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Ohjainten sijainti

Käyttö

Käytön aloittaminen

Laite (edestä)

BLUETOOTH-toiminnon
käyttäminen

Henkilökohtainen
audiojärjestelmä

Voit kuunnella musiikkia WALKMAN- tai
BLUETOOTH-laitteesta langattoman
yhteyden avulla.
Ennen kuin käytät BLUETOOTH-toimintoa,
rekisteröi BLUETOOTH-laitteesi muodostamalla
pariliitos.

Käyttöohjeet

Laite (oikea puoli, laite asennettuna
vaaka-asentoon)

 Pistorasiaan
 FM-johtoantenni
(laajenna vaakatasoon)
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FI

GTK-N1BT

 Virta

Liitä virtajohto  pistorasiaan.
Näytöllä  näkyy esittely. Kun painat   -painiketta, järjestelmään kytkeytyy virta ja esittely loppuu
automaattisesti.
Jos mukana tullut pistokkeessa oleva adapteri ei sovi pistorasiaan, irrota se pistokkeesta (vain mallit,
joissa on adapteri).

Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.

 Antenni

Vain
Eurooppa

Käytöstä poistettujen akkujen
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)

VAROITUS
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä
voi seurata tulipalo. Älä myöskään altista laitetta
avotulen lähteille (kuten palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä
sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
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 itse
laitteen virta olisi katkaistu.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.
Tämän laitteen on testeissä todettu täyttävän
EMC-direktiivin määräykset, kun käytössä on
enintään kolmen metrin pituinen liitäntäkaapeli.

Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
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 huoltoja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa
direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja
muita asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa
asuvia asiakkaita koskeva ilmoitus
Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten,
että käyttäjän kehon ja säteilylähteen välinen
etäisyys on vähintään 20 cm (ei koske raajoja:
käsiä, ranteita, jalkateriä tai nilkkoja).

Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva
merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

Tämä akussa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettua
akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen
merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun
vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Voit varmistaa akun asianmukaisen
käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän loputtua
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja
kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun
kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Lisenssi- ja tavaramerkkitiedote
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja
iPod touch ovat Apple Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
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.
BLUETOOTH® ja Bluetooth-logot ovat
BLUETOOTH SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää
lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
N Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
© 2012 CSR plc ja sen konserniyritykset.
aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai
jonkin sen konserniyrityksen tavaramerkkejä,
jotka on voitu rekisteröidä jollakin
oikeustoimialueella.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
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.
Tässä oppaassa mainitut järjestelmien tai
tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.

Kun kytket FM-johtoantennin  liittimen, aseta liitin oikein päin.
Valitse sijainti ja suunta, jossa vastaanotto on hyvä asentaessasi antennia paikalleen.
Voit välttää kohinahäiriötä pitämällä antennin etäällä virtajohdosta.
Huomautus
Kuulokelähtöä ei ole käytettävissä, koska tässä järjestelmässä
ei ole kuulokeliitäntää.

Kauko-ohjain

 AUDIO IN (ulkoinen tulo) -liitäntä
Kytke valinnainen ulkoinen laite äänikaapelilla (lisävaruste).

 USB-liitäntä
Kytke iPod-, iPhone- tai USB-laite USB-kaapelilla (lisävaruste).

Järjestelmä tukee BLUETOOTH-laitteen
rekisteröintiä ja yhdistämistä sekä NFCtoimintoa, jolla tietoja voidaan siirtää kätevästi
koskemalla laitteella tiettyä kontaktipistettä.
Lisätietoja NFC-toiminnosta on luvussa Yhteyden
muodostaminen yhden kosketuksen toiminnon
avulla (NFC).

Mikä on pariliitos?
Yhdistettävät BLUETOOTH-laitteet on
rekisteröitävä keskenään etukäteen. Pariliitos on
toiminto, jossa kaksi laitetta rekisteröidään. Kun
pariliitos on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.
Seuraavissa tapauksissa pariliitos on kuitenkin
tehtävä uudelleen:
 Pariliitoksen tiedot ovat hävinneet, kun
BLUETOOTH-laitetta on korjattu.
 Yrität muodostaa järjestelmästä pariliitosta
kymmeneen tai useampaan BLUETOOTHlaitteeseen. Järjestelmä voi muodostaa
pariliitoksen enintään yhdeksän BLUETOOTHlaitteen kanssa. Jos pariliitos on jo muodostettu
yhdeksään BLUETOOTH-laitteeseen ja
muodostat vielä uuden pariliitoksen,
ensimmäisenä liitetyn laitteen tiedot
korvataan uuden laitteen tiedoilla.
 Tämän järjestelmän pariliitoksen
rekisteröintitiedot poistetaan yhdistetystä
laitteesta.
 Jos alustat järjestelmän tai poistat järjestelmästä
pariliitoshistorian, kaikki pariliitostiedot häviävät.

BLUETOOTH-merkkivalo

Järjestelmän asentaminen

BLUETOOTH-painikkeen  keskellä olevasta
BLUETOOTH-merkkivalosta näkyy BLUETOOTH-tila.

Järjestelmä voidaan asentaa joko pystyyn tai vaakasuoraan. Valitse mieleisesi asennustyyli.

Järjestelmän tila

Ilmaisimen tila

Järjestelmä on
BLUETOOTHvalmiustilassa
(kun virta on päällä).
BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan.
Järjestelmä yrittää
muodostaa yhteyttä
BLUETOOTHlaitteeseen.
Järjestelmä on
muodostanut
yhteyden BLUETOOTHlaitteeseen.

Vilkkuu hitaasti sinisenä.

Vaakasuora asennus

Pystyasennus

Vilkkuu nopeasti
sinisenä.
Vilkkuu sinisenä.

Palaa sinisenä.

Kauko-ohjaimen käyttäminen
Aseta kaksi R6-paristoa (AA-koko, vakiovaruste) paikalleen navat siihen suuntaan kuin alla esitetään.

1 Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH

FUNCTION  -painiketta tai paina laitteen
BLUETOOTH  -painiketta, kunnes ”BT AUDIO”
tulee näytölle .

2 Näytä asetusvalikko painamalla OPTIONS 
-painiketta.

3 Paina /  -painiketta toistuvasti ja valitse
”BT AAC” ja paina sitten

 -painiketta.

4 Paina /  -painiketta toistuvasti ja valitse
”ON” tai ”OFF”. Paina sitten  -painiketta.
ON: aktivoi vastaanotto AACpakkausmuodossa
OFF: vastaanotto SBC- tai aptXpakkausmuodossa

Huomautuksia

Normaalikäytössä paristot kestävät noin 6 kuukautta.
Älä käytä vanhaa paristoa yhdessä uuden pariston kanssa tai sekoita eri paristotyyppejä.
Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan, poista paristot, jotta kauko-ohjain ei vioitu mahdollisen paristovuodon
tai syöpymisen seurauksena.

Kellon asettaminen

Jos aloitat asennuksen BLUETOOTH-yhteyden aikana,
yhteys katkeaa.
Jos käytät jotain Apple-tuotetta, päivitä sen ohjelmistoversio
uusimpaan versioon. Lisätietoja päivityksestä on Appletuotteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
Jos ääni katkeilee vastaanoton aikana AACpakkausmuodossa, aseta BT AAC -valikon asetukseksi ”OFF”.

Pariliitoksen muodostaminen
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
välille

1 Kytke virta järjestelmään painamalla   -painiketta.
2 Valitse kelloasetuksen tila painamalla TIMER MENU  -painiketta.
Jos näytöllä vilkkuu ”PLAY SET”, paina /  toistuvasti ja valitse ”CLOCK”.
(enter)  -painiketta.
Paina sitten
Aseta tunnit painamalla /  -painiketta toistuvasti ja paina sitten

3
4 Samalla tavalla voit asettaa minuutit.

3 Paina laitteen BLUETOOTH  -painiketta
yli kaksi sekuntia.
BLUETOOTH-ilmaisin  vilkkuu nopeasti
sinisenä, ja ”PAIRING” vilkkuu näytöllä .
Järjestelmä on pariliitostilassa.

Älypuhelimen (Android) valmisteleminen
Älypuhelimeen on asennettava NFC-yhteensopiva
sovellus. Jos sitä ei ole asennettu, voit ladata
NFC Easy Connect -sovelluksen Google Playsta.
 NFC-yhteensopiva sovellus ei ehkä ole
ladattavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
 Osaan älypuhelimista tämä toiminto voi
olla saatavilla ilman NFC Easy Connect
-sovelluksen lataamista. Tällaisessa tapauksessa
älypuhelimen käyttö ja ominaisuudet voivat
poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatusta.

1 Asenna sovellus.
Jos käytät 2D-koodia
Käytä 2D-koodin lukusovellusta.

4 Suorita BLUETOOTH-laitteen pariliitos ja hae
tämä järjestelmä BLUETOOTH-laitteesta.
Kun haku päättyy, löydettyjen laitteiden luettelo
voi tulla näkyviin BLUETOOTH-laitteen näyttöön.
 Tämä järjestelmä näkyy tunnisteella
”SONY:GTK-N1BT”. Jos sitä ei näy, suorita
toimenpide uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
 Kun muodostat yhteyttä tähän järjestelmään,
valitse BLUETOOTH-laitteen ääniprofiili
(A2DP, AVRCP).
 Jos BLUETOOTH-laite ei tue AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) -profiilia,
et voi toistaa sen sisältöä etkä suorittaa
sille muita toimia järjestelmän avulla.
 Lisätietoja liitetyn BLUETOOTH-laitteen
toiminnasta on sen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.

5 Valitse ”SONY:GTK-N1BT” BLUETOOTH-laitteen
näytöllä.
Jos BLUETOOTH-laite edellyttää salasanaa,
kirjoita 0000.

6 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTHlaitteen avulla.
Kun pariliitos on tehty ja yhteys BLUETOOTHlaitteeseen on muodostunut, näyttöön 
vaihtuu ”PAIRING”-tekstin tilalle ”BT AUDIO”
ja BLUETOOTH-ilmaisin  vilkkuu hitaasti
sinisenä.
 Jotkin BLUETOOTH-laitteet saattavat
muodostaa yhteyden automaattisesti,
kun pariliitos on tehty.

Jos sovellusta ei löydy edellä mainitusta
sivustosta, tee GooglePlayssa haku
”NFC Easy Connect” ja asenna sovellus.

2 Aseta älypuhelin käyttämään NFC-toimintoa.
Lisätietoja on älypuhelimen mukana
toimitetussa käyttöoppaassa.

Tietoja NFC Easy Connect -sovelluksesta

 -painiketta.

Huomautus
Kellon asetukset nollautuvat, jos virtajohto irrotetaan tai virransyötössä on katkos.

Kellon näyttäminen, kun virta on kytkettynä pois
Paina DISPLAY  -painiketta. Kello näkyy noin 8 sekunnin ajan.
BLUETOOTH-laite,
kuten WALKMAN

1 Sijoita yhdistettävä BLUETOOTH-laite
korkeintaan 1 metrin etäisyydelle
järjestelmästä.

Pariliitoksen rekisteröintitietojen
poistaminen
1 Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH

1 Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus
älypuhelimessa.
Varmista, että sovellusnäyttö avautuu.

2 Kosketa älypuhelimella laitetta.
Kosketa älypuhelimella laitteen N-merkkiä 
ja pidä puhelin paikallaan, kunnes älypuhelin
värähtää.

Jos poistat pariliitostiedot, et voi muodostaa BLUETOOTHyhteyttä, ennen kuin pariliitos muodostetaan. Jotta
BLUETOOTH-laitteen voi yhdistää tämän toiminnon
jälkeen, salasana on annettava uudelleen.
Jos poistat pariliitostiedot, BLUETOOTH-valmiustila
poistuu käytöstä.

Yhteyden muodostaminen yhden
kosketuksen toiminnon avulla (NFC)
NFC-toiminnolla tietoja voidaan siirtää kätevästi
koskemalla laitteella tiettyä kontaktipistettä.
Yhteensopivia älypuhelimia ovat puhelimet,
joissa on NFC-toiminto (yhteensopiva
käyttöjärjestelmä: Android, versio 2.3.3
tai uudempi, paitsi Android 3.x).
Tarkista alla olevalta nettisivuilta tiedot
yhteensopivista laitteista.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muiden maiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support

Lopettaa toiston Paina   -painiketta.
Valita kansion
Paina
+/  -painiketta
+/  laitteessa).
(
Valita tiedoston Paina /  -painiketta.
Pidä painiketta / 
(tai laitteen / 
-painiketta) painettuna toiston
aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.

* Joissakin BLUETOOTH-laitteissa laitteen   -painiketta
on painettava kahdesti.

Huomautus
Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa BLUETOOTHlaitteissa. Todelliset toiminnot voivat myös vaihdella liitetyn
BLUETOOTH-laitteen mukaan.

Liitetyn BLUETOOTH-laitteen osoitteen
tarkistaminen

Paina laitteen BLUETOOTH  -painiketta.
”UNLINKED” näkyy näytöllä .
Joissakin BLUETOOTH-laitteissa yhteys
saattaa peruuntua automaattisesti,
kun toisto pysäytetään.

BLUETOOTH-valmiustilan
asettaminen
Kun Bluetooth-valmiustila on käytössä, järjestelmä
siirtyy BLUETOOTH-yhteyden odotustilaan,
vaikka järjestelmä sammutetaan. Jos järjestelmä
saa yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta
toistokomennon, se kytkeytyy päälle ja aloittaa
musiikin toiston. BLUETOOTH-valmiustila on
poissa käytöstä oletusasetuksena.
FUNCTION  -painiketta tai paina laitteen
BLUETOOTH  -painiketta, kunnes ”BT AUDIO”
tulee näytölle .

2 Näytä asetusvalikko painamalla OPTIONS 
-painiketta.
Viimeistele yhteys valmiiksi älypuhelimella
toimimalla näytön ohjeiden mukaan.
Lisätietoja kosketukseen käytettävästä
älypuhelimen kohdasta on älypuhelimen
käyttöoppaassa.

Huomautuksia

 -painiketta.
Näytöllä lukee ”COMPLETE”, ja kaikki
pariliitostiedot häviävät.

Paina kauko-ohjaimen
  -painiketta tai laitteen
  -painiketta.*

1 Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH

Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-yhteyden avulla

”DEL LINK” vilkkuu.

Toimi seuraavasti:

Keskeyttää
toiston

BLUETOOTH-laitteen yhteyden
katkaiseminen

3 Paina

2 Paina CLEAR  -painiketta.

Jos haluat

Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen
yhden painalluksen toiminnolla
Kosketa älypuhelimella järjestelmää. Järjestelmä
menee päälle automaattisesti ja käynnistää
pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden.

Voit käyttää BLUETOOTH-laitetta yhdistämällä
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen AVRCP:n
avulla.
Tarkista seuraavat asiat ennen musiikin
toistamista:
 BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto
on otettu käyttöön.
 Pariliitos on valmis.

1 Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH

FUNCTION  -painiketta tai paina
laitteen BLUETOOTH  -painiketta,
kunnes ”BT AUDIO” tulee näytölle .

2 Muodosta BLUETOOTH-yhteys
BLUETOOTH-laitteeseen.
Kun yhteys on muodostettu, ”LINKED”
näkyy näytöllä  ja sitten näkyviin
tulee BLUETOOTH-laitteen nimi.
Jos BLUETOOTH-laite on jo aiemmin yhdistetty
tähän järjestelmään, yhteys saattaa muodostua
automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.

3 Käynnistä toisto painamalla kauko-ohjaimen
  -painiketta tai laitteen  
-painiketta.
Joissakin BLUETOOTH-laitteissa  - tai
  -painiketta on painettava kahdesti.
Joissakin BLUETOOTH-laitteissa AV-ohjelmisto
on käynnistettävä etukäteen.

Sovelluksen asentaminen
Jos käytät 2D-koodia
Käytä 2D-koodin lukusovellusta.

Muut toiminnot

Paina DISPLAY  -painiketta, kun yhdistettyyn
BLUETOOTH-laitteeseen asetettu BLUETOOTHlaitteen nimi näkyy näytöllä . BLUETOOTHlaitteen osoite näkyy kahdessa osassa
järjestelmän näytöllä 8 sekunnin ajan.

 Voit katkaista muodostuneen yhteyden
koskettamalla älypuhelimella laitteen
N-merkkiä .
 Jos kosketat NFC-yhteensopivalla älypuhelimella
laitetta samalla, kun toinen BLUETOOTH-laite on
yhdistettynä tähän järjestelmään, BLUETOOTHlaitteen yhteys katkaistaan ja järjestelmä
muodostaa yhteyden älypuhelimeen.
 Jos kosketat tähän järjestelmään yhdistetyllä
älypuhelimella toista NFC-yhteensopivaa laitetta,
kuten BLUETOOTH-kuulokkeita tai -kaiutinta,
älypuhelin katkaisee yhteyden järjestelmään
ja muodostaa yhteyden kosketettuun
BLUETOOTH-laitteeseen.

FUNCTION  -painiketta tai paina laitteen
BLUETOOTH  -painiketta, kunnes ”BT AUDIO”
tulee näytölle .
Kun järjestelmään on liitetty BLUETOOTHlaite, liitetyn BLUETOOTH-laitteen nimi näkyy
järjestelmän näytöllä . Voit peruuttaa
liitoksen tähän BLUETOOTH-laitteeseen
painamalla BLUETOOTH  -painiketta niin,
että näyttöön tulee ”BT AUDIO”.

kauko-ohjaimen VOLUME +/  -painiketta
tai kääntämällä laitteen äänenvoimakkuuden
säädintä .

Tämä on Android-laitteille tarkoitettu
maksuton sovellus. Hae Internetistä lisätietoja
NFC Easy Connect -sovelluksesta ja lataa se.
 NFC-yhteensopiva sovellus ei ehkä ole
ladattavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Salasanaa saatetaan kutsua laitteessa esimerkiksi nimellä
salausavain, PIN-koodi, PIN-numero tai salalause.
Järjestelmän pariliitoksen valmiustila peruutetaan noin
5 minuutin jälkeen. Jos pariliitoksen muodostaminen ei
onnistunut, suorita toiminto alkaen vaiheesta 1.
Jos haluat muodostaa pariliitoksen useaan BLUETOOTHlaitteeseen, tee edellä kuvatun toimenpiteen vaiheet
1–6 jokaiselle BLUETOOTH-laitteelle.
Voit suorittaa pariliitostoiminnon tai yrittää muodostaa
BLUETOOTH-yhteyden toiseen BLUETOOTH-laitteeseen,
kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan jonkin muun
BLUETOOTH-laitteen kanssa. Parhaillaan muodostettuna
oleva BLUETOOTH-yhteys peruutetaan, kun BLUETOOTHyhteys toiseen laitteeseen muodostuu.

4 Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla

Etsiä tietyn
kohdan
tiedostosta

Vihje

Voit ottaa vastaan dataa AAC-pakkausmuodossa
BLUETOOTH-laitteesta. Jos haluat käyttää
vastaanottotoimintoa, tee määritys
asetusvalikosta.

Huomautuksia kauko-ohjaimen käytöstä

FUNCTION  -painiketta tai paina laitteen
BLUETOOTH  -painiketta, kunnes ”BT AUDIO”
tulee näytölle .
 BLUETOOTH -ilmaisin  vilkkuu hitaasti
sinisenä.
 Jos järjestelmä on jo aiemmin
yhdistetty automaattisesti BLUETOOTHlaitteeseen, peruuta liitos painamalla
laitteen BLUETOOTH  -painiketta niin,
että ”BT AUDIO” tulee näytölle .

Huomautuksia

AAC-pakkausmuodon käyttöönotto
Tämä käyttöohje enimmäkseen selittää, miten
toimintoja käytetään kauko-ohjaimella, mutta
samat toiminnot voidaan suorittaa myös
niillä laitteen painikkeilla, joilla on samat tai
samantyyliset nimet.

2 Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH

3 Paina /  -painiketta toistuvasti ja valitse
”BT STBY”. Paina sitten

 -painiketta.

4 Paina /  -painiketta toistuvasti ja valitse
”ON” tai ”OFF”. Paina sitten

 -painiketta.

5 Katkaise virta järjestelmästä painamalla

Jos sovellusta ei löydy edellä mainitusta
sivustosta, tee GooglePlayssa haku ”App Remote”
ja asenna sovellus.
Huomautuksia
BLUETOOTH-yhteyttä käyttävä App Remote -sovellus
on käytettävissä vain Android-puhelimissa, joiden
Android-versio on 2.2, 2.3, 4.0 tai 4.1.
SMS-viestien automaattinen lukutoiminto on käytettävissä
vain Android-puhelimissa, joissa on TTS-ohjelmisto.

Kaksisuuntainen musiikin ohjaus
Android-puhelimella
Pienennä laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin
yhdistät mobiililaitteen.

1 Yhdistä tämä laite ja mobiililaite BLUETOOTHtoiminnolla.

2 Käynnistä App Remote -sovellus.
Jos sovelluksessa ei ole laitteen toimintoa,
paina laitteen BLUETOOTH  -painiketta yli
kaksi sekuntia.
Osaa laitteen toistotoiminnoista voi ohjata
mobiililaitteella. Lisätietoja mobiililaitteen
toiminnoista on sovelluksen ohjeessa.

Tiedoston toistaminen
USB-laitteesta
Tässä järjestelmässä voi toistaa seuraavia
ääniformaatteja: MP3/WMA*/AAC*/WAV.
* DRM-tekijänoikeussuojattua (Digital Rights Management –
digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) äänisisältöä tai
musiikkipalvelusta ladattuja tiedostoja ei voi toistaa
tässä järjestelmässä. Jos yrität toistaa tällaisen tiedoston,
järjestelmä toistaa seuraavan suojaamattoman
äänitiedoston.

Tietoa yhteensopivista USB-laitteista on
seuraavissa verkkosivustoissa.
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muiden maiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support

1 Paina kauko-ohjaimen USB FUNCTION 

-painiketta tai paina laitteen FUNCTION 
-painiketta, kunnes ”USB” tulee näytölle .

2 Kytke USB-laite tämän laitteen

USB-liitäntään .
Jos järjestelmä ei tunnista USB-laitetta,
irrota USB-laite ja kytke se uudelleen.

3 Käynnistä toisto painamalla kauko-ohjaimen
  -painiketta tai laitteen  
-painiketta.

/  -painiketta.

Muut toiminnot

Jos ”BT STBY” -asetuksena on ”ON”, järjestelmä
menee päälle ja voit kuunnella musiikkia
aktivoimalla BLUETOOTH-toiminnon
yhdistetystä komponentista.

Jos haluat
Keskeyttää
toiston

Langatonta BLUETOOTHtekniikkaa käyttävä
kauko-ohjainsovellus
(Android-puhelin)
Android-puhelimeen on ladattava App Remote
-sovellus Google Playsta.
Jos tämä sovellus on ladattu laitteeseen
yhdistettyyn Android-puhelimeen, seuraavat
ominaisuudet ovat käytettävissä:
— Laitetta käyttämällä voi käynnistää ja ohjata
Android-puhelimessa olevia yhteensopivia
sovelluksia.
— Android-puhelinta voi käyttää yksinkertaisilla
sormen liikkeillä, jotka ohjaavat laitteen
lähdettä.
— Näyttää yksityiskohtaiset lähdetiedot
(kappaleen nimi, artistin nimi, albumin
kansikuva jne.) Android-puhelimessa.
— Lukee saapuvat tekstiviestit automaattisesti.
Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat
sovelluksen mukaan. Lisätietoja saatavilla olevista
sovelluksista on seuraavassa tukisivustossa:
Euroopassa asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/
Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Muiden maiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support

Painike
Paina kauko-ohjaimen
  -painiketta tai laitteen
  -painiketta. Toisto
jatkuu painamalla painiketta
uudelleen.
Lopettaa toiston  (pysäytä) . Jatka toistoa
painamalla kauko-ohjaimen
  -painiketta tai laitteen
  -painiketta.*1 Peruuta
toiston jatkuminen painamalla
  -painiketta uudelleen*2.
Valita kansion
Paina
+/  (
+/ 
laitteessa) toistuvasti.
Valita tiedoston  (siirry taaksepäin) /
 (siirry eteenpäin) .
Etsiä tietyn
Pidä painiketta  (siirry
kohdan
taaksepäin) /  (siirry
tiedostosta
eteenpäin)  ( /  
laitteessa) painettuna toiston
aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan REPEAT  toistuvasti, kunnes
toiston
” ” (toista kaikki raidat) tai
” (toista yksi raita) näkyy
”
näytöllä.

*1 Jos toistat VBR MP3/WMA -tiedostoa, järjestelmä voi jatkaa
toistoa toisesta kohdasta.
*2 Toiston jatkaminen palaa päätason kansioon.

Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE  -painiketta toistuvasti. Voit
valita normaalitoistotilan (USB-laitteen tiedostot
toistetaan järjestyksessä), kansiotoistotilan (”FLDR”
kaikille tiedostoille USB-laitteen tietyssä kansiossa)
tai satunnaistoistotilan (”SHUF”).

Toistotilaan liittyviä huomautuksia
Jos valitset satunnaistoistotilan ”SHUF”, järjestelmä toistaa
kaikki kytketyn USB-laitteen äänitiedostot satunnaisessa
järjestyksessä. Satunnaistoistotila voi toistaa saman
tiedoston toistuvasti.
Jos toistotilaksi asetetaan kansiotoistotila, ”
” ei ole
käytettävissä.
Jos toistotilaksi asetetaan satunnaistoistotila, jatkuva toisto
ei ole käytettävissä.
Jos toistotilaksi asetetaan toistuva toisto, satunnaistoistotila
ei ole käytettävissä. Jos toistuvaksi toistoksi asetetaan ”
”,
kansiotoistotila ei ole käytettävissä.
Kun sammutat järjestelmän, valittu satunnaistoistotila
(”SHUF”) poistuu käytöstä ja toistotila muuttuu
normaalitoistotilaksi.

Järjestelmän käyttäminen akun
lataamiseen
Järjestelmän ollessa päällä sitä voi käyttää
akun lataamiseen iPod-/iPhone-laitteissa.
Paina kauko-ohjaimen USB FUNCTION 
-painiketta tai paina laitteen FUNCTION 
-painiketta, kunnes ”USB” tulee näytölle .
Yhdistä iPod tai iPhone USB-liitäntään ,
kun iPodin tai iPhonen soitin on pysäytettynä,
niin lataus alkaa. Lataustila näkyy iPodin tai
iPhonen näytöllä.
Lisätietoja on iPodin tai iPhonen käyttöoppaassa.

Huomautus toistuvasta toistosta

iPodin tai iPhonen lataamisen lopetus

Jos valitset ” ”, kun järjestelmä on normaalitoistotilassa,
järjestelmä toistaa kaikkia USB-laitteen äänitiedostoja
toistuvasti, kunnes toisto pysäytetään. Jos valitset ” ”,
kun järjestelmä on kansiotoistotilassa, järjestelmä toistaa
kaikkia valitun kansion äänitiedostoja toistuvasti, kunnes
toisto pysäytetään.

Irrota iPod tai iPhone.

Huomautuksia
Kun tarvitaan USB-kaapeliyhteys, kytke liitettävän
USB-laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli. Lisätietoja
käyttömenetelmästä on liitettävän USB-laitteen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
Liitetyn USB-laitteen mallin mukaan READING-viesti
voi näkyä näytössä noin 10 sekunnin ajan.
Älä kytke järjestelmää ja USB-laitetta
USB-keskittimen kautta.
Kun USB-laite on liitetty, järjestelmä lukee kaikki
USB-laitteessa olevat tiedostot. Jos USB-laitteessa
on useita kansioita tai tiedostoja, USB-laitteen
tietojen lukemisessa voi kestää pitkään.
Joidenkin järjestelmään kytkettyjen USB-laitteiden
toimintojen yhteydessä voi esiintyä viiveitä.
Yhteensopivuus kaikkien pakkaus- ja kirjoitusohjelmien
kanssa ei ole taattua. Mikäli USB-laitteen äänitiedostot
on alun perin pakattu yhteensopimattomalla ohjelmalla,
kyseiset tiedostot voivat kuulua meluna tai pätkivänä
äänenä tai ne eivät toistu ollenkaan.
Tämä järjestelmä ei voi toistaa USB-laitteen äänitiedostoja
seuraavissa tapauksissa:
Kansiossa olevien äänitiedostojen kokonaismäärä
ylittää 256.
USB-laitteessa olevien äänitiedostojen kokonaismäärä
ylittää 65 536.
USB-laitteessa olevien kansioiden kokonaismäärä
ylittää 256 (sisältäen ROOT-kansion ja tyhjät kansiot).
Nämä määrät voivat vaihdella tiedosto- ja kansiorakenteen
mukaan. Älä tallenna muuntyyppisiä tiedostoja tai
tarpeettomia kansioita USB-laitteeseen, jossa on
äänitiedostoja.
Järjestelmä pystyy toistamaan vain kahdeksanteen
kansiotasoon asti.
Tämä järjestelmä ei välttämättä tue kaikkia liitetyn
USB-laitteen toimintoja.
Toiston jatkaminen peruutetaan, kun virtajohto
kytketään irti.
Kansiot, joissa ei ole äänitiedostoja, ohitetaan.
Tässä järjestelmässä voi toistaa seuraavia äänimuotoja:
MP3: tiedostotunniste ”.mp3”
WMA: tiedostotunniste ”.wma”
AAC: tiedostotunniste ”.m4a”
WAV: tiedostotunniste ”.wav”
Huomaa, että vaikka tiedostonimessä on oikea
tiedostotunniste, mutta tiedosto ei ole kyseistä
tiedostomuotoa, järjestelmästä kuuluu kohinaa
tai siihen saattaa tulla toimintahäiriö.
Irrota USB-laite, kun olet pysäyttänyt toiston.

Järjestelmän käyttäminen akun
lataamiseen
Järjestelmän ollessa päällä sitä voi käyttää akun
lataamiseen sellaisissa USB-laitteissa, joissa on
uudelleenlataustoiminto.
Paina kauko-ohjaimen USB FUNCTION 
-painiketta tai paina laitteen FUNCTION 
-painiketta, kunnes ”USB” tulee näytölle .
Lataaminen käynnistyy, kun USB-laite kytketään
USB-liitäntään . Lataustila näkyy USBlaitteen näytöllä. Lisätietoja on USB-laitteen
käyttöoppaassa.

Toistaminen iPodista tai
iPhonesta
1 Paina kauko-ohjaimen USB FUNCTION 

-painiketta tai paina laitteen FUNCTION 
-painiketta, kunnes ”USB” tulee näytölle .

Huomautus iPodin tai iPhonen lataamisesta

Valinnaisten äänilaitteiden
käyttö
Yhdistä valinnainen äänilaite tämän laitteen
AUDIO IN -liitäntään  analogisella
äänikaapelilla (lisävaruste).

2 Säädä äänenvoimakkuus minimiin.
Paina kauko-ohjaimen VOLUME  
-painiketta toistuvasti tai käännä laitteen
äänenvoimakkuuden säädintä  vastapäivään,
kunnes ”VOL MIN” näkyy näytöllä .

3 Paina kauko-ohjaimen AUDIO IN FUNCTION 
-painiketta tai paina laitteen FUNCTION 
-painiketta toistuvasti, kunnes ”AUDIO IN”
näkyy näytöllä .

Ota iPodin tai iPhonen Shake to Shuffle -toiminto pois
päältä, jotta raita ei vaihdu vahingossa, kun kuuntelet
musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella.
Jos iPodin tai iPhonen akku on tyhjä, järjestelmä ei
välttämättä tunnista laitetta. Lataa laite esimerkiksi
tietokoneella ja kytke se sitten takaisin järjestelmään.
Järjestelmän suorituskyky voi vaihdella iPodin tai iPhonen
teknisten ominaisuuksien mukaan.
Siirry taaksepäin (tai eteenpäin) pitämällä painiketta
/  painettuna videotoiston aikana, jos
/  ei toimi.
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen
VOLUME +/  -painiketta tai kääntämällä laitteen
äänenvoimakkuuden säädintä . Äänenvoimakkuus
ei muutu, jos säädät sitä iPodista tai iPhonesta.
Lisätietoja iPodin tai iPhonen käytöstä on sen
käyttöoppaassa.
Sony ei vastaa iPod-/iPhone-laitteeseen tallennettujen
tietojen mahdollisesta häviämisestä tai vahingoittumisesta,
kun iPod-/iPhone-laite on kytketty tähän järjestelmään.

Radion kuunteleminen
1 Paina kauko-ohjaimen TUNER FUNCTION 
-painiketta tai paina laitteen FUNCTION 
-painiketta toistuvasti, kunnes ”FM” tulee
näytölle .

2 Suorita viritys.
Automaattinen selaus
Paina TUNING MODE  -painiketta toistuvasti,
kunnes ”AUTO” näkyy näytöllä. Paina sitten
TUNING +/  -painiketta. Selaus pysähtyy
automaattisesti, ja näytöllä  näkyy ”ST” (vain
stereo-ohjelmista), kun asema on löytynyt.

Jos selaus ei pysähdy, pysäytä se painamalla
  -painiketta ja suorita manuaalinen
viritys (alla).
Kun virität FM-aseman, joka tukee RDSpalveluita, saat myös tietoja lähetyksestä,
kuten palvelun tai aseman nimen.

Manuaalinen viritys
Paina TUNING MODE  -painiketta toistuvasti,
kunnes ”MANUAL” tulee näkyviin. Viritä sitten
haluamasi asema painamalla TUNING +/ 
-painiketta toistuvasti.

4 Aloita toisto.

Huomautus
Järjestelmä saattaa mennä valmiustilaan automaattisesti,
jos liitetyn laitteen äänenvoimakkuus on liian alhainen.
Säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuus tämä huomioiden.
Lisätietoja on kohdassa Automaattisen valmiustilan
asettaminen.

Laitteen painikkeiden
poistaminen käytöstä
(lapsilukko)
Voit vähentää laitteen väärinkäytön vaaraa
erityisesti lasten kohdalla poistamalla laitteen
painikkeet käytöstä (  -painiketta lukuun
ottamatta).
Paina laitteen   -painiketta yli 5 sekuntia.
Tekstit ”CHILD” ja ”LOCK ON” näkyvät näytöllä .
Voit ohjata järjestelmää vain kauko-ohjaimen
painikkeilla.
Poista lapsilukko pitämällä laitteen  
-painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan, kunnes
”CHILD” ja ”LOCK OFF” näkyvät näytöllä .
Huomautus
Lapsilukkotoiminto peruutetaan, kun virtajohto kytketään irti.

Äänen säätäminen
Jos haluat
Säätää
äänenvoimakkuutta
Asettaa
äänitehosteen

Painike
VOLUME +/  (tai käännä
laitteen äänenvoimakkuuden
säädintä ).
EQ  toistuvasti.

Voit vähentää staattista kohinaa heikosti kuuluvalla
stereo-FM-asemalla, kun poistat stereovastaanoton
käytöstä painamalla FM MODE  -painiketta toistuvasti,
kunnes ”MONO” näkyy näytöllä. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa paremmin.

Radioasemien esivirittäminen
1 Viritä halutulle asemalle.
2 Valitse virittimen muistitila painamalla
TUNER MEMORY  -painiketta.

Tässä järjestelmässä on DSEE-toiminto, joka tuottaa kirkkaan
diskanttiäänen, vaikka se äänen pakkaamisesta johtuen
onkin heikentynyt. DSEE-toiminto aktivoituu tavallisesti
automaattisesti äänilähteen mukaan, mutta se ei välttämättä
aktivoidu kaikkien käytettävissä olevien toimintojen
yhteydessä.

Kaiuttimen valaistuksen voi valita monesta
valaistuskuviosta. Kaiuttimen valaistus luo
musiikkilähteeseen sopivia valoefektejä.
Paina LED SPEAKER  -painiketta toistuvasti.
Valokuvio muuttuu aina, kun painiketta painetaan.

Kaiutinvalon sammuttaminen
Paina LED SPEAKER  -painiketta toistuvasti,
kunnes ”LED OFF” tulee näkyviin.

3 Käynnistä toisto painamalla kauko-ohjaimen
  -painiketta tai laitteen  
-painiketta.

iPodin tai iPhonen ohjaus
Jos haluat
Keskeyttää
toiston

Painike
Paina kauko-ohjaimen
  -painiketta tai laitteen
  -painiketta.
Lopettaa toiston  (pysäytä) .
Valita äänikirjan  (siirry taaksepäin) /
tai podcastin
 (siirry eteenpäin) .
raidan tai
kappaleen
Etsiä tietyn
Pidä painiketta  (siirry
kohdan raidasta taaksepäin) /  (siirry
tai äänikirjan
eteenpäin)  ( /  
tai podcastin
laitteessa) painettuna toiston
kappaleesta
aikana ja vapauta painike
haluamassasi kohdassa.

Uniajastin:
Voit nukahtaa musiikkiin. Tämä toiminto on
käytettävissä, vaikka kelloa ei olisi säädetty.
Valitse haluttu aika painamalla SLEEP 
-painiketta toistuvasti.
Peru uniajastin painamalla SLEEP  -painiketta
toistuvasti, kunnes ”OFF” tulee näkyviin.
Voit herätä FM-vastaanottoon tai USB-laitteen
toistoon etukäteen asettamaasi aikaan.
Varmista, että olet säätänyt kellon.
Valmistele äänilähde ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta painamalla kaukoohjaimen VOLUME +/  -painiketta tai
kääntämällä laitteen äänenvoimakkuuden
säädintä .

2 Valitse ajastinasetuksen tila.
Paina TIMER MENU  -painiketta.

3 Määritä toistoajastin.
Paina /  -painiketta toistuvasti ja valitse
 -painiketta.
”PLAY SET”. Paina sitten

4 Aseta toiston alkamisaika.
Aseta tunnit painamalla /  -painiketta
 -painiketta.
toistuvasti ja paina sitten
Samalla tavalla voit asettaa minuutit.

5 Kohdan 4 toimenpiteillä voit asettaa toiston
pysäytysajan.

6 Valitse äänilähde.
Paina /  -painiketta toistuvasti, kunnes
haluttu äänilähde tulee näkyviin, ja paina sitten
 -painiketta.

7 Katkaise järjestelmästä virta.
Paina   -painiketta. Järjestelmä käynnistyy
automaattisesti ennen esiasetettua aikaa.
Jos järjestelmä on jo käynnissä esiasetettuna
aikana, toistoajastin ei aktivoidu. Älä käytä
järjestelmää sen käynnistymisen ja toiston
alkamisen välisenä aikana.

1 Paina TIMER MENU  -painiketta.
2 Paina /  -painiketta toistuvasti ja valitse
 -painiketta.

3 Paina /  -painiketta toistuvasti ja valitse
 -painiketta.

Ajastuksen peruuttaminen
Toista edellä mainitut toimenpiteet ja valitse ”OFF”
 -painiketta.
kohdassa 3. Paina sitten

Asetuksen vaihtaminen
Aloita uudelleen Ajastimien käyttäminen -kohdan
vaiheesta 1.
Huomautus
Jos valitset toistolähteeksi USB-laitteen ja laitteessa on paljon
tiedostoja tai kansioita, tietojen lukemiseen kuluu aikaa ja
toiston aloitus viivästyy hieman ajastimeen asetetusta ajasta.

Huomautuksia iPodin tai iPhonen käyttäjille
Varmista, ettei iPodissa tai iPhonessa ole toisto käynnissä,
kun käytät toistoajastinta.
Toistoajastin ei välttämättä aktivoidu kaikissa liitetyn iPodin
tai iPhonen tiloissa.

Näytön vaihtaminen
3 Valitse sitten haluttu esiasetusnumero

painamalla TUNING +/ - tai / 
-painiketta toistuvasti.
Jos haluttuun esiasetusnumeroon on jo
tallennettu toinen asema, uusi asema
korvaa aiemmin tallennetun.

4 Tallenna asema painamalla  -painiketta.
5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheita 1–4.
Voit esivirittää enintään 20 FM-asemaa.

Esiasetetulle radioasemalle
siirtyminen
Jos olet tallentanut radioaseman
esiasetusnumeroon 1–6, radioasema valitaan
painamalla TUNER MEMORY NUMBER (1–6) 
-painiketta, kun järjestelmätoimintona on FM.
Jos olet tallentanut radioaseman
esiasetusnumeroon, joka on 7 tai suurempi,
paina TUNING MODE  -painiketta toistuvasti,
kunnes ”PRESET” tulee näkyviin. Valitse
sitten haluttu esiasetusnumero painamalla
TUNING +/  -painiketta toistuvasti.

Jos haluat
Tietojen
vaihtaminen
näytössä 1)

Näyttötilan
vaihtaminen
(katso alta)

Painike
DISPLAY  toistuvasti, kun
järjestelmä on kytkettynä
päälle.
DISPLAY  toistuvasti, kun
virta on kytkettynä pois.2)

1)

Näet seuraavat tiedot:
kulunut toistoaika, tiedoston nimi ja kansion nimi
kappaleen nimi, esittäjä sekä albumin tiedot.
2)
Laitteen STANDBY-ilmaisin  palaa, kun virta on
katkaistuna.

Tässä järjestelmässä on seuraavat näyttötilat.
Näyttötila
Kun virta on katkaistuna1)
Esittely
Esittely on käynnissä.
Virransäästötila2) Näyttö on sammutettu virran
säästämiseksi. Ajastin ja kello
pysyvät päällä.
Kello on näkyvissä.
Kello3)
Laitteen STANDBY-ilmaisin  palaa, kun virta on
katkaistuna.
2)
Kelloa ei voi asettaa virransäästötilassa.
3)
Kellon näyttö siirtyy automaattisesti virransäästötilaan
8 sekunnin jälkeen.
1)

Huomautuksia näytettävistä tiedoista
Merkit, joita ei voi näyttää, näkyvät muodossa ”_”.
USB-laitteen toiston kokonaisaikaa ei näytetä.
Seuraavat asiat eivät näy oikein:
kokonaistoistoaika MP3-tiedostosta, jonka pakkaamisessa
on ollut käytössä VBR (variable bit rate, vaihtuva
bittinopeus).
kansio- tai tiedostonimet, joiden päätemuodot eivät ole
ISO9660 Level1:n, Level 2:n tai Joliet'n mukaisia.

ja tee korjaavat toimenpiteet.
Jos vika jatkuu, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.

Jos STANDBY-ilmaisin  vilkkuu
Irrota virtajohto välittömästi ja tarkista
seuraavat asiat.
 Ovatko järjestelmän päällä olevat
ilmanvaihtoaukot tukossa?
 Onko USB-liitäntä  oikosulussa?
Kun STANDBY-ilmaisin  lopettaa vilkkumisen,
kytke virtajohto takaisin ja pane järjestelmä
sen jälkeen uudelleen päälle. Jos vika jatkuu,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Näytölle  tulee esittely, kun kytket
virtajohdon, vaikka järjestelmää ei
panna päälle.
 Paina DISPLAY  -painiketta kerran, kun virta
on poissa päältä. Esittely päättyy.
 Aseta kello. Lisätietoja on kohdassa Kellon
asettaminen.

Järjestelmään ei voi kytkeä virtaa.
 Onko virtajohto kytketty?

Järjestelmä on siirtynyt valmiustilaan
yllättäen.
 Tämä ei ole vika. Järjestelmä menee
valmiustilaan automaattisesti noin 15 minuutin
jälkeen, jos sitä ei käytetä tai äänisignaalia ei
lähetetä. Lisätietoja on kohdassa Automaattisen
valmiustilan asettaminen.

Kellon asetus tai toistoajastimen toiminta
on peruuntunut yllättäen.
 Jos noin minuuttiin ei tehdä mitään, kellon
asetus tai toistoajastimen asetus peruuntuu
automaattisesti. Tee toiminto uudelleen alusta.

Ääntä ei kuulu.
 Ovatko järjestelmän päällä olevat
ilmanvaihtoaukot tukossa?
 Määritetty asema on tilapäisesti lopettanut
lähetyksen.

Voimakas humina tai häiriö.

Asetuksen tarkistus

”PLAY SEL”. Paina sitten

2 Etsi ongelma alla olevasta vianmäärityslistasta

Yleistä

1 Valmistele äänilähde.

Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes se peruutetaan
manuaalisesti.

2 Yhdistä iPod tai iPhone laitteen USB-liitäntään
USB-kaapelilla.
Näyttöön  vaihtuu ”USB”-tekstin tilalle ”iPod.”
Jos näyttöön ei vaihdu ”iPod”-teksti, irrota iPod
tai iPhone ja kytke se sitten uudelleen.

Järjestelmässä on kaksi ajastintoimintoa.
Jos molemmat ajastimet ovat käytössä,
uniajastimella on etusija.

Vihje

Esivalittu numero

 iPodin tai iPhonen mukana toimitetulla

Ajastimien käyttäminen

”SELECT”. Paina sitten

Vihje

Kaiutinvalon asettaminen

Vihje

ja kunnolla.

Toistoajastin:

Aloita toisto liitetystä laitteesta ja säädä
äänenvoimakkuus.

Vianmääritys
1 Tarkista, että virtajohto on kytketty oikein

1 Valmistele äänilähde.

Järjestelmän ollessa poissa päällä sitä ei voi käyttää iPodin
tai iPhonen lataamiseen. Osa iPod- tai iPhone-laitteista ei
välttämättä lataudu ominaisuuksiensa vuoksi.

Huomautuksia

ID3-tunnistetiedot MP3-tiedostoille näytetään, kun ID3:n
versio 1- ja versio 2 -tunnisteita käytetään (ID3:n versio 2
-tunnisteilla on etusija, kun sekä ID3:n versio 1- että versio 2
-tunnisteet ovat käytössä samalle MP3-tiedostolle).

Automaattisen valmiustilan
asettaminen
Automaattisella valmiustilatoiminnolla
järjestelmä menee valmiustilaan automaattisesti
noin 15 minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä
tai äänisignaalia ei lähetetä. ”AUTO:STBY”
näkyy näytöllä  2 minuuttia ennen kuin
järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Automaattinen
valmiustilatoiminto on päällä oletusasetuksena.
Käytä laitteen painikkeita automaattisen
valmiustilan poistamiseen käytöstä.
Pidä   -painiketta painettuna järjestelmän
virran ollessa kytkettynä, kunnes ”AUTO:STBY OFF”
tulee näkyviin.
Ota toiminto käyttöön painamalla  
-painiketta, kunnes ”AUTO:STBY ON” tulee
näkyviin.
Huomautuksia
Automaattinen valmiustilatoiminto ei toimi viritintoiminnon
(FM) kanssa, vaikka valmiustila on otettu käyttöön.
Järjestelmä ei siirry valmiustilaan automaattisesti
seuraavissa tapauksissa:
kun äänisignaali havaitaan
kun USB-laite on liitetty
kun äänitiedostojen toisto on käynnissä
kun esiasetettu toistoajastin tai uniajastin on toiminnassa.
Järjestelmä aloittaa ajanlaskun uudelleen ennen
valmiustilaan siirtymistä, vaikka automaattinen
valmiustilatoiminto on otettu käyttöön, seuraavissa
tapauksissa:
kun USB-laite on liitetty
kun kauko-ohjaimen tai laitteen painiketta painetaan.

 Siirrä järjestelmä kauemmas häiriön lähteistä.
 Liitä järjestelmä toiseen pistorasiaan.
 Asenna virtajohtoon häiriösuodin (lisävaruste).

Kauko-ohjain ei toimi.
 Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja laitteessa
olevan kauko-ohjaimen tunnistimen  väliltä
ja sijoita laite etäälle loisteputkilampuista.
 Osoita kauko-ohjaimella järjestelmässä olevaa
kauko-ohjaimen tunnistinta .
 Siirrä kauko-ohjain lähemmäs järjestelmää.
 Kauko-ohjaimen paristot voivat olla heikot.
Vaihda molemmat paristot uusiin (R6 / koko AA).

STANDBY-ilmaisin  jää palamaan, kun
virtajohto on irrotettu.
 STANDBY-ilmaisin  ei välttämättä sammu heti,
kun virtajohto irrotetaan. Ilmaisin sammuu noin
40 sekunnin kuluttua. Tämä ei ole vika.

BLUETOOTH-laite
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä BLUETOOTH-laite lähemmäs järjestelmää.
 Pariliitos ei ehkä onnistu, jos järjestelmän lähellä
on muita BLUETOOTH-laitteita. Poista silloin
muut BLUETOOTH-laitteet käytöstä.
 Anna sama salasana, jonka annoit BLUETOOTHlaitteeseen.

Yhdistäminen ei ole mahdollista.
 BLUETOOTH-laite, johon yritit muodostaa
yhteyden, ei tue A2DP-profiilia, eikä
järjestelmästä voi muodostaa siihen yhteyttä.
 Ota BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto
käyttöön.
 Muodosta yhteys BLUETOOTH-laitteesta.
 Pariliitoksen rekisteröintitiedot on poistettu.
Tee pariliitos uudelleen.
 Kun järjestelmä on muodostanut yhteyden
BLUETOOTH-laitteeseen, toinen BLUETOOTHlaite ei havaitse järjestelmää eikä voi
muodostaa yhteyttä järjestelmään.
 Poista BLUETOOTH-laitteen pariliitoksen
rekisteröintitiedot ja tee pariliitos uudelleen.

Ääni hyppii tai aaltoilee, tai yhteys
katkeaa.
 Järjestelmä ja BLUETOOTH-laite ovat liian
kaukana toisistaan.
 Jos järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välillä
on esteitä, poista ne tai siirrä laitteet pois
esteen läheltä.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, kuten langaton lähiverkko,
toinen BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
App Remote -sovelluksen ääni ei kuulu
järjestelmästä.

 Lisää ensin BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta ja säädä sitten
äänenvoimakkuutta kauko-ohjaimen
VOLUME +/–  -painikkeella tai laitteen
äänenvoimakkuuden säätimellä .

Toistossa on voimakasta huminaa,
kohinaa tai häiriöääniä.
 Jos järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välillä
on esteitä, poista ne tai siirrä laitteet pois
esteen läheltä.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, kuten langaton lähiverkko,
toinen BLUETOOTH-laite tai mikroaaltouuni,
siirrä se pois.
 Pienennä liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.

Sovelluksen nimi ei vastaa todellista
sovellusta App Remote -sovelluksessa.
 Käynnistä sovellus uudelleen App Remote
-sovelluksesta.

Tiedostoja ei voi toistaa.
 Äänitiedoston tunnisteena ei ole ”.mp3”, ”.wma”,
”.m4a” tai ”.wav”.
 Tietoja ei ole luotu MP3/WMA/AAC/WAVmuodossa.
 Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmillä
alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
 Jos käytössä on osioitu USB-laite, vain
ensimmäisen osion äänitiedostoja voi toistaa.
 Salattuja tai salasanalla suojattuja tiedostoja ei
voi toistaa.
* Tämä järjestelmä tukee FAT16- ja FAT32-muotoja, mutta
jotkin USB-laitteet eivät ehkä tue kaikkia FAT-muotoja.
Katso lisätietoja USB-laitteen käyttöohjeesta tai ota
yhteyttä laitteen valmistajaan.

Lukeminen kestää pitkään.
 Vähennä kansioiden tai tiedostojen määrää.

iPod/iPhone
Ääntä ei kuulu.

USB-laite

 Varmista, että iPod tai iPhone on liitetty
asianmukaisesti.
 Varmista, että iPod tai iPhone toistaa musiikkia.
 Varmista, että iPodiin tai iPhoneen on päivitetty
uusin ohjelmisto. Jos ei ole, päivitä iPod
tai iPhone, ennen kuin käytät laitetta tässä
järjestelmässä.
 Säädä äänenvoimakkuutta.

Onko käytössä yhteensopiva USB-laite?

Äänessä on häiriöitä.

 Jos liität yhteensopimattoman USB-laitteen,
seuraavia ongelmia saattaa esiintyä. Tarkista
verkkosivustoista yhteensopivat USB-laitteet
käyttäen URL-osoitteita, jotka on lueteltu
kohdassa Tiedoston toistaminen USB-laitteesta.
 USB-laitetta ei tunnisteta.
 Tiedostojen ja kansioiden nimiä ei näytetä.
 Toisto ei onnistu.
 Ääni hyppii.
 Toistossa on melua.
 Toistossa on häiriöitä.

 Varmista, että iPod tai iPhone on liitetty
asianmukaisesti.
 Pienennä äänenvoimakkuutta.
 Valitse iPodin tai iPhonen EQ-asetukseksi
Off tai Flat.

Käytettäessä App Remote -sovellusta
BLUETOOTH-yhteydellä, näyttöön vaihtuu
automaattisesti ”BT AUDIO”.
 App Remote -sovellus tai BLUETOOTH-toiminto
toimii väärin. Suorita sovellus uudelleen.

”OVER CURRENT” tulee näkyviin.
 USB-liitännän  virta on havaittu liian
voimakkaaksi. Katkaise järjestelmän virta ja irrota
USB-laite USB-liitännästä . Varmista, että USBlaite ei ole viallinen. Jos virheilmoitus ei poistu,
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Ääntä ei kuulu.
 USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise
järjestelmän virta ja yhdistä USB-laite uudelleen.

Toistossa on melua, hyppimistä tai
häiriöääniä.
 Katkaise järjestelmän virta ja yhdistä USB-laite
uudelleen.
 Musiikkitiedoissa on melua, tai äänessä
on häiriöitä. Kohinaa on saattanut päästä
mukaan musiikkidataa luotaessa. Tämä johtuu
tietokoneesta. Luo musiikkidata uudelleen.
 Tiedostojen koodaamisessa käytetty bittinopeus
oli alhainen. Siirrä tiedostot korkeammalla
bittinopeudella USB-laitteeseen.

READING-viesti näkyy näytössä pitkään,
tai toiston käynnistyminen kestää kauan.

Raita vaihtuu toiston aikana yllättäen.
 Ota iPodin tai iPhonen Shake to Shuffle
-toiminto (raita vaihtuu heilauttamalla iPodia
tai iPhonea) pois päältä, jos kuuntelet iPodin tai
iPhonen musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella.
Jos tämä toiminto on käytössä, raita saattaa
vaihtua yllättäen, koska järjestelmästä lähtevä
äänenpaine synnyttää värähtelyä.

iPod tai iPhone ei toimi.
 Jos iPodin tai iPhonen akku on tyhjä, laite ei
välttämättä toimi tässä järjestelmässä. Lataa
laite esimerkiksi tietokoneella ja kytke se sitten
takaisin järjestelmään.
 Sulje kaikki iPodin tai iPhonen sovellukset,
ennen kuin käytät sitä järjestelmässä. Lisätietoja
on iPodin tai iPhonen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
 Varmista, että iPod tai iPhone on liitetty
asianmukaisesti.
 Varmista, että iPodiin tai iPhoneen on päivitetty
uusin ohjelmisto. Jos ei ole, päivitä iPod
tai iPhone, ennen kuin käytät laitetta tässä
järjestelmässä.
 Koska järjestelmän ja iPodin tai iPhone toiminta
eroaa toisistaan, et välttämättä voi käyttää
iPodia tai iPhonea kauko-ohjaimen tai laitteen
painikkeilla. Käytä tässä tapauksessa iPodin tai
iPhonen ohjauspainikkeita.

Viestit
CHILD LOCK: Lapsilukkotoiminto on otettu
käyttöön. Poista lapsilukko pitämällä laitteen
  -painiketta painettuna, kunnes ”CHILD”
ja ”LOCK OFF” näkyvät näytöllä .
ERROR: USB-laitetta ei voitu tunnistaa, tai
tuntematon laite on kytketty.
NoDEVICE: USB-laitetta ei ole liitetty tai liitetty
USB-laite on poistettu.
NoMEMORY: USB-laitteeseen ei ole asetettu
muistivälinettä.
NO TRACK: USB-laitteen toistokelpoista tiedostoa
ei ole ladattu järjestelmään.
NOT USED: Yritit suorittaa toiminnon sellaisessa
tilassa, jossa toiminto ei ole käytettävissä.
NO SUPPORT: Yhteensopimaton USB-laite,
iPod tai iPhone on liitetty, tai liitetyn iPodin
tai iPhonen akku on tyhjä.
TIME NG: Toistoajastuksen aloitusaika ja
päättymisaika ovat samat.

Sijoittamisesta

Vaikutukset muihin laitteisiin

Turvallisuusohjeita

 Älä aseta järjestelmää vinoon asentoon tai
sellaisiin paikkoihin, jotka ovat erittäin kuumia,
kylmiä, pölyisiä, likaisia tai kosteita tai joissa
ei ole riittävää ilmanvaihtoa, äläkä altista
sitä tärinälle, suoralle auringonvalolle tai
kirkkaalle valolle.
 Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän erityisesti
käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus jne.) pinnalle,
koska pinta voi tahraantua tai menettää väriään.
 Jos järjestelmä tuodaan kylmästä lämpimään
paikkaan nopeasti, sen ulko- tai sisäpinnoille
voi muodostua kosteutta, joka voi aiheuttaa
järjestelmän toimintahäiriön. Jos kosteutta
muodostuu, katkaise järjestelmästä virta äläkä
kytke sitä, ennen kuin kosteus on haihtunut.
Älä käytä järjestelmää, ennen kuin kaikki
kosteus on haihtunut.

Lämmön kertymisestä
 Laitteen lämpeneminen käytettäessä on
normaalia, eikä sitä pidä säikähtää.
 Älä koske koteloon, jos sitä on käytetty
jatkuvasti kovalla äänenvoimakkuudella,
sillä kotelo on saattanut kuumentua.
 Älä peitä tuuletusaukkoja.

Kaiutinjärjestelmästä

 Joissakin tapauksissa tietojen lukeminen voi
kestää pitkään.
 USB-laitteessa on useita kansioita ja tiedostoja.
 Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen.
 Muistikapasiteetti on liian suuri.
 Sisäinen muisti on pirstoutunut.

Virheellinen näyttö.

iPodia tai iPhonea ei tunnisteta.

Sisäänrakennettu kaiutinjärjestelmä ei ole
magneettisesti suojattu, joten lähettyvillä
olevien televisioiden kuva saattaa vääristyä
magneettisesti. Tässä tilanteessa katkaise
televisiosta virta, odota 15–30 minuuttia ja
kytke virta takaisin.
Mikäli ei tapahdu parannusta, siirrä järjestelmä
kauemmas televisiosta.

 Siirrä musiikkidata USB-laitteeseen uudelleen,
koska USB-laitteeseen tallennettu data saattaa
olla vioittunut.
 Järjestelmä voi näyttää vain numeroita ja
aakkosia. Muut merkit eivät näy oikein.

 Irrota virtajohto ja kytke se takaisin,
kun STANDBY-ilmaisin  on sammunut.
Kytke sitten järjestelmään virta.

USB-laitetta ei tunnisteta.

USB-laite ei toimi oikein.
 Lisätietoja tämän ongelman ratkaisemiseen on
USB-laitteen käyttöohjeessa.

Toisto ei käynnisty.
 Sammuta järjestelmä, kytke USB-laite uudelleen
ja pane järjestelmä uudelleen päälle sen jälkeen.
 Tarkista verkkosivustoista yhteensopivat USBlaitteet käyttäen URL-osoitteita, jotka on lueteltu
kohdassa Tiedoston toistaminen USB-laitteesta.
 Käynnistä toisto painamalla kauko-ohjaimen
  -painiketta tai laitteen   -painiketta.

Toisto ei käynnisty ensimmäisestä
raidasta.
 Aseta toistotilaksi normaali toistotila.

 Säädä soiton äänenvoimakkuutta iPhonesta.

Viritin
Toistossa on voimakasta huminaa,
tai asemat eivät kuulu. (”ST” vilkkuu
näytöllä .)
 Liitä antenni oikein.
 Yritä parantaa vastaanottoa asettamalla ja
suuntaamalla antenni paremmin.
 Voit välttää kohinahäiriötä pitämällä antennit
etäällä virtajohdosta.
 Sammuta lähellä olevat sähkölaitteet.

Järjestelmän asetusten palautus
tehdasasetuksiksi
Jos järjestelmä ei toimi, palauta järjestelmä
tehdasasetuksiin.
Palauta laitteen tehdasasetukset käyttämällä
laitteen painikkeita.

1 Irrota virtajohto ja kytke se takaisin, kun
STANDBY-ilmaisin  on sammunut.
Kytke sitten järjestelmään virta.

 painettuna,
paina   -painiketta.
Paina kahta painiketta samanaikaisesti,
kunnes ”RESET” näkyy näytöllä .
Kaikki käyttäjän määrittelemät asetukset,
kuten esiasetetut radioasemat, ajastimet
sekä kello, poistetaan.

2 Kun pidät painiketta 

BLUETOOTH-laitteita tulisi käyttää alle 10 metrin
etäisyydellä toisistaan, eikä niiden välissä saisi
olla esteitä. Tehokas yhteysalue voi olla lyhyempi
seuraavissa tilanteissa:
 BLUETOOTH-yhteydellä käytettävien laitteiden
välissä on henkilö, metalliesine, seinä tai
muu este.
 Laitteita käytetään langattoman lähiverkon
alueella.
 Lähellä käytetään mikroaaltouunia.
 Lähellä esiintyy muita sähkömagneettisia
aaltoja.

 Irrota virtajohto kokonaan pistorasiasta,
jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Kun kytket järjestelmää irti, tartu aina
pistokkeeseen. Älä koskaan vedä johdosta.
 Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä esineitä
tai nesteitä, irrota virtajohto pistorasiasta
ja toimita järjestelmä huoltoon ennen
seuraavaa käyttöä.
 Virtajohdon saa vaihtaa vain pätevässä
huoltoliikkeessä.

Varotoimet

Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmä pehmeällä kankaalla, jota on
hieman kostutettu miedossa pesuaineliuoksessa.
Älä käytä hankaussieniä, hankaavia pesujauheita
tai liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä tai
alkoholia.

Langaton BLUETOOTHtekniikka
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen
kantaman langaton tekniikka, jolla digitaaliset
laitteet, kuten tietokoneet ja digikamerat,
voivat kommunikoida keskenään. Langattoman
BLUETOOTH-tekniikan avulla voit käyttää liitettyjä
laitteita yhdessä noin 10 metrin etäisyydellä.
Langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa käytetään
yleensä kahden laitteen väliseen yhteyteen,
mutta yksi laite voidaan myös yhdistää useaan
laitteeseen.
Yhteyden muodostamiseen ei tarvita johtoja,
kuten USB-yhteydessä, eikä laitteita tarvitse
sijoittaa vierekkäin, kuten langattomassa
infrapunatekniikassa. BLUETOOTH-tekniikan
avulla voit esimerkiksi pitää yhtä laitetta
laukussa ja toista taskussa.
Langaton BLUETOOTH-tekniikka on
maailmanlaajuinen standardi, jota tuhannet
valmistajat tukevat. Nämä yritykset valmistavat
tuotteita, jotka täyttävät maailmanlaajuiset
standardit.

Tuetut BLUETOOTH-versiot ja -profiilit
Profiilit määrittävät BLUETOOTH-tuotteiden vakioominaisuudet. Tietoja järjestelmän tukemista
BLUETOOTH-versioista ja -profiileista on Tekniset
tiedot -osiossa.

Tekniset tiedot
Vahvistinosio
Lähtöteho (nimellinen):
Vasen/oikea kanava: 16 W + 16 W (8 ohmilla, 1 kHz, 1 % THD)
Lähtöteho (viitteellinen):
Vasen/oikea kanava: 20 W + 20 W (kanavaa kohti 8 ohmilla, 1 kHz)
Bassokaiutin: 60 W (3 ohmia, 100 Hz)

Kaiutinosio

Tehokas yhteysalue

BLUETOOTH-laitteet ja langattomat lähiverkot
(IEEE 802.11b/g) käyttävät samaa taajuusaluetta
(2,4 GHz). Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langatonta lähiverkkoa käyttävän laitteen lähellä,
saattaa ilmetä sähkömagneettisia häiriöitä.
Seurauksena voi olla tiedonsiirtonopeuden
hidastuminen, kohina tai yhteyshäiriö. Kokeile
tällöin seuraavia toimia:
 Yritä muodostaa yhteys järjestelmän
ja BLUETOOTH-matkapuhelimen tai
BLUETOOTH-laitteen välillä, kun olet vähintään
10 metrin etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
 Katkaise langattoman lähiverkkolaitteen virta,
kun käytät BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
etäisyydellä laitteesta.

 Jos iPodin tai iPhonen akku on tyhjä, järjestelmä
ei välttämättä pysty lataamaan sitä, vaikka kytket
laitteen järjestelmään. Lataa laite esimerkiksi
tietokoneella ja kytke se sitten takaisin
järjestelmään.
 Varmista, että iPod tai iPhone on liitetty
asianmukaisesti.

 Katkaise järjestelmän virta ja kytke virta sitten
uudelleen. Yhdistä sitten USB-laite uudelleen,
kun olet valinnut USB-toiminnon.
 Tarkista verkkosivustoista yhteensopivat USBlaitteet käyttäen URL-osoitteita, jotka on lueteltu
kohdassa Tiedoston toistaminen USB-laitteesta.

Jos haluat käyttää tähän järjestelmään yhdistettyä
BLUETOOTH-laitetta, sen on oltava yhteensopiva
järjestelmän tukeman profiilin kanssa. Huomaa, että
BLUETOOTH-laitteen toiminnot saattavat vaihdella teknisten
ominaisuuksien mukaan, vaikka laite tukisi samaa profiilia
kuin tämä järjestelmä.
Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi
järjestelmän äänentoistossa saattaa esiintyä pientä viivettä
lähettävään laitteeseen verrattuna.

Muiden laitteiden vaikutukset

iPod-/iPhone-laitetta ei voi ladata.

iPhonen soiton äänenvoimakkuus
ei muutu.

Huomautuksia

Tämän järjestelmän lähettämät radioaallot
saattavat häiritä joidenkin lääkinnällisten
laitteiden toimintaa. Koska tällainen häiriö
voi johtaa toimintavikaan, katkaise aina tämän
järjestelmän, BLUETOOTH-matkapuhelimen ja
BLUETOOTH-laitteen virta, kun olet seuraavissa
ympäristöissä:
 sairaalat, junat ja lentokoneet
 automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyys.
Huomautuksia
Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTH-määritysten mukaisia
suojaustoimintoja, joilla voidaan suojata tiedonsiirto
BLUETOOTH-tekniikan käytön aikana. Asetusten sisällön
tai muiden seikkojen vuoksi tämä suojaus ei kuitenkaan
välttämättä ole riittävä, joten noudata aina varovaisuutta
siirtäessäsi tietoja BLUETOOTH-tekniikan avulla.
Sony ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka
johtuvat BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn tiedonsiirron
aikana tapahtuneista tietovuodoista.
BLUETOOTH-tiedonsiirron onnistumista ei voida taata
kaikkien tämän järjestelmän kanssa samaa profiilia
käyttävien BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
Tähän järjestelmään liitettyjen BLUETOOTH-laitteiden on
oltava BLUETOOTH SIG, Inc:n ilmoittamien BLUETOOTHmääritysten mukaisia, ja niillä on oltava asianmukainen
hyväksyntä. Vaikka laite olisi BLUETOOTH-määritysten
mukainen, sen ominaisuudet tai tekniset tiedot saattavat
tehdä yhteyden muodostamisesta mahdotonta tai
aiheuttaa eroja ohjausmenetelmissä, näytössä tai
hallinnassa.
Liitetyn BLUETOOTH-laitteen, yhteysympäristön tai
ympäristöolosuhteiden vuoksi äänentoistossa saattaa
esiintyä kohinaa tai katkoja.

BLUETOOTH-signaalin kytkeminen päälle
tai pois päältä
Voit muodostaa yhteyden järjestelmään
pariliitetystä BLUETOOTH-laitteesta kaikissa
toiminnoissa, kun järjestelmän BLUETOOTHsignaali on asetettuna päälle. BLUETOOTHsignaali on päällä oletusasetuksena.
Käytä paneelin painikkeita tämän toiminnon
suorittamiseen.
Paina laitteen  - ja BLUETOOTH 
-painikkeita noin 3 sekuntia.
”BT ON” tai ”BT OFF” tulee näytölle.
Huomautuksia
Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa, kun BLUETOOTHsignaali on poissa päältä:
— Pariliitos BLUETOOTH-laitteen kanssa
— Pariliitostietojen poistaminen
— App Remote -sovelluksen käyttäminen BLUETOOTHyhteydellä
— BLUETOOTH-valmiustilan asettaminen ”ON”-tilaan
— BT AAC ON/OFF -asetuksen muuttaminen
Kun BLUETOOTH-signaali on asetettu pois päältä,
järjestelmää ei voi tunnistaa eikä yhteyttä voi muodostaa
BLUETOOTH-laitteesta.
Jos kosket paneelin N-merkkiä NFC-yhteensopivalla
älypuhelimella, BLUETOOTH-signaali menee päälle
automaattisesti.
Jos virta on katkaistu   -painikkeella, BLUETOOTH
ON/OFF -asetus säilyy. Jos virtajohto irrotetaan ja sitten
kiinnitetään uudelleen, BLUETOOTH-asetus menee päälle.

Kaiutinjärjestelmä: Täysaluekaiutin + bassokaiutin
Nimellisimpedanssi:
Vasen/oikea: 8 ohmia
Bassokaiutin: 3 ohmia

Tulot/lähdöt
AUDIO IN (stereominiliitäntä):
Herkkyys 800 mV, impedanssi 47 kilo-ohmia

USB-osio
Tuettu bittinopeus:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32–320 kb/s, VBR
WMA: 48–192 kb/s, VBR
AAC: 48–320 kb/s
WAV: 16-bittinen PCM
Näytteenottotaajuudet:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
WAV: 8–48 kHz
USB-liitäntä: Tyyppi A, 5 V DC 1,0 A

iPod/iPhone-osio
Made for
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5th generation)
 iPod touch (4th generation)
 iPod touch (3rd generation)
 iPod classic
 iPod nano (7th generation)
 iPod nano (6th generation)
 iPod nano (5th generation)
 iPod nano (4th generation)
Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat,
että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti
iPod- tai iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että
laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen.
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien
mukainen. Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

Viritinosio
FM stereo, FM superheterodyne -viritin
Antenni: FM-johtoantenni
Viritysalue: 87,5–108,0 MHz (50 kHz:n välein)

BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä:
BLUETOOTH 3.0, perusversio
Lähtö:
BLUETOOTH – teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue:
Näköetäisyydellä noin 10 m*1
Taajuusalue:
2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
Modulaatiotapa:
FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Tuettu sisällönsuojausmenetelmä:
SCMS-T
Tuetut pakkausmuodot:
SBC (Sub Band Codec), AAC, aptX
Lähetystaajuus:
20–20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
*1

Todelliseen kantamaan vaikuttavat useat tekijät, kuten
laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys,
antennin teho, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
*2
BLUETOOTH-vakioprofiilit ilmaisevat laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron tarkoituksen.

Yleistä
Tehontarve:
Australian, Euroopan ja Uuden-Seelannin mallit:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Muut mallit:
AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Virrankulutus:
38 W
Mitat (L/K/S) (noin):
Noin. 554 mm × 213 mm × 280 mm
Paino:
Noin 9,0 kg
Vakiovarusteet: Kauko-ohjain (1), R6 (koko AA) -paristot (2),
FM-johtoantenni (1), takuu (1) (vain Australian, Euroopan ja
Uuden-Seelannin mallit), käyttöohjeet (tämä käyttöopas) (1)
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Valmiustilan virrankulutus (virransäästötilassa):
0,5 W (kun BLUETOOTH-valmiustila on poissa päältä)
6 W (kun BLUETOOTH-valmiustila on päällä)
(BLUETOOTH-valmiustila – kaikki liittimet ja verkot
yhdistettyinä): 6,0 W

