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*   och VOL +  har en upphöjd punkt som du kan känna med fingret.

Innan du använder anläggningen

ZS-RS60BT

Slå på/av strömmen

Kassering av uttjänta batterier och elektriska
och elektroniska produkter (gäller i EU och
andra europeiska länder med separata
insamlingssystem)

VARNING!
Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det ökar
risken för brand eller elektriska stötar.
Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten
med tidningar, dukar, gardiner eller liknande,
eftersom det ökar risken för brand. Utsätt inte
enheten för öppen eld (till exempel levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte
vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå
enheten, så undviker du risk för brand eller
elektriska stötar.
Eftersom du kopplar bort enheten från elnätet via
huvudkontakten, bör du se till att vägguttaget är lätt
att komma åt. Dra omedelbart ut huvudkontakten
från vägguttaget om du märker att enheten
fungerar onormalt.
Enheten är nätansluten så länge huvudkontakten
sitter i ett vägguttag, även om strömbrytaren på
själva enheten är frånslagen.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor eller hörlurar kan
orsaka hörselskador.
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög
värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande,
under längre tid.

Den här symbolen på produkten,
batteriet eller förpackningen anger
att produkten och batteriet inte får
behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg)
eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller
mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
När produkterna och batterierna kasseras på rätt
sätt kan det förebygga de potentiella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinning av material hjälper till
att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till
ett inbyggt batteri, bör detta batteri endast bytas
av behörig servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter för att garantera en
korrekt hantering. Information om övriga batterier
finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur
produkten på säkert sätt. Lämna in batteriet på
en återvinningsstation i behållaren för förbrukade
batterier. Om du vill ha mer information om
återvinning av produkten eller batteriet,
kontaktar du kommunkontoret, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
där du köpte produkten eller batteriet.

Tryck på OPERATE . Du kan också slå på strömmen
med direktaktiveringsfunktionen (nedan).
De flesta funktioner i denna guide beskrivs med
direktaktiveringsfunktionen.

Använda direktaktiveringsfunktionen

Tryck på CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) 
medan anläggningen är avstängd. Strömmen slås
på och den valda funktionen aktiveras.

Justera volymen

Tryck på VOL + eller  .

Lyssna i hörlurar

Anslut hörlurarna till  (hörlurar)-uttaget .

Förstärka basen

Tryck på MEGA BASS .
”MEGA BASS” visas i teckenfönstret.
Tryck på knappen en gång till när du vill återgå till
normalt ljud.

Spela upp en musikskiva
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Tryck på CD  för att aktivera cd-funktionen.
Tryck på PUSH OPEN/CLOSE  , lägg en
skiva i cd-facket och stäng skyddet till facket.

 Anläggningen har stöd för följande ljudformat:
 MP3: filtillägget .mp3
 WMA: filtillägget .wma
Om filen har rätt filnamnstillägg men i själva verket har ett
annat format, kan det hända att det uppstår störningar
eller andra fel om du försöker spela upp filen.
 Formatet MP3 PRO stöds inte.
 WMA-filer som har kodats i formatet WMA DRM,
WMA Lossless eller WMA PRO kan inte spelas upp.
 Anläggningen kan inte spela upp ljudfiler på en skiva
i följande situationer:
 När det totala antalet ljudfiler överstiger 999
 När det totala antalet mappar på en enstaka skiva
överstiger 256 (inklusive mappen ROOT)
 När antalet katalognivåer (mappdjupet) överstiger 8
(inklusive mappen ROOT)
 Mappnamn kan visas med upp till 32 tecken inklusive
citattecken.
 Filnamn kan visas med upp till 32 tecken inklusive
citattecken och filtillägg.
 Tecken och specialtecken som inte kan visas, anges
med ”_”.
 Anläggningen följer version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4 av
ID3-taggformatet för MP3-filer, och WMA-taggformatet
som definieras i ASF-specifikationen (Advanced Systems
Format) för WMA-filer. När en fil har ID3- eller
WMA‑tagginformation, visas låttiteln, artistnamnet
och albumnamnet. Om filen saknar tagginformation,
visas följande:
 Filnamnet visas i stället för låttiteln.
 Meddelandet ”NO ARTIST” visas i stället för
artistnamnet.
 Meddelandet ”NO ALBUM” visas i stället för
albumnamnet.
ID3-tagginformation kan visas med upp till 64 tecken,
och WMA-tagginformation kan visas med upp till
32 tecken.

 Anläggningen kan inte spela upp ljudfiler på en
USB-enhet i följande situationer:
 När det finns fler än 999 ljudfiler i en enstaka mapp
 När det totala antalet ljudfiler på en enstaka USB-enhet
överskrider 5 000
 När det totala antalet mappar på en enstaka USB-enhet
överstiger 256 (inklusive mappen ROOT)
 När antalet katalognivåer (mappdjupet) överstiger 8
(inklusive mappen ROOT)
Dessa antal kan variera beroende på fil- och
mappstrukturen.
 Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och
skrivningsprogram kan inte garanteras. Om ljudfiler på
USB-enheten ursprungligen är kodade med inkompatibel
programvara, kan det hända att det uppstår störningar
eller avbrott i ljudet när de filerna spelas upp, eller att
de inte går att spela upp alls.
 Mappnamn kan visas med upp till 32 tecken inklusive
citattecken.
 Filnamn kan visas med upp till 32 tecken inklusive
citattecken och filtillägg.
 Tecken och specialtecken som inte kan visas, anges
med ”_”.
 Anläggningen följer version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4
av ID3-taggformatet för MP3-filer, WMA-taggformatet
som definieras i ASF-specifikationen (Advanced Systems
Format) för WMA-filer och AAC-taggformatet för AAC-filer.
När en fil har ID3-, WMA- eller AAC-tagginformation, visas
låttiteln, artistnamnet och albumnamnet. Om filen saknar
tagginformation, visas följande:
 Filnamnet visas i stället för låttiteln.
 Meddelandet ”NO ARTIST” visas i stället för
artistnamnet.
 Meddelandet ”NO ALBUM” visas i stället för
albumnamnet.
ID3/AAC-tagginformation kan visas med upp till
64 tecken, och WMA-tagginformation kan visas
med upp till 32 tecken.

Överföra musik från en skiva till
en USB-enhet
Du kan överföra en hel skiva (CD SYNC-överföring)
eller det spår/den fil som spelas upp för tillfället
(REC1-överföring) till en USB-enhet (till exempel
en digital musikspelare eller ett USB-minne).
Vid överföring från en cd, överförs spåren som
MP3-filer med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz
vid 128 kBit/s (CBR). Vid överföring från en MP3/
WMA-skiva, överförs MP3/WMA-filerna med samma
bithastighet som de ursprungliga MP3/WMA-filerna.
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Namnplåten är placerad på undersidan av höljet.

Ljud-cd-skivor

För kunder i Europa

1
2

Total uppspelningstid
MP3/WMA-skivor

Utför steg 1 till 5 i ”Skapa ett eget program
(Program Play)” på baksidan.

ĄĄREC1-överföring
Överföra enstaka spår/filer
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Tryck på REC .
”REC” blinkar i teckenfönstret och mängden
ledigt utrymme på USB-enheten beräknas.

Tryck på   för att starta uppspelningen.
Mappnamnet och låttiteln visas, följt av filnumret
och uppspelningstiden.

5

Filnummer

* Om MP3/WMA-filer enbart finns i rotkatalogen
(mappen ROOT), visas ”1FLDR” i teckenfönstret.

3

Strömkällor

Tryck på   för att starta uppspelningen.
Spårnummer eller
MP3/WMA-filnummer

Anslut nätströmskabeln , eller sätt i sex LR14-batterier (C-storlek) (medföljer inte) i batterifacket .

Uppspelningstid*
* Om uppspelningstiden är längre än 100 minuter,
visas ”--:--” i teckenfönstret.

Uppspelningstid
Till vägguttag

Till AC IN

Baksida

När du spelar upp en MP3/WMA-skiva,
visas mappnamnet*1 och låttiteln följt av
uppspelningstiden*2.

Andra funktioner
Om du vill

Gör detta

Pausa
uppspelningen

Tryck på  . Återuppta
uppspelningen genom att
trycka på knappen igen.

Stoppa
uppspelningen

Obs!
 Byt ut batterierna när OPR/BATT-indikatorn  slocknar eller anläggningen slutar fungera. Byt ut alla batterierna. Innan du byter
ut batterierna, måste du ta ut cd-skivan ur facket och koppla från alla USB-enheter och tillbehörskomponenter.
 När du vill använda anläggningen med batteridrift, ska du koppla bort nätströmskabeln från anläggningen och vägguttaget.
 ”STANDBY” visas i teckenfönstret när anläggningen är i viloläge och nätströmskabeln är ansluten.

Gör detta

Pausa
uppspelningen

Tryck på  . Återuppta
uppspelningen genom att
trycka på knappen igen.*

Stoppa
uppspelningen

Tryck på  . När du trycker
på   efter att ha stoppat
uppspelningen, fortsätter
uppspelningen från den
punkt där den stoppades
(återupptagen uppspelning).
+ eller  .

Välja mapp

Tryck på

Välja fil

Tryck på  eller  .
Du kan hoppa över en fil i taget.
Om du vill hoppa över flera filer
åt gången, håller du  eller
  intryckt och släpper
upp knappen vid önskad fil.

Hitta ett visst
ställe i en fil

+ eller  .

Tryck på  .
En MP3/WMA-fil skapas fram till den punkt där
överföringen stoppades.

Håll  eller   intryckt
under uppspelningen, och släpp
sedan knappen på önskat ställe.
När ljudet är pausat medan du
letar efter ett visst ställe, trycker
du på   för att starta
uppspelningen när du har
hittat stället.

När du överför ljudinformation till en USB-enhet,
skapas mappen MUSIC och undermappen SONY
i mappen ROOT.
Mappar och filer skapas i mappen CD i mappen
SONY enligt följande regler:
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Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
Utför parkopplingen på BLUETOOTH-enheten
för att identifiera anläggningen.
Välj ”ZS-RS60BT” i teckenfönstret på
BLUETOOTH-enheten.

Skriv ”0000” om det krävs ett lösenord* på
BLUETOOTH-enheten.

CD-DA

ALBUM001*3 TRACK001*4

MP3/WMA
CD-DA

REC1*5

*1 I läget för programmerad uppspelning blir mappnamnet
FLDRxxx, och filnamnet beror på överföringskällan.
*2 Filnamn kan bestå av upp till 32 tecken
(inklusive filtillägg).
*3 Mappnamn tilldelas i nummerordning upp till 256
(inklusive mapparna ROOT och MUSIC).
*4 Filnamn tilldelas i nummerordning.
*5 En ny fil överförs till mappen REC1 varje gång
enspårsöverföring utförs.

1
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Mapparna och filerna spelas upp enligt nedan.
Uppspelningsordningen kan skilja sig från den
ursprungliga ordningen på USB-enheten, beroende
på vilken inspelningsmetod som användes.
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Exempel på mappstruktur och
uppspelningsordning
Mapparna och filerna spelas upp enligt nedan.
Uppspelningsordningen kan skilja sig från den
ursprungliga ordningen på skivan, beroende
på vilken inspelningsmetod som användes.
Mapp
MP3/WMA-fil

Tänk på följande när du använder en USB-enhet

Anmärkningar om MP3/WMA-skivor
 När en skiva placeras i facket, läser anläggningen alla
filerna på skivan. ”READING” blinkar i teckenfönstret.
Om det finns många mappar eller skivor i ett annat
format än MP3/WMA på skivan, kan det ta längre tid
innan uppspelningen börjar eller nästa MP3/WMA-fil
spelas upp.
 Vi rekommenderar att du inte tar med onödiga mappar
eller filer i andra format än MP3/WMA när du skapar
MP3/WMA-skivor.
 Under uppspelning ignoreras ljudfiler i andra format än
MP3/WMA även om de ingår i en mapp.
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Exempel på mappstruktur och
uppspelningsordning

MP3/WMA/AAC-fil

 Det kan ta längre tid innan uppspelningen startar när
 mappstrukturen är komplex
 utrymmet på USB-enheten nästan är fullt.
 Spara inte onödiga mappar eller filer i andra format
än MP3/WMA/AAC på en USB-enhet som innehåller
MP3/WMA/AAC-filer.
 Under uppspelning ignoreras ljudfiler i andra format
än MP3/WMA/AAC även om de ingår i en mapp.
 Anläggningen har stöd för följande ljudformat:
 MP3: filtillägget .mp3
 WMA: filtillägget .wma
 AAC: filtilläggen .m4a, .3gp, .mp4
Om filen har rätt filnamnstillägg men i själva verket har ett
annat format, kan det hända att det uppstår störningar
eller andra fel om du försöker spela upp filen.
 Formatet MP3 PRO stöds inte.
 WMA-filer som har kodats i formatet WMA DRM,
WMA Lossless eller WMA PRO kan inte spelas upp.
 AAC-filer som har kodats med upphovsrättsskyddat
AAC-format kan inte spelas upp.
 Anläggningen har stöd för AAC-LC-profilen
(AAC Low Complexity).

Smarttelefoner med NFC-funktion
(operativsystem: Android™ 2.3.3 eller senare,
utom Android 3.x)

Vad är NFC?
NFC (Near Field Communication) är en
trådlös teknik för korta avstånd för trådlös
kommunikation mellan olika enheter, som
mobiltelefoner och IC-brickor. Med NFCfunktionen sker datakommunikation enkelt
genom att du vidrör relevant symbol eller
tilldelad plats på NFC-kompatibla enheter.

TRACK001*4

När du kopplar från en USB-enhet, ska du hålla   intryckt
tills ”NO DEV” visas, och sedan stänga av anläggningen
eller ställa in andra funktioner i förväg. Om du kopplar från
USB-enheten utan att följa dessa steg, kan informationen
på USB-enheten eller själva USB-enheten skadas.

Mapp

Parkoppling med NFC-kompatibel
smarttelefon

Samma som
överföringskällan*2

Håll  eller   intryckt
under uppspelningen, och släpp
sedan knappen på önskat ställe.
När ljudet är pausat medan du
letar efter ett visst ställe, trycker
du på   för att starta
uppspelningen när du har
hittat stället.

Återupptagen uppspelning avbryts i följande situationer:
 När du öppnar cd-facket
 När du stänger av strömmen

Mönster B

Överföringskälla Mappnamn Filnamn

Obs!

USB-enhet

 Parkopplingsläget avbryts efter cirka fem minuter på
anläggningen, och BLUETOOTH-indikatorn ( ) blinkar.
Börja om från steg 1 om parkopplingsläget avbryts
medan åtgärden pågår.
 Anläggningens lösenord är fördefinierat till ”0000”.
Anläggningen kan inte parkopplas med en BLUETOOTHenhet som har ett annat lösenord än ”0000”.

REC1-överföring

Radera ljudfiler eller mappar från
USB‑enheten

Obs!

Obs!

Kompatibla smarttelefoner

Samma som överföringskälla*1, 2

* När du spelar upp en VBR MP3/WMA/AAC-fil, kanske
uppspelningen återupptas från en annan punkt.

Tips!

Du kan parkoppla upp till åtta BLUETOOTH-enheter. Om du
parkopplar en nionde BLUETOOTH-enhet, tas den enhet som
parkopplades först bort.

Överföringskälla Mappnamn Filnamn
MP3/WMA

Tryck på  eller  .
Du kan hoppa över ett spår/en
fil i taget.

Avbryt återupptagen uppspelning genom att trycka på  
medan cd-skivan är pausad.

Tips!

Tryck på  eller   upprepade gånger
för att välja en ljudfil, eller tryck på
+ eller
–  upprepade gånger för att välja en mapp.
Tryck på ERASE .

1

Mer information finns i bruksanvisningen till
smarttelefonen.

Om smarttelefonens operativsystem är
Android 2.3.3 eller senare, men tidigare
än Android 4.1
Fortsätt till steg 2.

Om smarttelefonens operativsystem
är Android 4.1 eller senare
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”ERASE?” visas i teckenfönstret.
Tryck på ENTER .
”TRACK ERASE?” eller ”FOLDER ERASE?” visas
i teckenfönstret.
Tryck på ENTER .
Den valda ljudfilen eller mappen raderas och
”COMPLETE” visas i teckenfönstret.

 Om du påbörjar en överföring i läget för slumpmässig
eller upprepad uppspelning, ändras uppspelningsläget
automatiskt till normal uppspelning.
 Koppla inte från USB-enheten medan överföringen eller
raderingen pågår. Informationen på USB-enheten eller
själva USB-enheten kan skadas.
 Under pågående överföring matas inget ljud ut,
och ”HI-SPEED” visas i teckenfönstret.
 CD-TEXT-information överförs inte i de MP3-filer
som skapas.
 Överföringen stoppas automatiskt om
 utrymmet på USB-enheten tar slut utrymme
under överföring
 antalet ljudfiler och mappar på USB-enheten når
maxgränsen som kan identifieras av anläggningen.
 Filer i andra format än MP3/WMA/AAC och undermappar
i mappen raderas inte.
 Radioljud och ljud från en tillbehörskomponent kan inte
överföras till en USB-enhet.
Överförd musik får endast användas för privat bruk. I annat
fall krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Fortsätt till steg 4.

Hämta och installera appen NFC Easy Connect
på smarttelefonen.
NFC Easy Connect är en originalapp från Sony
för Android-mobiler och kan hämtas från
Google Play™ Butik.
Sök efter NFC Easy Connect, eller skanna följande
tvådimensionella kod för att hämta och installera
den kostnadsfria appen. Kommunikationsavgifter
tillkommer för att hämta appen.
Appen kanske inte är tillgänglig i alla länder
och/eller regioner.

Obs!

Anmärkning om upphovsrättsskyddat innehåll

Aktivera NFC-funktionen på smarttelefonen.

Tips!
För vissa smarttelefoner är One-touch-anslutning
tillgänglig även utan NFC Easy Connect. I så fall
kan användningen med och specifikationerna för
smarttelefonen skilja sig åt från beskrivningen här.
Mer information finns i bruksanvisningen till
smarttelefonen.

Med den tvådimensionella koden:
Använd en app som skannar tvådimensionell kod.
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Starta appen NFC Easy Connect på
smarttelefonen.
Kontrollera att appens skärmbild visas.

Anläggningen avsöker radiofrekvenserna
automatiskt och stannar när en tydlig
kanal hittas.
Om du inte kan ställa in en kanal med automatisk
kanalsökning, kan du trycka på TUNE + eller  
upprepade gånger för att ändra frekvensen
manuellt.
”ST” visas i teckenfönstret när en
FM‑stereosändning tas emot.
Tips!
 Frekvensenheten för inställda kanaler är MHz för
FM-bandet och kHz för AM-bandet.
 Om FM-stereomottagningsläget innehåller mycket brus,
kan du trycka på FM MODE  upprepade gånger tills
”MONO” visas i teckenfönstret. Du får inget stereoljud,
men mottagningen blir bättre.

(Gäller endast modeller för Uruguay, Paraguay, Peru,
Chile, Bolivia, Indien, Vietnam och Sydafrika)
Ändra vid behov intervallet för FM/AM-inställning
genom att följa stegen nedan:

1
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5

Tryck på FM/AM  upprepade gånger för
att välja önskat band.
Håll ENTER  intryckt tills ”FM-xx” eller
”AM-xx” blinkar i teckenfönstret.
Håll FM/AM  intryckt tills aktuellt
inställningssteg visas.
Tryck på  eller   för att välja önskat
inställningssteg.
Du kan välja ”FM 50K” (50 kHz-intervall) eller
”FM 100K” (100 kHz-intervall) i FM-bandet,
och ”AM 9K” (9 kHz-intervall) eller ”AM 10K”
(10 kHz-intervall) i AM-bandet.
Tryck på ENTER .

När du ändrar inställningsintervallet, raderas alla
förinställda FM/AM-kanaler. Återställ de förinställda
kanalerna när du har ändrat inställningsintervallet.

Förbättra radiomottagningen

Upprätta BLUETOOTH-anslutningen mellan
anläggningen och BLUETOOTH-enheten.

Rikta om antennen
för att förbättra
FM-mottagningen.

Med en NFC-inkompatibel
BLUETOOTH‑enhet
Tryck på BLUETOOTH  för att aktivera
BLUETOOTH-funktionen.
Den senast anslutna enheten ansluts
automatiskt.

Rikta om
anläggningen
för att förbättra
AM-mottagningen.

Med en NFC-kompatibel smarttelefon
Vidrör N-Mark-märket  på anläggningen
med smarttelefonen.
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Upprepa från steg 2 om ”ZS-RS60BT” inte visas
i teckenfönstret på BLUETOOTH-enheten.

CD SYNC-överföring

Välja ett
spår/en fil
Hitta ett visst
ställe i ett
spår/en fil

Kontrollera följande innan du använder
anläggningen:
 BLUETOOTH-funktionen är aktiverad på
BLUETOOTH-enheten.
 Parkopplingen har slutförts. (Se ”Parkoppla
anläggningen med en BLUETOOTH-enhet”.)

Håll BLUETOOTH (–PAIRING)  intryckt tills
du hör två ljudsignaler.

När du vidrör anläggningen med en NFC-kompatibel
smarttelefon, startar anläggningen och växlar
automatiskt till BLUETOOTH-funktion, och
parkopplas och ansluts till smarttelefonen.

Tryck på

Anläggningen är utrustad med automatisk vilolägesfunktion. Funktionen innebär att anläggningen automatiskt
växlar till viloläge efter 15 minuter om den inte används och inga ljudsignaler matas ut.
 intryckt. Varje gång du
Aktivera eller inaktivera viloläget genom att trycka på VOL   medan du håller
trycker på knapparna, visas ”AUTO STANDBY ON” eller ”AUTO STANDBY OFF” i teckenfönstret.
 Texten i teckenfönstret börjar blinka cirka två minuter innan viloläget aktiveras.
 Den automatiska vilolägesfunktionen är inte tillgänglig tillsammans med FM/AM-funktionen.

Tryck på  . När du trycker
på   efter att ha stoppat
uppspelningen, fortsätter
uppspelningen från den
punkt där den stoppades
(återupptagen uppspelning).

Stoppa överföringen

Välja en mapp
på en MP3-/
WMA-skiva

Använda strömhanteringsfunktionen (endast europeiska modeller)

Obs!

Om du vill

*1 Om MP3/WMA-filer enbart finns i rotkatalogen,
visas ”ROOT” i teckenfönstret.
*2 Om uppspelningstiden är längre än 100 minuter,
visas ”--:--” i teckenfönstret.

Om ”LOW ***M” visas i teckenfönstret, finns det
inte tillräckligt med utrymme på USB-enheten.
Tryck på   om du vill avbryta överföringen.
Fortsätt med steg 5 om du vill fortsätta
överföringen ändå.
Tryck på ENTER .
Överföringen startar.
När överföringen är klar, stoppas uppspelningen
automatiskt (CD SYNC-överföring) eller fortsätter
med nästa spår/fil (REC1-överföring).

Regler för hur filer och mappar skapas

Andra funktioner

Lyssna på musik

Vid parkoppling av två eller flera
BLUETOOTH-enheter

BLUETOOTH-anslutningen upprättas. ”BT AUDIO”
visas i teckenfönstret.

Totalt antal mappar*

Nätströmskabel (medföljer)

Tryck på BLUETOOTH  för att aktivera
BLUETOOTH-funktionen.

1

Välj det spår/den fil som du vill överföra och
starta uppspelningen.

Totalt antal mappar
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 Pröva följande om det är svårt att upprätta
anslutningen:
 Starta appen NFC Easy Connect och för
smarttelefonen över N Mark-märket 
på anläggningen.
 Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
 Vidrör anläggningen med smarttelefonen en gång till
för att koppla från.
 Om du har flera NFC-kompatibla enheter, vidrör du en
annan enhet med smarttelefonen för att ansluta den
anläggningen i stället. När smarttelefonen till exempel
är ansluten till NFC-kompatibla hörlurar, vidrör du
anläggningen med smarttelefonen för att växla
BLUETOOTH-anslutningen till anläggningen
(One-touch-växling).

Håll BLUETOOTH-enheten inom en meters avstånd
från anläggningen.

* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till
auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Adresser och kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata service- och
garantidokumentationen.

Tips!

Mönster A

2

2

Tryck på FM/AM  upprepade gånger för att
aktivera radiofunktionen och välja FM- eller
AM-bandet.
Håll TUNE + eller   intryckt tills
frekvensangivelsen ändras i teckenfönstret.

Ändra intervallet för FM/AM-inställning

Parkoppling med NFC-inkompatibel
BLUETOOTH-enhet

Tryck på
+ eller   upprepade gånger
och välj önskad mapp.

Volymnamnet visas i teckenfönstret, följt av det
totala antalet mappar.

Totalt antal spår

Information till kunder: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv

Anslut USB-enheten till  (USB)-porten .
Tryck på USB  för att aktivera
USB‑funktionen.

Slutför anslutningen enligt anvisningarna
på skärmen.
”BT AUDIO” visas i teckenfönstret när
BLUETOOTH-anslutningen är upprättad.

Parkoppling med NFC-kompatibel
smarttelefon:
se Mönster B

Om inga enheter har parkopplats tidigare,
till exempel när du trycker på BLUETOOTH 
första gången efter att ha köpt anläggningen,
aktiveras parkopplingsläget automatiskt
och BLUETOOTH-indikatorn ( ) och texten
”PAIRING” blinkar i teckenfönstret.
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Smarttelefonen reagerar
(anläggningen har identifierats)

Parkoppling med NFC-inkompatibel
BLUETOOTH-enhet:
se Mönster A

Överföra MP3/WMA-filer i en viss mapp

* Filer som har upphovsrättsskyddet DRM (Digital Rights
Management) kan inte spelas upp på anläggningen.

Skivan läses in och skivinformationen visas i
teckenfönstret.

Smarttelefonen fungerar inte om dess skärm är låst.
Lås upp skärmen och vidrör N Mark-märket  med
smarttelefonen på nytt.

BLUETOOTH-enheter måste parkopplas i förväg.
Parkopplingen behöver bara ske en enda gång,
om inte parkopplingsinformationen raderas.
Välj parkopplingsmetod nedan beroende på
enheten.
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Lyssna på radio

Obs!

Parkoppla anläggningen
med en BLUETOOTH-enhet

Anslut USB-enheten till  (USB)-porten .
Tryck på CD  för att aktivera cd-funktionen.
Lägg skivan i cd-facket.

Överföra särskilda spår/filer

Vidrör anläggningen med smarttelefonen.
Fortsätt att vidröra N Mark-märket  på
anläggningen med smarttelefonen tills
smarttelefonen reagerar.

Fortsätt till steg 4.

Du kan lyssna på ljudfiler som lagras på en
USB-enhet (till exempel en digital musikspelare
eller ett USB-minne).
Ljudfiler i MP3-, WMA- eller AAC-format* kan spelas
upp på anläggningen.

Etiketten
vänd uppåt
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Via BLUETOOTH-anslutning kan du lyssna på musik
från trådlöst anslutna BLUETOOTH-enheter, till
exempel mobiltelefoner, smarttelefoner och
musikspelare.

ĄĄCD SYNC-överföring
Överföra en hel skiva

Lyssna på musik på en USB-enhet

Personal Audio System är avsett för att spela
upp musikkällor på cd- och USB-enheter,
överföra musik till USB-enheter, lyssna på
radiokanaler och lyssna på musik på
BLUETOOTH-enheter.

Lyssna på musik trådlöst på en
BLUETOOTH-enhet

Starta uppspelningen av en ljudkälla,
till exempel musik eller spel, på den
anslutna enheten.
Anvisningar om uppspelningsfunktioner finns
i bruksanvisningen till den anslutna enheten.

Tips!
Justera volymen genom att ställa in medelhög volym på
BLUETOOTH-enheten eller smarttelefonen, och sedan
trycka på VOL  eller +  på anläggningen.

Avsluta BLUETOOTH-anslutning
Gör något av följande:
 Inaktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten. Mer information finns
i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten.
 Stäng av BLUETOOTH-enheten.
 Ändra funktionen på anläggningen.
 Stäng av anläggningen.
 Vidrör anläggningen med smarttelefonen på
nytt för att koppla från (endast NFC-kompatibla
smarttelefoner).

Förinställa kanaler under
FAVORITE RADIO STATIONS
Du kan förinställa upp till tre favoritkanaler under
knapparna FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Varje
knapp kan tilldelas en FM- eller AM-kanal.
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2
3

Tryck på FM/AM  upprepade gånger för att
aktivera radiofunktionen och välja FM- eller
AM-bandet.
Ställ in den radiokanal som du vill förinställa.
Håll önskad FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)
(1-3)-knapp  intryckt tills du hör en
ljudsignal.
Den inställda kanalen förinställs under den valda
FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)-knappen,
och numret visas i teckenfönstret.
(Exempel: Förinställa FM 87,50 MHz under
nummer )

Radera parkopplingsinformationen

1
2

Håll ERASE  intryckt tills ”BT RESET” visas
i teckenfönstret.
Tryck på ENTER .
”COMPLETE” visas i teckenfönstret när
parkopplingsinformationen har raderats.
Du kan avbryta återställningen genom att
trycka på  .

Ändra en förinställd kanal
Upprepa steg 1 till 3.
Den förinställda kanalen skrivs över av den nya.

Lyssna på förinställda kanaler
med FAVORITE RADIO STATIONS
Tryck på önskad FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3)-knapp .
Obs!
Undvik att hålla knappen intryckt, så att du inte ändrar
förinställningen av misstag. I så fall ersätts förinställningen
med den aktuella inställda kanalen.
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Övriga funktioner

Tryck på ENTER .
Spåret/filen programmeras.
Programstegnumret visas, följt av den totala
uppspelningstiden.
(Exempel: ljud-cd)

Använda teckenfönstret
Kontrollera information på en ljud-cd
Tryck på   två gånger för att avbryta
återupptagen uppspelning.

Stegnummer

Totalt antal spår och total uppspelningstid visas
i teckenfönstret.

Sist programmerade
spårnummer

Kontrollera MP3/WMA/AACfilinformation
Tryck på DISPLAY  upprepade gånger medan
du spelar upp en MP3/WMA-fil på skivan eller
en MP3/WMA/AAC-fil på USB-enheten.

Total uppspelningstid*

Låttitel (

)*1, 2

* ”--:--” visas när du programmerar en MP3/WMA-skiva/
USB-enhet, eller när den totala uppspelningstiden är
längre än 100 minuter.


Artistnamn ( )*1

Albumnamn (

5

)*1
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Aktuellt filnummer och uppspelningstid*3

Programmet förblir tillgängligt tills du öppnar
cd-facket, ansluter en annan USB-enhet eller
stänger av strömmen till anläggningen. Om du
vill spela samma program en gång till, trycker
du på  .

*1

Om filen saknar motsvarande ID3-, WMA- eller
AAC-tagginformation, visas filnamnet, ”NO ARTIST” och
”NO ALBUM” omväxlande i teckenfönstret i stället för
låttiteln, artistnamnet och albumnamnet.
*2 Funktionsnamnet visas i två sekunder före låttiteln.
*3 Artist- eller albumnamnet ändras till detta efter ett
par sekunder.

Tryck på DISPLAY  upprepade gånger. Visningen
ändras enligt följande:

Kontrollera radioinformationen
Tryck på DISPLAY  upprepade gånger medan
du lyssnar på radio.
Visningen ändras enligt följande:
Snabbvalsnummer*1, 2  Frekvens
*1 Snabbvalsnumret visas bara när du lyssnar på den
förinställda radiokanalen.
*2 Visningen återgår automatiskt till frekvensangivelsen
efter två sekunder.

Välja uppspelningsläge
Du kan ställa in anläggningen så att den spelar
upp samma spår eller filer upprepade gånger eller
i slumpmässig ordning medan en skiva/USB-enhet
är pausad.

Totalt antal steg  Sist programmerade spår-/
filnummer och total uppspelningstid*
* ”--:--” visas för MP3/WMA-skivor och USB-enheter.

Avbryta den programmerade
uppspelningen

Angivelsen ändras på följande sätt varje gång du
trycker på knappen:
Normal uppspelning (inget)
1)

)*


Slumpmässig uppspelning (

, PGM)

Spela upp spår/filer upprepade gånger
(upprepad uppspelning)

Du kan lagra radiokanaler i minnet på anläggningen.
Du kan förinställa upp till 30 radiokanaler, 20 för
FM-bandet och 10 för AM-bandet.

1

3

Tryck på CD  eller USB  för att aktivera
cd- eller USB-funktionen.
Gör så här.

För att upprepa Gör detta
Enstaka spår/fil 1 Tryck på PLAY MODE 
upprepade gånger
tills ” 1” visas.
2 Tryck på  eller   för
att välja önskat spår/önskad fil.
3 Tryck på  .
Alla spår/filer

En vald mapp
på en MP3/
WMA-skiva
eller USB-enhet

1 Tryck på PLAY MODE 
upprepade gånger
tills ” ” visas.
2 Tryck på  .
1 Tryck på PLAY MODE 
upprepade gånger tills ” ”
och ” ” visas.
2 Välj en mapp genom att
trycka på
+ eller  .
3 Tryck på  .

Programmerade 1 Programmerade spår/filer
(se ”Skapa ett eget program
spår/filer
(programmerad uppspelning)”).
2 Tryck på PLAY MODE 
tills ”PGM” och ” ” visas
i teckenfönstret.
3 Tryck på  .

Avbryta upprepad uppspelning

Tryck på   för att stoppa uppspelningen, och
tryck sedan på PLAY MODE  upprepade gånger
tills ” ” (eller ” 1”) försvinner från teckenfönstret.

Spela upp spår/filer i slumpmässig
ordning (slumpmässig uppspelning)
Du kan ställa in anläggningen på slumpmässig
uppspelning av cd-da-spår på en ljud-cd, MP3/
WMA-filer på en CD-R/CD-RW-skiva eller MP3/
WMA/AAC-filer på en USB-enhet.

1
2
3

Tryck på CD  eller USB  för att aktivera
cd- eller USB-funktionen.
Tryck på PLAY MODE  upprepade gånger
tills ” ” visas i teckenfönstret.
Tryck på   för att starta slumpmässig
uppspelning.

Avbryta slumpmässig uppspelning

Tryck på   för att stoppa uppspelningen,
och tryck sedan på PLAY MODE  upprepade
gånger tills ” ” försvinner från teckenfönstret.
Tips!
Under slumpmässig uppspelning kan du inte välja
föregående spår/fil genom att trycka på  .

Skapa ett eget program
(programmerad uppspelning)
Du kan ändra uppspelningsordningen för upp till
25 spår/filer på en skiva/USB-enhet.

1
2
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Kompatibla BLUETOOTH-enheter
Följande kompatibilitetskrav gäller för BLUETOOTHenheter. Kontrollera att enheten uppfyller kraven
innan du ansluter den till anläggningen.
 Enheterna måste följa BLUETOOTH-standarden
version 2.1 + EDR.
 Enheterna måste ha stöd för A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) och AVRCP (Audio/
Video Remote Control Profile).
 Enheterna måste ha stöd för NFC-funktion
(krävs endast när du använder funktionen
för NFC-parkoppling på anläggningen).
Aktuell information om kompatibla BLUETOOTHenheter, bland annat NFC-kompatibla
smarttelefoner, finns på webbplatserna nedan.

För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support

För kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA

Tryck på FM/AM  upprepade gånger för att
aktivera radiofunktionen och välja FM- eller
AM-bandet.
Håll FM/AM  intryckt tills ”AUTO” blinkar
i teckenfönstret.

Tryck på ENTER  för att lagra kanalen.

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

Största kommunikationsräckvidd
Maximal räckvidd för kommunikation kan variera
i följande situationer:
 Det finns ett hinder, till exempel metall,
en person eller en vägg, mellan anläggningen
och BLUETOOTH-enheten.
 En trådlös nätverksenhet används i närheten
av anläggningen.
 En mikrovågsugn används i närheten av
anläggningen.
 En enhet som avger elektromagnetisk strålning
används i närheten av anläggningen.
 Anläggningen står på en metallhylla.

Tryck på CD  eller USB  för att aktivera
cd- eller USB-funktionen.
Tryck på PLAY MODE  upprepade gånger
tills ”PGM” visas i teckenfönstret.
Tryck på  eller   för att välja ett
spår/en fil.
När du vill ange en mapp som innehåller
MP3/WMA/AAC-filer, trycker du först på
+
eller   för att välja en mapp, och sedan
på  eller   för att välja en fil.

Anläggning

Du måste förinställa kanaler med svag signal
manuellt.

1
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Tryck på FM/AM  upprepade gånger för
att välja önskat band.
Ställ in önskad kanal.
Håll ENTER  intryckt tills ”FM-xx” eller
”AM-xx” blinkar i teckenfönstret.

Metallhölje

(Exempel: FM)

Du kan ställa in anläggningen på upprepad
uppspelning av cd-da-spår på en ljud-cd, MP3/
WMA-filer på en CD-R/CD-RW-skiva eller MP3/
WMA/AAC-filer på en USB-enhet i lägena för
normal och programmerad uppspelning.
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 När en USB-enhet har anslutits, läser anläggningen
samtliga filer på USB-enheten. Om det finns många
mappar eller filer på USB-enheten, kan läsningen ta
lång tid.
 Anslut inte USB-enheten via en USB-hubb.
 Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en
fördröjning efter att en åtgärd har utförts.
 Anläggningen kanske inte har stöd för alla funktioner
på den anslutna USB-enheten.
 Uppspelningsordningen på anläggningen kan skilja
sig från uppspelningsordningen på den anslutna
USB-enheten.

Om en kanal inte kan förinställas
automatiskt

* Funktionerna är tillgängliga bara när du spelar
upp MP3/WMA-filer på en MP3/WMA-skiva eller
MP3/WMA/AAC-filer på en USB-enhet.
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* Mass Storage-läget medför att en USB-enhet blir
tillgänglig för en värdenhet och att filöverföring kan ske.
De flesta USB-enheter har stöd för Mass Storage-läget.

*2

CD-DA står för Compact Disc Digital Audio. Det är en
inspelningsstandard som används för ljud-cd-skivor.
Med slutbehandling avses att göra CD-R/CD-RWskivorna uppspelningsbara på skivspelarprodukter.
Slutbehandlingen kan aktiveras eller inaktiveras som
en valfri inställning i de flesta inspelningsprogram
i samband med att skivan skapas.

Skivor som INTE kan spelas upp på
anläggningen
 CD-R/CD-RW-skivor som inte har spelats in
i ljud-cd-format eller format som följer ISO 9660
Level 1/Level 2 eller Joliet
 CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet,
som är repade eller smutsiga eller som är
inspelade med inspelningsutrustning som
inte stöds
 CD-R/CD-RW-skivor som inte har slutbehandlats
eller som har slutbehandlats felaktigt

Anmärkningar om skivor
 Rengör cd-skivan med en
rengöringsduk om skivan är
smutsig. Torka av skivan från
mitten och utåt. Det kan inträffa
spårningsfel om det finns repor,
smuts eller fingeravtryck på skivan.
 Använd inte lösningsmedel
som bensin, thinner eller
rengöringsmedel som finns att köpa i handeln,
eller antistatisk spray avsedd för LP-skivor.
 Utsätt inte cd-skivan för direkt solljus eller
värmekällor, till exempel varmluftsventiler. Lämna
den inte i en bil som är parkerad i solen, eftersom
temperaturen inuti bilen kan bli mycket hög.
 Fäst inte papper eller tejp på cd-skivan, och repa
den inte.
 Förvara cd-skivan i fodralet när den inte används.

Anmärkning om DualDisc-skivor
 DualDisc är en tvåsidig skiva med dvd-inspelat
material på den ena sidan och digitalt ljudmaterial
på den andra. Eftersom ljudmaterialsidan inte
följer cd-standarden, kan uppspelning på
produkten inte garanteras.

Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik
för korta avstånd för trådlös datakommunikation
mellan digitala enheter, till exempel en dator
och en digitalkamera. Den trådlösa BLUETOOTHtekniken fungerar inom cirka tio meters räckvidd.
Det är vanligt att två enheter kan anslutas. Vissa
enheter kan anslutas till flera enheter samtidigt.
Det behövs ingen kabel till anslutningen, och
enheterna behöver inte vara vända mot varandra
som med infraröd teknik. Enheten kan till exempel
placeras i en väska eller ficka.
BLUETOOTH-standarden är en internationell
standard som omfattas av tusentals företag
i hela världen.

Kanalerna lagras i minnet från lägsta till högsta
frekvens.


Upprepad programmerad uppspelning (

 Kompatibilitet med USB 2.0 (Full Speed)
 Stöd för Mass Storage-läge*

*1

 Denna produkt är utformad för att spela upp
skivor som följer cd-standarden (Compact Disc).
Det förekommer att vissa skivbolag marknadsför
olika musikskivor som är kodade med tekniker
för upphovsrättsskydd. Tänk på att vissa av dessa
skivor inte följer cd-standarden, och därför kanske
inte kan spelas upp av den här produkten.

)


Programmerad uppspelning (PGM)

Följande kompatibilitetskrav gäller för USB-enheter.
Kontrollera att enheten uppfyller kraven innan du
ansluter den till anläggningen.

Musikskivor som kodats med teknik för
upphovsrättsskydd

)*
,

 Ljud-cd (spår med formatet CD-DA*1)
 CD-R/CD-RW som innehåller MP3/WMA-filer
och har slutbehandlats*2 korrekt.

Strömmen slås inte på.

Kompatibla USB-enheter

Vad är trådlös BLUETOOTH-teknik?
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Upprepad uppspelning av vald mapp (

Allmänt

Ta bort alla spår/filer i det aktuella
programmet

)


Uppspelning av vald mapp (

Skivor som KAN spelas upp på
anläggningen:

För kunder i övriga länder och områden:

Stoppa uppspelningen, och tryck sedan på  .
”NO STEP” visas i teckenfönstret, och du kan skapa
ett nytt program enligt anvisningarna i ”Skapa ett
eget program (programmerad uppspelning)”.

Optimal kapacitet
Begränsad kapacitet

4
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Tryck på PRESET + eller   tills
snabbvalsnumret för önskad kanal blinkar
i teckenfönstret.
Tryck på ENTER  för att lagra kanalen.
Om en annan kanal redan har kopplats till
det valda snabbvalsnumret, ersätta den
gamla kanalen med den nya.

Tips!
Den förinställda radiokanalen behålls i minnet också
i följande situationer:
Nätströmskabeln kopplas från.
Batterierna tas ut.

Lyssna på förinställda
radiokanaler
1
2

Tryck på FM/AM  upprepade gånger för att
aktivera radiofunktionen och välja FM- eller
AM-bandet.
Tryck på PRESET + eller   för att välja
ett lagrat snabbvalsnummer för önskad
radiokanal.

Använda insomningstimern
Du kan ställa in anläggningen så att den stängs
av automatiskt efter en förinställd tid.
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Tryck på SLEEP .

2

Standardinställningen (”90”) och ”SLEEP”indikatorn visas i teckenfönstret.
Tryck på SLEEP  upprepade gånger för

att välja önskad inställning.

Varje gång du trycker på knappen, ändras
varaktigheten (i minuter) i teckenfönstret.
Vald inställning bekräftas automatiskt efter
cirka fyra sekunder.
Tips!
Du kan ta reda på hur lång tid som kvarstår innan
anläggningen stängs av, genom att trycka på SLEEP 
en gång till efter att ha ställt in insomningstimern.

Ansluta tillbehörskomponenter
Du kan lyssna på ljud från en tillbehörskomponent,
till exempel en bärbar digital musikspelare,
på anläggningen.
Tänk på att stänga av strömmen till varje
komponent innan du ansluter dem.
Mer information finns i bruksanvisningen till
tillbehörskomponenten.
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Anslut AUDIO IN-uttaget  till linjeutgången
på tillbehörskomponenten via en
ljudanslutningskabel (medföljer inte).
Starta den anslutna komponenten.
Tryck på AUDIO IN  och starta
uppspelningen på den anslutna
komponenten.
Ljudet från den anslutna komponenten matas
ut från högtalarna.
Om du vill ansluta anläggningen till en tv eller
videobandspelare/videospelare, ska du ansluta
en förlängningskabel (medföljer inte) med
stereominikontakt i ena änden och två
phonokontakter i andra änden.

Felsökning

Kompatibla enheter

Tryck på   för att stoppa uppspelningen,
och tryck sedan på PLAY MODE  upprepade
gånger tills ”PGM” försvinner från teckenfönstret.

Lagra radiokanaler
i snabbvalsminnet

Tryck på PLAY MODE  upprepade gånger.


Upprepning av alla (

Om du försöker programmera 26 eller fler spår/filer,
blinkar ”FULL” i teckenfönstret.

När du har skapat ett program, kan du kontrollera
information om de programmerade spåren/filerna.

Tryck på DISPLAY  medan du ansluter
BLUETOOTH-enheten.


Upprepning en gång (

Obs!

Visa information om programmerade
spår/filer

Kontrollera den anslutna
BLUETOOTH‑enhetens namn



Upprepa steg 3 och 4 om du vill programmera
fler spår/filer.
Tryck på   för att starta programmerad
uppspelning.

Försiktighetsåtgärder

Skivan börjar inte spelas upp från det
första spåret.

Specifikationer

 Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.

Tänk på följande när du använder en USB-enhet

Visningen ändras enligt följande:


Övrig information

Störning från andra enheter
Eftersom BLUETOOTH-enheter och trådlösa nätverk
(IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens, kan
det uppstå mikrovågsstörningar som resulterar
i försämrad kommunikationshastighet, brus eller
undermålig anslutning om anläggningen används
i närheten av en trådlös nätverksenhet. Gör i så
fall följande:
 Använd anläggningen på minst tio meters
avstånd från den trådlösa nätverksenheten.
 Stäng av den trådlösa nätverksenheten om
anläggningen används inom tio meters avstånd.
 Använd BLUETOOTH-enheten så nära
anläggningen som möjligt.

Störning från andra enheter
Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av anläggningen och andra BLUETOOTHenheter på följande platser, eftersom de kan
orsaka olycksfall:
 På platser med lättantändlig gas, till exempel
sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 Nära automatiska dörrar eller brandlarm
Obs!
 För att BLUETOOTH-funktionen ska kunna användas,
måste BLUETOOTH-enheten använda samma profil
som anläggningen.
Beroende på BLUETOOTH-enhetens specifikationer,
kan funktionerna skilja sig åt även om enheten har
stöd för samma profil som anläggningen.
 På grund av egenskaper hos den trådlösa BLUETOOTHtekniken, kan det hända att ljuduppspelningen på
anläggningen sker med viss fördröjning från
ljuduppspelningen på BLUETOOTH-enheten.
 Systemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller
BLUETOOTH-standarden för att skydda anslutningen vid
trådlös BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet kanske
emellertid inte är tillräckligt, beroende på inställningen.
Var försiktig när du kommunicerar med trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information som fångas upp
av obehöriga under BLUETOOTH-kommunikation.
 Enheter utrustade med BLUETOOTH-funktion måste följa
BLUETOOTH-standarden fastställd av Bluetooth SIG, Inc.
och måste autentiseras. Även om den anslutna enheten
följer BLUETOOTH-standarden enligt ovan, kan det hända
att vissa enheter inte kan anslutas eller inte fungerar
korrekt, beroende på enhetens funktioner eller
specifikationer.
 Det kan förekomma brus eller hackande ljud, beroende på
BLUETOOTH-enheten som är ansluten till anläggningen,
kommunikationsmiljön och omgivande förhållanden.

Säkerhet
 Laserstrålen som används i cd-spelaren är skadlig
för ögonen. Ta därför inte isär höljet. Låt endast
kvalificerad personal utföra service.
 Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in
inuti höljet, ska du genast koppla bort strömmen
till anläggningen. Låt sedan en kvalificerad
tekniker kontrollera anläggningen innan du
använder den igen.
 Cd-skivor som inte har standardform (till exempel
stjärnor, hjärtan eller fyrkanter) kan inte spelas
upp på anläggningen. Detta kan skada
anläggningen. Använd inte sådana skivor.

Strömförsörjning
 Använd medföljande nätströmskabel vid
nätanslutning. Använd inga andra typer av kablar.
 Koppla bort anläggningen från vägguttaget
om den inte kommer att användas under en
längre tid.
 Ta ut batterierna ur anläggningen när du inte
använder dem. På så sätt undviker du skada
som orsakas av batteriläckage eller korrosion.

Placering
 Placera inte anläggningen i närheten av
värmekällor, på platser som utsätts för direkt
solljus, mycket damm eller mekaniska stötar,
eller i en bil i direkt solljus.
 Placera inte anläggningen på en sluttande eller
instabil yta.
 Placera inga föremål närmare än 10 mm bakom
anläggningen. Ventilationsöppningarna måste
vara fria för att anläggningen ska fungera korrekt
och för att förlänga komponenternas livslängd.
 Eftersom högtalarna innehåller en stark magnet,
ska du hålla kreditkort med magnetremsa och
mekaniska armbandsur på avstånd från radion,
för att undvika skada som orsakas av magneten.

Användning
 Om anläggningen tas direkt från en kall till en
varm plats eller om den placeras i ett mycket
fuktigt rum, kan det bildas kondens på linsen
inuti cd-spelaren. Om detta inträffar, fungerar
anläggningen inte korrekt. Ta i så fall ut cd-skivan
och vänta i cirka en timme tills fukten har
avdunstat.

 Kontrollera att nätströmskabeln är ordentligt
ansluten till vägguttaget.
 Kontrollera att kontakten på nätströmskabeln är
ordentligt ansluten till AC IN-uttaget.
 Kontrollera att batterierna är ordentligt isatta och
placerade åt rätt håll.
 Byt ut alla batterierna när OPR/BATT-indikatorn 
har slocknat.

Det hörs inget ljud.
 Kontrollera att lämplig funktion har valts för
önskad musik- eller ljudkälla.
 Koppla från hörlurarna när du lyssnar via
högtalarna.

Ljudet innehåller brus.
 Används en mobiltelefon eller annan
utrustning som avger radiovågor i närheten av
anläggningen? Flytta i så fall bort anläggningen
och BLUETOOTH-enheten från den enheten.
Enheter som till exempel mobiltelefoner kan
påverka BLUETOOTH-kommunikationen.

CD/MP3/WMA-spelare
Cd-spelaren fungerar inte trots att jag har
satt i en cd-skiva.
 Sätt i cd-skivan med etiketten vänd uppåt.
 Rengör cd-skivan.
 Ta ut cd-skivan och lämna cd-facket öppet i cirka
en timme tills fukten har avdunstat.
 CD-R/CD-RW-skivan är tom eller har inte
slutbehandlats.
 Det finns inga spelbara MP3/WMA-filer på skivan.
 Det är problem med kvaliteten på CD-R/
CD-RW-skivan, inspelningsutrustningen eller
programvaran.
 Byt ut alla batterierna när OPR/BATT-indikatorn 
har slocknat.

”NO CD” visas när skivan sätts i.
 Det finns ingen skiva i cd-facket. Sätt i en skiva.
 Det kan ha inträffat problem med att läsa
cd-skivan. Byt ut skivan.
 Cd-skivan kan ha placerats upp och ned.
Sätt i cd-skivan med etiketten vänd uppåt.
 En skiva som inte går att spela upp (till
exempel BD) har satts i. Byt ut skivan.

”NO TRACK” blinkar i teckenfönstret när
skivan sätts i.
 Ljudfilerna har inte tillåtet format, eller filen som
ska spelas upp har ett filtillägg som inte stöds.

”DISC ERR” visas när skivan sätts i.
 Cd-skivan kanske är smutsig. Rengör skivan.
 Cd-skivan kanske är repig. Byt ut skivan.
 En skiva som inte går att spela upp (till exempel
dvd) har satts i. Byt ut skivan.
 Det kan ha inträffat problem med att läsa
cd-skivan. Byt ut skivan.
 En tom skiva kan ha placerats i cd-facket.

Ljudet hackar.
 Sänk volymen.
 Rengör cd-skivan eller byt ut den om den
är skadad.
 Placera anläggningen på en plats som är fri
från vibrationer.
 Rengör linsen med en blåsborste (finns i handeln).
 Ljudet kan hacka eller bli brusigt när en
CD-R/CD-RW-skiva med låg kvalitet används,
eller om det har inträffat problem med
inspelningsutrustningen eller programvaran.

BLUETOOTH-enhet
Det hörs inget ljud.
 Kontrollera att anläggningen inte är placerad
för långt ifrån BLUETOOTH-enheten (eller
smarttelefonen), och att anläggningen inte
tar emot störningar från ett trådlöst nätverk,
en annan trådlös enhet som använder
2,4 GHz‑frekvensen eller en mikrovågsugn.
 Kontrollera att BLUETOOTH-anslutningen har
upprättats korrekt mellan anläggningen och
BLUETOOTH-enheten (eller smarttelefonen).
 Upprepa parkopplingen (se ”Parkoppla
anläggningen med en BLUETOOTH-enhet”).
 Håll anläggningen på avstånd från metallföremål
och metallytor.
 Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är
aktiverad på enheten (eller smarttelefonen).

Ljudet hackar eller
kommunikationsavståndet är för kort.
 Flytta bort eventuella enheter som genererar
elektromagnetisk strålning, till exempel ett
trådlöst nätverk, andra BLUETOOTH-enheter
eller en mikrovågsugn. Eller använd enheten
och anläggningen på avstånd från sådana
strålningskällor.
 Avlägsna alla hinder mellan anläggningen
och enheten, eller flytta bort enheten och
anläggningen från hindret.
 Placera anläggningen och enheten så nära
varandra som möjligt.
 Rikta om anläggningen.
 Pröva att rikta om BLUETOOTH-enheten eller
smarttelefonen.

Det går inte att upprätta anslutning.

”OVER CURRENT” visas och anläggningen
stängs av automatiskt.

Det hörs inget ljud.
 USB-enheten kanske har anslutits på fel sätt.
Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten
igen. Starta anläggningen igen.

Det hörs brus, avbrott eller förvrängningar
i ljudet.
 Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten
igen. Starta anläggningen igen.
 Själva musikinformationen innehåller brus eller
förvrängt ljud. Bruset kan ha uppkommit när
ljudfilerna skapades. Pröva att skapa ljudfilerna
på nytt och spela upp dem på anläggningen.

Det går inte att ansluta USB-enheten till
 (USB)-porten .
 Kontakten på USB-enheten eller USB-kabeln
har satts i åt fel håll. Sätt i den åt rätt håll
i  (USB)-porten .

Meddelandet ”READING” visas under
lång tid, eller det tar lång tid innan
uppspelningen startar.
 Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande fall:
 Det finns många mappar och filer på
USB‑enheten.
 Filstrukturen är komplex.
 Minnet är nästan fullt.
 Internminnet är fragmenterat.
Vi rekommenderar att du följer riktlinjerna nedan
så att du undviker dessa problem:
 Se till att det totala antalet mappar på
USB‑enheten inte överstiger 100.
 Se till att det totala antalet filer per mapp
inte överstiger 100.

Felaktig information visas i teckenfönstret
 Informationen på USB-enheten kan vara skadad.
Skicka musikinformationen till USB-enheten
på nytt.
 Anläggningen kan bara visa siffror och bokstäver.
Andra tecken visas inte korrekt.

”REC ERROR” visas.
 Ett fel inträffade under överföring. Stäng av
anläggningen och koppla från USB-enheten.
Kontrollera sedan följande:
 Kontrollera mängden ledigt lagringsutrymme på
USB-enheten. Ta bort onödiga filer och mappar
om utrymmet inte är tillräckligt för överföringen.
 Kontrollera att informationen som ska överföras
inte är skadad.
 Kontrollera att filformatet som ska överföras
är kompatibelt med anläggningen.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
meddelandet kvarstår.

Anläggningen kan inte identifiera
USB‑enheten.
 Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten
igen. Starta sedan anläggningen.
 USB-enheten fungerar inte som den ska.
Anvisningar om hur du åtgärdar problemet
finns i bruksanvisningen till USB-enheten.

Uppspelningen startar inte.
 Stäng av anläggningen och anslut
USB‑enheten igen.

System
Cd-system och digitala ljudsystem
Egenskaper for laserdioder
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Mindre än 44,6 μW
(Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm avstånd från
objektivlinsens yta på det optiska pickup-blocket med
7 mm bländare.)
Antal kanaler
2
Frekvensåtergivning
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Wow och flutter
Under mätbar gräns

BLUETOOTH-delen

Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 2.1 + EDR
Utmatning
BLUETOOTH-specifikation effektklass 2
Största kommunikationsräckvidd
Siktlinje cirka 10 m*1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Moduleringsmetod
FHSS
BLUETOOTH-profiler som stöds*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Kodec som stöds*4
SBC (Subband Codec)
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder
mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
*3 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga, beroende
på enheten.
*4 Kodec: Ljudsignalskomprimering och omvandlingsformat

Radiodelen

Frekvensomfång
Modeller för Europa, Mellanöstern, Afrika (utom
Sydafrika), Thailand och Malaysia
FM: 87,5 MHz  108 MHz (steg om 50 kHz)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (steg om 9 kHz)
Modeller för Vietnam, Indien, Sydafrika, Uruguay,
Paraguay, Peru, Chile och Bolivia
FM: 87,5 MHz  108 MHz (steg om 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (steg om 50 kHz)
AM: 530 kHz  1 610 kHz (steg om 10 kHz)
531 kHz  1 602 kHz (steg om 9 kHz)
Övriga modeller
FM: 87,5 MHz  108 MHz (steg om 100 kHz)
AM: 530 kHz  1 710 kHz (steg om 10 kHz)
Mellanfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenn
AM: Inbyggd ferritstavantenn

Insignal

Parkopplingen misslyckas.

Bithastigheter som stöds
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kBit/s  320 kBit/s, VBR
WMA:
48 kBit/s  192 kBit/s, VBR
AAC*:

 Flytta BLUETOOTH-enheten närmare
anläggningen.
 Radera anläggningens modellnamn från
BLUETOOTH-enheten och utför parkopplingen
igen (se ”Parkoppla anläggningen
med en BLUETOOTH-enhet”).
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är kompatibel
med anläggningen. Aktuell information om
kompatibla BLUETOOTH-enheter finns på
webbplatsen. Du hittar webbadressen
i ”Kompatibla BLUETOOTH-enheter”.

Parkoppling med NFC-funktionen
misslyckas.

Radio

 Om du ansluter en inkompatibel USB-enhet,
kan följande problem inträffa:
 Anläggningen kan inte identifiera USB-enheten.
 Namn på filer och mappar visas inte på
anläggningen.
 Det går inte att spela upp innehåll.
 Ljudet hoppar.
 Det brummar eller brusar.
 Ljudet blir förvrängt.

Cd-spelardelen

 Det kan ta en stund innan kommunikationen
börjar, beroende på enheten som ska anslutas.
 Upprepa parkopplingen (se ”Parkoppla
anläggningen med en BLUETOOTH-enhet”).
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är kompatibel
med anläggningen. Aktuell information om
kompatibla BLUETOOTH-enheter finns på
webbplatsen. Du hittar webbadressen
i ”Kompatibla BLUETOOTH-enheter”.

USB-enheten fungerar inte som den ska.

 Lämna inte cd-facket öppet, för att förhindra att
damm och skräp kommer in i anläggningen.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du
har frågor eller om det inträffar problem med
anläggningen.

* Anläggningen har stöd för FAT16 och FAT32, men vissa
USB-minnen har inte stöd för båda filsystemen.
För mer information, se bruksanvisningen till USB-minnet
eller kontakta tillverkaren.

USB-enhet

 Med följande skivor tar det längre tid innan
uppspelningen startar:
 Skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur
 Skivor med många mappar eller filer med
andra format än MP3/WMA

Handhavande

 Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en
mjuk duk lätt fuktad med milt rengöringsmedel.
Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel som sprit eller bensin.

 Ljudfilen kan ha felaktigt filtillägg. Anläggningen
har stöd för följande filtillägg:
 MP3: filtillägget .mp3
 WMA: filtillägget .wma
 AAC: filtilläggen .m4a, .3gp, .mp4
 Ljudfilerna har skapats i andra format än
MP3/WMA/AAC.
 USB-minnet använder ett annat filsystem än
FAT16 eller FAT32.*
 Filerna är krypterade eller lösenordsskyddade.

 Pröva att utföra parkopplingen manuellt
(se ”Parkoppla anläggningen med en BLUETOOTHenhet”). Vissa NFC-kompatibla smarttelefoner
kan inte parkopplas via NFC-funktionen på
anläggningen, beroende på enhetens funktioner
eller specifikationer.
 Starta om appen NFC Easy Connect och för
smarttelefonen långsamt över N Mark-märket .
 Kontrollera att smarttelefonen uppfyller
kompatibilitetskraven (see ”Kompatibla
smarttelefoner”).

Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.

 Spänningsnivån från  (USB)-porten 
är onormal. Koppla bort USB-enheten från
 (USB)-porten , anslut den igen och starta
anläggningen. Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare om problemet kvarstår efter
att du har satt på strömmen till anläggningen.

Rengöra höljet

MP3/WMA/AAC-filer kan inte spelas upp.

Ljudet är svagt eller mottagningen är dålig.
 Byt ut alla batterierna.
 Flytta bort anläggningen från tv-apparater
i närheten.
 För FM-mottagning, dra ut antennen helt och rikta
om den så att du får bästa möjliga mottagning.
För AM-mottagning, rikta om själva anläggningen
så att du får bästa möjliga mottagning.
 Lyssna nära ett fönster om du befinner
dig inomhus.
 Om en mobiltelefon är placerad i närheten
av anläggningen, kan det höras högt brus
i anläggningen. Flytta bort telefonen från
anläggningen.

Tv-bilden är hackig.
 Om du lyssnar på ett FM-program i närheten
av en tv med inomhusantenn, ska du flytta
bort anläggningen från tv:n.
Om problemet kvarstår trots att du har prövat
förslagen ovan, ska du koppla från nätströmskabeln
eller ta ut batterierna. Anslut nätströmskabeln
eller sätt tillbaka batterierna när all information
i teckenfönstret har slocknat. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.

AUDIO IN
Stereominiuttag
 (USB)-port
Typ A, maximal strömstyrka 500 mA,
USB 2.0 Full Speed‑kompatibel

Utmatning

 (hörlurar)-stereominiuttag
För hörlurar med 16   32  impedans

Ljudformat som stöds

8 kBit/s  320 kBit/s, VBR
* Endast USB-funktion

Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Endast USB-funktion

Allmänt

Högtalare
Fullbandshögtalare, 8 cm diameter, 6 , kontyp (2)
Uteffekt
2,0 W + 2,0 W (vid 6 , 10 % harmonisk distorsion)
Strömförsörjning
Modeller för Europa, Uruguay, Paraguay, Peru,
Chile och Bolivia
230 V AC, 50 Hz (nätström)
9 V DC (6 LR14-batterier (C-storlek))
Modeller för Mellanöstern, Afrika (utom Sydafrika)
och Malaysia
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (nätström)
9 V DC (6 LR14-batterier (C-storlek))
Modeller för Vietnam, Indien och Sydafrika
220 V  240 V AC, 50 Hz (nätström)
9 V DC (6 LR14-batterier (C-storlek))
Modell för Thailand
220 V AC, 50 Hz (nätström)
9 V DC (6 LR14-batterier (C-storlek))
Övriga modeller
120 V AC, 60 Hz (nätström)
9 V DC (6 LR14-batterier (C-storlek))
Strömförbrukning
15 W
0,9 W (i väntläge)
Batteritid*1, *2
Uppspelning från cd-skiva
Cirka 9 timmar
Uppspelning från USB-enhet
Cirka 11 timmar (100 mA belastning)
Cirka 3 timmar (500 mA belastning)
FM-mottagning
Cirka 26 timmar
BLUETOOTH
Cirka 13 timmar
*1 Uppmätt enligt Sony-standarder. Faktisk batteritid kan
variera beroende på anläggningens funktioner och
användningsförhållandena.
*2 Med alkaliska batterier från Sony.
Mått
Cirka 320 × 133 × 215 mm (B/H/D) (inklusive
utskjutande delar)
Vikt
Cirka 2,3 kg (med batterier)

Medföljande tillbehör
Nätströmskabel (1)

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.

Anmärkningar om licenser
och varumärken
 Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
 Windows Media är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
 Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt tillhörande Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik
utanför produkten är inte tillåten utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoftdotterbolag.
 Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa
märken av Sony Corporation sker under licens.
 N Mark är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA
och andra länder.
 Android™ och Google Play™ är varumärken
som tillhör Google Inc.
 Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare. I den här bruksanvisningen
anges inte symbolerna ™ och .
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