobling.
Før du bruker BLUETOOTH-funksjonen, må du
utføre parkobling for å registrere BLUETOOTHenheten.
Systemet støtter registrering og tilkobling av
BLUETOOTH-enheten og NFC, noe som aktiverer
datakommunikasjon ved å trykke på en angitt
plassering. Hvis du vil ha mer informasjon om
NFC, kan du se Koble til med ettrykksfunksjon
(NFC).

Hva er parkobling?

BLUETOOTH-enhetene som skal tilkobles, må
registreres med hverandre på forhånd. Parkobling
er en operasjon som registrerer to enheter.
Når parkoblingsprosessen er fullført, trenger den
ikke utføres flere ganger. I følgende tilfeller må
imidlertid en parkoblingsoperasjon utføres igjen:
ˎˎParkoblingsinformasjonen ble slettet da
BLUETOOTH-enheten ble reparert.

til, maks 1 meter fra systemet.

fjernkontrollen, eller trykk på FUNCTION  på
enheten gjentatte ganger til BLUETOOTH vises
på skjermen .
ˎˎBLUETOOTH-indikatoren  blinker blått
langsomt.
ˎˎHvis systemet tidligere har blitt automatisk
koblet til BLUETOOTH-enheten, trykker du
på BLUETOOTH  på enheten for å avbryte
tilkoblingen slik at BLUETOOTH vises på
skjermen .

3 Trykk på og hold nede BLUETOOTH  på

enheten i minst to sekunder.
BLUETOOTH-indikatoren  blinker blått i raskt
tempo, og PAIRING blinker på skjermen .
Systemet er i parkoblingsmodus.

4 Utfør parkoblingsoperasjonen på BLUETOOTHenheten, og søk etter dette systemet med
BLUETOOTH-enheten.
Når søket er fullført, vises det kanskje en liste
over enheter som ble funnet, på BLUETOOTHenhetens skjerm.
ˎˎDette systemet vises som SONY:CMT-SBT100
eller SONY:CMT-SBT100B. Hvis parkoblingen
mislykkes, utfører du prosedyren på nytt fra
trinn 1.
ˎˎNår du oppretter en tilkobling med dette
systemet, velger du lydprofilen (A2DP eller
AVRCP) på BLUETOOTH-enheten.
ˎˎHvis BLUETOOTH-enheten ikke støtter AVRCPprofilen (Audio Video Remote Control Profile),
kan du ikke spille av eller stoppe avspilling
med systemet.
ˎˎHvis du vil ha mer informasjon om
BLUETOOTH-enheten som skal kobles til,
kan du se bruksanvisningen som fulgte med
BLUETOOTH-enheten.

5 Velg SONY:CMT-SBT100 eller SONY:CMT-

SBT100B på skjermen på BLUETOOTH-enheten.
Hvis du blir bedt om å oppgi en tilgangskode
på BLUETOOTH-enheten, oppgir du 0000.

2 Hold smarttelefonen mot enheten.
Hold smarttelefonen mot N-merket  på
enheten, og ikke ta den bort før smarttelefonen
vibrerer.

6 Bruk BLUETOOTH-enheten til å utføre

BLUETOOTH-tilkobling.
Når parkobling er fullført og tilkobling til
BLUETOOTH-enheten er opprettet, endres
skjermen  til BLUETOOTH fra PAIRING, og
BLUETOOTH-indikatoren  blinker blått i
langsomt tempo.
ˎˎAvhengig av typen BLUETOOTH-enhet, kan
det hende tilkoblingen starter automatisk
etter at parkoblingen er fullført.

Merknader

ˎTilgangskode
ˎ
kalles kanskje "passkode", "PIN-kode", "PINnummer" eller "passord" osv., alt etter enheten.
ˎParkoblingens
ˎ
standbymodus for systemet avbrytes etter
ca. fem minutter. Hvis parkoblingen mislykkes, utfører du
prosedyren på nytt fra trinn 1.
ˎHvis
ˎ
du vil parkoble flere BLUETOOTH-enheter, utfører du
prosedyren fra trinn 1 til 6 enkeltvis for hver BLUETOOTHenhet.

Tips

Du kan utføre en parkoblingsoperasjon eller prøve å opprette
en BLUETOOTH-tilkobling med en annen BLUETOOTHenhet mens BLUETOOTH-tilkoblingen opprettes med én
BLUETOOTH-enhet. BLUETOOTH-tilkoblingen som for
øyeblikket er opprettet, avbrytes når BLUETOOTH-tilkoblingen
med en annen enhet blir opprettet.

Slik sletter du informasjonen om
parkoblingsregistrering
1 Trykk på BLUETOOTH FUNCTION  på

fjernkontrollen, eller trykk på FUNCTION  på
enheten gjentatte ganger til BLUETOOTH vises
på skjermen .
Når systemet er koblet til en BLUETOOTH-enhet,
vises navnet på enheten som er angitt for den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten, på skjermen 
i systemet. Trykk på BLUETOOTH  på enheten
for å avbryte tilkoblingen med den BLUETOOTHenheten, og dermed vises BLUETOOTH.

2 Trykk på OPTIONS  for å vise Settings-menyen.
3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
DEL LINK, og trykk deretter på

.

4 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
.

OK, og trykk deretter på
COMPLETE vises, og all parkoblingsinformasjon
slettes.

Merknad

Hvis du har slettet parkoblingsinformasjonen, kan du ikke
opprette en BLUETOOTH-tilkobling hvis ikke du utfører
parkobling igjen. Hvis du vil koble til en BLUETOOTH-enhet på
nytt, må du angi tilgangskoden på BLUETOOTH-enheten.

Koble til med ettrykksfunksjon (NFC)

NFC aktiverer datakommunikasjon ved å trykke en
angitt plassering på enheten.
Kompatible smarttelefoner er telefoner som
er utstyrt med NFC-funksjonen (kompatibelt
operativsystem: Android versjon 2.3.3 eller nyere
med unntak av Android 3.x).
Sjekk nettstedet nedenfor hvis du vil ha
informasjon om kompatible enheter:
For kunder i Europa og Russland:
http://support.sony-europe.com/

Klargjøre smarttelefonen (Android)

En NFC-kompatibel app må være installert på
smarttelefonen. Hvis ikke du har en slik, kan du
laste ned NFC Easy Connect fra Google Play.
ˎˎI noen land og områder er det ikke sikkert at du
kan laste ned en NFC-kompatibel app.
ˎˎFor noen smarttelefoner kan denne
funksjonen være tilgjengelig uten å laste ned
NFC Easy Connect. I så fall kan betjeningen
og spesifikasjonene for smarttelefonen
være annerledes enn beskrivelsen i denne
bruksanvisningen.

Systemet går kanskje til standbymodus automatisk hvis
volumnivået for den tilkoblede komponenten er for lavt.
Juster volumet på komponenten i henhold til dette.

Fullfør tilkoblingen med smarttelefonen ved å
følge instruksjonene på skjermen.
Se bruksanvisningen for smarttelefonen
for delene av smarttelefonen som bruker
berøringskontakt.
ˎˎHvis du vil koble fra den opprettede tilkoblingen,
holder du smarttelefonen mot N-merket  på
enheten.
ˎˎNår du holder en NFC-kompatibel smarttelefon
mot enheten mens en annen BLUETOOTHenhet er koblet til systemet, kobles
BLUETOOTH-enheten fra og systemet kobles til
smarttelefonen.
ˎˎHvis du holder smarttelefonen som er koblet
til dette systemet, mot andre HFC-kompatible
BLUETOOTH-hodetelefoner eller -høyttalere,
kobles smarttelefonen fra systemet og kobles til
BLUETOOTH-enheten.

Lytte til musikk med en BLUETOOTHtilkobling

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhet ved å koble
til systemet og en BLUETOOTH-enhet ved hjelp av
AVRCP.
Kontroller dette før du spiller av musikk:
ˎˎBLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTHenheten er aktivert.
ˎˎParkobling er fullført.

Om NFC Easy Connect-appen

Dette er en gratisapp som brukes spesifikt for
Android. Søk på internett for å få mer
informasjon om NFC Easy Connect, og last ned
appen.
ˎˎI noen land og områder er det ikke sikkert at du
kan laste ned en NFC-kompatibel app.

Opprette en tilkobling til smarttelefonen
med en ettrykksfunksjon

fjernkontrollen, eller trykk på FUNCTION  på
enheten gjentatte ganger til BLUETOOTH vises
på skjermen .

2 Opprett BLUETOOTH-tilkobling med

BLUETOOTH-enheten.
Når tilkoblingen er opprettet, vises CONNECT
på skjermen , og deretter vises navnet på
BLUETOOTH-enheten som ble angitt på den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
Hvis BLUETOOTH-enheten har blitt koblet med
dette systemet tidligere, kan det hende den blir
koblet til automatisk uten at brukeren trenger
gjøre noe.

3 Trykk på   for å starte avspilling.
Avhengig av BLUETOOTH-enheten må du
kanskje trykke på   to ganger.
Avhengig av BLUETOOTH-enheten, må
du kanskje starte AV-programvaren for
BLUETOOTH-enheten på forhånd.

4 Trykk på VOLUME +/  på fjernkontrollen,
eller vri på VOLUME-bryteren  på enheten
for å justere volumet.

Andre funksjoner
Hvis du vil

Gjør følgende:

Stoppe avspilling Trykk på  *.
midlertidig
Stoppe avspilling Trykk på  .
Velge en mappe Trykk på
+/ .
Velge en fil

Trykk på / .

Finne et punkt i
en fil

Hold nede /  (eller
/  på enheten)
under avspilling, og slipp
tasten ved ønsket punkt.

* Avhengig av BLUETOOTH-enheten, må du kanskje trykke
på   to ganger.

Slik kontrollerer du adressen for en
tilkoblet BLUETOOTH-enhet

Trykk på DISPLAY  mens navnet på
BLUETOOTH-enheten som er angitt på den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten, vises på skjermen
. BLUETOOTH-enhetens adresse vises i to deler
på skjermen i åtte sekunder hver.

Slik avbryter du tilkoblingen til en
BLUETOOTH-enhet

Trykk på BLUETOOTH  på enheten. DISCONNECT
vises på skjermen .
Avhengig av typen BLUETOOTH-enhet, kan det
hende tilkoblingen avbrytes automatisk når du
stopper avspillingen.

Hold smarttelefonen mot systemet. Systemet slås
på automatisk, og parkobling og BLUETOOTHtilkobling opprettes.

Bruke valgfrie lydkomponenter

1 Start NFC Easy Connect-appen på

1 Trykk på VOLUME   på fjernkontrollen,

smarttelefonen.
Kontroller at appskjermen vises.

Innstilling av automatisk
standbyfunksjon

1 Trykk på OPTIONS  for å vise Settings-menyen.
2 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
.

AUTO STBY, og trykk deretter på

3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
ON eller OFF, og trykk deretter på

.

Merknader

ˎDen
ˎ
automatiske standbyfunksjonen er ugyldig for
innstillingsfunksjonen (FM/AM/DAB)*), selv når du har
aktivert den.
ˎSystemet
ˎ
går kanskje ikke automatisk til standbymodus i
følgende tilfeller:
mens et lydsignal registreres
under avspilling av lydspor eller filer
mens den forhåndsinnstilte innsovningstidtakeren eller
avspillingstidtakeren er i bruk
ˎSystemet
ˎ
teller ned tiden (15 minutter) igjen til det går i
standbymodus, selv om den automatiske standbyfunksjonen er
aktivert når en USB-enhet er tilkoblet eller når det trykkes på en
knapp på fjernkontrollen eller enheten.
* AM er bare tilgjengelig for CMT-SBT100, og DAB er bare
tilgjengelig for CMT-SBT100B.

eller vri på VOLUME-bryteren  for å redusere
volumet.

2 Koble flere lydkomponenter til AUDIO INkontakten  på enheten ved hjelp av en
lydkabel (følger ikke med).

3 Trykk på AUDIO IN FUNCTION  på fjernkontrollen,
eller trykk på FUNCTION  på enheten gjentatte
ganger til AUDIO IN vises på skjermen .

1 Trykk på OPTIONS  for å vise Settings-menyen.
2 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
.

3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
ON eller OFF, og trykk deretter på

Du kan vise informasjonen som er beskrevet nedenfor,
under avspilling av en CD-DA-/MP3-plate.
Informasjonen vises ikke i BLUETOOTH-modus.

CD-DA-plate

 gjenværende spilletid for et spor under
avspilling
 total gjenværende spilletid

MP3-plate

.

4 Trykk på / (av/på)  for å slå av systemet.
Når BT STBY er satt til ON, slås systemet
på og du kan lytte til musikk ved å aktivere
BLUETOOTH på den tilkoblede komponenten.
Merknad

BT STBY vises ikke i innstillingsmenyen hvis BLUETOOTHenheten ikke er registrert på dette systemet.

Sette det trådløse signalet til
ON/OFF
Når enheten er slått på, kan du kontrollere et
BLUETOOTH-signal.
Standardinnstillingen er ON.

1 Slå på enheten.
2 Hvis blinker på skjermen, trykker du på og

holder inne BASS BOOST  og BLUETOOTH 
på enheten.

3 Etter at RF OFF (trådløst signal er slått av) eller

RF ON (trådløst signal er slått på) vises, slipper
du knappen.

Tips

ˎNår
ˎ
denne innstillingen er satt til OFF er ikke BLUETOOTHfunksjonen tilgjengelig.
ˎNår
ˎ
denne innstillingen er satt til OFF, kan enheten slås på ved
hjelp av en ettrykksfunksjon (NFC) fra en smarttelefon/nettbrett.
ˎNår
ˎ
denne innstillingen er satt til OFF, kan ikke BLUETOOTHstandbymodus angis.
ˎNår
ˎ
BLUETOOTH-standbymodus er angitt på ON, slås
BLUETOOTH-standbymodusen OFF når denne innstillingen
angis til OFF.
ˎNår
ˎ
denne innstillingen er satt til OFF, kan ikke enheten og
BLUETOOTH-enheten parkobling.
ˎInnstillingen
ˎ
lagres selv om du slår av systemet.

 spor eller filnavn
 artistnavn
 albumnavn

Merknader om informasjonen på skjermen

ˎTegn
ˎ
som ikke kan vises som "_".
ˎFølgende
ˎ
vises ikke:
gjenværende spilletid eller total spilletid for en MP3-plate
gjenværende spilletid for en MP3-fil
ˎFølgende
ˎ
vises ikke korrekt:
forløpt tid for en MP3-fil som er kodet ved hjelp av VBR
(Variable Bit Rate).
mappe- og filnavn som ikke følger ISO9660 Level 1, Level
2 eller Joliet i utvidelsesformatet.
ˎFølgende
ˎ
vises:
total spilletid for en CD-DA-plate (unntatt når PGM-modus
er valgt og spilleren er stoppet)
gjenværende spilletid for et spor på en CD-DA-plate
gjenværende spilletid for en CD-DA-plate (bare når
normal avspillingsmodus er valgt under avspilling)
ID3 Tag-informasjon for MP3-filer. ID3 versjon 2
kodeinformasjonsvisning har prioritet når både ID3
versjon 1- og versjon 2-koder brukes for én enkelt MP3-fil.
opptil 64 tegn for en ID3-kode, der tillatte tegn er store
bokstaver (A til Z), tall (0 til 9) og symboler
(˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Justere lyden
Angi bassforsterker

Trykk på BASS BOOST  gjentatte ganger for å
velge ON eller OFF.

Justere nivået for bass og diskant

Trykk PÅ BASS +/  for å justere bass eller
TREBLE +/  for å justere diskant.
Du kan også trykke på EQ  på enheten gjentatte
ganger for å velge BASS eller TREBLE og justere
det valgte elementet ved hjelp av TUNE +/ .
Dette systemet er utstyrt med DSEE-funksjonen for å gjenskape
klar diskant til tross for svekkelse som en årsak av komprimering.
DSEE-funksjonen aktiveres vanligvis automatisk ved å
registrere lydkilden, men det er ikke sikkert den aktiveres,
avhengig av funksjonen som er i bruk.

 opptil 8 tegn med tjenestenavn, opptil 128 tegn med
DLS (Dynamic Label Segment) og opptil 16 tegn med
gruppeetikett.
 det vises en verdi mellom 0 og 100 som angir signalkvaliteten.

* AM er bare tilgjengelig for CMT-SBT100, og DAB er bare
tilgjengelig for CMT-SBT100B.

Slik kontrollerer du innstillingen

1
2 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
Trykk på TIMER MENU .

TIMER SEL, og trykk deretter på

.

3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
PLAY SEL, og trykk deretter på .
Tidtakerinnstillingen vises på skjermen.

Bruk den samme fremgangsmåten som Slik
endrer du innstillingen, til OFF vises i trinn 3, og
trykk deretter på .

Slik endrer du innstillingen
Begynn på nytt fra trinn 1.
Merknader

ˎNår
ˎ
lydkilden for en avspillingstidtaker er stilt inn på en
radiostasjon som du stiller inn ved hjelp av automatisk
søk (AUTO) eller manuelt søk (MANUAL), og du endrer
radiofrekvensen eller båndet etter at du har stilt inn tidtakeren,
endres også radiostasjonsinnstillingen for tidtakeren.
ˎNår
ˎ
lydkilden for en avspillingstidtaker er stilt inn på en radiostasjon
som er stilt inn på en forhåndsinnstilt radiostasjon (forhåndsinnstilt
nummer 1 til 20), og hvis du endrer frekvensen på radiostasjonen
eller båndet etter at du har stilt inn tidtakeren, endres ikke
radiostasjonens innstilling for tidtakeren. Radiostasjonsinnstillingen
for tidtakeren er fast på det du angir for den.

Tips

Innstillingen for avspillingstidtakeren er den samme såfremt
den ikke blir endret manuelt.

Feilsøking
1 Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til.
2 Søk etter problemet i sjekklisten nedenfor, og
iverksett nødvendige tiltak.
Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
nærmeste Sony-forhandler.

Hvis STANDBY-indikatoren  blinker

Bruke tidtakeren
Systemet tilbyr tidtaker for hvilemodus og
avspillingstidtaker. Innsovningstidtakeren har
prioritet over avspillingstidtakeren.

Innstilling av innsovningstidtaker

Systemet slås automatisk av etter at den tiden
som er angitt for innsovningstidtakeren, er utløpt.
Innsovingstidtakeren fungerer selv om klokken
ikke er stilt inn.

1 Trykk på SLEEP  gjentatte ganger for å angi
tiden.
ˎˎVelg 30MIN for å slå av systemet etter 30
minutter.
ˎˎHvis du vil avbryte innsovningstidtakeren,
velger du OFF.

Innstilling av avspillingstidtaker

Du kan lytte til en CD-DA- eller MP3-plate eller
radio hver dag på et forhåndsinnstilt tidspunkt.
Kontroller at du har stilt inn klokken før du stiller
inn tidtakeren.

1 Gjør klar lydkilden, og vri VOLUME-bryteren 
på enheten til venstre eller høyre, eller trykk
på VOLUME +/  på fjernkontrollen for å
justere volumet.
De tilgjengelige lydkildene er: CD, USB og
TUNER (FM, AM eller DAB)* FUNCTION.
Hvis du vil starte fra et bestemt CD-spor, en
bestemt lydfil eller radiostasjon, oppretter du
ditt eget program.

* FM eller AM for CMT-SBT100, eller FM eller DAB for CMTSBT100B.

2 Trykk på TIMER MENU .
3 Trykk på /  gjentatte ganger for å velge
PLAY SET, og trykk deretter på
Starttiden blinker på skjermen.

ˎˎNår avspillingstidtakeren er angitt, slås
systemet automatisk på ca. 15 sekunder (for
FM, AM eller DAB*) eller ca. 90 sekunder (for
en CD-DA-plate eller USB-enhet) før den
forhåndsinnstilte tiden.
ˎˎAvspillingstidtakeren fungerer ikke hvis systemet
er slått på på det forhåndsinnstilte tidspunktet.
Pass på at du ikke bruker systemet før det er slått
på, og begynner å spille med tidtakeren.

Slik avbryter du tidtakeren

Følgende vises også:

Du kan aktivere/deaktivere BLUETOOTH-standbymodus.
Når BLUETOOTH-standbymodusen er aktivert,
går systemet til ventemodus for BLUETOOTHtilkoblingen selv om systemet er slått av. Hvis
systemet mottar en avspillingskommando fra
den tilkoblede BLUETOOTH-enheten, slås den
på og musikken spilles av. BLUETOOTH Standbymodusen er deaktivert som standard.

Tips

Gjør følgende:
Vis informasjon Trykk gjentatte ganger på
på skjermen
DISPLAY  når systemet er
 *1
slått på.
Vis klokke
Trykk gjentatte ganger på
DISPLAY  når systemet er
slått av. *2 Klokken vises i ca. 8
sekunder.

Merknader om DAB/DAB+visningsinformasjon (bare for CMT-SBT100B)

Innstilling av BLUETOOTHstandbymodus

BT STBY, og trykk deretter på

Hvis du vil

*2

Ved hjelp av den automatiske standbyfunksjonen
går systemet i standbymodus automatisk etter
15 minutter med inaktivitet eller ingen lydsignaler.
AUTO:STBY vises på skjermen  i to minutter
før systemet går i standbymodus. Som standard
er den automatiske Standby-funksjonen slått
på. Du kan slå av funksjonen ved hjelp av
alternativmenyen.

7 Trykk på / (av/på)  for å slå av systemet.

Endring av skjerm

*1

1 Trykk på BLUETOOTH FUNCTION  på

Disse operasjonene er kanskje ikke tilgjengelige for enkelte
BLUETOOTH-enheter. I tillegg kan det hende de faktiske
operasjonene også varierer, avhengig av den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.

funksjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen som følger med smarttelefonen.

5 Trykk på VOLUME +/  på fjernkontrollen,
Merknad

Merknad

2 Still inn smarttelefonen til å aktivere NFC-

Juster volumet på den tilkoblede komponenten
under avspilling.
eller vri på VOLUME-bryteren  på enheten
for å justere volumet.

1 Installer appen.
Hvis du har tilgang via 2D Code
Les følgende 2D-kode for å få tilgang.

4 Start avspillingen på den tilkoblede enheten.

.

4 Still inn klokkeslettet avspillingen skal starte.
Trykk på /  gjentatte ganger for å stille inn
time, og trykk deretter på .
Minuttangivelsen blinker. Bruk samme
fremgangsmåte som over til å stille inn
minutter.
Når starttiden er angitt, går systemet til
innstillingen for stopptid.

5 Bruk samme fremgangsmåte som i trinn 4 til å

stille inn klokkeslettet avspillingen skal stoppe.
Hvis TIME NG blinker på skjermen
Starttiden og stopptiden er satt til samme tid.
Endre stopptid.

6 Velg lydkilden.
Trykk på /  gjentatte ganger til den ønskede
lydkilden vises, og trykk deretter på .
Se trinn 1 for tilgjengelige lydkilder.
Når valg av lydkilde er fullført,
vises bekreftelsesskjermbildet for
avspillingstidtakeren.

Trekk ut strømledningen umiddelbart, og sjekk
følgende:
ˎˎHar høyttalerledningen kortsluttet?
Etter at STANDBY-indikatoren  stopper å blinke,
setter du strømledningen i kontakten igjen og slår
på systemet. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din nærmeste Sony-forhandler.

Generelt
Systemet slås ikke på.
ˎˎEr strømledningen koblet til på riktig måte?

Systemet gikk uventet til standbymodus.
ˎˎDette er ikke en feil. Systemet går automatisk
i standbymodus etter 15 minutter uten noen
betjening eller lydsignaler. Se Innstilling av
automatisk standbyfunksjon.

Klokkeinnstillingen eller
avspillingstidtakeren ble uventet avbrutt.
ˎˎHvis det går omtrent et minutt med inaktivitet,
avbrytes klokkeinnstillingen eller innstillingen
av avspillingstidtakeren automatisk. Utfør
operasjonen på nytt fra begynnelsen.

Det er ingen lyd.
ˎˎKontroller at alle høyttalerledningene er korrekt
tilkoblet.
ˎˎKontroller at de medfølgende høyttalerne er i
bruk.
ˎˎVri VOLUME-bryteren  på enheten med
klokken, eller trykk på VOLUME +  på
fjernkontrollen for å øke volumet.
ˎˎKontroller at hodetelefonene er koblet fra
hodetelefonkontakten.
ˎˎKontroller at en ekstern komponent er koblet til
AUDIO IN-kontakten  på riktig måte, og sett
funksjonen til AUDIO IN.
ˎˎDen angitte stasjonen har kanskje stoppet å
sende midlertidig.
ˎˎBalansen mellom høyre og venstre lyd er feil.
Kontroller at venstre og høyre høyttaler er riktig
tilkoblet.
ˎˎPosisjoner høyttalerne symmetrisk.
ˎˎKoble til de medfølgende høyttalerne.

Kraftig summing eller støy kan høres.
ˎˎFlytt systemet bort fra støykilder.
ˎˎKoble systemet til en annen stikkontakt.
ˎˎBruk av en strømadapter med støyfilter (følger
ikke med) anbefales.

Fjernkontrollen fungerer ikke.
ˎˎFjern hindringer mellom fjernkontrollen og
fjernkontrollsensoren  på enheten, og plasser
enheten i god avstand fra fluorescerende lys.
ˎˎRett fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på
enheten.
ˎˎHold fjernkontrollen nærmere systemet.

CD-DA/MP3-plate
LOCKED vises på skjermen  og platen
kan ikke fjernes fra plateskuffen.
ˎˎKontakt nærmeste Sony-forhandler eller
autoriserte Sony-serviceavdeling.

Platen eller filen vil ikke spilles av.
ˎˎPlaten er ikke ferdigstilt (en CD-R- eller CD-RWplate som du kan legge til data på).

Lyden "hopper", eller platen spilles ikke av.
ˎˎRengjør platen og sett den inn igjen.
ˎˎFlytt systemet til en plassering som ikke vibrerer
(for eksempel på en stabil overflate).
ˎˎHøyttalervibreringer kan være årsaken til at
lyden hopper, avhengig av volumnivået. Flytt
høyttalerene lenger bort fra enheten, eller
posisjoner dem annerledes.

Avspillingen starter ikke fra det første
sporet eller den første filen.
ˎˎGå tilbake til normal avspilling ved å trykke på
PLAY MODE  gjentatte ganger i stoppmodus
til både PGM og SHUF på skjermen  forsvinner.

Det tar lengre tid enn vanlig å starte
avspilling.
ˎˎDet tar kanskje lengre tid å starte avspilling av
følgende plater:
 en plate som er tatt opp med en komplisert
trestruktur.
 en plate som er spilt inn i flerøktformat.
 en plate som har mange mapper.

USB-enhet
En ustøttet USB-enhet er koblet til.
ˎˎHvis du kobler til en USB-enhet som ikke støttes,
kan disse feilene oppstå. Sjekk informasjonen på
nettstedene om kompatible USB-enheter med
nettadresser oppført under Spille av en fil på en
USB-enhet.
 USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Fil- eller mappenavn vises ikke på dette
systemet.
 Avspilling er ikke mulig.
 Lyden «hopper».
 Det er støy.
 Lyden er forvrengt.

Det er ingen lyd.
ˎˎUSB-enheten er ikke riktig tilkoblet. Slå av systemet,
og koble deretter til USB-enheten på nytt.

Du hører støy, "hopping" eller forvrengt lyd.
ˎˎEn ustøttet USB-enhet er koblet til. Koble til en
USB-enhet som støttes.
ˎˎSlå av systemet, koble til USB-enheten på nytt,
og slå deretter på systemet.
ˎˎStøyen kommer fra selve musikkdataene, eller
lyden er forvrengt. Støy ble kanskje generert
under oppretting av musikkdata på grunn av
datamaskintilstanden. I slike tilfeller sletter du
filen og sender musikkdataene på nytt.
ˎˎBithastigheten som ble brukt under koding
av filene, var lav. Send filer som er kodet med
høyere bithastigheter, til USB-enheten.

READING vises i lang tid, eller det tar lang
tid før avspillingen starter.
ˎˎLeseprosessen kan ta lang tid i disse tilfellene.
 Det er mange mapper eller filer på USB-enheten.
 Filstrukturen er svært komplisert.
 Det er ikke nok ledig plass i minnet.
 Det interne minnet er fragmentert.

Fil- eller mappenavnet (albumnavnet)
vises ikke riktig.
ˎˎSend musikkdataene til USB-enheten på nytt,
fordi dataene som ble lagret på USB-enheten,
kanskje ble skadet.
ˎˎDette systemet kan vise følgende tegnkoder:
 Store bokstaver (A til Z).
 Tall (0 til 9).
 Symboler (< > * +, [ ] @ \ _).
Andre tegn vises som _.

USB-enheten gjenkjennes ikke.
ˎˎSlå av systemet, koble til USB-enheten på nytt,
og slå deretter på systemet.
ˎˎSjekk informasjonen på nettstedene om
kompatible USB-enheter med nettadresser
oppført under Spille av en fil på en USB-enhet.
ˎˎUSB-enheten fungerer ikke som den skal. Se
bruksanvisningen som fulgte med USB-enheten
om hvordan du løser dette problemet.

Avspillingen starter ikke.
ˎˎSlå av systemet, koble til USB-enheten på nytt,
og slå deretter på systemet.
ˎˎSjekk informasjonen på nettstedene om
kompatible USB-enheter med nettadresser
oppført under Spille av en fil på en USB-enhet.

Avspillingen starter ikke fra det første
sporet.
ˎˎSett avspillingsmodusen til Normal avspilling.

USB-enheten kan ikke lades.
ˎˎKontroller at USB-enheten er ordentlig koblet til.
ˎˎLading kan ikke utføres når systemet er slått av.
ˎˎUSB-enheten støttes kanskje ikke av dette
systemet. Se informasjonen på nettstedet om
kompatible USB-enheter.

Tuner
Kraftig summing eller støy kan høres
(STEREO blinker på skjermen ), eller
kringkastinger kan ikke mottas.
ˎˎKoble antennen til på riktig måte.
ˎˎFinn en plassering og retning som gir godt
mottak, og sett deretter opp antennen på nytt.
ˎˎHold antennene borte fra enheten,
høyttalerledningen og andre AV-komponenter
for å unngå å fange opp støy.
ˎˎSlå av elektrisk utstyr i nærheten.

Flere radiostasjoner høres samtidig.
ˎˎFinn en plassering og retning som gir godt
mottak, og sett deretter opp antennen på nytt.
ˎˎSamle antennekablene ved hjelp av for
eksempel vanlige ledningsklemmer, og juster
kabellengdene.

Mottaket av DAB/DAB+-radiostasjon er
dårlig.
ˎˎKontroller alle antennetilkoblingene, og utfør
deretter automatisk DAB-stasjonssøk (se Utføre
automatisk DAB-stasjonssøk manuelt (bare for
CMT-SBT100B)).
ˎˎDen gjeldende DAB/DAB+-tjenesten er kanskje
ikke tilgjengelig. Trykk på TUNE +/  for å
velge en annen tjeneste.
ˎˎHvis du har flyttet til et annet område, kan
det hende at noen tjenester/frekvenser
har endret seg, og at du kanskje ikke kan
stille inn den vanlige kringkastingen. Utfør
automatisk DAB-stasjonssøk for å registrere
innholdet i kringkastingene på nytt. (Denne
fremgangsmåten sletter alle forhåndsinnstilte
stasjoner.)

Forsiktighetsregler
Plater som dette systemet kan spille
ˎˎLyd-CD-DA-plater
ˎˎCD-R/CD-RW (lyddata for CD-DA-spor og MP3filer)
Ikke bruk CD-R/CD-RW-plater uten at data er
lagret. Det kan skade platen.

Plater som dette systemet ikke kan spille
ˎˎCD-ROM
ˎˎCD-R/CD-RW-plater som er innspilt i et annet
format enn musikk-CD-format eller MP3-format i
henhold til ISO9660 Nivå 1 / Nivå 2, Joliet
ˎˎCD-R/CD-RW-plater som er spilt inn i
flerøktsformat og der økten ikke er lukket
ˎˎCD-R-/CD-RW-plate med dårlig opptakskvalitet,
CD-R-/CD-RW-plate med riper eller som er
tilsmusset, eller CD-R-/CD-RW-plate som er spilt
inn med en inkompatibel opptaksenhet
ˎˎCD-R-/CD-RW-plate som ble fullført på feil måte
ˎˎPlater som inneholder andre filer enn MPEG 1
Audio Layer-3-filer (MP3)
ˎˎPlater med avvikende form (for eksempel
hjerteformet, kvadratisk, stjerneformet)
ˎˎPlater som har teip, papir eller klistremerke på
overflaten
ˎˎLeide eller brukte plater med forsegling der limet
går utenfor forseglingen
ˎˎPlater som har etiketter som er trykt med blekk
som føles klebrige når man tar på dem

Merknader om CD-DA-plater
ˎˎRengjør platen med en klut fra midten og ut til
kanten før du spiller den av.
ˎˎIkke rengjør plater med løsemidler, for eksempel
rensebensin, tynner, vanlige rengjøringsmidler
eller antistatisk spray for LP-plater.
ˎˎIkke utsett plater for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftventiler. La dem
heller ikke ligge i en bil som står parkert i direkte
sollys.

DAB/DAB+-sendingen har blitt avbrutt.

Om sikkerhet

ˎˎKontroller plasseringen av systemet eller juster
antenneretningen for å øke den indikerte
verdien på signalkvaliteten. Du finner mer
informasjon om signalkvaliteten under Endring
av skjerm.

ˎˎTrekk ut strømledningen (hovedledningen) fra
stikkontakten hvis du ikke skal bruke enheten på
en stund. Hold alltid i støpslet når du trekker ut
strømledningen. Trekk aldri i selve ledningen.
ˎˎHvis det skulle komme et fremmedlegeme eller
væske inn i systemet, må du koble fra systemet
og la kvalifisert personell kontrollere det før du
bruker det igjen.
ˎˎStrømledningen kan bare byttes på et kvalifisert
servicested.

Slik tilbakestiller du systemet til
fabrikkinnstillinger

Hvis systemet fortsatt ikke fungerer riktig,
tilbakestiller du systemet til fabrikkinnstillinger.
Bruk tastene på systemet til å tilbakestille det til
fabrikkinnstillingene.

1 Koble fra strømledningen, og kontroller

at STANDBY-indikatoren  ikke lyser. Sett
strømledningen i stikkontakten og slå på
systemet igjen.

2 Trykk på og hold inne   og /  på

enheten til RESET vises på skjermen.
Alle brukerkonfigurerte innstillinger, for
eksempel forhåndsinnstilte radiostasjoner,
tidtakeren og klokken, blir slettet.
Hvis problemet vedvarer etter at du har
gjort det som er nevnt ovenfor, kontakter du
nærmeste Sony-forhandler.

Meldinger
CANNOT PLAY: Systemet kan ikke spille av lydfiler
på grunn av et filformat som ikke støttes, eller
avspillingsrestriksjoner.
CAN’T PLAY: Du har angitt en plate som ikke kan
spilles av på dette systemet, for eksempel CDROM eller DVD-plate.
COMPLETE: Forhåndsinnstillingen av en stasjon
ble avsluttet på vanlig måte.
DATA ERROR: Du prøvde å spille av en fil som
ikke kan spilles av.
ERROR: Du prøvde å betjene systemet under
initialiseringen Vent til initialiseringen er fullført.
LOCKED: Plateskuffen  er låst, og du kan
ikke ta ut platen. Kontakt din nærmeste Sonyforhandler.
NO DEVICE: Ingen USB-enhet er tilkoblet, eller
den tilkoblede USB-enheten er fjernet.
NO DISC: Det er ingen plate i spilleren, eller du
har lagt inn en plate som ikke kan spilles av.
NO MEMORY: Minnemediet er ikke satt inn i
USB-enheten, eller systemet kan ikke identifisere
minnemediet.
NO STEP: Alle de programmerte sporene er blitt
slettet.
NO SUPPORT: Systemet støtter ikke den
tilkoblede USB-enheten.
NO TRACK: Det finnes ingen spillbare filer på
USB-enheten eller platen.
NOT IN USE: Du trykte på en knapp som ikke
brukes.
OVER CURRENT: Fjern USB-enheten fra porten,
slå av systemet, og slå deretter på systemet
igjen.
PUSH STOP: Du trykte på PLAY MODE  under
avspilling i CD- eller USB-funksjonen.
READING: Systemet leser informasjonen på
platen eller USB-enheten. Noen knapper
fungerer ikke under lesing.
STEP FULL: Du forsøkte å programmere mer enn
25 spor eller filer.
TIME NG: Start- og sluttklokkeslettene for
avspillingstidtakeren er stilt inn til samme klokkeslett.

Om plassering
ˎˎIkke plasser systemet på skrå eller på steder som
er ekstremt varme, kalde, støvete, skitne eller
fuktige, som mangler tilstrekkelig ventilasjon,
eller som er utsatt for vibrasjon, direkte sollys
eller sterkt lys.
ˎˎVær forsiktig når du plasserer systemet på
underlag som er spesialbehandlet (for eksempel
med voks, olje eller poleringsmiddel), fordi
dette kan føre til flekker på eller misfarging av
overflaten.
ˎˎHvis systemet tas rett fra kulden og inn i varmen,
eller plasseres i et meget fuktig rom, kan det
oppstå kondens på linsene inni CD-spilleren, noe
som kan føre til systemfeil. I slike tilfeller tar du
ut platen og lar systemet være påslått i omtrent
en time til fuktigheten har fordampet.

Om varmeakkumulering
ˎˎVarmeakkumulering på enheten under bruk er
vanlig og ikke er varsel om at noe er galt.
ˎˎIkke berør kabinettet hvis det har blitt brukt
kontinuerlig på høyt volum, fordi kabinettet kan
ha blitt varmt.
ˎˎIkke blokker ventilasjonsåpningene.

Om høyttalersystemet

Høyttalersystemet er ikke magnetisk isolert, og
bildet på TV-apparater i nærheten kan bli magnetisk
forstyrret. Hvis dette skjer, må du slå av TV-en, vente i
15 til 30 minutter og slå den på igjen.

Rengjøring av kabinett

Rengjør dette systemet med en myk klut som
er lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Ikke
bruk noen form for skrubbeputer, skurepulver
eller løsemidler, for eksempel tynningsmiddel,
rensebensin eller alkohol.

Trådløs BLUETOOTH-teknologi
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi med kort rekkevidde som kobler
sammen digitale enheter, for eksempel PCer
og digitale kameraer. Ved hjelp av den trådløse
BLUETOOTH-teknologien kan du bruke de aktuelle
enhetene innen en rekkevidde på omtrent
10 meter.
Den trådløse BLUETOOTH-teknologien brukes
vanligvis mellom to enheter, men én enhet kan
kobles til flere enheter.
Du trenger ikke kabler til å koble til slik du gjør
med en USB-tilkobling, og du trenger ikke plassere
enhetene mot hverandre slik du gjør med trådløs
IR-teknologi. Du kan bruke teknologien med én
BLUETOOTH-enhet i sekken eller lommen.
Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en global
standard som støttes av tusenvis av selskaper.
Disse selskapene lager produkter som overholder
den globale standarden.

Støttede BLUETOOTH-versjoner og -profiler
Profil refererer til et standard sett av egenskaper
for forskjellige BLUETOOTH produktegenskaper. Se
Spesifikasjoner hvis du vil ha mer informasjon om
støttede BLUETOOTH-versjoner og profiler.
Merknader

ˎHvis
ˎ
du vil bruke en BLUETOOTH-enhet som er koblet til
dette systemet, må enheten støtte den samme profilen
som dette systemet. Vær oppmerksom på at funksjonene
på BLUETOOTH-enheten kan variere, avhengig av
spesifikasjonene for enheten, selv om den har samme profil
som dette systemet.
ˎPå
ˎ grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTHteknologien, blir avspilling på dette systemet ørlite forsinket
sammenlignet med lydavspilling på overføringsenheten.

Effektiv kommunikasjonsrekkevidde

Hvis du skal bruke BLUETOOTH-enheter,
må de ikke stå mer enn omtrent 10 meter
(uhindret avstand) fra hverandre. Den faktiske
kommunikasjonsrekkevidden kan være kortere
under følgende forhold:
 Når en person, metallgjenstand, vegg eller
annen hindring befinner seg mellom enhetene
med en BLUETOOTH-tilkobling
 Steder der et trådløst nettverk er installert
 I nærheten av mikrobølgeovner som er i bruk
 På steder hvor det forekommer andre
elektromagnetiske bølger

Påvirkninger fra andre enheter

BLUETOOTH-enheter og trådløst lokalnett
(IEEE 802.11b/g) bruker det samme frekvensbåndet
(2,4 GHz). Når du bruker en BLUETOOTH-enhet nær
en enhet med funksjonalitet for trådløst nettverk,
kan det oppstå elektromagnetisk forstyrrelse. Det
kan føre til lavere dataoverføringshastigheter, støy
eller tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, kan du forsøke
følgende botemidler:
 Prøv å koble til dette systemet og BLUETOOTHmobilen eller -enheten når du står minst
10 meter unna utstyret for det trådløse lokale
nettverket.
 Skru av utstyret for det trådløse lokale
nettverket når du bruker BLUETOOTH-enheten
innenfor 10 meter.

Påvirkninger på andre enheter

Radiobølgene som sendes av dette systemet,
kan forstyrre driften til noen medisinske enheter.
Slik forstyrrelse kan føre til tekniske feil, og derfor
må du alltid skru av strømmen til dette systemet,
BLUETOOTH-mobilen og -enheten på følgende
steder:
 På sykehus, tog og i fly
 I nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
Merknader

ˎDette
ˎ
systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som er i
samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen som en metode
for å opprettholde sikkerheten under kommunikasjon ved
hjelp av BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan
imidlertid være utilstrekkelig, avhengig av innstillinger og
andre faktorer, og derfor må du alltid være forsiktig når du
kommuniserer ved hjelp av BLUETOOTH-teknologi.
ˎSony
ˎ
kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for skader eller
andre tap som oppstår som følge av informasjonslekkasjer
under kommunikasjon med BLUETOOTH-teknologi.
ˎBLUETOOTH-kommunikasjon
ˎ
er ikke nødvendigvis garantert
med alle BLUETOOTH-enheter som har samme profil som
dette systemet.
ˎBLUETOOTH-enheter
ˎ
som er koblet til dette systemet,
må være i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
BLUETOOTH SIG, Inc., og hver enhet må være sertifisert
for overholdelse. Selv når en enhet er i samsvar med
BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det imidlertid være tilfeller
der egenskapene eller spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til eller fører til ulik
styringsmetode, visning eller betjening.
ˎStøy
ˎ
kan forekomme, eller lyden kan bli kuttet, avhengig
av BLUETOOTH-enheten som er koblet til dette systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller omgivelsesforholdene.

Spesifikasjoner
Forsterkerdel

Utgangseffekt (nominell): 20 watt + 20 watt (ved
6 ohm, 1 kHz, total harmonisk forvrengning på 1 %)
RMS-utgangseffekt (referanse): 25 watt + 25 watt
(per kanal ved 6 ohm, 1 kHz)

Innganger/utganger

AUDIO IN-kontakt (ekstern inngang):
Stereo minikontakt, følsomhet 700 mV,
impedans 47 kilohm
-kontakt (hodetelefon):
Stereo minikontakt, 8 ohm eller mer
USB:
Støttet bithastighet: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps
Samplingsfrekvenser: MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44.1 kHz
AAC: 44.1 kHz
USB-port: Type A, 5 V DC 2.1 A

CD-DA-/MP3-spillerdel

System: CD-system og digitalt lydsystem
Egenskaper for laserdiode
Utslippsvarighet: kontinuerlig
Lasereffekt*: Mindre enn 44,6 µW
* Denne effekten er målt ved en avstand på 200 mm
fra objektivets overflate på den optiske pickupblokkeringen med 7 mm blenderåpning.
Frekvensrespons: 50 Hz–20 kHz
Signal-til-støy-forhold: Mer enn 90 dB
Dynamisk rekkevidde: Mer enn 90 dB

Tunerdel

Mottakerdel (AM) (bare for CMT-SBT100):
Innstillingsområde:
Europeiske modeller:
531 kHz – 1º602 kHz (med stasjonssøkintervall
på 9 kHz)
Antenne: AM-løkkeantenne
Mellomfrekvens: 400 kHz
FM-tunerdel:
FM-stereo, FM-superheterodyn tuner
Antenne: FM-ledningsantenne
Innstillingsområde: 87,5 MHz–108,0 MHz (trinn
på 50 kHz)
DAB/DAB+-mottakerdel (bare for CMT-SBT100B):
FM-stereo, DAB-/FM-superheterodyn mottaker
Frekvensområde*
Bånd-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se DAB/
DAB+-frekvenstabellen nedenfor.
Antenne: DAB/FM-ledningsantenne
DAB/DAB+-tjenestene er bare tilgjengelige i
land/regioner som støtter DAB/DAB+-tjenester.
DAB/DAB+-frekvenstabell (Bånd-III)
Frekvens

Etikett

Frekvens

Etikett

174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz

5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D

209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz

10 A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F

* Frekvenser vises med to desimaler på dette
systemet.

BLUETOOTH-delen

Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH standardversjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH standard strømklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde:
Fri sikt ca. 10 m*1
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte:
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Støttet innholdsbeskyttelsesmetode:
SCMS-T-metode
Overføringsbåndbredde:
20 Hz – 20 000 Hz (med samplingfrekvens på
44,1 kHz)
Den faktiske avstanden varierer, avhengig
av faktorer som hindringer mellom
enheter, magnetiske felter i nærheten
av mikrobølgeovner, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvareversjon osv.
*2
Standard BLUETOOTH-profiler angir hensikten
med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom
enheter.
‘1

Høyttalerdel

Toveis høyttalersystem, bassrefleks
Basshøyttaler: 100 mm, konisk type
Diskanthøyttaler: 40 mm, konisk type
Dimensjoner (B/H/D):
Ca. 150 mm x 240 mm x 220 mm
Vekt: Ca. 2,0 kg (per enhet)

Generelt

Strømkrav:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Strømforbruk: 35 watt
Dimensjoner (B/H/D):
Ca. 290 mm × 106 mm × 221 mm (inkl. utstående
deler)
Vekt: Ca. 2,7 kg
Medfølgende tilbehør: Fjernkontroll (RMAMU171) (1), R6-batterier (størrelse AA) (2),
høyttalerkabler (2), dempeputer (8), FM-lednings/
AM-løkkeantenne (1) (bare for CMT-SBT100), DAB/
FM-ledningsantenne (1) (bare for CMT-SBT100B),
bruksanvisning (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Strømforbruk i standbymodus: Mindre enn 0,5 W (alle
porter for trådløst nettverk er av)
BLUETOOTH-standbymodus: Mindre enn 2 W (alle trådløse
nettverksporter på)

