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Varotoimet

Viiteopas

FI

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin
rajoitusten mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin
pituinen liitäntäkaapeli.

Sijoittaminen

Network Media Player

NSZ-GS7

VAROITUS
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen
päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta
tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata tulipalo. Älä myöskään
altista laitetta avotulen lähteille (kuten palaville kynttilöille).
Sähköiskujen välttämiseksi älä avaa koteloa. Laitteen saa huoltaa
vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita, kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.

Huomautus asiakkaille Britanniassa ja
Irlannissa
Laitteeseen on asennettu turvallisuuden ja käyttömukavuuden
takia standardin BS1363 mukainen muotoon valettu
verkkopistoke.
Jos pistokkeessa oleva sulake on vaihdettava, uuden sulakkeen
on oltava ASTA-järjestön tai BSI-BS1362-normien mukainen
5 ampeerin sulake (varustettu merkinnällä
tai
).
Jos laitteen mukana toimitetussa verkkopistokkeessa on
irrotettava sulakkeen suojakansi, aseta kansi takaisin paikalleen,
kun olet vaihtanut sulakkeen. Älä koskaan käytä pistoketta ilman
suojakantta. Jos suojakansi katoaa, ota yhteyttä lähimpään
Sony-huoltoon.

Käytöstä poistettujen paristojen
hävittäminen (sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan maissa,
joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa/paristossa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua akkua/paristoa
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla
tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja
ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.

Asiakkaat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja
Afrikassa
Edellä kuvattu symboli on sovellettavissa Euroopan unionissa ja
muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät.

• Irrota soitin pistorasiasta, jos et käytä soitinta pitkään aikaan.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten pidä kiinni
pistokkeesta äläkä koskaan vedä johdosta.
• Huomioi seuraavat asiat, jotta vältät verkkovirtajohdon
vaurioitumisen. Älä käytä vaurioitunutta verkkovirtajohtoa,
koska seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
– Älä litistä verkkovirtajohtoa soittimen ja seinän, hyllyn
tms. väliin.
– Älä vedä mitään painavia esineitä verkkovirtajohdon yli.
Älä myöskään vedä verkkovirtajohdosta.

Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Puhdistaminen

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Sähkömagneettista
yhteensopivuutta ja tuoteturvallisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa
asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuihin osoitteisiin.

Varotoimet
• Soitinta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on
kytkettynä pistorasiaan, vaikka soitin itsessään olisi kytketty
pois päältä.
• Asenna laite siten, että verkkovirtajohto voidaan irrottaa
seinäpistorasiasta välittömästi, jos laitteessa ilmenee ongelmia.
• Nimilaatta on soittimen pohjassa.
• Kaukosäätimen nimilaatta on paristotilan sisäpuolella.

Asentaminen
• Älä asenna soitinta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai vastaavaan.

Australiassa asuvat asiakkaat
Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että käyttäjän
kehon ja säteilylähteen välillä on vähintään 20 cm tilaa (ei koske
raajoja: käsiä, ranteita, jalkateriä tai nilkkoja).

Ota huomioon seuraavat asiat, sillä virheellinen käyttö saattaa
vaurioittaa HDMI-liitäntää ja liitintä.
• Kohdista HDMI-liitin soittimen takana olevaan
HDMI-liitäntään huolellisesti liitännän muodon mukaan.
Varmista, ettei liitin ole ylösalaisin tai vinossa.
HDMI-liitäntä

HDMI-liitäntä

• Älä irrota HDMI-kaapelia soittimen siirtämisen aikana.

• Pidä HDMI-liitintä suorassa, kun liität tai irrotat
HDMI-kaapelia. Älä kierrä tai työnnä HDMI-liitintä väkisin
HDMI-liitäntään.

3D-videokuvan katselemiseen liittyviä seikkoja
Jotkut henkilöt voivat saada fyysisiä oireita (silmien
rasittumista, väsymystä tai pahoinvointia) 3D-videokuvan
katselusta.
Sony suosittelee, että kaikki katselijat pitävät säännöllisin
välein taukoja katsellessaan 3D-videokuvaa. Taukojen
pituuden ja taajuuden tarve vaihtelee henkilöittäin.
Toimi itsellesi parhaalla tavalla. Jos koet epämiellyttäviä
oireita, lopeta 3D-videokuvan katselu, kunnes oireet häviävät.
Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Tutustu myös (i) muiden
tämän laitteen kanssa käytettävien laitteiden käyttöohjeisiin
ja/tai varoituksiin sekä (ii) Internet-sivustoon*, jossa on
uusimmat tiedot aiheesta. Pienten (erityisesti alle
kuusivuotiaiden) lasten näköaisti on vielä kehitysvaiheessa.
Kysy lisätietoja lääkäriltä (lastenlääkäriltä tai silmälääkäriltä),
ennen kuin annat lasten katsoa 3D-videokuvaa.
Aikuisten tulee tarkkailla lapsiaan ja varmistaa, että he
noudattavat edellä mainittuja suosituksia.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin hiljaista tai
äänetöntä levyn osaa. Muutoin kuulo ja kaiuttimet voivat
vahingoittua, kun äänenvoimakkuus kasvaa suuresti.

Seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n
direktiivejä noudattavissa maissa.

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten
voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.

Virtalähteet

Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten
akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/
paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.

Huomautus asiakkaille:
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa ja
muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)

• Jotta soitin ei kuumenisi liikaa, sijoita se paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto.
• Älä sijoita soitinta pehmeälle alustalle, kuten matolle, mikä
voi tukkia tuuletusaukot.
• Älä sijoita soitinta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan,
missä on suoraa auringonvaloa, paljon pölyä tai mekaanisia
tärähdyksiä.
• Älä sijoita soitinta ulkotiloihin, ajoneuvoihin, laivoihin tai
muihin vesikulkuneuvoihin.
• Jos soitin tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan
tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, soittimen ulko- ja
sisäpinnoille voi kertyä kosteutta.
Tällöin soitin ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, kytke
soittimeen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus
haihtuu.
• Älä sijoita soitinta kaltevalle alustalle. Laite on suunniteltu
käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa asennossa.
• Älä aseta metalliesineitä soittimen sivuille. Ne voivat
rajoittaa radioaaltojen vastaanottoa.
• Älä sijoita soitinta paikkaan, jossa käytetään lääketieteellisiä
laitteita. Lääketieteellisiin laitteisiin voi tulla toimintahäiriö.
• Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä
laitetta, kysy neuvoa lääkäriltä tai laitteen valmistajalta
ennen langattoman lähiverkkotoiminnon käyttöä.
• Älä aseta painavia tai kiikkeriä esineitä soittimen päälle.
• Irrota virtajohto ja kaikki muut kaapelit soittimesta, kun
siirrät soitinta.

HDMI-liitännän käyttäminen

Puhdista kotelo, paneelit ja ohjaimet pehmeällä liinalla.
Älä käytä hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai liuottimia,
kuten alkoholia tai bensiiniä.

Osien vaihtaminen
Jos soitinta korjataan, korjatut osat voidaan ottaa talteen
uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

* Asiakkaat Euroopassa ja Britanniassa
http://www.sony-europe.com/myproduct/

Asiakkaat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Afrikassa
http://www.sony-asia.com/support/

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Huomio: Tämä soitin voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttöä television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi. Plasmaja projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä tässä
suhteessa.
Jos soittimen käytöstä on kysyttävää tai siinä esiintyy
ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Tavaramerkkitiedot

Tulo-/lähtöliitännät
HDMI IN

Vakiomallinen 19-nastainen HDMI-liitin
Video: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1
Ääni: Lineaarinen PCM (enintään 8 kanavaa), Dolby Digital

HDMI OUT

Vakiomallinen 19-nastainen HDMI-liitin
Video: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2
Ääni: Lineaarinen PCM (enintään 8 kanavaa), Dolby Digital, Dolby Digital Plus

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Optinen lähtöliitäntä / -18dBm (aallonpituus 660 nm)
Lineaarinen PCM (2 kanavaa), Dolby Digital

LAN
USB

100BASE-TX-liitäntä
USB-liitäntä, tyyppi A*3

IR Blaster

Miniliitäntä (IR Blaster -kaapelin kytkemiseen)

Virta- ja muut tiedot
Tehontarve

220–240 V AC, 50/60 Hz

Tehonkulutus

21 W

Mitat (noin)

204 mm × 130 mm × 35 mm
(leveys/syvyys/korkeus) ulkonevat osat mukaan lukien

Paino (noin)

0,6 kg

Käyttölämpötila
Käyttöympäristön kosteus

5–35 °C
25–80 %

Langaton yhteys
Langattoman lähiverkon standardi

IEEE 802.11b/g/n

Taajuusalue

2,4 GHz:n alue: kanavat 1–13

Modulaatio

DS-SS-modeemi ja OFDM-modeemi

Bluetooth
Tietoliikennejärjestelmä

Bluetooth-määritysten versio 3.0

Taajuusalue

2,4 GHz:n alue: 79 kanavaa, 1 MHz BW

Modulaatio
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit*4

HID (Human Interface Device Profile), SPP (Serial Port Profile)

FHSS

Lisävarusteet
Vakiovarusteet

Kaukosäädin NSG-MR5E (1) / R6 (AA-koko) -paristot*5 (2) / verkkovirtajohto (1) /
IR Blaster -kaapeli (1) / Pika-aloitusopas (1) / Käytön aloittaminen (1) / Viiteopas (1) /
Takuukortti (1)

*1 3D-tulosignaalin toistovalmius.
*2 3D-lähtösignaalin toistovalmius.
*3 Lisätietoja tähän soittimeen liitettävistä USB-laitteista on käyttöohjeissa (http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).
*4 Bluetooth-profiilit on standardisoitu Bluetooth-laitteen käyttötarkoituksen mukaan.
*5 Alkaliparistot. Älä vaihda paristoja mangaani- tai litiumparistoihin.

Lisätietoja
Langattoman lähiverkon suojaus
Langattomassa lähiverkkoyhteydessä tietoja siirretään
radioaalloilla. Niinpä langaton signaali voi olla
mahdollista kaapata. Tämä soitin tukee erilaisia
langatonta tiedonsiirtoa suojaavia toimintoja. Määritä
suojausasetukset oikein käytössä olevan
verkkoympäristön mukaisesti.
• Suojaamaton
Vaikka voit helposti määrittää asetuksia, kuka tahansa
voi kaapata langattomalla yhteydellä lähetettäviä tietoja
tai tunkeutua langattomaan verkkoosi ilman erityisiä
työkaluja. Muista, että luvattoman käytön tai tietojen
kaappauksen riski on mahdollinen.
• WEP
WEP-tekniikka suojaa tiedonsiirtoa estämällä ulkopuolisia
kaappaamasta tietoja tai käyttämästä langatonta verkkoa
luvatta. WEP on vanha suojaustekniikka, jolla voidaan
yhdistää myös vanhat laitteet, jotka eivät tue TKIP/
AES-salausta.

• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP-suojaustekniikka on kehitetty WEP:ssä havaittujen
puutteiden korjaamiseksi. TKIP-tekniikalla tietoturva on
parempi kuin WEP:llä.
• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES-suojaustekniikka käyttää kehittynyttä
suojausmenetelmää, joka on erilainen kuin WEP ja TKIP.
AES-tekniikalla tietoturva on parempi kuin WEP:llä
tai TKIP:llä.

• MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja
käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
• HDMI ja High-Definition Multimedia Interface sekä
HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja
kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
• Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja
Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä.
• WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen merkkejä.
• Musiikin ja videoiden tunnistustekniikan ja liittyvät tiedot
tarjoaa Gracenote®. Gracenote on musiikin
tunnistustekniikan ja liittyvän sisällön toimituksen alan
standardi. Lisätietoja on osoitteessa www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- sekä musiikki- ja videotiedot
toimittaa Gracenote, Inc., copyright © 2000–tämä päivä
Gracenote. Gracenote-ohjelmisto, copyright © 2000–tämä
päivä Gracenote. Tätä tuotetta ja palvelua koskee yksi tai
useampi patentti, jonka omistaa Gracenote. Katso
Gracenote-sivustosta alustava luettelo soveltuvista
Gracenote-patenteista. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote-logo ja -logotyyppi sekä Powered
by Gracenote -logo ovat Gracenoten rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
• Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön
immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu
tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin
tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
• Tuote sisältää Adobe Systems Incorporatedin Flash®-,
Flash® Lite®- ja/tai Reader®-tekniikkaa. Tämä Sony-tuote
sisältää Adobe® Flash® -soitinohjelmiston, jonka lisenssin
on myöntänyt Adobe System Incorporated, Copyright
© 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet
pidätetään. Adobe, Flash, Flash Lite ja Reader ovat Adobe
Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Suunnittelussa on käytetty UEI Technology™ -tekniikkaa,
jonka lisenssin on myöntänyt Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 - 2012
• Muut järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä
valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei käytetä merkintöjä
™ ja ®.

