4-559-899-11(2) (FI)

Perustoiminnot

Henkilökohtainen äänijärjestelmä
Käyttöohjeet
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*  - ja VOL +  -painikkeissa on kosketuspiste.

Ennen laitteen käyttöä

ZS-RS60BT

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen
sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)

VAROITUS
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä
altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä
voi seurata tulipalo. Älä myöskään altista laitetta
avotulen lähteille (kuten palaville kynttilöille).
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista
laitetta nesteroiskeille äläkä aseta laitteen päälle
nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakkoja.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä
helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteesta.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi
vaurioittaa kuuloa.
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja
sisältävää laitetta) pitkäksi aikaa lämmönlähteille,
kuten suoralle auringonvalolle tai tulelle.
Nimilaatta on laitteen pohjassa.

Tämä tuotteessa, akussa tai
pakkauksessa oleva merkki ilmaisee,
että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa
tämä merkki saattaa esiintyä
yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki
lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin
0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004 prosenttia
lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut
hävitetään asianmukaisesti, autat estämään
ympäristölle ja terveydelle haitalliset vaikutukset,
joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun
vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen
akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuviin
kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista
akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita
akku käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat
lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä
paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä
tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu.

Paina OPERATE . Voit katkaista järjestelmän
virran myös suorakäynnistystoiminnolla (alla).
Tässä oppaassa toimintojen suorittamisen
kuvaamisessa käytetään lähinnä
suorakäynnistystoimintoa.

Suorakäynnistystoiminnon käyttäminen

Paina CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  tai FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) ,
kun laite on sammutettu. Laite käynnistyy kyseinen
toiminto valittuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina VOL + tai  .

Kuunteleminen kuulokkeilla

Liitä kuulokkeet  (kuulokkeet) -liitäntään .

Basson vahvistaminen

Paina MEGA BASS .
”MEGA BASS” tulee näyttöön.
Voit palata normaaliin äänentoistoon painamalla
painiketta uudelleen.

Musiikkilevyn toistaminen
1
2

Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD .
Paina PUSH OPEN/CLOSE  , aseta levy
CD-tilaan ja sulje tilan kansi.

Musiikin siirtäminen levyltä
USB-laitteeseen
Voit siirtää koko levyn (CD SYNC -siirto) tai juuri
soivan kappaleen tai tiedoston (REC1-siirto)
USB-laitteeseen (esimerkiksi digitaaliseen
musiikkisoittimeen tai USB-tallennusvälineeseen).
Kun siirrät tiedostoja CD-levyltä, ne siirretään
MP3-tiedostoina, joiden näytteenottotaajuus on
44,1 kHz 128 kbps:n nopeudella (CBR). Kun siirrät
MP3- tai WMA-tiedostoja MP3- tai WMA-levyltä,
MP3- tai WMA-tiedostot siirretään samalla
bittinopeudella kuin alkuperäiset MP3- tai
WMA‑tiedostot.

1
2
3

USB-laitteessa olevan musiikin
kuunteleminen

Levy ladataan, ja levyn tiedot ilmestyvät
näyttöön.
CD-äänilevy

1
2

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato‑ku, Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta 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 annettuihin osoitteisiin.

Kokonaistoistoaika

3

4

5

Toistoaika*
* Jos toistoaika ylittää 100 minuuttia, näyttöön
tulee ”--:--”.

Muut toiminnot
Toistoaika

Pistorasiaan

Kun haluat

Toimi näin

Keskeyttää
toiston

Paina  . Kun haluat jatkaa
toistoa, paina painiketta
uudelleen.*

Lopettaa toiston

Paina  . Kun painat toiston
lopettamisen jälkeen  ,
toistoa jatketaan siitä kohdasta,
jossa lopetit toiston
(Resume Play).

nimi*1

Verkkovirtajohto (vakiovaruste)

AC IN -liitäntään

Takaa

Kun toistat MP3-/WMA-levyä, kansion
ja kappaleen nimi näytetään, ennen kuin
toistoaika*2 tulee näyttöön.

*1 Jos MP3-/WMA-tiedostoja on vain pääkansiossa,
näyttöön tulee ”ROOT”.
*2 Jos toistoaika ylittää 100 minuuttia, näyttöön
tulee ”--:--”.

Muut toiminnot
Kun haluat

Toimi näin

Keskeyttää
toiston

Paina  . Kun haluat jatkaa
toistoa, paina painiketta
uudelleen.

Lopettaa toiston

Huomautuksia
 Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisin  himmenee tai kun laitetta ei enää voi käyttää. Vaihda kaikki paristot uusiin.
Ennen kuin vaihdat paristot, poista laitteesta CD-levyt ja irrota USB-laitteet tai valinnaiset laitteet.
 Jos haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota verkkovirtajohto laitteesta ja pistorasiasta.
 Kun laite on valmiustilassa verkkovirtajohto liitettynä, näytössä näkyy ”STANDBY”.

Virranhallintatoiminnon käyttäminen (vain Euroopan mallit)

Paina

Valita kappaleen
tai tiedoston

Paina  tai  .
Voit ohittaa kappaleet tai
tiedostot yksitellen.

Etsiä
kappaleesta
tai tiedostosta
tietyn kohdan

Pidä  tai   painettuna
toiston aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
Kun etsit kohtaa toiston ollessa
keskeytettynä, voit aloittaa
toiston halutun kohdan
löytymisen jälkeen
painamalla  .

Huomautuksia

+ tai  .

Valita kansion

Paina

Valita tiedoston

Paina  tai  . Voit
ohittaa tiedostot yksitellen.
Jos haluat ohittaa tiedostot
jatkuvasti, pidä  tai  
painettuna ja vapauta painike
halutun tiedoston kohdalla.

Etsiä tietyn
kohdan
tiedostosta

+ tai  .

Valita MP3-/
WMA-levyllä
olevan kansion

Tässä laitteessa on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla laite siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä.

Voit ottaa valmiustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla VOL   ja pitämällä samalla
painettuna. Aina kun painat painikkeita, näyttöön tulee ”AUTO STANDBY ON” tai ”AUTO STANDBY OFF”.
 Näytössä oleva sisältö alkaa vilkkua noin 2 minuuttia ennen kuin laite siirtyy valmiustilaan.
 Automaattinen valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä FM/AM-toiminnon kanssa.

Paina  . Kun painat toiston
lopettamisen jälkeen  ,
toistoa jatketaan siitä kohdasta,
jossa lopetit toiston
(Resume Play).

Pidä  tai   painettuna
toiston aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
Kun etsit kohtaa toiston ollessa
keskeytettynä, voit aloittaa
toiston halutun kohdan
löytymisen jälkeen
painamalla  .

* Jos toistat VBR MP3/WMA/AAC -tiedostoa, toisto voi alkaa
toisesta kohdasta.

Huomautus

Kun irrotat USB-laitteen, pidä   painettuna, kunnes
näyttöön tulee ”NO DEV”, ja sammuta laite tai siirry sitä
ennen käyttämään toista toimintoa. Jos USB-laite irrotetaan
näitä toimenpiteitä suorittamatta, USB-laitteessa olevat
tiedot tai itse laite voivat vahingoittua.

Esimerkki kansiorakenteesta
ja toistojärjestyksestä

Vihje

Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraava. Toistojärjestys voi kuitenkin poiketa
USB-laitteen alkuperäisestä järjestyksestä
käytetyn tallennusmenetelmän mukaan.

Huomautus

USB-laite

Voit peruuttaa Resume Play -toiminnon painamalla  ,
kun CD-levy on pysäytetty.
Resume Play -toiminto peruutetaan seuraavissa tilanteissa:
 kun avaat CD-tilan
 kun katkaiset laitteen virran.

Kansio
MP3-/WMA-/
AAC-tiedosto

Esimerkki kansiorakenteesta ja
toistojärjestyksestä
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraava. Toistojärjestys voi kuitenkin poiketa
levyn alkuperäisestä järjestyksestä käytetyn
tallennusmenetelmän mukaan.

USB-laitteeseen liittyviä huomautuksia

 Kun levy ladataan, laite lukee kaikki levyllä olevat
tiedostot. Tänä aikana näytössä vilkkuu ”READING”.
Jos levyllä on useita kansioita tai muita kuin MP3- ja
WMA-tiedostoja, levyn tai seuraavan MP3- tai WMAtiedoston toiston aloittaminen voi kestää pitkään.
 Suosittelemme, että jätät muut kuin MP3- ja WMAtiedostot tai tarpeettomat kansiot pois, kun luot MP3ja WMA-levyjä.
 Toiston aikana muut äänitiedostot kuin MP3- tai
WMA-tiedostot ohitetaan, vaikka ne sisältyvät kansioihin.

1

 Toiston alkaminen voi kestää pitkään, kun
 kansiorakenne on erittäin monimutkainen
 USB-laite on lähes täynnä.
 Älä tallenna muita kuin MP3-, WMA- ja AAC-tiedostoja tai
tarpeettomia kansioita USB-laitteeseen, jossa on MP3-,
WMA- ja AAC-tiedostoja.
 Toiston aikana muut äänitiedostot kuin MP3-, WMA- tai
AAC-tiedostot ohitetaan, vaikka ne sisältyvät kansioihin.
 Tämä laite tukee seuraavia äänimuotoja:
 MP3: tiedostotunniste .mp3
 WMA: tiedostotunniste .wma
 AAC: tiedostotunniste .m4a, .3gp ja .mp4
Huomaa, että jos tiedostonimellä on oikea tunniste,
mutta itse tiedosto on luotu toisessa äänimuodossa,
laitteessa voi ilmetä kohinaa tai toimintahäiriöitä.
 MP3 PRO -muotoa ei tueta.
 WMA DRM-, WMA Lossless- ja WMA PRO-muotoisia
WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Tekijänoikeussuojatussa AAC-muodossa olevia
AAC-tiedostoja ei voi toistaa.
 Tämä laite tukee AAC-LC (AAC Low Complexity) -profiilia.

Ota BLUETOOTH-toiminto käyttöön painamalla
BLUETOOTH .
Jos pariliitosta ei ole muodostettu
mihinkään laitteeseen, esimerkiksi kun painat
BLUETOOTH  ensimmäisen kerran laitteen
ostamisen jälkeen, laite siirtyy automaattisesti
pariliitoksen muodostamistilaan, ja näytössä
vilkkuvat BLUETOOTH-ilmaisin ( ) ja ”PAIRING”.

Pariliitoksen muodostaminen kahteen tai
useampaan BLUETOOTH-laitteeseen

 Jos yhteyden muodostamisessa on ongelmia,
kokeile seuraavaa.
 Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus ja aseta
älypuhelin hieman laitteen N-merkin  päälle.
 Jos älypuhelin on kotelossa, ota se siitä esiin.
 Voit katkaista yhteyden koskettamalla älypuhelimella
laitetta uudelleen.
 Jos sinulla on useita NFC-yhteensopivia laitteita,
voit vaihtaa yhteyden haluamaasi laitteeseen
koskettamalla älypuhelimella kyseistä laitetta.
Jos älypuhelimesta on esimerkiksi muodostettu
yhteys NFC-yhteensopiviin kuulokkeisiin, voit vaihtaa
BLUETOOTH-yhteyden laitteeseen koskettamalla
älypuhelimella laitetta (Yhteyden vaihtaminen
yhdellä kosketuksella).

Kansioiden ja tiedostojen luonnin
määritykset
Kun USB-laitteeseen siirretään sisältöä ensimmäisen
kerran, ”ROOT”-kansion alle luodaan ”MUSIC”-kansio
ja sen ”SONY”-alikansio.
”SONY”-kansion ”CD”-alikansioon luotujen
kansioiden ja tiedostojen tapauksessa noudatetaan
seuraavia määrityksiä.

CD SYNC -siirto
Siirtolähde

Kansion nimi

Tiedostonimi

MP3/WMA

Sama kuin siirtolähde*1, 2

CD-DA

”ALBUM001”*3

”TRACK001”*4

2
3
4

5

Jos BLUETOOTH-laitteen näytössä vaaditaan
salauskoodin* antamista, anna ”0000”.

Siirtolähde
MP3/WMA
CD-DA

* Salauskoodia voidaan laitteessa sanoa esimerkiksi
salausavaimeksi, PIN-koodiksi, PIN-numeroksi tai
salasanaksi.

Tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.
 BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto on
otettu käyttöön.
 Pariliitos on muodostettu. (Katso ”Pariliitoksen
muodostaminen laitteen ja BLUETOOTH-laitteen
välille”.)
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Kansion nimi
”REC1”*5

Tiedostonimi
Sama kuin
siirtolähde*2

Vihje
Voit muodostaa pariliitoksen enintään kahdeksan
BLUETOOTH-laitteen kanssa. Jos pariliitos muodostetaan
yhdeksännen BLUETOOTH-laitteen kanssa, vanhin pariksi
liitetty laite poistetaan.
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 Laitteen pariliitoksen muodostamistila peruutetaan noin
5 minuutin jälkeen, ja BLUETOOTH-ilmaisin ( ) vilkkuu.
Jos pariliitoksen muodostamistila peruutetaan tämän
toimenpiteen suorittamisen aikana, aloita alusta
vaiheesta 1.
 Laitteen salauskoodi on kiinteästi ”0000”. Laitteesta
ei voi muodostaa pariliitosta BLUETOOTH-laitteeseen,
jonka salauskoodi ei ole ”0000”.

Malli B

Pariliitoksen muodostaminen
NFC‑yhteensopivaan älypuhelimeen
Kun kosketat laitetta NFC-yhteensopivalla
älypuhelimella, laitteen virta kytketään, sen
BLUETOOTH-toiminto otetaan automaattisesti
käyttöön, ja siitä muodostetaan pariliitos ja
yhteys älypuhelimeen.
Älypuhelimet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto
(käyttöjärjestelmä: Android™ 2.3.3 tai uudempi,
ei kuitenkaan Android 3.x)

Mikä NFC on?
NFC (Near Field Communication) on lyhyen
kantaman langaton tiedonsiirtotekniikka, jolla
välitetään tietoja erilaisten laitteiden, kuten
matkapuhelimien ja IC-merkintöjen, välillä.
NFC-toiminnolla tietoja voidaan siirtää
kätevästi koskettamalla NFC-yhteensopivan
laitteen toimintoa vastaavaa symbolia tai
tähän tarkoitettua kohtaa.

1
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Ota älypuhelimen NFC-toiminto käyttöön.
Lisätietoja on älypuhelimen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.

Jos älypuhelimen käyttöjärjestelmänä
on Android 2.3.3 tai sitä uudempi
versio, joka on kuitenkin vanhempi
kuin Android 4.1

Valitse äänitiedosto painamalla
toistuvasti  tai  , tai valitse
kansio painamalla toistuvasti
+ tai – .
Paina ERASE .
Näyttöön tulee ”ERASE?”.
Paina ENTER .
Näyttöön tulee ”TRACK ERASE?” tai
”FOLDER ERASE?”.
Paina ENTER .
Valittu äänitiedosto tai kansio poistetaan,
ja näyttöön tulee ”COMPLETE”.
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Valitse kaista painamalla toistuvasti
FM/AM .
Paina ENTER , kunnes näytössä vilkkuu
”FM-xx” tai ”AM-xx”.
Paina FM/AM , kunnes nykyinen viritysväli
tulee näyttöön.
Valitse haluttu viritysväli painamalla 
tai  .
Valittavissa ovat FM-kaistalla ”FM 50K” (50 kHz:n
viritysväliä varten) tai ”FM 100K” (100 kHz:n
viritysväliä varten) ja AM-kaistalla ”AM 9K”
(9 kHz:n viritysväliä varten) tai ”AM 10K” (10 kHz:n
viritysväliä varten).
Paina ENTER .

Kun muutat viritysväliä, kaikki laitteeseen esiasetetut
FM- ja AM-asemat poistetaan. Palauta esiasetetut
asemat viritysvälin muuttamisen jälkeen.

Radiosignaalien vastaanoton parantaminen

Suuntaa antenni
FM-vastaanoton
parantamiseksi
uudelleen.

Ota BLUETOOTH-toiminto käyttöön painamalla
BLUETOOTH .
Viimeksi yhdistetty laite yhdistetään
automaattisesti.

Suuntaa laite
AM-vastaanoton
parantamiseksi
uudelleen.
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Käynnistä laitteessa äänilähteen, kuten
musiikin, videoiden tai pelien, toisto.
Lisätietoja toistotoiminnoista on laitteen
käyttöohjeessa.

Asemien esiasettaminen
FAVORITE RADIO STATIONS
-painikkeisiin

Vihje
Voit säätää äänenvoimakkuutta asettamalla BLUETOOTHlaitteen tai älypuhelimen äänenvoimakkuuden kohtuulliselle
tasolle ja painamalla laitteessa VOL  tai + .

BLUETOOTH-yhteyden katkaiseminen
Suorita jokin seuraavista toiminnoista.
 Poista BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto
käytöstä. Lisätietoja on laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
 Sammuta BLUETOOTH-laite.
 Muuta laitteen toimintoa.
 Sammuta laite.
 Katkaise yhteys koskettamalla älypuhelimella
laitetta uudelleen (koskee vain NFC-yhteensopivia
älypuhelimia).
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Voit esiasettaa enintään kolme suosikkiasemaa
FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) -painikkeisiin.
Määritä kuhunkin painikkeeseen yksi FM- tai
AM-asema.

1
2
3

Ota radiotoiminto käyttöön painamalla
toistuvasti FM/AM  ja valitse kaistaksi
”FM” tai ”AM”.
Viritä radioasema, jonka haluat tallentaa
esiasetukseksi.
Paina haluttua FAVORITE RADIO STATIONS
(–SET) (1–3) -painiketta , kunnes kuulet
äänimerkin.

Paina ERASE , kunnes näyttöön tulee
”BT RESET”.
Paina ENTER .

Viritetty asema esiasetetaan valittuun
FAVORITE RADIO STATIONS (1–3) -painikkeeseen,
ja näyttöön syttyy painiketta vastaava numero.

Kun pariksi liitetyn laitteen tiedot on poistettu,
näyttöön tulee ”COMPLETE”. Voit peruuttaa
pariliitostoiminnon painamalla  .

(Esimerkki: taajuuden FM 87,50 MHz
esiasettaminen numeroon )

Huomautuksia

Äänitiedostojen tai kansioiden
poistaminen USB-laitteesta

1

1

NFC-yhteensopimaton BLUETOOTH-laite

1

”TRACK001”*4

*1 Ohjelmoidussa toistotilassa kansion nimi on ”FLDRxxx”,
ja tiedostonimi vaihtelee siirtolähteen mukaan.
*2 Nimessä voi olla enintään 32 merkkiä (tiedostonimen
tiedostotunniste mukaan lukien).
*3 Kansiot nimetään peräkkäisessä järjestyksessä, ja niitä
voi olla enintään 256 (”ROOT”- ja ”MUSIC”-kansiot
mukaan lukien).
*4 Tiedostot nimetään peräkkäisessä järjestyksessä.
*5 ”REC1”-kansioon siirretään yhden kappaleen siirtoa
käytettäessä aina uusi tiedosto.

(Vain Uruguayn, Paraguayn, Perun, Chilen, Bolivian,
Intian, Vietnamin ja Etelä-Afrikan mallit)
FM- ja AM-viritysväliä voidaan tarvittaessa muuttaa
toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

Muodosta laitteiden välille BLUETOOTHyhteys.

Pariksi liitetyn laitteen tietojen poistaminen

Yhteensopivat älypuhelimet

REC1-siirto

Vihjeitä
 Viritettyjen asemien taajuuden yksikkö on FM-kaistalla
MHz ja AM-kaistalla kHz.
 Jos FM-stereolähetyksessä kuuluu kohinaa, paina
toistuvasti FM MODE , kunnes näyttöön tulee ”MONO”.
Tämän jälkeen ääni ei ole stereofoninen, mutta se kuuluu
aiempaa paremmin.

Musiikin kuunteleminen

Pidä BLUETOOTH (–PAIRING)  painettuna,
kunnes kuulet kaksi äänimerkkiä.

Jos ”ZS-RS60BT” ei tule näyttöön, suorita toimet
vaiheesta 2 alkaen uudelleen.

Paina  .
MP3- tai WMA-tiedosto luodaan siirron
lopetuskohtaan asti.

Laite alkaa automaattisesti hakea taajuuksia
ja pysäyttää haun, kun se löytää selkeästi
kuuluvan aseman.
Jos et pysty virittämään asemaa automaattisessa
viritystilassa, voit muuttaa taajuutta asteittain
painamalla toistuvasti TUNE + tai  .
Kun laite vastaanottaa FM-stereolähetyksen,
näyttöön tulee ”ST”.

Kosketa älypuhelimella laitteen N-merkkiä .

Näytössä vilkkuu ”REC”, ja laite alkaa laskea
USB-laitteessa vapaana olevan tilan määrää.

Siirron lopettaminen
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Ota radiotoiminto käyttöön painamalla
toistuvasti FM/AM  ja valitse kaistaksi
”FM” tai ”AM”.
Paina TUNE + tai  , kunnes taajuuslukema
alkaa muuttua näytössä.

NFC-yhteensopiva älypuhelin

Siirry vaiheeseen 2.

Jos älypuhelimen käyttöjärjestelmänä
on Android 4.1 tai sitä uudempi versio
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Siirry vaiheeseen 4.

Lataa ja asenna NFC Easy Connect -sovellus
älypuhelimeen.
NFC Easy Connect on Android-puhelimiin
tarkoitettu Sonyn alkuperäinen sovellus,
jonka voi hankkia Google Play™ -kaupasta.
Lataa ja asenna maksuton sovellus tekemällä
haku sanoilla ”NFC Easy Connect” tai käyttämällä
seuraavaa kaksiulotteista koodia. Sovelluksen
lataamisesta peritään tiedonsiirtomaksu.
Sovellus ei ehkä ole saatavilla joissakin maissa
ja/tai joillakin alueilla.

Huomautuksia

Kansio
MP3-/WMA-tiedosto

MP3- ja WMA-levyihin liittyviä huomautuksia

Pidä BLUETOOTH-laitetta ja laitetta tämän toiminnon
suorittamisen aikana enintään 1 metrin etäisyydellä
toisistaan.

Aloita toisto painamalla  .

Tiedostonumero

Kappaleen tai MP3-/WMAtiedoston numero

Pariliitoksen muodostaminen
NFC‑yhteensopimattomaan
BLUETOOTH‑laitteeseen

Paina REC .

Jos näyttöön tulee ”LOW ***M”, laitteessa
ei ole tarpeeksi tilaa. Voit peruuttaa siirron
painamalla  . Jos haluat tästä huolimatta
jatkaa siirtoa, siirry vaiheeseen 5.
Paina ENTER .
Siirto alkaa.
Kun siirto on suoritettu, toisto pysähtyy
automaattisesti (CD SYNC -siirto) tai laite siirtyy
seuraavaan kappaleeseen tai tiedostoon
(REC1-siirto).
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Malli A

BLUETOOTH-yhteys on muodostettu. Näyttöön
tulee ”BT AUDIO”.

Aloita toisto painamalla  .

Liitä verkkovirtajohto  tai aseta kuusi (C-koon) LR14-paristoa (eivät sisälly toimitukseen) paristolokeroon .

Vihjeitä

Pariliitoksen muodostaminen
NFC‑yhteensopivaan älypuhelimeen:
katso Malli B

Ota BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto
käyttöön.
Suorita pariliitosprosessi BLUETOOTHlaitteessa, jotta se tunnistaa laitteen.
Valitse BLUETOOTH-laitteen näytössä
”ZS-RS60BT”.

Valitse siirrettävä kappale tai tiedosto ja aloita
sen toisto.

Radion kuunteleminen

FM- ja AM-viritysvälin muuttaminen

Pariliitoksen muodostaminen
NFC‑yhteensopimattomaan
BLUETOOTH‑laitteeseen:
katso Malli A

Suorita takasivulla olevan kohdan ”Oman
ohjelman luominen (Program Play)” vaiheet 1–5.

* Jos MP3-/WMA-tiedostoja on vain pääkansiossa
(ROOT-kansiossa), näyttöön tulee ”1FLDR”.

Virtalähteet

Muodosta yhteys noudattamalla näytössä
näkyviä ohjeita.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu,
laitteen näyttöön tulee ”BT AUDIO”.

BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettava
”pariliitos” etukäteen. Kun BLUETOOTH-laitteiden
välille on muodostettu pariliitos, sitä ei enää tarvitse
muodostaa uudelleen, paitsi jos pariliitostiedot
poistetaan.
Valitse pariliitoksen muodostamistapa alla olevista
vaihtoehdoista laitteen mukaan.

Vain suosikkikappaleiden tai -tiedostojen
siirtäminen

Kansion nimi ja kappaleen nimi tulevat näyttöön,
minkä jälkeen näytetään tiedostonumero
ja toistoaika.
Kansioiden kokonaismäärä*

Älypuhelin vastaa
(laite tunnistetaan)

Pariliitoksen muodostaminen
laitteen ja BLUETOOTH-laitteen
välille

Kansioiden kokonaismäärä
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MP3-/WMA-levy

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

Valitse haluamasi kansio painamalla toistuvasti
+ tai  .

ĄĄREC1-siirto
Yhden kappaleen tai tiedoston
siirtäminen

Kosketa älypuhelimella laitetta.
Koske älypuhelimella laitteen N-merkkiä ,
kunnes älypuhelin vastaa.

Tietyssä kansiossa olevien MP3- tai
WMA-tiedostojen siirtäminen

Liitä USB-laite  (USB) -liitäntään .
Ota USB-toiminto käyttöön painamalla
USB .
Levyn nimeä vieritetään kerran, ja sen jälkeen
näyttöön tulee kansioiden yhteismäärä.

Kappaleiden kokonaismäärä

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään
EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
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BLUETOOTH-yhteyden välityksellä voit kuunnella
langattomasti yhdistetyissä BLUETOOTH-laitteissa,
kuten matkapuhelimissa, älypuhelimissa ja
musiikkisoittimissa, olevaa musiikkia.

Siirry vaiheeseen 4.

* Laitteella ei voi toistaa tekijänoikeussuojattuja (Digital
Rights Management – digitaalinen käyttöoikeuksien
hallinta) tiedostoja.

Euroopassa asuvia asiakkaita
koskeva ilmoitus

Liitä USB-laite  (USB) -liitäntään .
Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD .
Aseta siirrettävä levy CD-tilaan.

BLUETOOTH-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen

ĄĄCD SYNC -siirto
Koko levyn siirtäminen

Voit kuunnella USB-laitteeseen (digitaaliseen
musiikkisoittimeen tai USB-tallennusvälineelle)
tallennettuja äänitiedostoja.
Tällä laitteella voi toistaa MP3-, WMA- ja AACmuodossa* olevia tiedostoja.

Etikettipuoli
ylöspäin

Henkilökohtainen äänijärjestelmä on suunniteltu
CD- tai USB-laitteissa olevien musiikkilähteiden
toistamiseen, musiikin siirtämiseen USBlaitteisiin, radioasemien kuuntelemiseen
ja BLUETOOTH-laitteissa olevan musiikin
kuuntelemiseen.

 Tämä laite tukee seuraavia äänimuotoja:
 MP3: tiedostotunniste .mp3
 WMA: tiedostotunniste .wma
Huomaa, että jos tiedostonimellä on oikea tunniste,
mutta itse tiedosto on luotu toisessa äänimuodossa,
laitteessa voi ilmetä kohinaa tai toimintahäiriöitä.
 MP3 PRO -muotoa ei tueta.
 WMA DRM-, WMA Lossless- ja WMA PRO-muotoisia
WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Tämä laite ei voi toistaa levyllä olevia äänitiedostoja
seuraavissa tapauksissa:
 kun äänitiedostoja on yhteensä yli 999
 kun yhdellä levyllä on yhteensä yli 256 kansiota
(”ROOT”-kansio mukaan lukien)
 kun hakemistotasoja (sisäkkäisiä kansioita) on yli
kahdeksan (”ROOT”-kansio mukaan lukien).
 Kansioiden nimet voidaan näyttää enintään 32 merkkiin,
lainausmerkit mukaan lukien.
 Tiedostojen nimet voidaan näyttää enintään 32 merkkiin,
lainausmerkit ja tiedostotunnisteet mukaan lukien.
 Niiden merkkien ja symboleiden tilalla, joita laite ei pysty
näyttämään, näkyy ”_”.
 Tämä laite vastaa MP3-tiedostojen osalta ID3tunnistemuodon versioita 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 sekä
WMA-tiedostojen osalta ASF (Advanced Systems Format)
-määritysten WMA-tunnistemuotoa. Kun tiedosto sisältää
ID3- tai WMA-tunnistetiedot, laite näyttää kappaleen
nimen, esittäjän nimen ja albumin nimen. Jos tiedosto
ei sisällä tunnistetietoja, laite näyttää
 tiedostonimen kappaleen nimen sijaan
 ”NO ARTIST” -viestin esittäjän nimen sijaan
 ”NO ALBUM” -viestin albumin nimen sijaan.
ID3-tunnistetiedot voidaan näyttää enintään 64 merkkiin,
WMA-tunnistetiedot voidaan näyttää enintään
32 merkkiin.

 Tämä laite ei voi toistaa USB-laitteessa olevia
äänitiedostoja seuraavissa tapauksissa:
 kun yhdessä kansiossa on yhteensä yli
999 äänitiedostoa
 kun yhdessä USB-laitteessa on yhteensä yli
5 000 äänitiedostoa
 kun yhdessä USB-laitteessa on yhteensä yli
256 kansiota (”ROOT”-kansio mukaan lukien)
 kun hakemistotasoja (sisäkkäisiä kansioita) on
yli kahdeksan (”ROOT”-kansio mukaan lukien).
Nämä määrät voivat vaihdella tiedosto- ja
kansiorakenteen mukaan.
 Yhteensopivuutta kaikkien pakkaus- ja
kirjoitusohjelmistojen kanssa ei taata. Mikäli USB-laitteen
äänitiedostot on alun perin pakattu yhteensopimattomalla
ohjelmalla, kyseiset tiedostot voivat kuulua meluna tai
pätkivänä äänenä tai ne eivät toistu ollenkaan.
 Kansioiden nimet voidaan näyttää enintään 32 merkkiin,
lainausmerkit mukaan lukien.
 Tiedostojen nimet voidaan näyttää enintään 32 merkkiin,
lainausmerkit ja tiedostotunnisteet mukaan lukien.
 Niiden merkkien ja symboleiden tilalla, joita laite ei pysty
näyttämään, näkyy ”_”.
 Tämä laite vastaa MP3-tiedostojen osalta
ID3‑tunnistemuodon versioita 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4,
WMA-tiedostojen osalta ASF (Advanced Systems Format)
-määritysten WMA-tunnistemuotoa ja AAC-tiedostojen
osalta AAC-tunnistemuotoa.
Kun tiedosto sisältää ID3-, WMA- tai AAC-tunnistetiedot,
laite näyttää kappaleen nimen, esittäjän nimen ja albumin
nimen. Jos tiedosto ei sisällä tunnistetietoja, laite näyttää
 tiedostonimen kappaleen nimen sijaan
 ”NO ARTIST” -viestin esittäjän nimen sijaan
 ”NO ALBUM” -viestin albumin nimen sijaan.
ID3- ja AAC-tunnistetiedot voidaan näyttää enintään
64 merkkiin, WMA-tunnistetiedot voidaan näyttää
enintään 32 merkkiin.

 Jos käynnistät siirron satunnaistoistotilassa tai toistuvassa
toistotilassa, valittu toistotila muutetaan automaattisesti
normaaliksi toistotilaksi.
 Älä irrota USB-laitetta siirto- tai poistotoiminnon aikana.
Laitteessa olevat tiedot tai itse laite voivat vahingoittua.
 Siirron aikana ei kuulu ääntä, ja näyttöön tulee ”HI-SPEED”.
 CD-TEXT-tietoja ei siirretä luotuihin MP3-tiedostoihin.
 Siirtäminen loppuu automaattisesti, jos
 USB-laitteesta loppuu tila kesken siirtämisen
 USB-laitteessa olevien äänitiedostojen ja kansioiden
määrä ylittää määrän, jonka laite tunnistaa.
 Kansiossa olevia muita kuin MP3-, WMA- ja AACmuotoisia tiedostoja tai alikansioita ei poisteta.
 Radiosta tai valinnaisista laitteista tulevaa ääntä
ei voi siirtää USB-laitteeseen.

Vihje
Joissakin älypuhelimissa yhteyden muodostaminen
yhdellä kosketuksella voi olla käytettävissä ilman NFC
Easy Connect -sovelluksen lataamista. Tällöin
älypuhelimen käyttö ja ominaisuudet voivat poiketa
tässä kuvatusta. Lisätietoja on älypuhelimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.

Kaksiulotteinen koodi:
Käytä kaksiulotteisen koodin lukusovellusta.

Tekijänoikeuksin suojattuun sisältöön liittyvä
huomautus
Siirretty musiikki on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Kaikki muu käyttö edellyttää luvan hankkimista
tekijänoikeuksien haltijoilta.
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Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus
älypuhelimessa.
Varmista, että sovellusnäyttö avautuu.

Esiasetetun aseman muuttaminen
Toista vaiheet 1–3.
Painikkeeseen liittyvä esiasetettu asema
vaihdetaan uuteen.

Esiasetettujen asemien
kuunteleminen FAVORITE
RADIO STATIONS -painikkeilla
Paina haluttua FAVORITE RADIO STATIONS (1–3)
-painiketta .
Huomautus
Älä pidä painiketta painettuna, jotta esiasetusta ei muuteta
vahingossa. Tällöin painikkeeseen liittyvä esiasetus
vaihdetaan viritettynä olevaan asemaan.
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Muut toiminnot

Paina ENTER .
Kappale tai tiedosto on ohjelmoitu.
Ohjelmavaiheen numero ja sen jälkeen
kokonaistoistoaika tulevat näyttöön.
(Esimerkki: CD-äänilevy)

Näytön käyttäminen
Peruuta toistuva toisto painamalla  
kaksi kertaa.

Vaiheen numero

Kappaleiden kokonaismäärä ja kokonaistoistoaika
tulevat näyttöön.

Viimeksi ohjelmoidun
kappaleen numero

MP3-/WMA-/AAC-tiedoston tietojen
tarkistaminen

Kokonaistoistoaika*

Kappaleen nimi ( )*1, 2

* Näytössä näkyy ”--:--”, kun ohjelmoit MP3- tai WMAlevyä tai USB-laitetta tai kun kokonaistoistoaika ylittää
100 minuuttia.


Esittäjän nimi ( )*1

5

)*1
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Nykyinen tiedostonumero ja toistoaika*3
Jos tiedostossa ei ole vastaavia ID3-, WMA- tai
AAC‑tunnistetietoja, näytössä vierivät tiedostonimi,
”NO ARTIST” ja ”NO ALBUM” kappaleen nimen, esittäjän
nimen ja albumin nimen sijaan.
*2 Toiminnon nimi näytetään 2 sekunnin ajan, ennen kuin
kappaleen nimi tulee näyttöön.
*3 Esittäjän nimi tai albumin nimi muuttuu täksi muutaman
sekunnin kuluttua.

Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja
toistamalla vaiheet 3–4.
Aloita ohjelmoitu toisto painamalla  .
Luotu ohjelma on käytettävissä, kunnes avaat
CD‑tilan, liität toisen USB-laitteen tai sammutat
laitteen. Kun haluat toistaa saman ohjelman
uudelleen, paina  .

*1

Huomautus
Jos yrität ohjelmoida 26 kappaletta tai tiedostoa tai
enemmän, näytössä vilkkuu ”FULL”.

Ohjelmoidun kappaleen tai tiedoston
tietojen näyttäminen
Kun olet luonut oman ohjelman, voit tarkistaa
ohjelmoitujen kappaleiden tai tiedostojen tiedot.

Yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimen
tarkistaminen

Paina toistuvasti DISPLAY , niin näyttö muuttuu
seuraavasti:

Paina BLUETOOTH-laitetta yhdistettäessä
DISPLAY .

Vaiheiden kokonaismäärä  Viimeksi ohjelmoidun
kappaleen tai tiedoston numero ja
kokonaistoistoaika*

Radion tietojen tarkistaminen
Paina radion kuuntelun aikana toistuvasti
DISPLAY .

* MP3- ja WMA-levyjen sekä USB-laitteiden tapauksessa
näytössä näkyy ”--:--”.

Näyttö vaihtuu seuraavasti:
Esiasetusnumero*1, 2  Taajuus

Ohjelmoidun toiston lopettaminen

Lopeta toisto painamalla   ja paina sitten
toistuvasti PLAY MODE , kunnes ”PGM”
katoaa näytöstä.

*1 Esiasetusnumero näkyy vain silloin, kun kuuntelet
esiasetettua radioasemaa.
*2 Näyttö palaa 2 sekunnin kuluttua automaattisesti
taajuusnäyttöön.

Nykyisen ohjelman kaikkien kappaleiden
tai tiedostojen poistaminen

Lopeta toisto ja paina sitten  . Näyttöön
tulee ”NO STEP”, ja voit luoda uuden ohjelman
toimimalla kohdassa ”Oman ohjelman luominen
(Program Play)” annettujen ohjeiden mukaan.

Toistotilan valitseminen
Voit asettaa laitteen toistamaan kappaleita tai
tiedostoja toistuvasti tai satunnaisessa
järjestyksessä, kun levy tai USB-laite on pysähtynyt.

Paina toistuvasti PLAY MODE .

Radioasemien esiasettaminen
Voit tallentaa radioasemia laitteen muistiin.
Voit esiasettaa enintään 30 radioasemaa:
20 FM‑asemaa ja 10 AM-asemaa.
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Aina kun painat painiketta, näyttö muuttuu
seuraavasti:


Normaali toisto (ei mitään)

Yhden kappaleen toisto (

2


Valitun kansion toisto (

Ota radiotoiminto käyttöön painamalla
toistuvasti FM/AM  ja valitse kaistaksi
”FM” tai ”AM”.
Paina FM/AM , kunnes näytössä
vilkkuu ”AUTO”.

1)


Kaikkien kappaleiden toisto (

)

)*


Valitun kansion toistuva toisto (

3
,

Tallenna asema painamalla ENTER .
Asemat tallennetaan muistiin järjestyksessä
pienemmistä taajuuksista suurempiin.

)*


Satunnaistoisto (

Jos asemaa ei voi esiasettaa
automaattisesti

)


Ohjelmoitu toisto (PGM)

1

, PGM)

* Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain silloin, kun toistat
MP3- tai WMA-levyllä olevia MP3- tai WMA-tiedostoja tai
USB-laitteessa olevia MP3-, WMA- tai AAC-tiedostoja.

2
3

Jos haluat
toistaa
uudelleen

Toimi näin

Yhden
kappaleen/
tiedoston

1 Paina toistuvasti
PLAY MODE , kunnes
näyttöön tulee ” 1”.
2 Valitse uudelleen toistettava
kappale tai tiedosto
painamalla  tai  .
3 Paina  .
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1 Paina toistuvasti
PLAY MODE , kunnes
näyttöön tulee ” ” ja ” ”.
2 Valitse kansio painamalla
tai  .
3 Paina  .

5

Jos valittuun esiasetusnumeroon on jo määrätty
toinen asema, asema korvataan uudella
asemalla.

Esiasetettujen radioasemien
kuunteleminen
1
2
+

1 Ohjelmoi kappaleet tai
tiedostot (katso ”Oman
ohjelman luominen
(Program Play)”).
2 Paina PLAY MODE , kunnes
näyttöön tulee ”PGM” ja ” ”.
3 Paina  .

Voit asettaa laitteen sammumaan automaattisesti
tietyn ajan kuluttua.

1
2

Kappaleiden tai tiedostojen toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(Shuffle Play)
Voit asettaa laitteen toistamaan CD-äänilevyllä
olevat CD-DA-kappaleet, CD-R- tai CD-RW-levyllä
olevat MP3- tai WMA-tiedostot tai USB-laitteessa
olevat MP3-, WMA- tai AAC-tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä.
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Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla
CD  tai USB .
Paina toistuvasti PLAY MODE , kunnes
näyttöön tulee ” ”.
Aloita satunnaistoisto painamalla  .

Satunnaistoiston peruuttaminen

Lopeta toisto painamalla   ja paina sitten
toistuvasti PLAY MODE , kunnes ” ”
katoaa näytöstä.
Vihje
Satunnaistoiston aikana edellistä kappaletta tai tiedostoa
ei voi valita painamalla  .

Oman ohjelman luominen (Program Play)
Voit määrittää enintään 25 levyllä tai USB-laitteessa
olevan kappaleen tai tiedoston toistojärjestyksen.

1
2
3

Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla
CD  tai USB .
Paina toistuvasti PLAY MODE , kunnes
näyttöön tulee ”PGM”.
Valitse kappale tai tiedosto painamalla 
tai  .
Jos haluat määrittää tietyn kansion, jossa on
MP3-, WMA- tai AAC-tiedostoja, valitse ensin
kansio painamalla
+ tai   ja valitse
sitten tiedosto painamalla  tai  .

Ota radiotoiminto käyttöön painamalla
toistuvasti FM/AM  ja valitse kaistaksi
”FM” tai ”AM”.
Valitse halutun radioaseman tallennettu
esiasetusnumero painamalla PRESET +
tai  .

Uniajastimen käyttäminen

Lopeta toisto painamalla   ja paina sitten
toistuvasti PLAY MODE , kunnes ” ” (tai ” 1”)
katoaa näytöstä.
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Paina PRESET + tai  , kunnes haluamasi
aseman esiasetusnumero vilkkuu näytössä.
Tallenna asema painamalla ENTER .

Esiasetetut radioasemat jäävät laitteen muistiin myös
silloin, kun
verkkovirtajohto irrotetaan
paristot poistetaan.

Toistuvan toiston peruuttaminen

1

Laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat
seuraavat. Ennen kuin käytät jotakin laitetta tämän
laitteen kanssa, varmista, että se vastaa vaatimuksia.
 Laitteiden on vastattava BLUETOOTH 2.1 + EDR
-standardia.
 Laitteiden on tuettava A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)- ja AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile) -profiileja.
 NFC-toiminto (tarvitaan vain laitteen
NFC‑pariliitostoiminnon käyttöön)
Viimeisimmät tiedot yhteensopivista BLUETOOTHlaitteista, muun muassa NFC-yhteensopivista
älypuhelimista, saat alla olevista sivustoista.

Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony.eu/support

Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:

Paina SLEEP .
Näyttöön ilmestyy oletusasetus (”90”), ja näytön
SLEEP-ilmaisin syttyy.

Valitse haluttu asetus painamalla toistuvasti
SLEEP .

Aina kun painat painiketta, kesto (minuutteina)
vaihtuu näytössä, ja valittu asetus vahvistetaan
automaattisesti noin 4 sekunnin kuluttua.
Vihje
Voit tarkistaa laitteen sammumiseen jäljellä olevan
ajan painamalla SLEEP  uniajastimen asettamisen
jälkeen uudelleen.

Valinnaisten laitteiden liittäminen
Voit nauttia valinnaisen laitteen, kuten kannettavan
digitaalisen musiikkisoittimen, äänestä laitteen
kaiuttimien kautta.
Katkaise kaikkien laitteiden virta ennen liitäntöjen
suorittamista.
Lisätietoja on liitettävän laitteen käyttöohjeessa.
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2
3

Yhdistä AUDIO IN -liitäntä  äänikaapelilla
(lisävaruste) kannettavan digitaalisen
musiikkisoittimen tai muun laitteen
linjalähtöliitäntään.
Käynnistä liitetty laite.
Paina AUDIO IN  ja aloita toisto liitetyllä
laitteella.
Liitetystä laitteesta tuleva ääni toistetaan
kaiuttimista.
Jos haluat liittää laitteen televisioon tai
videonauhuriin/-soittimeen, käytä jatkokaapelia
(lisävaruste), jonka yhdessä päässä on
stereominiliitin ja toisessa päässä on kaksi
RCA-liitintä.

Levyt, joita tässä laitteessa VOI toistaa
 CD-äänilevyt (CD-DA-kappaleet*1)
 MP3-/WMA-tiedostoja sisältävät CD-R-/CD-RWlevyt, jotka on viimeistelty*2 oikein.
*1

*2

CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio.
Se on CD-äänilevyillä käytetty tallennusstandardi.
Viimeistely on prosessi, jolla CD-R-/CD-RW-levyt
muunnetaan kuluttajille tarkoitettujen levysoitintuotteiden
tukemaan muotoon. Viimeistely voidaan ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä useimpien tallennusohjelmistojen
lisäasetuksissa levyn luonnin aikana.

Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 muut CD-R-/CD‑RW-levyt kuin sellaiset, jotka on
tallennettu CD-äänilevymuodossa tai ISO 9660
Level 1/Level 2- tai Joliet-yhteensopivassa
muodossa
 tallennuslaadultaan huonot CD-R-/CD‑RW-levyt,
naarmuiset tai likaiset CD-R-/CD‑RW-levyt tai
yhteensopimattomalla tallennusvälineellä
tallennetut CD-R-/CD‑RW-levyt
 viimeistelemättömät tai virheellisesti viimeistellyt
CD-R-/CD‑RW-levyt.

Levyihin liittyviä huomautuksia
 Puhdista CD-levy puhdistusliinalla,
jos levy on likainen. Pyyhi levyä
keskustasta reunoja kohti. Jos levyllä
on naarmuja, likaa tai sormenjälkiä,
voi ilmetä toistovirheitä.
 Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai muita liuottimia
äläkä alan liikkeissä myytäviä
puhdistusaineita tai vinyylilevyjen hoitamiseen
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
 Älä jätä CD-levyä suoraan auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden lämmönlähteiden
lähelle. Älä jätä levyä auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, sillä lämpötila auton
sisällä saattaa nousta hyvin korkeaksi.
 Älä kiinnitä paperia tai tarroja CD-levyyn tai
naarmuta CD-levyn pintaa.
 Sijoita CD-levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.

http://esupport.sony.com/LA

DualDisc-levyihin liittyvä huomautus

Muiden maiden/alueiden asiakkaat:

 DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle
puolelle on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle
puolelle digitaalista äänimateriaalia. Koska
äänimateriaalipuoli ei noudata Compact Disc (CD)
-standardia, tuotteen toimintaa ei voida taata.

http://www.sony-asia.com/support

Mikä on langaton
BLUETOOTH‑tekniikka?
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen
kantaman langaton tekniikka, jonka avulla voidaan
lähettää tietoja digitaalisten laitteiden, kuten
tietokoneen ja digikameran, välillä langattomasti.
Langattoman BLUETOOTH-tekniikan kantama on
noin 10 metriä.
Kahden laitteen yhdistäminen on yleistä, mutta
jotkin laitteet voidaan yhdistää useisiin laitteisiin
samaan aikaan.
Yhteyden muodostamiseen ei tarvita kaapelia,
eikä laitteita tarvitse suunnata toisiaan kohti,
kuten infrapunatekniikkaa käytettäessä. Voit
esimerkiksi pitää laitetta laukussa tai taskussa.
BLUETOOTH-standardi on tuhansien, eri puolilla
maailmaa toimivien yritysten tukema kansainvälinen
standardi, jota yritykset käyttävät ympäri maailmaa.

Enimmäisyhteysalue
Enimmäisyhteysalue voi olla lyhyempi seuraavissa
tilanteissa:
 Laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välissä on este,
kuten ihminen, metallipinta tai seinä.
 Laitteen lähellä käytetään langatonta
lähiverkkolaitetta.
 Laitteen lähellä käytetään mikroaaltouunia.
 Laitteen lähellä käytetään sähkömagneettista
säteilyä tuottavaa laitetta.
 Laite sijoitetaan teräksestä valmistetulle hyllylle.

Valitse kaista painamalla toistuvasti
FM/AM .
Viritä halutulle asemalle.
Paina ENTER , kunnes näytössä vilkkuu
”FM-xx” tai ”AM-xx”.

Vihje

Kaikki kappaleet/ 1 Paina toistuvasti
PLAY MODE , kunnes
tiedostot
näyttöön tulee ” ”.
2 Paina  .

Ohjelmoidut
kappaleet/
tiedostot

Yhteensopivat BLUETOOTH-laitteet

Tämä laite

Optimaalinen suorituskyky

Ota CD- tai USB-toiminto käyttöön painamalla
CD  tai USB .
Jatka seuraavasti.

MP3-/WMAlevyn tai
USB-laitteen
valitun kansion

 Kun USB-laite on liitetty, laite lukee kaikki laitteessa olevat
tiedostot. Jos laitteessa on useita kansioita ja tiedostoja,
voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin laite on lukenut ne.
 Älä kytke USB-laitetta laitteen USB-keskittimen kautta.
 Joidenkin laitteeseen kytkettyjen USB-laitteiden
toimintojen yhteydessä voi esiintyä viiveitä.
 Tämä laite ei ehkä tue kaikkia liitetyn USB-laitteen
toimintoja.
 Laitteen toistojärjestys voi poiketa liitetyn USB-laitteen
toistojärjestyksestä.

Teräskaappi

Voit asettaa laitteen toistamaan CD-äänilevyllä
olevat CD-DA-kappaleet, CD-R- tai CD-RW-levyllä
olevat MP3- tai WMA-tiedostot tai USB-laitteessa
olevat MP3-, WMA- tai AAC-tiedostot normaalissa
ja ohjelmoidussa toistotilassa toistuvasti.

2

 Yhdenmukaisuus USB 2.0 (Full Speed)
-standardin kanssa
 Massamuistitilan tuki*

(Esimerkki: FM)

Kappaleiden tai tiedostojen toistuva
toisto (Repeat Play)

1

USB-laitteiden yhteensopivuusvaatimukset ovat
seuraavat. Ennen kuin käytät jotakin laitetta tämän
laitteen kanssa, varmista, että se vastaa vaatimuksia.

Asemat, joiden signaali on heikko, on esiasetettava
manuaalisesti.


Ohjelmoitu toistuva toisto (

Yhteensopivat laitteet

USB-laitteeseen liittyviä huomautuksia

Näyttö vaihtuu seuraavasti:

Vianmääritys

Toisto ei käynnisty ensimmäisestä
kappaleesta.

Tekniset tiedot

 Aseta toistotilaksi normaali toistotila.

* Massamuistitila on tiedostonsiirron mahdollistava tila,
jossa isäntälaite pystyy käyttämään USB-laitetta.
Useimmat USB-laitteet tukevat massamuistitilaa.

Paina toistuvasti DISPLAY , kun toistat levyllä
olevaa MP3- tai WMA-tiedostoa tai USBlaitteessa olevaa MP3-, WMA- tai AAC-tiedostoa.


Albumin nimi (

Varotoimet

Yhteensopivat USB-laitteet

CD-äänilevyn tietojen tarkistaminen



Lisätietoja

Rajoitettu suorituskyky

Muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt
Koska BLUETOOTH-laitteet ja langaton lähiverkko
(IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta,
voi ilmetä mikroaaltohäiriöitä, jotka voivat johtaa
tiedonsiirtonopeuden hidastumiseen, kohinaan tai
yhteyden katkeamiseen, jos tätä laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen lähellä. Toimi tällöin
seuraavasti:
 Käytä laitetta vähintään 10 metrin etäisyydellä
langattomasta lähiverkkolaitteesta.
 Jos laitetta käytetään alle 10 metrin etäisyydellä
langattomasta lähiverkkolaitteesta, sammuta
langaton lähiverkkolaite.
 Käytä BLUETOOTH-laitetta mahdollisimman
lähellä laitetta.

Muihin laitteisiin aiheutetut häiriöt
BLUETOOTH-laitteen säteilemät mikroaallot voivat
vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden
toimintaan. Sammuta laite ja muut BLUETOOTHlaitteet seuraavissa sijainneissa, sillä ne voivat
aiheuttaa onnettomuuden:
 sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja
huoltoasemilla, joissa on tulenarkoja kaasuja
 automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
Huomautuksia
 Jos haluat käyttää BLUETOOTH-toimintoa, yhdistettävän
BLUETOOTH-laitteen on oltava yhteensopiva laitteen
tukeman profiilin kanssa.
Huomaa, että myös samaa profiilia käytettäessä laitteiden
toiminnot saattavat vaihdella niiden teknisten
ominaisuuksien mukaan.
 Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien
vuoksi laitteen toistama äänessä voi musiikin kuuntelun
aikana ilmetä hieman viivettä BLUETOOTH-laitteen
toistamaan ääneen verrattuna.
 Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin
mukaisia suojaustoimintoja, joilla voidaan suojata
tiedonsiirtoyhteys langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa
käytettäessä. Joitakin asetuksia käytettäessä suojaus
ei ehkä kuitenkaan ole riittävä. Ole varovainen, kun
kommunikoit käyttämällä langatonta BLUETOOTHtekniikkaa.
 Emme millään tavalla vastaa tietojen joutumisesta
vääriin käsiin BLUETOOTH-tiedonsiirron aikana.
 BLUETOOTH-toimintoa tukevan laitteen on vastattava
Bluetooth SIG, Inc:n määrittämää BLUETOOTH-standardia,
ja se on todennettava. Vaikka yhdistetty laite vastaisi
edellä mainittua BLUETOOTH-standardia, joitakin laitteita
ei ehkä niiden toiminnoista tai teknisistä ominaisuuksista
riippuen voi yhdistää tai ne eivät ehkä toimi oikein.
 Laitteeseen liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai käyttöympäristön vuoksi
äänentoistossa saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.

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

Turvallisuusohjeita
 CD-soitinosassa käytettävä lasersäde vahingoittaa
silmiä, joten älä yritä avata koteloa. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
 Jos laitteen sisään pääsee nestettä tai kiinteitä
esineitä, keskeytä laitteen käyttö, irrota virtajohto
pistorasiasta ja toimita laite huoltoon.
 Tällä laitteella ei voi toistaa epätavallisen (kuten
sydämen, neliön tai tähden) muotoisia levyjä.
Tällaisten levyjen toistaminen voi vaurioittaa
laitetta. Älä käytä tällaisia levyjä.

Virtalähteistä
 Jos haluat käyttää laitetta verkkovirralla, käytä
laitteen mukana toimitettua verkkovirtajohtoa.
Älä käytä mitään muuta johtoa.
 Irrota virtajohto pistorasiasta, jos sitä ei käytetä
pitkään aikaan.
 Jos et käytä paristoja, poista ne, jotta laite ei vioitu
mahdollisen paristovuodon tai syöpymisen
seurauksena.

Sijoittamisesta
 Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle,
paikkaan, missä on suoraa auringonvaloa, paljon
pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä, tai autoon,
jossa se altistuu suoraan auringon säteille.
 Älä aseta laitetta kaltevalle tai epävakaalle
pinnalle.
 Älä aseta mitään lähemmäksi kuin 10 mm:n
etäisyydelle laitteen takaosasta. Laitteen
tuuletusaukkoja ei saa peittää, jotta laite
toimii oikein ja sen komponentit kestävät
mahdollisimman pitkään.
 Koska kaiuttimissa käytetään voimakasta
magneettia, pidä magneettisesti koodatut
luottokortit tai jousella toimivat vedettävät
kellot kaukana laitteesta, jotta magneetti
ei pääse vahingoittamaan niitä.

Käytöstä
 Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
CD-soitinosassa olevaan linssiin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin laite ei ehkä toimi oikein.
Jos näin käy, poista CD-levy ja odota noin tunti,
jotta kosteus haihtuu.

Laitteen käsittelystä
 Älä jätä CD-tilaa auki, jotta siihen ei pääse
kertymään pölyä tai likaa.

Kotelon puhdistamisesta
 Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet pehmeällä
kankaalla, jota on hieman kostutettu miedossa
pesuaineliuoksessa. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteyttä lähimpään
Sony‑jälleenmyyjään.

Yleistä
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
 Varmista, että verkkovirtajohto on kytketty
kunnolla pistorasiaan.
 Varmista, että verkkovirtajohdon liitin on kytketty
kunnolla AC IN -liitäntään.
 Varmista, että paristot on asetettu laitteeseen
oikein, napaisuutta vastaavalla tavalla.
 Vaihda kaikki paristot uusiin, kun OPR/BATTilmaisin  himmenee.

Ääntä ei kuulu.
 Varmista, että olet valinnut kuunneltavaa
musiikkia tai äänilähdettä vastaavan toiminnon.
 Irrota kuulokkeet, kun käytät kuunteluun
kaiuttimia.

Äänessä on melua.
 Käyttääkö joku laitteen lähellä matkapuhelinta
tai muuta radioaaltoja säteilevää laitetta? Siirrä
tällöin laite ja BLUETOOTH-laite kauemmas näistä
laitteista. Matkapuhelimien kaltaiset laitteet voivat
häiritä BLUETOOTH-tiedonsiirtoa.

CD-/MP3-/WMA-soitin
CD-soitin ei toista CD-levyä, vaikka se on
asetettu laitteeseen.
 Aseta CD-levy laitteeseen etikettipuoli ylöspäin.
 Puhdista CD-levy.
 Poista CD-levy ja jätä CD-tila noin tunniksi auki,
jotta tiivistynyt kosteus pääsee haihtumaan.
 CD-R-/CD‑RW-levy on tyhjä tai viimeistelemätön.
 Levyllä ei ole toistokelpoisia MP3-/WMAtiedostoja.
 On ilmennyt CD-R-/CD-RW-levyn laatuun,
tallennuslaitteeseen ja sovellusohjelmistoon
liittyvä ongelma.
 Vaihda kaikki paristot uusiin, kun OPR/BATTilmaisin  himmenee.

Näytössä näkyy ”NO CD”, kun levy ladataan.
 CD-tilaan ei ole asetettu levyä. Aseta levy
laitteeseen.
 CD-levyllä on ehkä ilmennyt lukuongelma.
Vaihda levy.
 CD-levy on ehkä asetettu laitteeseen väärin päin.
Aseta levy laitteeseen etikettipuoli ylöspäin.
 Laitteeseen on asetettu levy (esimerkiksi BD-levy),
jota ei voi toistaa. Vaihda levy.

Näytössä vilkkuu ”NO TRACK”, kun levy
ladataan.
 Levyllä ei ole tuetussa muodossa tallennettuja
äänitiedostoja, tai toistettavan tiedoston
tiedostotunnistetta ei tueta.

Näytössä näkyy ”DISC ERR”, kun levy
ladataan.
 CD-levy voi olla likainen. Puhdista levy.
 CD-levyllä voi olla naarmuuntunut. Vaihda levy.
 Laitteeseen on asetettu levy (esimerkiksi
DVD-levy), jota ei voi toistaa. Vaihda levy.
 CD-levyllä on ehkä ilmennyt lukuongelma.
Vaihda levy.
 CD-tilaan on ehkä asetettu tyhjä levy.

Ääni katkeilee.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
 Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on vakavasti
vahingoittunut.
 Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa se ei pääse
tärisemään.
 Puhdista linssi kaupallisesti saatavalla
puhaltimella.
 Heikkolaatuisia CD-R-/CD-RW-levyjä käytettäessä
tai tallennuslaitteeseen tai sovellusohjelmistoon
liittyvien ongelmien ilmetessä ääni voi katkeilla
tai voi kuulua melua.

Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen kestää
tavallista kauemmin:
 monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy
 useita kansioita tai muita kuin MP3-/WMAtiedostoja sisältävä levy.

USB-laite
USB-laite ei toimi oikein.
 Jos liität yhteensopimattoman USB-laitteen,
saattaa ilmetä seuraavia ongelmia.
 USB-laitetta ei tunnisteta.
 Tiedostojen ja kansioiden nimiä ei näytetä
laitteessa.
 Toisto ei onnistu.
 Ääni hyppii.
 Toistossa on melua.
 Toistettu ääni on vääristynyt.

Näyttöön tulee ”OVER CURRENT”,
ja laite sammuu automaattisesti.
  (USB) -liitännän  virta on todettu
epänormaaliksi. Irrota tällöin USB-laite  (USB)
-liitännästä , liitä USB-laite uudelleen ja kytke
virta laitteeseen uudelleen. Jos ongelma jatkuu
laitteen virran kytkemisen jälkeen, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Ääntä ei kuulu.
 USB-laite on ehkä kytketty väärin. Katkaise laitteen
virta ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke sitten virta
laitteeseen.

Toistossa on melua, hyppimistä tai
häiriöääniä.
 Katkaise laitteen virta ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke sitten virta laitteeseen uudelleen.
 Musiikkitiedoissa on melua, tai äänessä on
häiriöitä. Äänitiedostojen luonnin aikana on
saattanut muodostua melua. Yritä luoda
äänitiedostot uudelleen ja toistaa ne
tällä laitteella.

USB-laitetta ei voi liittää  (USB)
-liitäntään .
 USB-laitteen tai USB-kaapelin liitin yritetään
liittää väärin päin. Liitä se  (USB) -liitäntään 
oikein päin.

”READING” näkyy näytössä pitkän ajan tai
toiston käynnistyminen kestää pitkään.
 Seuraavissa tilanteissa tietojen lukeminen voi
kestää pitkään:
 USB-laitteessa on useita kansioita ja tiedostoja.
 Tiedostorakenne on monimutkainen.
 Muisti on melkein täynnä.
 Sisäinen muisti on pirstoutunut.
Edellä mainittujen ongelmien välttämiseksi
suosittelemme, että noudatat seuraavia ohjeita:
 Varmista, että USB-laitteessa on enintään
100 kansiota.
 Varmista, että jokaisessa kansiossa on enintään
100 tiedostoa.

Virheellinen näyttö
 USB-laitteen tiedot saattavat olla vioittuneet.
Lähetä musiikkitiedot USB-laitteeseen uudelleen.
 Laite pystyy näyttämään vain numerot ja kirjaimet.
Muita merkkejä ei näytetä oikein.

Näyttöön tulee ”REC ERROR”.
 Siirron aikana ilmeni virhe. Katkaise laitteen virta
ja irrota USB-laite laitteesta. Tarkista sitten
seuraavat asiat:
 Tarkista USB-laitteessa jäljellä olevan
tallennustilan määrä. Jos tila ei riitä siirtämiseen,
poista tarpeettomat tiedostot tai kansiot.
 Varmista, että siirrettävät tiedot eivät ole
vioittuneet.
 Varmista, että laite tukee siirrettävää
tiedostomuotoa.
Jos viesti tulee edelleen näyttöön, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

USB-laitetta ei tunnisteta.
 Katkaise laitteen virta ja liitä USB-laite uudelleen.
Kytke sitten virta laitteeseen.
 USB-laite ei toimi oikein. Lisätietoja tämän
ongelman ratkaisemiseen on USB-laitteen
käyttöohjeessa.

Toisto ei käynnisty.
 Katkaise laitteen virta ja liitä USB-laite uudelleen.

MP3-/WMA-/AAC-tiedostoja ei voi toistaa.
 Äänitiedostojen tunnisteet ovat ehkä virheelliset.
Laite tukee seuraavia tiedostotunnisteita:
 MP3: tiedostotunniste .mp3
 WMA: tiedostotunniste .wma
 AAC: tiedostotunniste .m4a, .3gp ja .mp4
 Äänitiedostot on ehkä luotu muussa kuin
MP3-/WMA-/AAC-muodossa.
 USB-tallennuslaitteessa käytetään muuta kuin
FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmää.*
 Tiedostot on salattu tai suojattu salasanalla.
* Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä,
mutta jotkin USB-tallennusvälineet eivät ehkä tue
molempia tiedostojärjestelmiä.
Saat lisätietoja kyseisen USB-tallennuslaitteen
käyttöohjeesta tai sen valmistajalta.

BLUETOOTH-laite
Ääntä ei kuulu.
 Varmista, ettei tämä laite ole liian kaukana
BLUETOOTH-laitteesta (tai älypuhelimesta) ja ettei
laite vastaanota häiriösignaalia langattomasta
lähiverkosta, toisesta 2,4 GHz:n langattomasta
laitteesta tai mikroaaltouunista.
 Varmista, että laitteen ja BLUETOOTH-laitteen
(tai älypuhelimen) välinen BLUETOOTH-yhteys
on muodostettu oikein.
 Muodosta pariliitos uudelleen (katso ”Pariliitoksen
muodostaminen laitteen ja BLUETOOTH-laitteen
välille”).
 Sijoita laite etäälle metallisista esineistä ja
pinnoista.
 Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on otettu
BLUETOOTH-laitteessa (tai älypuhelimessa)
käyttöön.

Ääni hyppii tai yhteysetäisyys on lyhyt.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, kuten langaton lähiverkko, toinen
BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni, siirrä se
mahdollisuuksien mukaan pois. Käytä laitteita
vaihtoehtoisesti kauempana tällaisista
häiriölähteistä.
 Poista kaikki esteet laitteiden välistä tai siirrä
laitteet pois esteen läheltä.
 Asenna laitteet mahdollisimman lähelle toisiaan.
 Sijoita tämä laite toiseen paikkaan.
 Yritä käyttää BLUETOOTH-laitetta tai älypuhelinta
toisessa paikassa.

Yhteyttä ei voi muodostaa.
 Yhdistettävästä laitteesta riippuen tiedonsiirron
aloittaminen voi kestää jonkin aikaa.
 Muodosta pariliitos uudelleen (katso ”Pariliitoksen
muodostaminen laitteen ja BLUETOOTH-laitteen
välille”).
 Varmista, että BLUETOOTH-laite on yhteensopiva
tämän laitteen kanssa. Viimeisimmät tiedot
yhteensopivista BLUETOOTH-laitteista saat
sivustosta. Tarkista URL-osoite kohdasta
”Yhteensopivat BLUETOOTH-laitteet”.

Pariliitoksen muodostaminen epäonnistuu.
 Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäksi laitetta.
 Poista laitteen mallinimi BLUETOOTH-laitteesta
ja muodosta pariliitos uudelleen (katso
”Pariliitoksen muodostaminen laitteen ja
BLUETOOTH-laitteen välille”).
 Varmista, että BLUETOOTH-laite on yhteensopiva
tämän laitteen kanssa. Viimeisimmät tiedot
yhteensopivista BLUETOOTH-laitteista saat
sivustosta. Tarkista URL-osoite kohdasta
”Yhteensopivat BLUETOOTH-laitteet”.

Pariliitoksen muodostaminen
NFC‑toiminnolla epäonnistuu.
 Yritä muodostaa pariliitos manuaalisesti
(katso ”Pariliitoksen muodostaminen laitteen ja
BLUETOOTH-laitteen välille”). Laitteen toiminnoista
tai teknisistä ominaisuuksista riippuen joihinkin
NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin ei voi
muodostaa pariliitosta tämän laitteen
NFC‑toiminnolla.
 Käynnistä NFC Easy Connect uudelleen ja siirrä
älypuhelin hitaasti N-merkin  yli.
 Varmista, että älypuhelin vastaa
yhteensopivuusvaatimuksia (katso
”Yhteensopivat älypuhelimet”).

Radio
Ääni on hiljainen tai vastaanotto on heikko.
 Vaihda kaikki paristot uusiin.
 Siirrä laite kauemmaksi lähellä olevista
televisioista.
 Vedä antenni FM-vastaanoton tapauksessa täysin
ulos ja suuntaa se FM-vastaanoton parantamiseksi
uudelleen. Suuntaa laite AM-vastaanoton
tapauksessa vastaanoton parantamiseksi
uudelleen.
 Jos olet rakennuksessa, kuuntele lähellä ikkunaa.
 Jos laitteen lähelle asetetaan matkapuhelin,
laitteesta voi kuulua voimakas ääni. Pidä
puhelin kaukana laitteesta.

Television kuva on epävakaa.
 Jos kuuntelet FM-ohjelmaa sisäantennilla
television lähellä, siirrä laite kauemmaksi
televisiosta.
Jos ongelma jatkuu myös ehdotettujen
korjauskeinojen suorittamisen jälkeen, irrota
verkkovirtajohto pistorasiasta tai poista kaikki
paristot. Kun näyttö on kokonaan tyhjentynyt, liitä
verkkovirtajohto pistorasiaan tai aseta paristot
uudelleen laitteeseen. Jos ongelma ei häviä,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

CD-soitinosio

Järjestelmä
CD-levyjä tukeva digitaalinen äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserin teho: alle 44,6 μW
(Teho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupään linssin pinnasta käyttäen 7 mm:n aukkoa.)
Kanavien määrä
2
Taajuusvaste
2020 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värinä
Mitattavissa olevan rajan alapuolella

BLUETOOTH-osio

Tietoliikennejärjestelmä
BLUETOOTH 2.1 + EDR -standardi
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen mukainen teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä noin 10 m*1
Taajuusalue
2,4 GHz:n kaista (2,40002,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS
Tuetut BLUETOOTH-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Tuettu pakkausmuoto*4
SBC (Subband Codec)
*1 Todelliseen kantamaan vaikuttavat useat tekijät,
kuten laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin
lähellä olevat magneettikentät, staattinen sähkö,
vastaanottoherkkyys, antennin teho, käyttöjärjestelmä
ja sovellusohjelmisto.
*2 BLUETOOTH-vakioprofiilit määrittävät laitteiden
välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron ominaisuudet.
*3 Jotkin toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä
kaikissa laitteissa.
*4 Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto.

Radio-osio

Taajuusalue
Euroopan, Lähi-idän, Afrikan (Etelä-Afrikkaa lukuun
ottamatta), Thaimaan ja Malesian mallit
FM: 87,5108 MHz (50 kHz:n välein)
AM: 5311 602 kHz (9 kHz:n välein)
Vietnamin, Intian, Etelä-Afrikan, Uruguayn, Paraguayn,
Perun, Chilen ja Bolivian mallit
FM: 87,5108 MHz (100 kHz:n välein)
87,5108 MHz (50 kHz:n välein)
AM: 5301 610 kHz (10 kHz:n välein)
5311 602 kHz (9 kHz:n välein)
Muut mallit
FM: 87,5108 MHz (100 kHz:n välein)
AM: 5301 710 kHz (10 kHz:n välein)
Välitaajuus
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antennit
FM: teleskooppiantenni
AM: sisäänrakennettu ferriittiantenni

Tulo

AUDIO IN
Stereominiliitäntä
 (USB) -liitäntä
Tyyppi A, enimmäisvirta 500 mA, USB 2.0 Full Speed
-yhteensopiva

Lähtö

 (kuulokkeet) -stereominiliitäntä
Impedanssiltaan 1632 :n kuulokkeita varten

Tuetut äänimuodot

Tuetut bittinopeudet
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32320 kbps, VBR
WMA:
48192 kbps, VBR
AAC*:
8320 kbps, VBR
* Vain USB-toiminto

Näytteenottotaajuudet
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Vain USB-toiminto

Yleistä

Kaiutin
Täysalue, halkaisija 8 cm, 6 , kartiomallinen (2)
Lähtöteho
2,0 W + 2,0 W (6 , harmoninen kokonaissärö 10 %)
Tehontarve
Euroopan, Uruguayn, Paraguayn, Perun, Chilen
ja Bolivian mallit
230 V AC, 50 Hz (verkkovirtalähde)
9 V DC (6 (C-koon) LR14-paristoa)
Lähi-idän, Afrikan (Etelä-Afrikkaa lukuun ottamatta)
ja Malesian mallit
220240 V AC, 50/60 Hz (verkkovirtalähde)
9 V DC (6 (C-koon) LR14-paristoa)
Vietnamin, Intian ja Etelä-Afrikan mallit
220240 V AC, 50 Hz (verkkovirtalähde)
9 V DC (6 (C-koon) LR14-paristoa)
Thaimaan malli
220 V AC, 50 Hz (verkkovirtalähde)
9 V DC (6 (C-koon) LR14-paristoa)
Muut mallit
120 V AC, 60 Hz (verkkovirtalähde)
9 V DC (6 (C-koon) LR14-paristoa)
Virrankulutus
15 W
0,9 W (valmiustilassa)
Paristojen käyttöikä*1, *2
CD-levyjen toisto
Noin 9 tuntia
USB-laitteen toisto
Noin 11 tuntia (100 mA:n kuormituksella)
Noin 3 tuntia (500 mA:n kuormituksella)
FM-vastaanotto
Noin 26 tuntia
BLUETOOTH
Noin 13 tuntia
*1 Mitattu Sonyn standardien mukaan. Paristojen
todellinen käyttöikä voi vaihdella laitteen tai
käyttöolosuhteiden mukaan.
*2 Sonyn alkaliparistoja käytettäessä.
Mitat
Noin 320 mm × 133 mm × 215 mm (L/K/S)
(ulkonevat osat mukaan lukien)
Paino
Noin 2,3 kg (paristoineen)

Vakiovarusteet

Verkkovirtajohto (1)
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.

Käyttöoikeutta
ja tavaramerkkejä
koskevia huomautuksia
 MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
 Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet.
Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön
myöntämää lupaa.
 BLUETOOTH-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth
SIG, Inc:n omaisuutta, ja Sony Corporation käyttää
niitä lisenssillä.
 N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
 Android™ ja Google Play™ ovat Google Inc:n
tavaramerkkejä.
 Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa
omaisuutta. Tässä oppaassa ei käytetä
merkintöjä ™ ja .

®

