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Ξεκινώντας

1

FM/AM RADIO
με Bluetooth ΗΧΕΙΟ

Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για πρώτη φορά, φροντίστε να τη συνδέσετε με μια πρίζα χρησιμοποιώντας
τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται). Διαφορετικά η μονάδα δεν θα ενεργοποιηθεί.

2

Συνδέστε τη μονάδα με μια πρίζα
και φορτίστε την.

Πατήστε SETTINGS.

3

4

Επιλέξτε «Time».

Ορίστε την ώρα και τα λεπτά.
Πατήστε ENTER.

Οθόνη

Πατήστε ENTER.

Η ενσωματωμένη μπαταρία
»)
θα φορτιστεί πλήρως («
σε έως 6 ώρες.

Οδηγίες χρήσης

Πατήστε ENTER και
πατήστε SETTINGS
για να εξέλθετε από
το μενού ρύθμισης.

 Στρέψτε τον επιλογέα TUNE

Ώρα

Λεπτό

για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
Πρίζα

 Πατήστε ENTER.
Εκτελέστε την ίδια διαδικασία
για το παρακάτω βήμα.

Συμβουλή

©2016 Sony Corporation
Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
(παρέχεται)

SRF-V1BT

Στην υποδοχή DC IN

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία
ένδειξης ρολογιού, 12ωρη ή 24ωρη
εμφάνιση ώρας. Δείτε «Ρύθμιση μενού
επιλογών» για λεπτομέρειες.

Οθόνη

Ακρόαση ραδιοφώνου

1

2

Επεκτείνετε την
κεραία για λήψη
ραδιοφώνου FM.

3

Ενεργοποιήστε τη μονάδα και επιλέξτε τη λειτουργία «FM» ή «AM».
Ένδειξη λειτουργίας

Συμβουλή

Συντονισμός αυτόματης σάρωσης

Χειροκίνητος συντονισμός

Πατήστε SCAN για να ξεκινήσει η σάρωση σταθμών.

Μπορείτε να συντονιστείτε μη αυτόματα στην
επιθυμητή συχνότητα.

Αφού πατήσετε FUNCTION
μία φορά, μπορείτε επίσης
να επιλέξετε μια λειτουργία
στρέφοντας τον επιλογέα
TUNE και πατώντας ENTER.

Πατήστε
επαναλαμβανόμενα.

Επιλογέας
TUNE

Επιλέξτε τον σταθμό που επιθυμείτε.

Πατήστε ENTER.
Αν εντοπιστεί ένας σταθμός
με δυνατότητα λήψης, το
«[ENTER]:Select» εμφανίζεται
στην οθόνη. Πατήστε ENTER
για λήψη του σταθμού.
(Αν δεν πατήσετε ENTER
εντός 3 δευτερολέπτων,
θα γίνει εκ νέου αναζήτηση).

BACK

ENTER

ENTER

Η μονάδα μεταβαίνει
αυτόματα στην
επιλεγμένη λειτουργία
σε περίπου
2 δευτερόλεπτα.

Συμβουλή
Η λυχνία λειτουργίας ανάβει σε πράσινο ενώ η μονάδα είναι
ενεργοποιημένη. Για να θέσετε τη μονάδα σε κατάσταση
αναμονής, πατήστε  ξανά.

Συμβουλές
• Για να διακόψετε τη σάρωση,
πατήστε BACK.
• Για να αλλάξετε την κατεύθυνση
σάρωσης, στρέψτε τον
επιλογέα TUNE δεξιόστροφα
ή αριστερόστροφα.

Προσυντονισμός σταθμών (5 FM και 5 AM)

Ακρόαση προσυντονισμένου σταθμού

1

1

2

Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό
που θέλετε να προσυντονίσετε.

Πατήστε παρατεταμένα το επιθυμητό προσυντονισμένο κουμπί (1–5) έως
ότου το «Stored to [PRESET x].» εμφανιστεί στην οθόνη.
Παράδειγμα: Προσυντονισμός ενός συντονισμένου σταθμού στο προσυντονισμένο κουμπί 3

Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Ακρόαση
ραδιοφώνου» παραπάνω.

2

Επιλέξτε τη λειτουργία «FM» ή «AM».

Επιλέξτε τον επιθυμητό,
προσυντονισμένο σταθμό.
Παράδειγμα: Όταν έχει πατηθεί το προσυντονισμένο κουμπί 3

Πατήστε επαναλαμβανόμενα.

Σημείωση

Συμβουλές

Για να αποτρέψετε την κατά λάθος αλλαγή
του προσυντονισμού, μην κρατάτε πατημένο
το προσυντονισμένο κουμπί.

• Εάν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε έναν άλλον σταθμό
με τον ίδιο αριθμό προσυντονισμού, ο σταθμός που είχε
ήδη αποθηκευτεί θα αντικατασταθεί.
• Το προσυντονισμένο κουμπί 3 επάνω στη μονάδα φέρει
μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη
κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία της μονάδας.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη FM/AM

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου

Συμβουλές
• Η ένταση ήχου που ορίστηκε την τελευταία φορά είναι
αποθηκευμένη στη μνήμη της μονάδας.
• Το κουμπί VOL + επάνω στη μονάδα φέρει μια ανάγλυφη
κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως
αναφορά κατά τη λειτουργία της μονάδας.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης

1

Πατήστε SETTINGS.

2

3

Επιλέξτε «On timer».
Κατά τη ρύθμιση σε
κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το ραδιόφωνο την καθορισμένη ώρα.

4

Ορίστε την ώρα και τα λεπτά.
Πατήστε ENTER.

Λεπτό

Ώρα

για να επιλέξετε ένα
στοιχείο.

Εκτελέστε την ίδια
διαδικασία για τα
παρακάτω βήματα.

Πατήστε ENTER
και πατήστε
SETTINGS για να
εξέλθετε από το
μενού ρύθμισης.

Όταν επιλέγετε από τη λίστα
προσυντονισμένων σταθμών

Για να απενεργοποιήσετε
τον χρονοδιακόπτη
Πατήστε ON TIMER ξανά.
Σημείωση
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης απενεργοποιείται
όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία απενεργοποίησης.

Πατήστε ENTER.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου

Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH
Χρησιμοποιώντας τη σύνδεση BLUETOOTH, μπορείτε να ακούσετε μουσική
από ασύρματα συνδεδεμένες BLUETOOTH συσκευές όπως smartphone, tablet,
υπολογιστές, κλπ.

Πατήστε SLEEP επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τον επιθυμητό
χρόνο (σε λεπτά).

Συμβατές BLUETOOTH συσκευές

Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση
αναμονής BLUETOOTH

Οι απαιτήσεις συμβατότητας για τις συσκευές έχουν ως
εξής. Προτού χρησιμοποιήσετε μια συσκευή με αυτήν τη
μονάδα, ελέγξτε ότι πληροί τις απαιτήσεις.
• Οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν το A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) και το AVRCP
(Audio/Video Remote Control Profile).
• Ικανότητα NFC (απαιτείται μόνο όταν χρησιμοποιείται
η λειτουργία σύζευξης NFC της μονάδας).

Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH επιτρέπει στο
σύστημα να ενεργοποιηθεί αυτόματα δημιουργώντας
μια σύνδεση BLUETOOTH από μια συσκευή BLUETOOTH.
Δείτε «Ρύθμιση μενού επιλογών» για λεπτομέρειες.

Όταν έχει οριστεί ο χρονοδιακόπτης ύπνου,
το "SLEEP" εμφανίζεται στην οθόνη.
Η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής
αυτόματα μετά την παρέλευση ενός
καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Συμβουλές

Συμβουλή

• Η ώρα που ορίστηκε την τελευταία φορά είναι αποθηκευμένη στη μνήμη της μονάδας.
• Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο που απομένει έως ότου η μονάδα εισέλθει σε κατάσταση
αναμονής πατώντας SLEEP ξανά μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.

Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί
εντός ενός εύρους περίπου 10 μέτρων.

Σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH

1

Η ένδειξη « » εμφανίζεται
στην οθόνη.
Το ραδιόφωνο ενεργοποιείται
την καθορισμένη ώρα.

Συμβουλή
Όταν επιλέγετε έναν
σταθμό από τη λίστα
προσυντονισμένων σταθμών,
ορίστε πρώτα τους σταθμούς.
Δείτε «Προσυντονισμός
σταθμών (5 FM και 5 AM)»
για λεπτομέρειες.

 Πατήστε ENTER.

Ενεργοποιήστε τον χρονοδιακόπτη.

Πατήστε ENTER.
Όταν γίνεται συντονισμός στον σταθμό που
ελήφθη την τελευταία φορά

 Στρέψτε τον επιλογέα TUNE

5

Ορίστε τον σταθμό που ελήφθη την καθορισμένη ώρα.

Πατήστε ENTER.

Πατήστε ENTER.

Πρώτα ρυθμίστε το ρολόι. Δείτε «Ξεκινώντας» για λεπτομέρειες.

Αν η BLUETOOTH συσκευή σας διαθέτει λειτουργία NFC, τότε αυτή
η διαδικασία είναι περιττή. Δείτε «Σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)» παρακάτω.

2

Ενεργοποιήστε τη μονάδα και επιλέξτε τη λειτουργία
«Bluetooth».
Πατήστε
επαναλαμβανόμενα.

Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για πρώτη
φορά (αν δεν υπάρχουν πληροφορίες
σύζευξης στη μονάδα)
Η μονάδα θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία
σύζευξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε
στο βήμα 3.

3

Επιλέξτε «Bluetooth pairing».

Αν υπάρχουν πληροφορίες σύζευξης στη μονάδα

Η μονάδα μεταβαίνει
αυτόματα στην
επιλεγμένη λειτουργία
σε περίπου
2 δευτερόλεπτα.

 Πατήστε SETTINGS.
 Στρέψτε τον επιλογέα TUNE

Η συσκευή που
συνδέθηκε τελευταία
φορά θα συνδεθεί
αυτόματα.

 Πατήστε ENTER.
Η ένδειξη «Waiting for pairing»
εμφανίζεται στην οθόνη.

Προχωρήστε στο βήμα 2.

Σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)
Smartphone με ενσωματωμένη
λειτουργία NFC
(Λειτουργικό σύστημα: Android™ 2.3.3
ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)
NFC
Το NFC (Near Field Communication) είναι μια
τεχνολογία που επιτρέπει ασύρματη
επικοινωνία βραχέος εύρους μεταξύ διαφόρων
συσκευών, όπως smartphone και ετικετών IC.
Χάρη στη λειτουργία NFC, μπορεί να επιτευχθεί
επικοινωνία δεδομένων εύκολα - για
παράδειγμα σύζευξη BLUETOOTH - απλά
ακουμπώντας τις συμβατές με το NFC συσκευές
τη μία με την άλλη (δηλ. στην ένδειξη N-Mark
ή στο συγκεκριμένο σημείο σε κάθε συσκευή).

1

Ενεργοποιήστε τη
λειτουργία NFC της
συσκευής BLUETOOTH.

Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, το όνομα της
συσκευής BLUETOOTH θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιλέξτε «SRF-V1BT». Αν δεν εμφανίζεται
η ένδειξη «SRF-V1BT», κάντε αναζήτηση
της συσκευής.

για να επιλέξετε ένα
στοιχείο.

Κατά τη σύνδεση με τη δεύτερη και
επακόλουθες συσκευές

Συμβατά smartphone

Στη BLUETOOTH συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH
και εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
που παρέχονται με τη συσκευή BLUETOOTH.
Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε κλειδί πρόσβασης,
καταχωρίστε «0000».

Για να τερματίσετε τη σύνδεση BLUETOOTH
Επιλέξτε τη λειτουργία εκτός της λειτουργίας
BLUETOOTH.

Ακρόαση μουσικής

2

Πατήστε τη συσκευή
BLUETOOTH στην ένδειξη
N-Mark της μονάδας.

Σημείωση

Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, το
όνομα της συσκευής BLUETOOTH
θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση
BLUETOOTH
Πατήστε τη συσκευή BLUETOOTH
στην ένδειξη N-Mark της μονάδας.

Εάν το συμβατό με NFC smartphone έχει μια
παλαιότερη έκδοση λειτουργικού συστήματος
από το Android 4.1.x, κατεβάστε και εκκινήστε
την εφαρμογή «NFC Easy Connect».
Το «NFC Easy Connect» είναι μια δωρεάν
εφαρμογή για Android smartphone που
μπορείτε να λάβετε από το Google Play™.
(Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.)

1

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
στη συσκευή BLUETOOTH.

2

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ακρόαση μουσικής από μια εξωτερική συσκευή

1

2

Συνδέστε την εξωτερική συσκευή με τη μονάδα.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα και επιλέξτε τη λειτουργία «AUDIO IN».

Ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης

3

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
στη συνδεδεμένη συσκευή και
προσαρμόστε την ένταση ήχου.
Πατήστε επαναλαμβανόμενα
φωτεινότητα.

Πατήστε
επαναλαμβανόμενα.

Φορητή ψηφιακή συσκευή
αναπαραγωγής μουσικής, κλπ.

Υψηλή (προεπιλογή)

για να επιλέξετε την επιθυμητή

Μεσαία

Χαμηλή

Απενεργ.

Σημείωση
Η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα
στην επιλεγμένη λειτουργία σε
περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Καλώδιο σύνδεσης ήχου χωρίς
αντιστάτη (δεν παρέχεται)

2 δακτύλιοι

Στην υποδοχή
AUDIO IN

Στερεοφωνικό
βύσμα mini

Όταν η μονάδα τροφοδοτείται από την ενσωματωμένη μπαταρία, ο οπίσθιος
φωτισμός της οθόνης απενεργοποιείται μετά από περίπου μισό λεπτό.

Ακρόαση μέσω ακουστικών

Ρύθμιση σε λειτουργία απενεργοποίησης

Συνδέστε ακουστικά με στερεοφωνικό ή μονοφωνικό* βύσμα mini (δεν παρέχεται).

Μπορείτε να ορίσετε τη μονάδα σε λειτουργία απενεργοποίησης για να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος
αν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Πατήστε παρατεταμένα το  για περίπου 2 δευτερόλεπτα ώστε να ορίσετε
τη λειτουργία απενεργοποίησης.
Η οθόνη απενεργοποιείται.

Σημείωση
Χρησιμοποιήστε ακουστικά με στερεοφωνικό (τριπολικό) ή μονοφωνικό (διπολικό)
βύσμα mini. Δεν ακούγεται κανένας ήχος όταν χρησιμοποιείτε βύσματα άλλων τύπων.

Σημείωση
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης απενεργοποιείται όταν η μονάδα είναι
σεxλειτουργία απενεργοποίησης.

Μονοφωνικό* βύσμα mini
Συμβατοί τύποι
βυσμάτων

1 δακτύλιος

Συμβουλή
Όταν πατάτε  ενώ η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση
αναμονής. Στην κατάσταση αναμονής, ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης μπορεί να
ενεργοποιηθεί αν το επιθυμείτε και η λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης
ενεργοποιείται.

Στερεοφωνικό βύσμα mini
2 δακτύλιοι

Στο  (ακουστικά)

Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε
βύσματα άλλων
τύπων.

3 ή περισσότεροι
δακτύλιοι

* Κατά την ακρόαση στερεοφωνικού ήχου
με μονοφωνικά ακουστικά, θα ακούτε
ήχο μόνο από το αριστερό κανάλι.

Ρύθμιση μενού επιλογών
BLUETOOTH επιλογές

Άλλες επιλογές

Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές BLUETOOTH όταν η λειτουργία "Bluetooth" έχει
επιλεγεί.

Βασικές λειτουργίες:

Bluetooth pairing
Δείτε «Σύνδεση με συσκευή
BLUETOOTH».

Bluetooth standby
Όταν η κατάσταση αναμονής
BLUETOOTH έχει οριστεί σε «On»,
η μονάδα εισέρχεται στη λειτουργία
αναμονής για μια σύνδεση
BLUETOOTH ακόμα κι όταν η μονάδα
είναι σε κατάσταση αναμονής.
Κατά τη σύνδεση BLUETOOTH από
μια συσκευή BLUETOOTH, η μονάδα
ενεργοποιείται αυτόματα.

On timer
Δείτε «Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
ενεργοποίησης».

Sound
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο
του ήχου.

Treble: Ρυθμίζει το επίπεδο
υψίσυχνου ήχου

Bass: Ρυθμίζει το επίπεδο
χαμηλόσυχνου ήχου

Η υπερβολική πίεση ήχου από
ακουστικά ή ηχεία μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.

Σημείωση
Θα γίνει επαναφορά του ρολογιού αν
αποσυνδεθεί ο προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC και εξαντληθεί πλήρως η ενσωματωμένη
μπαταρία.

Initialize
Επιλέξτε «OK» για να επαναφέρετε
τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις της μονάδας. Όλες οι
ρυθμίσεις, όπως οι προσυντονισμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί και οι
πληροφορίες εγγραφής σύζευξης,
διαγράφονται.

Αν ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC είναι
αποσυνδεδεμένος, η κατάσταση αναμονής
BLUETOOTH απενεργοποιείται.

Πατήστε SETTINGS ξανά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές
γυμνής φλόγας (π.χ. αναμμένα
κεριά).

ένδειξης ρολογιού, 12ωρη ή 24ωρη
εμφάνιση ώρας.

Auto power off
Όταν το «Auto power off» ορίζεται σε
«Enable (15min)», η μονάδα εισέρχεται
αυτόματα σε κατάσταση αναμονής
σε περίπου 15 λεπτά εάν δεν γίνει
κάποιος χειρισμός ή δεν ακουστεί
κάποιο ηχητικό σήμα.

Σημείωση

Για έξοδο από το μενού ρύθμισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

12H/24H: Επιλέξτε λειτουργία

Beep

• Ορίστε την κατάσταση αναμονής
BLUETOOTH σε «Off» για να μειώσετε την
κατανάλωση ισχύος αν η μονάδα είναι
σε κατάσταση αναμονής.
• Η ενδεικτική λυχνία (ισχύς) ανάβει σε
πορτοκαλί ενώ η μονάδα είναι σε
κατάσταση αναμονής και όταν
η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH
είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε BACK.

Δείτε «Ξεκινώντας» για λεπτομέρειες.

Επιλέξτε «On» για να ενεργοποιήσετε
τον χαρακτηριστικό ήχο όταν
χειρίζεστε τη μονάδα.

Συμβουλές

Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο μενού

Time
Time setting: Ρυθμίζει το ρολόι.

Προφυλάξεις
• Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί μόνο
με τις πηγές ισχύος που ορίζονται
στο «Προδιαγραφές». Για τη
λειτουργία με AC, χρησιμοποιείτε
μόνο τον παρεχόμενο προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC. Μην χρησιμοποιείτε
άλλον τύπο προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC.
• Σε περίπτωση που δεν
χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC,
ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία της μονάδας καθώς
η πολικότητα των βυσμάτων άλλων
κατασκευαστών μπορεί να διαφέρει.

• Όταν η μονάδα τροφοδοτείται
από την ενσωματωμένη μπαταρία,
συνιστάται να αφαιρέσετε τον
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από
την πρίζα και την υποδοχή DC IN.
Αποσυνδέστε το βύσμα του
εξωτερικού καλωδίου ρεύματος από
την πηγή ισχύος προτού θέσετε σε
λειτουργία τη μονάδα.
• Αποφεύγετε την έκθεση σε ακραίες
θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως,
υγρασία, άμμο, σκόνη ή μηχανικούς
κραδασμούς. Μην αφήνετε ποτέ τη
μονάδα μέσα σε αυτοκίνητο
σταθμευμένο σε σημείο που δεν
προστατεύεται από τον ήλιο.
• Μην ασκείτε στη μονάδα ισχυρή πίεση
ή υπερβολική δύναμη.
Χρησιμοποιείται γυάλινο υλικό για
την οθόνη σε ορισμένα μοντέλα.
Αν το γυαλί σπάσει η ραγίσει, μπορεί
να προκληθεί τραυματισμός. Στην
περίπτωση αυτή, σταματήστε τη
χρήση της μονάδας αμέσως και μην
αγγίζετε τα μέρη που έχουν υποστεί
ζημιά.
• Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο
ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό της
μονάδας, αποσυνδέστε τον
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
και ζητήστε από εξειδικευμένο
προσωπικό να την ελέγξει, προτού
τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
• Εφόσον ένας ισχυρός μαγνήτης
χρησιμοποιείται για τα ηχεία,
διατηρήστε τις προσωπικές
πιστωτικές σας κάρτες με μαγνητική
κωδικοποίηση ή τα ρολόγια με
ελατήριο μακριά από τη μονάδα για
να αποφευχθεί πιθανή ζημιά από
τον μαγνητισμό.
• Χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό
πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα.
Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε
τύπο διαλύτη, όπως οινόπνευμα
ή βενζίνη, το οποίο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιές στο φινίρισμα.
• Μην θέτετε σε λειτουργία τη μονάδα
με βρεγμένα χέρια διότι ενδέχεται
να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
• Μην ρίχνετε νερό επάνω στη μονάδα.
Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.
• Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε
τη μπαταρία κάθε 6 μήνες.
• Υπό ορισμένες συνθήκες, ειδικά όταν
ο αέρας είναι πολύ ξηρός, ενδέχεται
να προκληθεί εκκένωση στατικού
ηλεκτρισμού ή ηλεκτροπληξία αν το
σώμα σας έρθει σε επαφή με άλλο
αντικείμενο, στην περίπτωση αυτή
τους ακουστικούς πόρους που
ακουμπούν στο(α) αυτί(ά) σας.
Η ενέργεια από αυτή τη φυσική
εκκένωση είναι εξαιρετικά μικρή και
δεν εκπέμπεται από το προϊόν σας
αλλά από ένα φυσικό,
περιβαλλοντικό συμβάν.
• Η ακρόαση με αυτή τη μονάδα σε
υψηλή ένταση ήχου μπορεί να
επηρεάσει την ακοή σας. Για την
ασφαλή κυκλοφορία σας, μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα
ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο.

Εάν έχετε οποιαδήποτε
ερωτήματα ή προβλήματα
σχετικά με τη μονάδα σας,
επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο
της Sony.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε περίπτωση που τυχόν
προβλήματα εξακολουθήσουν να
παρουσιάζονται αφού εκτελέσετε
τους ακόλουθους ελέγχους,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.

Γενικά
Η οθόνη είναι σκοτεινή ή δεν
εμφανίζεται καμία ένδειξη.
• Η μονάδα χρησιμοποιείται σε
εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές
θερμοκρασίες ή σε ένα μέρος με
υπερβολική υγρασία.

Η ένταση ήχου δεν μπορεί να
αυξηθεί όταν η μονάδα
τροφοδοτείται από την
ενσωματωμένη μπαταρία.
• Όταν τα επίπεδα της υπολειπόμενης
μπαταρίας χαμηλώνουν (όταν το
εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό),
το μέγιστο επίπεδο έντασης ήχου
περιορίζεται σε «22». Φορτίστε τη
μονάδα συνδέοντας τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC (παρέχεται).

Το επίπεδο έντασης ήχου είναι
χαμηλό στη λειτουργία «Bluetooth»
ή στη λειτουργία «AUDIO IN» σε
σύγκριση με το επίπεδο έντασης
ήχου κατά την ακρόαση
ραδιοφώνου.
• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου
της συνδεδεμένης συσκευής.

Η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση
αναμονής αυτόματα.
• Κατά προεπιλογή, αυτή η μονάδα έχει
οριστεί να εισέρχεται αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής μετά από
15 περίπου λεπτά εάν δεν γίνει
κάποιος χειρισμός ή δεν ακουστεί
κάποιο ηχητικό σήμα. Δείτε
«Auto power off» στο «Ρύθμιση μενού
επιλογών» για λεπτομέρειες.

Ραδιόφωνο
Πολύ χαμηλή ένταση ήχου
ή διακοπές ή μη ικανοποιητική
λήψη.
• Εάν βρίσκεστε μέσα σε ένα κτίριο,
ακούστε κοντά σε ένα παράθυρο.
• Επεκτείνετε την τηλεσκοπική κεραία
και προσαρμόστε το μήκος και τη
γωνία για βέλτιστη λήψη.
• Εάν ένα κινητό τηλέφωνο είναι
τοποθετημένο κοντά στη μονάδα,
μπορεί να ακουστεί ένας δυνατός
θόρυβος από τη μονάδα. Κρατήστε
το τηλέφωνο μακριά από τη μονάδα.

Δεν είναι δυνατή η λήψη του
επιθυμητού σταθμού κατά το
πάτημα ενός προσυντονισμένου
κουμπιού.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την
επιθυμητή ζώνη (FM ή AM) προτού
πατήσετε το προσυντονισμένο
κουμπί. Μπορείτε να ορίσετε έναν
σταθμό για κάθε ζώνη σε κάθε
κουμπί.
• Μπορεί να πατήσατε παρατεταμένα
το προσυντονισμένο κουμπί στο
οποίο είχε ανατεθεί ο σταθμός, με
αποτέλεσμα την αντικατάσταση
του σταθμού με έναν νέο. Αναθέστε
ξανά τον επιθυμητό σταθμό.
• Τα προσυντονισμένα κουμπιά δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν
εμφανίζεται το μενού ρύθμισης.
• Αν έχετε μεταφερθεί σε άλλη περιοχή,
αναθέστε τον νέο σταθμό σε ένα
προσυντονισμένο κουμπί.

Ο ήχος διακόπτεται ή η απόσταση
αντιστοίχησης είναι μικρή.
• Εάν υπάρχει κοντά μια συσκευή που
παράγει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, όπως ένα ασύρματο
δίκτυο LAN, άλλη συσκευή(ές)
BLUETOOTH ή ένας φούρνος
μικροκυμάτων, απομακρυνθείτε εάν
είναι δυνατόν. Ή χρησιμοποιήστε τη
συσκευή και τη μονάδα μακριά από
τέτοιες πηγές.
• Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια ανάμεσα
σε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή
ή μετακινήστε τη συσκευή και τη
μονάδα μακριά από το εμπόδιο.
• Τοποθετήστε αυτήν τη μονάδα και
τη συσκευή όσο πιο κοντά γίνεται
τη μία στην άλλη.
• Επανατοποθετήστε αυτήν τη μονάδα.
• Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή BLUETOOTHσε άλλη θέση.

Δεν μπορεί να εδραιωθεί σύνδεση.
• Ανάλογα με τη συσκευή προς
σύνδεση, μπορεί να απαιτείται
κάποιος χρόνος για να ξεκινήσει
η επικοινωνία.
• Εκτελέστε τη σύζευξη ξανά. (Δείτε
τα βήματα 2 και 3 του «Σύνδεση με
συσκευή BLUETOOTH».)
• Για να ακούσετε μουσική μέσω μιας
συσκευής η οποία δεν διαθέτει
λειτουργία BLUETOOTH, όπως ένας
υπολογιστής χωρίς λειτουργία
BLUETOOTH, συνδέστε τη συσκευή
στην υποδοχή AUDIO IN της μονάδας.
(Για λεπτομέρειες, δείτε «Ακρόαση
μουσικής από μια εξωτερική
συσκευή».)
• Δεν είναι δυνατή η δημιουργία
σύνδεσης BLUETOOTH με δύο
συσκευές BLUETOOTH ταυτόχρονα.

Η σύζευξη αποτυγχάνει.
• Φέρτε τη συσκευή BLUETOOTH πιο
κοντά στη μονάδα.
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία
BLUETOOTH έχει ενεργοποιηθεί στη
συσκευή BLUETOOTH.
• Αν η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί
να εδραιωθεί μετά την ολοκλήρωση
της σύζευξης, εκτελέστε το βήμα 3 του
«Σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH».
• Διαγράψτε το όνομα μοντέλου αυτής
της μονάδας από τη συσκευή
BLUETOOTH και εκτελέστε σύζευξη
ξανά. (Δείτε τα βήματα 2 και 3 του
«Σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH».)

Η σύζευξη χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία NFC αποτυγχάνει.
• Προσπαθήστε να κάνετε σύζευξη με
το χέρι. (Δείτε «Σύνδεση με συσκευή
BLUETOOTH».) Ορισμένα συμβατά με
το NFC smartphone μπορεί να μην
πραγματοποιούν σύζευξη
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία NFC
αυτής της μονάδας, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά ή τις προδιαγραφές
της συσκευής.
• Επαναλάβετε την εκκίνηση του
«NFC Easy Connect» και μετακινήστε
το smartphone αργά πάνω από την
ένδειξη N-Mark.
• Βεβαιωθείτε ότι το smartphone
πληροί τις απαιτήσεις συμβατότητας.
(Δείτε «Συμβατά smartphone» στο
«Σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)».)

Εάν η μονάδα εξακολουθεί να μην
λειτουργεί σωστά
Προσπαθήστε να πατήσετε RESET στο κάτω
μέρος χρησιμοποιώντας μια λεπτή ράβδο.
ΘΑ γίνει επανεκκίνηση της μονάδας αλλά οι
ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από τον
χρήστη θα διατηρηθούν.

Μηνύματα

Προδιαγραφές

1

No preset

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

• Δεν έχει γίνει προσυντονισμός κανενός
σταθμού στην επιλεγμένη ζώνη (FM ή AM)
στο προσυντονισμένο κουμπί.

5°C – 35°C

Ένδειξη χρόνου
Σύστημα 24 ωρών ή Σύστημα
12 ωρών

Εύρος συχνοτήτων
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(βήμα 0,05 MHz)
AM: 531 kHz – 1.602 kHz
(βήμα 9 kHz)

Ενδιάμεση συχνότητα
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Ηχείο
Διάμετρος περίπου 45 mm, 4 Ω,
στερεοφωνικό

Ισχύς εξόδου ήχου
2,5 W + 2,5 W (όταν η μονάδα
τροφοδοτείται από τον παρεχόμενο
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC)
1,5 W + 1,5 W (όταν η μονάδα
τροφοδοτείται από την
ενσωματωμένη μπαταρία)

BLUETOOTH: Περίπου 15 ώρες*2
FM: Περίπου 25,5 ώρες*2
AM: Περίπου 15,5 ώρες*2
*2 Όταν χρησιμοποιείται η καθορισμένη πηγή
μουσικής και το επίπεδο έντασης ήχου της
μονάδας έχει οριστεί στο μέγιστο

Κατανάλωση ισχύος
Σε κατάσταση αναμονής
0,6 W ή λιγότερο
(όταν η φωτεινότητα της οθόνης
έχει οριστεί σε υψηλό επίπεδο
και η κατάσταση αναμονής
BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη)

Σε λειτουργία απενεργοποίησης
0,2 W ή λιγότερο

Διαστάσεις
Περίπου 106 mm  172 mm 
117 mm (Π/Υ/Β) με τις προεξοχές
και τα χειριστήρια

Βάρος
Περίπου 880 g

BLUETOOTH Προδιαγραφές
έκδοση 4.1

Έξοδος
BLUETOOTH Προδιαγραφές Κλάσης
Ισχύος 2

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Εμβέλεια περίπου 10 μέτρα*1

Ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη 2,4 GHz
(2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS

Συμβατά BLUETOOTH προφίλ*2
A2DP
(Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου)
AVRCP
(Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου/
βίντεο)

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής*3
SBC*4

Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz
(Συχνότητα δειγματοληψίας
44,1kHz)
*1 Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα
με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα
σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από
φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό,
ασύρματο τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης,
απόδοση κεραίας, λειτουργικό σύστημα,
εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.
*2 Τα συνηθισμένα προφίλ BLUETOOTH
υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας
BLUETOOTH μεταξύ συσκευών.
*3 Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος ήχου
και φορμά μετατροπής
*4 Κωδικοποιητής Subband

Είσοδος
Υποδοχή AUDIO IN
(στερεοφωνικό μίνι βύσμα
ø 3,5 mm)

Έξοδος
Υποδοχή  (ακουστικά)
(στερεοφωνικό μίνι βύσμα
ø 3,5 mm)

Απαιτήσεις ισχύος

Λειτουργία

Δεν υπάρχει ήχος.

DC 5.8 V 2,0 A (χρησιμοποιώντας
τον παρεχόμενο προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC συνδεδεμένο
σε τροφοδοσία AC 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz) ή χρησιμοποιώντας
ενσωματωμένη μπαταρία λιθίουιόντος

Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί
από το χρήστη, όπως οι προσυντονισμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο χρονοδιακόπτης
ύπνου και το ρολόι, μπορεί να
αρχικοποιηθούν.
Σημειώστε τις ρυθμίσεις σας σε περίπτωση
που θέλετε να τις ορίσετε ξανά.

*1 Όταν χρησιμοποιείται η καθορισμένη πηγή
μουσικής και το επίπεδο έντασης ήχου
της μονάδας έχει οριστεί ως εξής
— BLUETOOTH: 20
— FM: 25
— AM: 30

Σύστημα επικοινωνίας

Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη
μπαταρία λιθίου-ιόντος

Αν εκτελείτε service συντήρησης

BLUETOOTH: Περίπου 32 ώρες*
FM: Περίπου 31 ώρες*1
AM: Περίπου 15,5 ώρες*1

BLUETOOTH

BLUETOOTH
• Βεβαιωθείτε ότι αυτή η μονάδα δεν
απέχει πολύ από τη συσκευή
BLUETOOTH ή ότι αυτή η μονάδα δεν
λαμβάνει παρεμβολές από ένα
ασύρματο δίκτυο LAN, μια άλλη
ασύρματη συσκευή 2,4 GHz ή έναν
φούρνο μικροκυμάτων.
• Ελέγξτε ότι η σύνδεση BLUETOOTH
ολοκληρώθηκε σωστά ανάμεσα σε
αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή
BLUETOOTH.
• Εκτελέστε τη σύζευξη ξανά. (Δείτε
«Σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH».)
• Κρατήστε σε απόσταση από
μεταλλικά αντικείμενα ή επιφάνειες.
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία
BLUETOOTH έχει ενεργοποιηθεί στη
συσκευή BLUETOOTH.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας λιθίουιόντος

Παρεχόμενα εξαρτήματα
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
(AC-E5820) (1)
Εγγύηση (1)
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση.

Ειδοποίηση άδειας χρήσης
και εμπορικών σημάτων
• Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα
BLUETOOTH είναι ιδιοκτησίας της
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση αυτών των σημάτων από
τη Sony Corporation υπόκειται
σε άδεια.
• Η ονομασία «N Mark» είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Τα Android™ και Google Play™ είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Άλλα εμπορικά σήματα και
εμπορικές ονομασίες ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα σύμβολα
™ και δεν καθορίζονται.

®

