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*   og VOL +  har et justeringspunkt.

Før du bruger anlægget

ZS-RS60BT

Bortskaffelse af udtjente batterier samt
elektriske og elektroniske produkter (gælder
for den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)

ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand og elektrisk
stød, må dette apparat ikke udsættes for regn
eller fugt.
For at reducere risikoen for brand skal du ikke
tildække apparatets ventilationsåbninger med
aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for
åben ild (for eksempel tændte stearinlys).
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må du ikke udsætte apparatet for dryp eller
tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte
genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til
apparatet, skal du slutte apparatet til en
lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget
unormalt ved apparatet, skal du med det samme
tage stikket ud af stikkontakten.
Anlægget er ikke koblet fra lysnettet, så længe det
sidder i stikkontakten, selvom der er slukket for
selve anlægget.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner
kan medføre tab af hørelsen.
Du må ikke udsætte batterierne (batterienheden
eller de installerede batterier) for kraftig varme,
f.eks. solskin, ild eller lignende, i længere tid ad
gangen.
Mærkeskiltet er placeret på undersiden af anlægget.

Dette symbol på produktet, batteriet
eller emballagen betyder, at produktet
og batteriet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at disse produkter og batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering,
forebygges. Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens ressourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun
fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og det
elektriske og elektroniske udstyr, bør de udtjente
produkter kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af
batterier og elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingssted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderligere information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet blev købt.

Sådan tænder og slukker du for
strømmen

Tryk på OPERATE . Du kan også tænde for
strømmen til anlægget ved hjælp af den direkte
tændefunktion (se nedenfor).
I denne manual beskrives betjeningerne
hovedsageligt med den direkte tændefunktion.

Brug af den direkte tændefunktion

Tryk på CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)
, mens anlægget er slukket. Anlægget tændes
med den relevante funktion valgt.

Ændring af lydstyrken
Tryk på VOL + eller  .

Lytning ved hjælp af hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefoner til  (hovedtelefoner)-stikket
.

Forstærkning af bassen

Tryk på MEGA BASS .
"MEGA BASS" lyser på displayet.
Tryk på knappen igen for at gå tilbage til normal lyd.

Afspilning af en musikdisk
1
2

Tryk på CD  for at aktivere CD-funktionen.
Tryk på PUSH OPEN/CLOSE  , placer en
disk i CD-rummet og luk derefter dækslet til
rummet.

1
2

Udfør trin 1 til 5 under "Oprettelse af dit eget
program (Programmeret afspilning)" på bagsiden.

ĄĄREC1-overførsel
For at overføre et enkelt spor/fil

Tryk på   for at starte afspilning.

Mønster A

Sørg for at BLUETOOTH-enheden og dette anlæg er
inden for 1 meter fra hinanden for at kunne foretage
denne betjening.
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Tryk på   for at starte afspilning.
Spornummer eller MP3-/
WMA-filnummer

Til en stikkontakt

Til AC IN

Bagside

 Når du anvender radioen på batterier, og batteristrømmen falder til et bestemt niveau, dæmpes OPR/BATT-indikatoren , eller
radioen slukker muligvis under afspilning. Udskift alle batterierne med nye, hvis dette sker. Selv efter OPR/BATT-indikatoren 
er dæmpet, kan du anvende radiofunktionen i nogen tid, selvom du ikke kan anvende CD-afspilleren. Inden du udskifter
batterierne, skal du sørge for at fjerne cd'er og afbryde USB-enheder eller valgfri komponenter fra anlægget.
 Hvis du vil bruge anlægget på batterier, skal du tage netledningen ud af anlægget og stikkontakten.
 I standbytilstand med tilsluttet netledning vises "STANDBY" på displayet.

For at anvende strømstyringsfunktionen (kun europæiske modeller)
Anlægget har en automatisk standby-funktion. Ved brug af denne funktion går anlægget automatisk ind i
standbytilstand efter ca. 15 minutter, hvis der ikke foretages nogen betjening eller udsendes noget lydsignal.
. Hver
For at aktivere eller deaktivere standbytilstand skal du trykke på VOL  , mens du holder ned på
gang du trykker på knapperne, vises "AUTO STANDBY ON" eller "AUTO STANDBY OFF" på displayet.
Bemærkninger
 Det viste indhold begynder at blinke på displayet i ca. 2 minutter, før anlægget går på standbytilstand.
 Den automatiske standbyfunktion er ikke til rådighed med FM/AM-funktionen.

Tryk på  . Tryk på knappen
igen for at vende tilbage til
afspilning*.

Stoppe
afspilningen

Tryk på  . Når du trykker på
  efter afspilningen er
stoppet, starter afspilningen fra
det punkt, hvor du stoppede
afspilningen (Genoptagelse af
afspilning).

Afspilningstid
Når du afspiller en MP3-/WMA-disk, vises
mappenavnet*1 og sangtitlen, inden
afspilningstiden*2 vises.

Vælge en mappe Tryk på
Vælge en fil

*1 Hvis der kun findes MP3-/WMA-filer i rodbiblioteket,
vises der "ROOT" på displayet.
*2 Hvis afspilningstiden er længere end 100 minutter,
vises der "--:--" på displayet.

Andre betjeninger

Bemærkninger

Stoppe
afspilningen
midlertidigt

For at

Skal du gøre følgende

Stoppe
afspilningen
midlertidigt

Tryk på  . Tryk på knappen
igen for at vende tilbage til
afspilning.

Stoppe
afspilningen

Tryk på  . Når du trykker på
  efter afspilningen er
stoppet, starter afspilningen fra
det punkt, hvor du stoppede
afspilningen (Genoptagelse af
afspilning).
+ eller  .

Vælg en mappe
på en MP3-/
WMA-disk

Tryk på

Vælg et spor/fil

Tryk på  eller  . Du
kan springe spor/filer over én
efter én.

Find et punkt i et Hold  eller   nede
under afspilning og slip knappen
spor/fil
på det ønskede punkt. Når du
lokaliserer et punkt under
midlertidigt stop af afspilning,
skal du trykke på   for at
starte afspilningen, efter det
ønskede punkt er fundet.

+ eller  .

Tryk på  eller  . Du
kan springe filer over én ad
gangen.
For at springe kontinuerligt over
filer skal du holde  eller 
 nede og slippe knappen på
den ønskede fil.

Finde et sted i en Hold  eller   nede
under afspilning og slip knappen
fil
på det ønskede punkt. Når du
lokaliserer et punkt under
midlertidigt stop af afspilning,
skal du trykke på   for at
starte afspilningen, efter det
ønskede punkt er fundet.
* Når der afspilles en VBR MP3-/WMA-/AAC-fil, genstarter
afspilningen muligvis fra et andet sted.

Bemærk

Når du fjerner en USB-enhed, skal du holde   nede,
indtil "NO DEV" vises, og derefter slukke for anlægget eller
skifte til andre funktioner på forhånd. Fjerner du USBenheden uden at udføre disse trin, kan det ødelægge
dataene på USB-enheden eller beskadige selve enheden.

Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge
Afspilningsrækkefølgen på mapper og filer er som
følger. Men afspilningsrækkefølgen kan muligvis
afvige fra den originale rækkefølge på USB-enheden
afhængigt af den anvendte optagemetode.
USB-enhed

Mappe
MP3-/WMA-/AAC-fil

Tip!
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Tryk på REC .

Tryk på  .
Når overførselskilden er et CD-DA-spor, genereres
lydfilen op til det punkt, hvor overførslen blev
stoppet. Når kilden er en MP3- eller WMA-fil,
generes den fil, som aktuelt er ved at overføres, ikke.

Regler for mappe- og filgenerering
Når du overfører til en USB-enhed for første gang,
oprettes der en "MUSIC"-mappe samt dens
undermappe "SONY" direkte under "ROOT"-mappen.
Mapper og filer genereres inde i "CD"-mappen
under "SONY"-mappen på baggrund af de følgende
regler.

2
3
4

5

Overførselskilde Mappenavn
MP3-/WMA-disk
CD-DA

"ALBUM001"*3

Bemærkninger
 Enhedens parringstilstand annulleres efter ca. 5 minutter,
og BLUETOOTH-indikatoren ( ) blinker. Hvis
parringstilstanden annulleres under udførsel af denne
procedure, skal du starte forfra fra trin 1.
 Anlæggets adgangskode er fastsat til "0000". Anlægget
kan ikke parres med en BLUETOOTH-enhed, hvis
adgangskode ikke er "0000".

Filnavn

MP3-/WMA-disk

Samme som
overførselskilden*2

CD-DA

"REC1"*5

Ved blot at berøre anlægget med en NFCkompatibel smartphone tænder anlægget og skifter
automatisk til BLUETOOTH-funktionen, hvorefter det
parres og tilsluttes til smartphonen.
Kompatible smartphones
Smartphones med indbygget NFC-funktion (OS: Android™
2.3.3 eller senere, ekskl. Android 3.x)

Hvad er "NFC"?
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi, der muliggør trådløs
kommunikation over korte afstande mellem
forskellige enheder som f.eks. mobiltelefoner
og IC-tags. Takket være NFC-funktionen kan
der nemt foretages datakommunikation ved
blot at berøre det relevante symbol eller det
designerede sted på NFC-kompatible
enheder.

1

 Det kan tage lang tid, før afspilningen begynder, hvis:
 Mappestrukturen er kompleks.
 USB-enheden næsten er fyldt.
 Gem ikke ikke-MP3-/WMA-/AAC-filer eller unødvendige
mapper på en USB-enhed, der indeholder MP3-/WMA-/
AAC-filer.
 Under afspilning springes andre lydfiler end MP3-,
WMA- og AAC-filer over, selv hvis de filer er indeholdt i en
mappe.
 Anlægget understøtter følgende lydformater:
 MP3: filtypenavnet ".mp3"
 WMA: filtypenavnet ".wma"
 AAC: filendelse ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte filendelse,
men den faktiske fil blev oprettet i et andet lydformat, kan
det muligvis medføre støj eller anden funktionsfejl på
dette anlæg.
 MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
 WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA
Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
 AAC-filer kodet i ophavsretsbeskyttet AAC-format kan ikke
afspilles.
 Dette anlæg understøtter AAC-LC (AAC Low Complexity)profilen.

1

Opret BLUETOOTH-forbindelsen mellem
anlægget og enheden.

2

Fortsæt til trin 4.

Download og installer app'en "NFC Nem
Forbindelse" på smartphonen.
"NFC Nem Forbindelse" er en original app fra
Sony til Android-telefoner og kan fås i Google
Play™-butikken.
Søg efter "NFC Nem Forbindelse" eller scan den
følgende todimensionale kode for at downloade
og installere den gratis app. Der opkræves
gebyrer for kommunikation ved download af
app'en.
App'en er muligvis ikke tilgængelig i alle lande
og/eller områder.

"ERASE?" vises på displayet.
Tryk på ENTER .
"TRACK ERASE?" eller "FOLDER ERASE?" vises på
displayet.
Tryk på ENTER .
Den valgte lydfil eller mappe slettes, og der vises
"COMPLETE" på displayet.

Den overførte musik er begrænset til udelukkende privat
brug. Brug af musikken udover denne begrænsning kræver
tilladelse fra ophavsretsindehaverne.

2
3
4
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Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
vælge et bånd.
Hold ned på ENTER  indtil "FM-xx" eller
"AM-xx" blinker på displayet.
Hold ned på FM/AM  indtil det aktuelle
indstillingstrin vises.
Tryk på  eller   for at vælge det
ønskede indstillingstrin.
Der kan vælges "FM 50K" (for 50 kHz interval)
eller "FM 100K" (for 100 kHz interval) på FMbåndet, og "AM 9K" (for 9 kHz interval) eller "AM
10K" (for 10 kHz interval) på AM-båndet.
Tryk på ENTER .

Ændring af indstillingsintervallet sletter alle
forudindstillede FM/AM-stationer gemt i anlægget.
Nulstil dine forudindstillede stationer efter ændring
af indstillingsintervallet.

Sådan forbedres radiomodtagelsen
Brug radioen på et sted hvor der
nemt kan modtages
radiosignaler, som f.eks. i
nærheden af et vindue. Juster
endvidere antennen (FM) eller ret
selve anlægget (AM) ind, så der
opnås en god modtagelse.
Juster antennen ind for at
forbedre FM-modtagelsen.
Hvis der er støj på FMstereomodtagelsen, skal du
trykke på FM MODE , indtil
der vises "MONO" på displayet.
Du mister stereoeffekten, men
modtagelsen vil blive
forbedret.

Tryk på BLUETOOTH  for at aktivere
BLUETOOTH-funktionen.
Den sidst tilsluttede enhed tilsluttes automatisk.

For en NFC-kompatibel smartphone
Berør smartphonen mod N-mærket  på
enheden.

2

Start afspilning af en lydkilde som f.eks. musik,
videoer, spil osv. på enheden.

Ret selve anlægget
ind for at forbedre
AM-modtagelsen.
(Der er indbygget en
ferritantenne i
anlægget.)

Se i betjeningsvejledningen til din enhed
angående detaljer om afspilningsbetjeninger.
Tip!
For at justere lydstyrken indstilles lydstyrken på BLUETOOTHenheden eller smartphonen til et moderat niveau, og
derefter trykkes på VOL  eller +  på anlægget.

For at afbryde en BLUETOOTH-forbindelse
Gør ét af følgende.
 Sluk for BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTHenheden. Se betjeningsvejledningen som fulgte
med enheden angående detaljer.
 Sluk for BLUETOOTH-enheden.
 Skift funktionen på anlægget.
 Sluk for anlægget.
 Berør anlægget med smartphonen igen for at
afbryde forbindelsen (kun NFC-kompatible
smartphones).

Hvis problemet med modtagelse fortsætter, skal du
prøve at ændre installationsstedet.
Undgå steder som f.eks. de følgende:

Mellem
bygninger

For at slette den parrede enhedsinformation

1
2

I nærheden af
mobiltelefoner,
elektriske
apparater

Hold ned på ERASE  indtil "BT RESET" vises
på displayet.
Tryk på ENTER .
Når oplysningerne om parrede enheder er slettet,
vises "COMPLETE" på displayet. For at annullere
nulstillingen skal du trykke på  .

På borde eller
skriveborde af
stål

Forudindstilling af stationer til
FAVORITE RADIO STATIONS
Du kan forudindstille op til tre favoritstationer til
FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)-knapperne. Tildel et
FM- og AM-program til hver knap.

1
2
3

Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
tænde for radiofunktionen og vælge båndet
"FM" eller "AM".
Stil ind på den station du ønsker at
forudindstille.
Tryk og hold på den ønskede FAVORITE RADIO
STATIONS (–SET) (1-3)-knap  indtil du hører
et bip.
Den indstillede station forudindstilles til den
valgte FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)-knap, og
det samme nummer som knappen vil lyse på
displayet.
(Eksempel: Forudindstilling af FM 87,50 MHz til
nummer )

Hvis din smartphone OS er Android 4.1
eller senere

Tryk gentagne gange på  eller   for
at vælge en lydfil, eller tryk gentagne gange
på
+ eller   for at vælge en mappe.
Tryk på ERASE .

Bemærkning om ophavsretsbeskyttet indhold

1

Fortsæt til trin 2.

Tip!
På visse smartphones er One-touch-forbindelse muligvis
til rådighed uden downloadning af app'en "NFC Nem
Forbindelse". I dette tilfælde afviger betjeningen og
specifikationerne muligvis fra beskrivelsen her. Se
betjeningsvejledningen som fulgte med smartphonen
angående detaljer.

Bemærkninger

Bemærkninger om USB-enheden

For at ændre FM/AM-indstillingsintervallet

Hvis din smartphone OS er Android 2.3.3
eller senere, men tidligere end Android 4.1

Sletning af lydfiler eller mapper fra USBenheden

 Hvis du starter overførsel i tilstanden tilfældig afspilning
eller gentaget afspilning, ændres den valgte
afspilningstilstand automatisk til normal afspilning.
 Fjern ikke USB-enheden under udførsel af overførsel eller
sletning. Dette kan muligvis ødelægge dataene på
enheden eller beskadige selve enheden.
 Under overførsel udsendes der ingen lyd, og der vises
"HI-SPEED" på displayet.
 CD-TEXT-oplysninger overføres ikke i de oprettede
MP3-filer.
 Overførsel stopper automatisk hvis:
 USB-enheden løber tør for plads under overførsel.
 Antallet af lydfiler og mapper på USB-enheden når den
grænse, som anlægget kan genkende.
 Ikke-MP3-/WMA-/AAC-formatfiler eller undermapper i
mappen ikke slettes.
 Radiolyd og lyd fra en valgfri komponent kan ikke
overføres til en USB-enhed.

Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
Se betjeningsvejledningen som fulgte med
smartphonen angående detaljer.

*1

1

Bemærk
Frekvensenheden for indstillede stationer er MHz for
FM-båndet og kHz for AM-båndet.

Mønster B

"TRACK001"*4

I tilstanden programmeret afspilning er mappenavnet
"FLDRxxx", og filnavnet afhænger af overførselskilden.
*2 Der kan vises op til 32 tegn (inklusive en filendelse for et
filnavn).
*3 Mappenavne tildeles i fortløbende rækkefølge op til et
maksimum på 256 (inklusive "ROOT"- og "MUSIC"mapperne).
4
* Filnavne tildeles i fortløbende rækkefølge.
*5 Der overføres en ny fil til "REC1"-mappen hver gang, der
udføres overførsel af et enkelt spor.

Anlægget scanner automatisk radiofrekvenserne
og stopper, når det finder en tydelig station.
Hvis du ikke kan stille ind på en station vha. den
automatiske indstillingstilstand, skal du trykke
gentagne gange på TUNE + eller   for at skifte
frekvensen trin for trin.
Når der modtages et FM-stereosignal, lyser "ST"
på displayet.

Parring med en NFC-kompatibel
smartphone

"TRACK001"*4

Overførselskilde Mappenavn

4

Afspilningsrækkefølgen på mapper og filer er som
følger. Men afspilningsrækkefølgen kan muligvis
afvige fra den originale rækkefølge på disken
afhængigt af den anvendte optagemetode.

 Når der isættes en disk, læser anlægget alle filerne på den
disk. "READING" blinker, mens dette udføres. Hvis der er
mange mapper eller ikke-MP3-/WMA-filer på disken, kan
det muligvis tage lang tid, før afspilningen begynder, eller
før den næste MP3-/WMA-fil begynder at afspille.
 Vi anbefaler, at ikke-MP3-/WMA-filer eller unødvendige
mapper ikke medtages ved oprettelse af MP3-/
WMA-diske.
 Under afspilning springes andre lydfiler end MP3- og
WMA-filer over, selv hvis de filer er indeholdt i en mappe.

Hvis der kræves indtastning af adgangskode*
på displayet af BLUETOOTH-enheden, skal der
indtastes "0000".

Du kan parre op til 8 BLUETOOTH-enheder. Hvis der parres
en 9. BLUETOOTH-enhed, vil den ældst parrede enhed blive
slettet.

REC1-overførsel

3

Bemærkninger om MP3-/WMA-diske

Hvis "ZS-RS60BT" ikke vises på enhedens display,
skal du gentage fra trin 2.

Tip!

Filnavn

Samme som
overførselskilden*1, 2

Bemærk

Mappe
MP3-/WMA-fil

Aktiver BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheden.
Udfør parringsproceduren på BLUETOOTHenheden for at detektere anlægget.
Vælg "ZS-RS60BT", som vises på displayet på
BLUETOOTH-enheden.

BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet. "BT AUDIO"
vises på displayet.

CD SYNC-overførsel

2

Eksempel på mappestruktur og
afspilningsrækkefølge

Hvis der vises "LOW ***M" på displayet, er der
ikke tilstrækkelig plads på enheden. For at
annullere overførslen skal du trykke på  . For
alligevel at fortsætte med at overføre skal du gå
videre til trin 5.
Tryk på ENTER .
Overførslen starter.
Når overførslen er gennemført, stopper
afspilningen automatisk (CD SYNC-overførsel)
eller fortsætter til det næste spor/fil (REC1overførsel).

For at stoppe overførsel

For at annullere genoptagelse af afspilning skal du trykke på
 , mens CD'en er stoppet.
Genoptagelse af afspilning annulleres i de følgende tilfælde:
 Når du åbner CD-rummet.
 Når du slukker for strømmen.

Kontroller følgende inden betjening af anlægget.
 BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheden
er aktiveret.
 Parring er blevet gennemført. (Se "Parring af dette
anlæg med en BLUETOOTH-enhed".)

Hold ned på BLUETOOTH (–PAIRING)  indtil der
høres to bip.

* "Adgangskode" kaldes muligvis "Kodeord", "Pinkode",
"Pinnummer" eller "Password".

Andre betjeninger
Skal du gøre følgende

Lytning til musik

Når der parres med to eller flere
BLUETOOTH-enheder

Filnummer

For at

 Hvis det er svært at oprette forbindelsen, skal du prøve
følgende.
 Aktiver app'en "NFC Nem Forbindelse" og før
smartphonen lidt henover N-mærket  på
anlægget.
 Hvis smartphonen er i et etui, skal det fjernes.
 Berør anlægget med smartphonen igen for at afbryde
forbindelsen.
 Hvis du har flere NFC-kompatible enheder, skal du blot
berøre smartphonen mod en anden enhed for at skifte
forbindelsen til den enhed. Når din smartphone f.eks.
er tilsluttet med NFC-kompatible hovedtelefoner, skal
du blot berøre smartphonen mod anlægget for at
skifte BLUETOOTH-forbindelsen til anlægget (Skift af
one-touch-forbindelse).

Parring med en NFC-inkompatibel
BLUETOOTH-enhed

"REC" blinker på displayet, og anlægget begynder
at beregne mængden af fri plads på USBenheden.

* Hvis afspilningstiden er længere end 100 minutter,
vises der "--:--" på displayet.

* Hvis der kun findes MP3-/WMA-filer i rodbiblioteket
("ROOT"-mappen), vises der "1FLDR" på displayet.

Tilslut netledningen  eller sæt seks R14 (størrelse C)-batterier (medfølger ikke) ind i batterirummet .

Netledning (medfølger)

For kun at overføre dine favoritspor/-filer

MP3-/WMA-disk

Antal mapper i alt*

Tip!

For en NFC-inkompatibel BLUETOOTHenhed

Indstil afspilningstilstanden til mappeafspilning
( ) eller gentaget mappeafspilning ( , ), og
tryk derefter gentagne gange på
+ eller – 
for at vælge den ønskede mappe.
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Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
tænde for radiofunktionen og vælge båndet
"FM" eller "AM".
Hold ned på TUNE + eller   indtil
frekvenstallene begynder at ændres på
displayet.

(Denne funktion er kun til rådighed på modeller til
visse lande/regioner. Se radiosektionen under
"Specifikationer".)
FM/AM-indstillingsintervallet kan ændres om
nødvendigt vha. den følgende procedure.

Se Mønster B

Mappenavnet og sangtitlen vises, og derefter
vises filnummeret og afspilningstiden.

Strømkilder

Følg instruktionerne på skærmen for at oprette
forbindelsen.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, vises
"BT AUDIO" på displayet.

Parring med en NFC-kompatibel smartphone:

Hvis der ikke er blevet parret nogen enheder,
som f.eks. når du trykker på BLUETOOTH  for
første gang, efter du har anskaffet anlægget, går
anlægget automatisk ind i parringstilstand, og
BLUETOOTH-indikatoren ( ) og "PAIRING" blinker
på displayet.

1

Smartphone reagerer
(anlæg genkendt)

Parring med en NFC-inkompatibel BLUETOOTHenhed:
Se Mønster A

For at overføre MP3-/WMA-filer i en
specifik mappe

Antal mapper i alt

Afspilningstid*

Hvis skærmen på din smartphone er låst, vil
smartphonen ikke fungere. Lås den op og berør derefter
N-mærket  med smartphonen igen.

BLUETOOTH-enheder skal "parres" med hinanden på
forhånd. Når først BLUETOOTH-enheder er blevet
parret, er der intet behov for parring igen,
medmindre parringsinformationen slettes.
Vælg parringsmetoden nedenfor afhængigt af din
enhed.

Tryk på BLUETOOTH  for at aktivere
BLUETOOTH-funktionen.

Lytning til radioen

Bemærk

Parring af dette anlæg med en
BLUETOOTH-enhed

1

Berør anlægget med smartphonen.
Fortsæt med at holde smartphonen så den
berører N-mærket  på anlægget, indtil
smartphonen reagerer.

Fortsæt til trin 4.

Tilslut USB-enheden til  (USB)-porten .
Tryk på USB  for at aktivere USB-funktionen.
Enhedsnavnet ruller én gang, hvorefter det
samlede antal mapper vises på displayet.

Samlet afspilningstid

4

Ved brug af BLUETOOTH-forbindelsen kan du lytte til
musik fra trådløst tilsluttede BLUETOOTH-enheder
som f.eks. mobiltelefoner, smartphones,
musikafspillere osv.

ĄĄCD SYNC-overførsel
For at overføre en hel disk

4

3

Trådløs lytning til musik på en
BLUETOOTH-enhed

Tilslut USB-enheden til  (USB)-porten .
Tryk på CD  for at aktivere CD-funktionen.
Placer den disk du ønsker at overføre i
CD-rummet.

Vælg og start afspilning af det spor/den fil, som
du ønsker at overføre.

Samlet antal spor

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Forespørgsler relateret til produkt
overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal
adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. For service
eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår
af vedlagte service- eller garantidokumenter.
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Du kan afspille lydfiler, der er gemt på en USBenhed (en digital musikafspiller eller USBlagringsmedie).
Der kan afspilles lydfiler i MP3-, WMA- og AACformat* på dette anlæg.

Lyd-CD

Bemærkning til kunder: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, der sælges i lande, hvor
EU’s direktiver er gældende.

Du kan overføre en hel disk (CD SYNC-overførsel)
eller det aktuelt afspillede spor eller fil (REC1overførsel) til en USB-enhed (digital musikafspiller
eller USB-lagringsmedie osv.).
Når du overfører fra en CD, overføres sporene som
MP3-filer med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz
med 128 kbps (CBR). Når du overfører fra en MP3-/
WMA-disk, overføres MP3-/WMA-filer med den
samme bithastighed, som de oprindelige MP3-/
WMA-filer.

Lytning til musik på en USB-enhed

Disken indlæses, og diskinformationen vises på
displayet.

For kunder i Europa

Overførsel af musik fra en disk til
en USB-enhed

* Filer med ophavsretsbeskyttelse (digital
rettighedsforvaltning) kan ikke afspilles på dette anlæg.

Etiketteside
opad

Personligt lydsystem er designet til at blive brugt
til afspilning af musikkilder på CD'er eller
USB-enheder, overførsel af musik til USBenheder, lytning til radiostationer og lytning til
musik på BLUETOOTH-enheder.

 Anlægget understøtter følgende lydformater:
 MP3: Filendelse ".mp3"
 WMA: Filendelse ".wma"
Bemærk, at selvom filnavnet har den korrekte filendelse,
men den faktiske fil blev oprettet i et andet lydformat, kan
det muligvis medføre støj eller anden funktionsfejl på
dette anlæg.
 MP3 PRO-formatet understøttes ikke.
 WMA-filer, der er kodet i formaterne WMA DRM, WMA
Lossless og WMA PRO, kan ikke afspilles.
 Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på en disk i følgende
tilfælde:
 Når det samlede antal lydfiler overstiger 999.
 Når det samlede antal mapper på en enkelt disk
overstiger 256 (inklusive "ROOT"-mappen).
 Når biblioteksniveauet (mappedybden) overstiger 8
(herunder "ROOT"-mappen).
 Mappenavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive
anførselstegn.
 Filnavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive
anførselstegn og filendelser.
 Tegn og symboler som ikke kan vises på anlægget, vises
som "_".
 Dette anlæg er kompatibelt med version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og
2.4 i ID3-tagformatet for MP3-filer og WMA-tagformatet
defineret vha. ASF-specifikationen (Advanced Systems
Format) for WMA-filer. Når der er ID3- eller WMAtagoplysninger for en fil, vises sangtitlen, kunstnernavnet
og albumnavnet. Hvis der ikke er nogen tagoplysninger
for en fil, viser anlægget følgende:
 Filnavnet i stedet for sangtitlen.
 "NO ARTIST" i stedet for kunstnernavnet.
 "NO ALBUM" i stedet for albumnavnet.
ID3- og WMA-taginformation kan vises med op til 64 tegn.

 Dette anlæg kan ikke afspille lydfiler på en USB-enhed i
følgende tilfælde:
 Når det samlede antal lydfiler i en enkelt mappe
overstiger 999.
 Når det samlede antal lydfiler på en enkelt USB-enhed
overstiger 5.000.
 Når det samlede antal mapper på en enkelt USB-enhed
overstiger 256 (inklusive "ROOT"-mappen).
 Når biblioteksniveauet (mappedybden) overstiger 8
(inklusive "ROOT"-mappen).
Disse tal kan variere afhængigt af fil- og mappestrukturen.
 Kompatibilitet med alle kodnings-/skrivningsprogrammer
kan ikke garanteres. Hvis lydfiler på USB-enheden
oprindeligt er kodet med inkompatibel software, kan
filerne frembringe støj eller afbrudt lyd, eller de kan
muligvis slet ikke afspilles.
 Mappenavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive
anførselstegn.
 Filnavne kan vises med op til 32 tegn, inklusive
anførselstegn og filendelser.
 Tegn og symboler som ikke kan vises på anlægget, vises
som "_".
 Dette anlæg er kompatibelt med version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og
2.4 af ID3-tagformatet for MP3-filer og WMA-tagformatet
defineret vha. ASF-specifikationen (Advanced Systems
Format) for WMA-filer og AAC-tagformatet for AAC-filer.
Når der er ID3-, WMA- eller AAC-taginformation for en fil,
vises sangtitlen, kunstnernavnet og albumnavnet. Hvis
der ikke er nogen tagoplysninger for en fil, viser anlægget
følgende:
 Filnavnet i stedet for sangtitlen.
 "NO ARTIST" i stedet for kunstnernavnet.
 "NO ALBUM" i stedet for albumnavnet.
ID3-, WMA- og AAC-taginformation kan vises med op til
64 tegn.

Til den todimensionale kode:
Brug en todimensional kodelæser-app.
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Start app'en "NFC Nem Forbindelse" på din
smartphone.
Sørg for, at applikationsskærmen vises.

For at ændre den forudindstillede station
Gentag trin 1 til 3.
Den forudindstillede station på knappen vil blive
udskiftet med den nye.

Lytning til forudindstillede
stationer med FAVORITE RADIO
STATIONS
Tryk på den ønskede FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3)-knap .
Bemærk
For at forhindre forudindstillingen i at blive ændret ved en
fejltagelse, skal du ikke holde ned på knappen. Hvis du gør
det, udskiftes forudindstillingen på knappen med den
aktuelt indstillede station.
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Andre betjeninger

Tryk på ENTER .
Sporet/filen er programmeret.
Programmets trinnummer vises efterfulgt af den
samlede afspilningstid.
(Eksempel: lyd-cd)

Brug af displayet
Tryk to gange på   for at annullere
genoptagelse af afspilning.

Trinnummer

Det samlede antal spor og den samlede
afspilningstid vises på displayet.

Sidst programmerede
spornummer

Kontrol af MP3-/WMA-/AACfilinformation

Afspilningstid i alt*

)*1, 2


Albumnavn (

* "--:--" vises ved programmering af en MP3-/
WMA-disk/USB-enhed, eller når den samlede
afspilningstid er længere end 100 minutter.

5

)*1

6



Hvis filen ikke har tilsvarende ID3-, WMA- eller AACtaginformation, ruller filnavnet, "NO ARTIST" og "NO
ALBUM" over displayet i stedet for sangtitlen,
kunstnernavnet og albumnavnet.
*2 Funktionsnavnet vises i 2 sekunder inden sangtitlen vises.
*3 Kunstnernavnet eller albumnavnet skifter til dette i løbet
af få sekunder.

Tryk på DISPLAY  under tilslutning af
BLUETOOTH-enheden.

Kontrol af radioinformationen
Tryk gentagne gange på DISPLAY  mens du
lytter til radioen.
Displayet ændres som følger:
Forvalgsnummer*1, 2  Frekvens
*1 Et forvalgsnummer vises kun, når du lytter til en
forudindstillet radiostation.
*2 Visningen vender automatisk tilbage til frekvensvisningen,
efter der er gået 2 sekunder.

Gentag trin 3 og 4 for at programmere
yderligere spor/filer.
Tryk på   for at starte programmeret
afspilning.
Tryk på   for at afspille det samme program
igen.
Bemærk, at det oprettede program ryddes i de
følgende tilfælde:
 Når du åbner CD-rummet.
 Når du tilslutter en anden USB-enhed.
 Når du slukker for strømmen til anlægget i
CD-funktionen.

Aktuelt filnummer og afspilningstid*3
*1

Kontrol af navnet på den tilsluttede
BLUETOOTH-enhed

 Overensstemmelse med USB 2.0 (Fuld hastighed)
 Understøttelse af masselagertilstand*

Bemærkninger om USB-enheden

Displayet ændres som følger:

Kunstnernavn ( )*1

Der gælder følgende kompatibilitetskrav for
USB-enheder. Inden du anvender en enhed sammen
med dette anlæg, skal det kontrolleres, at den
overholder kravene.

* Masselagertilstand er en tilstand, der gør en USB-enhed
tilgængelig for en værtsenhed, så filoverførsel er mulig.
De fleste USB-enheder understøtter masselagertilstand.

Tryk gentagne gange på DISPLAY  under
afspilning af en MP3-/WMA-fil på disken eller en
MP3-/WMA-/AAC-fil på USB-enheden.
Sangtitel (

Kompatible enheder
Kompatible USB-enheder

Kontrol af informationen på en lyd-CD



Yderligere oplysninger

Bemærk
Hvis du prøver at programmere 26 spor/filer eller mere,
blinker "FULL" på displayet.

Visning af information om programmerede
spor/filer
Efter du har oprettet dit eget program, kan du
kontrollere information om programmerede spor/
filer.
Tryk gentagne gange på DISPLAY  og displayet
skifter som følger:
Samlet antal trin  Nummer på sidst
programmerede spor/fil og den samlede
afspilningstid*
* "--:--" vises for MP3-/WMA-diske og USB-enheder.

 Når der tilsluttes en USB-enhed, læser anlægget alle
filerne på enheden. Hvis der er mange mapper eller filer
på enheden, kan det tage lang tid for anlægget at læse
dem alle.
 Tilslut ikke en USB-enhed til anlægget via en USB-hub.
 Med nogle tilsluttede USB-enheder kan der forekomme
en forsinkelse, efter der er udført en betjening, før den
udføres af dette anlæg.
 Dette anlæg understøtter muligvis ikke alle funktionerne i
en tilsluttet USB-enhed.
 Anlæggets afspilningsrækkefølge kan være anderledes
end afspilningsrækkefølgen på en tilsluttet USB-enhed.

Kompatible BLUETOOTH-enheder
Der gælder følgende kompatibilitetskrav for
enhederne. Inden du anvender en enhed sammen
med dette anlæg, skal det kontrolleres, at den
overholder kravene.
 Enheder skal være kompatible med BLUETOOTHstandard version 2.1 + EDR.
 Enhederne skal understøtte A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
 NFC-kompatibilitet (kun nødvendig, når du bruger
anlæggets NFC-parringsfunktion).
Kontroller webstederne nedenfor angående den
seneste information om kompatible BLUETOOTHenheder, herunder NFC-kompatible smartphones.

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

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

For kunder i andre lande/regioner:
http://www.sony-asia.com/support

Annullering af programmeret afspilning

Valg af afspilningstilstand

Tryk på   for at stoppe afspilning og tryk
derefter gentagne gange på PLAY MODE  indtil
"PGM" forsvinder fra displayet.

Du kan indstille anlægget til at afspille spor eller filer
gentagne gange eller i vilkårlig rækkefølge, mens en
disk/USB-enhed er stoppet.

Sletning af alle spor/filer i det aktuelle
program

Tryk gentagne gange på PLAY MODE .

Hver gang du trykker på knappen, ændres
indikatoren på følgende måde:



Gentag alle (

Forudindstilling af radiostationer
Du kan gemme radiostationer i anlæggets
hukommelse. Du kan forudindstille op til 30
radiostationer, 20 for FM og 10 for AM.

Normal afspilning (Ingen)

Enkelt gentagelse (

Stop afspilning og tryk derefter på  . Der vises
"NO STEP", og du kan oprette et nyt program ved at
følge proceduren "Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)".

1)

1

)


Afspilning af den valgte mappe (

)*

2


Gentaget afspilning af den valgte mappe
( , )*

Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
tænde for radiofunktionen og vælge båndet
"FM" eller "AM".
Hold ned på FM/AM  indtil "AUTO" blinker
på displayet.


Tilfældig afspilning (

)

3


Programmeret afspilning (PGM)

Stationerne gemmes i hukommelsen fra lavere
frekvenser til højere.


Gentag programmeret afspilning (

, PGM)

* Disse funktioner er kun til rådighed ved afspilning af
MP3-/WMA-filer på en MP3-/WMA-disk eller MP3-/
WMA-/AAC-filer på en USB-enhed.

Gentaget afspilning af spor/filer
(Gentaget afspilning)
Du kan indstille anlægget til gentaget afspilning af
CD-DA-spor på en lyd-CD, MP3-/WMA-filer på en
CD-R/CD-RW-disk eller MP3-/WMA-/AAC-filer på en
USB-enhed i normale og programmerede
afspilningstilstande.

1
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Tryk på CD  eller USB  for at aktivere
CD- eller USB-funktionen.
Fortsæt som følger.

Hvis du vil
gentage
Et enkelt spor/fil

Alle spor/filer

1
2
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Tryk på   for at stoppe afspilning og tryk
derefter gentagne gange på PLAY MODE  indtil
" " (eller " 1") forsvinder fra displayet.

Afspilning af spor/filer i tilfældig
rækkefølge (Tilfældig afspilning)
Du kan indstille anlægget til at afspille CD-DA-spor
på en lyd-CD, MP3-/WMA-filer på en CD-R/
CD-RW-disk eller MP3-/WMA-/AAC-filer på en
USB-enhed i tilfældig rækkefølge.

4
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Tryk på PRESET + eller   indtil
forvalgsnummeret for den ønskede station
blinker på displayet.
Tryk på ENTER  for at gemme stationen.
Hvis der allerede er tildelt en anden station til det
ønskede forvalgsnummer, bliver stationen
erstattet med den nye station.

Lytning til forudindstillede
radiostationer
1
2

Du kan indstille anlægget til at slukke automatisk,
når den indstillede tid er forløbet.

1

Tryk på SLEEP .

2

Standardindstillingen ("90") vises, og "SLEEP"indikatoren lyser på displayet.
Tryk gentagne gange på SLEEP  for at vælge

den ønskede indstilling.

Hver gang du trykker på knappen, ændres
varigheden (i minutter) på displayet, og den
valgte indstilling bekræftes automatisk efter ca. 4
sekunder.

Sådan annulleres tilfældig afspilning

Tip!
Under tilfældig afspilning kan du ikke vælge det forrige
spor/fil ved at trykke på  .

Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
tænde for radiofunktionen og vælge båndet
"FM" eller "AM".
Tryk på PRESET + eller   for at vælge et
gemt forvalgsnummer for den ønskede
radiostation.

Brug af sluk-timeren

Tryk på CD  eller USB  for at aktivere
CD- eller USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE  indtil
" " vises på displayet.
Tryk på   for at starte tilfældig afspilning.

Tryk på   for at stoppe afspilning og tryk
derefter gentagne gange på PLAY MODE  indtil
" " forsvinder fra displayet.

Tip!
Du kan kontrollere den tilbageværende tid til anlægget
slukkes ved at trykke på SLEEP  igen efter indstilling af
sluk-timeren.

Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)

Tilslutning af valgfri komponenter

Du kan arrangere afspilningsrækkefølgen for op til
25 spor/filer på en disk/USB-enhed.

Du kan afspille lyd fra en valgfri komponent, f.eks.
en bærbar digital musikafspiller, gennem højttalerne
til dette anlæg.
Sørg for at slukke for strømmen til de enkelte
komponenter, før du foretager nogen forbindelser.
Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen til
den komponent, der skal tilsluttes.
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Tryk på CD  eller USB  for at aktivere
CD- eller USB-funktionen.
Tryk gentagne gange på PLAY MODE  indtil
"PGM" vises på displayet.
Tryk på  eller   for at vælge et
spor/fil.
Når du ønsker at angive en mappe, som
indeholder MP3-/WMA-/AAC-filer, skal du først
trykke på
+ eller   for at vælge en mappe,
og derefter trykke på  eller   for at
vælge en fil.

Den maksimale kommunikationsafstand kan
muligvis være forkortet under følgende forhold.
 Der er en hindring som f.eks. en person, metal
eller en væg mellem anlægget og BLUETOOTHenheden.
 Der anvendes en trådløs LAN-enhed i nærheden
af anlægget.
 Der anvendes en mikroovn i nærheden af
anlægget.
 Der anvendes en enhed som udvikler
elektromagnetisk stråling i nærheden af anlægget.
 Anlægget er placeret på en hylde af stål.

Anlægget

Stålkabinet

De forudindstillede radiostationer forbliver gemt i anlæggets
hukommelse, selv i følgende situationer.
Netledningen tages ud.
Batterierne fjernes.

Sådan annulleres gentaget afspilning

Største kommunikationsafstand

(Eksempel: FM)

Tip!

1 Programmér spor/filer (se
"Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning)").
2 Tryk på PLAY MODE  indtil
"PGM" og " " vises på
displayet.
3 Tryk på  .

Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs
teknologi til korte afstande, som muliggør trådløs
datakommunikation mellem digitale enheder, som
f.eks. en computer og et digitalkamera. Trådløs
BLUETOOTH-teknologi fungerer inden for en
rækkevidde af ca. 10 m.
Det er almindeligt at tilslutte to enheder efter behov,
men visse enheder kan være tilsluttet til flere
enheder på samme tid.
Du behøver ikke at anvende et kabel for at tilslutte,
og det er heller ikke nødvendigt at enhederne
vender mod hinanden, som det f.eks. er tilfældet
med infrarød-teknologi. Du kan f.eks. anvende
sådan en enhed i en pose eller taske.
BLUETOOTH-standarden er en international
standard, der understøttes af tusindvis af firmaer
overalt på jorden, og som anvendes af forskellige
firmaer over hele verden.

Tryk gentagne gange på FM/AM  for at
vælge et bånd.
Stil ind på den ønskede station.
Hold ned på ENTER  indtil "FM-xx" eller
"AM-xx" blinker på displayet.

1 Tryk gentagne gange på PLAY
MODE  indtil " " vises.
2 Tryk på  .

Programmerede
spor/filer

3

Du er nødt til at forudindstille en station med et
svagt signal manuelt.

1 Tryk gentagne gange på PLAY
MODE  indtil " 1" vises.
2 Tryk på  eller   for at
vælge et spor/fil, som du
ønsker at gentage.
3 Tryk på  .

1 Tryk gentagne gange på PLAY
MODE  indtil " " og " "
vises.
2 Vælg en mappe ved at trykke
på
+ eller  .
3 Tryk på  .

2

Hvis en station ikke kan forudindstilles
automatisk

Skal du gøre følgende

En valgt mappe
på en MP3-/
WMA-disk eller
USB-enhed

1

Tryk på ENTER  for at gemme stationen.

Hvad er trådløs BLUETOOTHteknologi?

1

2
3

Tilslut AUDIO IN-jackstikket  til
linjeudgangsjackstikket på den bærbare
digitale musikafspiller eller en anden
komponent vha. et lydforbindelseskabel
(medfølger ikke).
Tænd for den tilsluttede komponent.
Tryk på AUDIO IN  og begynd at afspille lyd
på den tilsluttede komponent.
Lyden fra den tilsluttede komponent afspilles
gennem højttalerne.
Brug et forlængerkabel (medfølger ikke) med et
stereo-minijackstik i den ene ende og to
phonostik i den anden ende til at slutte anlægget
til et tv eller en videobåndoptager/-afspiller.

Optimal ydelse
Begrænset ydelse

Interferens fra andre enheder
Eftersom BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN
(IEEE802.11b/g/n) anvender den samme frekvens,
kan der muligvis opstå mikrobølgeinterferens, som
kan medføre forringelse af
kommunikationshastigheden, støj eller svigtende
forbindelse, hvis anlægget anvendes i nærheden af
en trådløs LAN-enhed. I sådan et tilfælde skal du
gøre følgende.
 Anvend anlægget mindst 10 m væk fra den
trådløse LAN-enhed.
 Hvis anlægget anvendes inden for 10 meters
afstand af en trådløs LAN-enhed, skal du slukke
for den trådløse LAN-enhed.
 Brug BLUETOOTH-enheden så tæt på anlægget
som muligt.

Interferens mod andre enheder
Mikrobølger udsendt fra en BLUETOOTH-enhed kan
muligvis påvirke betjeningen af elektronisk
medicinsk udstyr. Sluk for anlægget og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det
muligvis kan medføre en ulykke.
 Hvor der er brændbare gasser, på et hospital, i et
tog, fly eller på en benzinstation.
 I nærheden af automatiske døre eller en
brandalarm.
Bemærkninger
 For at kunne anvende BLUETOOTH-funktionen behøver
den BLUETOOTH-enhed, som skal tilsluttes, den samme
profil som anlæggets.
Bemærk også, at selvom den samme profil findes, kan
enheder muligvis variere i funktion afhængigt af deres
specifikationer.
 På grund af den trådløse BLUETOOTH-teknologis
egenskaber er lyden, som afspilles på dette anlæg, en
smule forsinket i forhold til den lyd der afspilles på
BLUETOOTH-enheden under lytning til musik.
 Dette anlæg understøtter sikkerhedsfunktioner, som
overholder BLUETOOTH-standarden, for at kunne levere
en sikker forbindelse, når den trådløse BLUETOOTHteknologi anvendes, men sikkerheden er muligvis ikke
tilstrækkelig afhængigt af indstillingen. Vær forsigtig når
du kommunikerer vha. trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage af information under
BLUETOOTH-kommunikation.
 En enhed, som er udstyret med BLUETOOTH-funktionen,
skal overholde den BLUETOOTH-standard, som er
specificeret af Bluetooth SIG, samt være godkendt.
Selvom den tilsluttede enhed er i overensstemmelse med
den ovenfor nævnte BLUETOOTH-standard, kan visse
enheder muligvis ikke tilsluttes eller fungere korrekt
afhængigt af enhedens egenskaber eller specifikationer.
 Der kan muligvis opstå støj eller spring i lyden afhængigt
af den BLUETOOTH-enhed, som er tilsluttet til enheden,
kommunikationsmiljøet eller anvendelsesmiljøet.

Forholdsregler
Diske, som denne enhed KAN afspille
 Lyd-CD'er (CD-DA*1-spor)
 CD-R'er/CD-RW'er som indeholder MP3/
WMA-filer, og som er afsluttet*2 korrekt.
*1

*2

CD-DA er en forkortelse for Compact Disc Digital Audio.
Det er en optagestandard, som bruges til lyd-CD'er.
Afslutning er den proces, der gør CD-R-/CD-RW-diskene i
stand til at blive afspillet på diskafspillerprodukter for
forbrugere, og afslutningen kan aktiveres eller deaktiveres
i indstillingerne under diskoprettelsen i det meste
optagesoftware.

Diske, som denne enhed IKKE KAN afspille
 Andre CD-R'er/CD-RW'er end dem, der er optaget
i lyd-CD-format eller formater i overensstemmelse
med ISO 9660 niveau 1/niveau 2 eller Joliet
 CD-R'er/CD-RW'er af dårlig optagekvalitet,
CD-R'er/CD-RW'er med ridser eller som er
beskidte, eller CD-R'er/CD-RW'er optaget med en
inkompatibel optageenhed
 CD-R'er/CD-RW'er som ikke er afsluttet eller som
er afsluttet forkert

Bemærkninger om diske
 Rengør CD'en med en
rengøringsklud, hvis disken er
beskidt. Tør disken af fra midten og
ud. Hvis der er ridser, snavs eller
fingeraftryk på disken, kan der
muligvis opstå en sporingsfejl.
 Brug ikke opløsningsmidler som
f.eks. benzin, fortynder,
rengøringsmidler som fås i handelen eller
antistatisk spray beregnet til vinylplader.
 Udsæt ikke CD'en for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil som er parkeret i direkte
sollys, da det kan medføre en betydelig stigning i
temperaturen inde i bilen.
 Sæt ikke papir eller klistermærker på CD'en, og
rids ikke CD'ens overflade.
 Efter afspilning skal CD'en opbevares i dens
hylster.

Bemærkninger om DualDiscs
 En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer
dvd-indhold på den ene side med digitalt
lydindhold på den anden. Da materialet på
lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med
cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på
dette produkt ikke garanteres.

Musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
 Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der
følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle
pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at
der blandt disse diske er nogle, der ikke følger
cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles
på dette produkt.

Om sikkerhed
 Eftersom den laserstråle, som anvendes i
CD-afspillersektionen, er skadelig for øjnene, skal
du ikke forsøge at skille kabinettet ad. Overlad
kun reparation til kvalificerede fagfolk.
 Hvis en genstand eller væske kommer ind i
anlægget, skal du tage anlægget ud af
stikkontakten og få det kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før du betjener det igen.
 Diske, som ikke har standard udformning (f.eks.
hjerte, firkantet, stjerne) kan ikke afspilles på dette
anlæg. Hvis du forsøger afspilning, kan det
beskadige anlægget. Anvend ikke sådanne diske.

Om strømforsyning
 Ved strømforsyning fra forsyningsnettet skal du
bruge den medfølgende netledning. Brug ikke en
anden ledning.
 Tag anlægget ud af stikkontakten, hvis det ikke
skal bruges i længere tid.
 Når du ikke bruger batterierne, skal du tage dem
ud for at undgå skader som følge af udsivning af
batterielektrolyt eller korrosion.

Om placering
 Placér ikke anlægget i nærheden af varmekilder,
på et sted, der er udsat for direkte sollys, meget
støv eller mekaniske stød, eller i en bil, hvor det
udsættes for direkte sollys.
 Placer ikke anlægget på et skråt eller ustabilt sted.
 Placer ikke noget inden for 10 mm fra bagsiden af
kabinettet. Ventilationsåbningerne skal være
ublokerede, for at anlægget kan fungere korrekt
og for at forlænge komponenternes levetid.
 Da der benyttes en kraftig magnet i højttalerne,
skal personlige kreditkort, som benytter
magnetisk kodning, eller fjederoptrukne ure
holdes på afstand af anlægget for at undgå, at
magneten beskadiger dem.

Om betjening
 Hvis anlægget bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, eller det placeres i et meget fugtigt
rum, kan fugtigheden muligvis kondensere inde i
CD-afspillersektionen. Skulle dette ske, vil
anlægget ikke fungere ordentligt. I dette tilfælde
skal du fjerne CD'en, og vente i ca. en time på at
fugten fordamper.

Om håndtering af anlægget
 Lad ikke CD-rummet være åbent for undgå, at der
trænger støv og snavs ind.

Om rengøring af kabinettet
 Rengør udelukkende kabinettet, panelet og
betjeningsknapperne ved hjælp af en blød klud,
der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen form for ridsende klude,
skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks.
alkohol eller rensebenzin.
Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med afspilleren, skal du kontakte nærmeste
Sony-forhandler.

Fejlfinding
Generelt
Anlægget tænder ikke.
 Kontrollér, at netledningen sidder rigtigt i
stikkontakten.
 Sørg for at netledningens stik er sat ordentligt ind
i AC IN-jackstikket.
 Kontroller om batterierne er isat korrekt, så
polariteten passer.
 Udskift alle batterierne med nye, når OPR/
BATT-indikatoren  dæmpes.

Der er ingen lyd.
 Kontrollér, at du har valgt den rigtige funktion for
den musik- eller lydkilde, du vil lytte til.
 Tag hovedtelefonerne ud, når du lytter til
højttalerne.

Der er støj i lyden.
 Er der nogen, der bruger en mobiltelefon eller
andet udstyr, der udsender radiobølger, i
nærheden af anlægget? I så fald skal du flytte
anlægget og BLUETOOTH-enheden væk fra
sådanne enheder. Enheder som f.eks.
mobiltelefoner osv. kan påvirke BLUETOOTHkommunikation.

Der høres en lille summende lyd fra
radioen.
 Dette er ikke en funktionsfejl. Du hører muligvis en
lille summende lyd fra radioen afhængigt af
strømforsyningens status.

"NOT IN USED" vises.
 Du trykkede på en ugyldig knap.

CD-/MP3-/WMA-afspiller
CD-afspilleren afspiller ikke, selvom der er
isat en CD.
 Placer CD'en med etikettesiden opad.
 Rengør CD'en.
 Tag CD'en ud og lad CD-rummet være åbent i ca.
en time for at fjerne kondens.
 CD-R'en/CD-RW'en er tom eller ikke afsluttet.
 Der er ingen MP3-/WMA-filer på disken, som kan
afspilles.
 Der er et problem med kvaliteten af CD-R'en/
CD-RW'en, optageenheden eller
programsoftwaren.
 Udskift alle batterierne med nye, når OPR/
BATT-indikatoren  dæmpes.

"NO CD" vises, når disken er isat.
 Der er ikke isat nogen disk i CD-rummet. Isæt en
disk.
 Der kan være et problem med at læse CD'en.
Udskift disken.
 CD'en er muligvis placeret på hovedet. Placer
disken med etikettesiden opad.
 Der er isat en uafspillelig disk (DVD, BD osv.).
Udskift disken.

"NO TRACK" vises på displayet, når disken
er isat.
 Der er ikke optaget nogen lydfiler i understøttede
formater, eller en fil, som skal afspilles, har en
uunderstøttet filendelse.

"DISC ERR" vises, når disken er isat.
 CD'en er muligvis beskidt. Rengør disken.
 CD'en er muligvis ridset. Udskift disken.
 Der kan være et problem med at læse CD'en.
Udskift disken.
 Der er muligvis sat en tom disk ind i CD-rummet.

Lyden falder ud.
 Reducer lydstyrken.
 Rengør CD'en, eller udskift den, hvis CD'en er
meget beskadiget.
 Placer enheden på et sted uden vibrationer.
 Rengør objektivet med en blæser, der fås i
handelen.
 Lyden falder muligvis ud, eller der kan muligvis
høres støj, når der anvendes en CD-R/CD-RW af
dårlig kvalitet, eller hvis der er et problem med
optageenheden eller applikationssoftwaren.

Start af afspilning tager længere tid end
normalt.
 På de følgende diske tager det længere tid at
starte afspilning.
 En disk optaget med en kompliceret træstruktur.
 En disk med mange mapper eller ikke-MP3-/
WMA-filer.

USB-enhed
USB-enheden fungerer ikke ordentligt.
 Hvis du tilslutter en USB-enhed, der ikke er
kompatibel, kan følgende problemer opstå.
 USB-enheden bliver ikke genkendt.
 Fil- eller mappenavne vises ikke på anlægget.
 Afspilning er ikke mulig.
 Der er overspring i lyden.
 Der er støj.
 Lyden er forvrænget.

"OVER CURRENT" vises, og anlægget
slukker automatisk.
 Der er blevet registreret et unormalt niveau i den
elektriske strøm fra  (USB)-porten . I dette
tilfælde skal du fjerne USB-enheden fra  (USB)porten  og tilslutte USB-enheden igen, og
derefter tænde for anlægget igen. Hvis dette
problem stadig opstår efter tænding af anlægget,
skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Der er ingen lyd.
 USB-enheden er muligvis tilsluttet forkert. Sluk for
anlægget, og tilslut USB-enheden igen. Tænd
derefter for anlægget.

Der er støj, overspring eller forvrænget lyd.
 Sluk for anlægget, og tilslut USB-enheden igen.
Tænd derefter for anlægget igen.
 Selve musikdataene indeholder støj, eller lyden er
forvrænget. Der kan være opstået støj under
oprettelsen af lydfilerne. Prøv at gendanne
lydfilerne og bruge dem til at afspille på dette
anlæg.

USB-enheden kan ikke tilsluttes til 
(USB)-porten .
 Stikket på USB-enheden eller USB-kablet er indsat
omvendt. Sæt den ind i  (USB)-porten  i den
rigtige retning.

"READING" vises i lang tid, eller det tager
lang tid, før afspilningen starter.
 Læseprocessen tager lang tid i følgende
situationer:
 Der er mange mapper eller filer på USBenheden.
 Filstrukturen er kompleks.
 Hukommelsen er næsten fyldt.
 Den interne hukommelse er fragmenteret.
For at undgå ovenstående problemer anbefaler vi,
at du følger følgende retningslinjer:
 Hold det samlede antal mapper på en USBenhed på 100 eller derunder.
 Hold det samlede antal filer pr. mappe på 100
eller derunder.

Forkert display
 Dataene på USB-enheden er muligvis beskadiget.
Send musikdataene til USB-enheden igen.
 Anlægget kan kun vise tal og bogstaver i
alfabetet. Andre tegn vises ikke korrekt.

"REC ERROR" vises.
 Der opstod en fejl under overførsel. Sluk for
anlægget og fjern USB-enheden fra anlægget.
Kontroller derefter følgende:
 Kontroller den resterende lagringsplads på
USB-enheden. Hvis der er for lidt plads til
overførslen, skal du slette eventuelt
unødvendige filer eller mapper.
 Kontroller at de data, som skal overføres, ikke er
ødelagt.
 Kontroller at det filformat, som skal overføres, er
kompatibelt med anlægget.
Hvis meddelelsen stadig vises, skal du kontakte
din nærmeste Sony-forhandler.

USB-enheden bliver ikke genkendt.
 Sluk for anlægget, og tilslut USB-enheden igen, og
tænd derefter for anlægget.
 USB-enheden fungerer ikke ordentligt. Se i
betjeningsvejledningen til USB-enheden for at få
oplysninger om, hvordan du løser dette problem.

Afspilningen starter ikke.
 Sluk for anlægget, og tilslut USB-enheden igen.

Afspilningen starter ikke fra det første spor.
 Indstil afspilningstilstanden til normal afspilning.

MP3-/WMA-/AAC-filer kan ikke afspilles.
 Lydfilerne har muligvis forkerte filtypenavne. Dette
anlæg understøtter følgende filtypenavne:
 MP3: filtypenavnet ".mp3"
 WMA: filtypenavnet ".wma"
 AAC: filendelse ".m4a", ".3gp" og ".mp4"
 Lydfilerne er muligvis blevet oprettet i andre
formater end MP3-/WMA-/AAC-formater.
 USB-lagerenheden benytter et andet filsystem
end FAT16 eller FAT32.*
 Filerne er krypteret eller beskyttet med
adgangskoder.
* Dette anlæg understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-lagermedier understøtter muligvis ikke disse
filsystemer.
Du kan få flere oplysninger ved at se i
betjeningsvejledningen til den pågældende USBlagerenhed eller kontakte producenten.

BLUETOOTH-enhed
Der er ingen lyd.
 Sørg for at dette anlæg ikke er for langt væk fra
BLUETOOTH-enheden (eller smartphonen), eller at
dette anlæg ikke modtager interferens fra et
trådløst LAN, en anden trådløs 2,4 GHz-enhed
eller en mikrobølgeovn.
 Kontroller at BLUETOOTH-forbindelsen blev
korrekt oprettet mellem dette anlæg og
BLUETOOTH-enheden (eller smartphonen).
 Udfør parring igen (Se "Parring af dette anlæg
med en BLUETOOTH-enhed").
 Hold på afstand af metalgenstande eller
overflader.
 Sørg for at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret på
BLUETOOTH-enheden (eller smartphonen).

Der er overspring i lyden, eller
kommunikationsafstanden er kort.
 Hvis en enhed, der frembringer elektromagnetisk
stråling, som f.eks. hvis der er et trådløst LAN,
andre BLUETOOTH-enheder eller en
mikrobølgeovn i nærheden, skal du om muligt
flytte væk. Eller brug enheden og anlægget på
afstand af sådanne kilder.
 Fjern eventuelle hindringer mellem anlægget og
enheden, eller flyt anlægget og enheden væk fra
hindringen.
 Placér anlægget og enheden så tæt på hinanden
som muligt.
 Flyt anlægget.
 Prøv at anvende BLUETOOTH-enheden eller
smartphonen i en anden position.

Der kan ikke oprettes forbindelse.
 Afhængigt af den enhed, der skal tilsluttes, tager
det muligvis et stykke tid, før kommunikationen
begynder.
 Udfør parring igen (Se "Parring af dette anlæg
med en BLUETOOTH-enhed").
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er kompatibel
med dette anlæg. Kontroller informationen på
webstedet angående den seneste information om
kompatible BLUETOOTH-enheder. URL'en står
under "Kompatible BLUETOOTH-enheder".

Parring mislykkes.
 Før BLUETOOTH-enheden tættere på anlægget.
 Slet modelnavnet på dette anlæg fra BLUETOOTHenheden og udfør parring igen (Se "Parring af
dette anlæg med en BLUETOOTH-enhed").
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er kompatibel
med dette anlæg. Kontroller informationen på
webstedet angående den seneste information om
kompatible BLUETOOTH-enheder. URL'en står
under "Kompatible BLUETOOTH-enheder".

Parring vha. NFC-funktionen mislykkes.
 Prøv at parre manuelt (Se "Parring af dette anlæg
med en BLUETOOTH-enhed"). Nogle NFCkompatible smartphones kan muligvis ikke parres
vha. anlæggets NFC-funktion, afhængigt af
enhedens funktioner eller specifikationer.
 Start "NFC Nem Forbindelse" igen og før
smartphonen langsomt hen over N-mærket .
 Kontrollér, at smartphonen overholder
kompatibilitetskravene (se "Kompatible
smartphones").

Radio
Lyden er svag, eller modtagelsen er dårlig.
 Udskift alle batterierne med nye.
 Flyt anlægget væk fra fjernsyn i nærheden.
 For FM-modtagelse skal antennen trækkes ud til
dens fulde længde og vendes, så der opnås den
bedst mulige FM-modtagelse. For AM-modtagelse
skal selve anlægget rettes ind for at finde den
bedste modtagelse.
 Hvis du befinder dig i en bygning, skal du lytte i
nærheden af et vindue.
 Hvis der er placeret en mobiltelefon i nærheden af
anlægget, kan der muligvis høres en høj lyd fra
anlægget. Hold telefonen væk fra anlægget.

Tv-billedet er ustabilt.
 Hvis du lytter til et FM-program i nærheden af et
tv med indendørsantenne, skal du flytte anlægget
væk fra tv'et.
Hvis problemet stadig opstår, efter at du har forsøgt
alle de foreslåede afhjælpningsmetoder, skal du
tage netledningen ud eller fjerne alle batterierne.
Når alle indikatorerne på displayet slukkes, skal du
sætte netledningen i eller indsætte batterierne igen.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony-forhandler,
hvis det ikke er muligt at løse problemet.

Specifikationer
CD-afspillersektion

System
Compact disc digital audio-system
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang: Mindre end 44,6 μW
(Dette resultat er målt i en afstand af 200 mm fra
objektivets overflade på Optical Pick-up Block med 7 mm
blænde.)
Antal kanaler
2
Frekvensrespons
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Wow og flutter
Under måleniveau

BLUETOOTH-sektion

Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 2.1 + EDR
Udgang
BLUETOOTH-specifikation effektklasse 2
Største kommunikationsafstand
Inden for synsvidde ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-båndet (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Modulationsmetode
FHSS
Understøttede BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Understøttet codec*4
SBC (Subband Codec)
*1 Den faktiske afstand afhænger af faktorer som f.eks.
forhindringer mellem enhederne, magnetfeltet omkring en
mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagerfølsomhed,
antennens effektivitet, operativsystemet,
softwareprogrammer osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler bestemmer specifikationerne
for BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
*3 Nogle betjeninger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt
af enheden.
*4 Codec: Kompressions- og konverteringsformat for
lydsignal.

Radiosektion

Frekvensområde
Modeller til Europa, Thailand, Kuwait, Forenede Arabiske
Emirater, Kenya, Mauritius, Nigeria, Tanzania og Uganda
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (trin på 9 kHz)
Modeller til Bolivia, Chile, Paraguay, Peru og Uruguay
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (trin på 50 kHz)
AM: 530 kHz  1.610 kHz (trin på 10 kHz)
531 kHz  1.602 kHz (trin på 9 kHz)
Modeller til Malaysia, Vietnam, Indien, Pakistan, Bahrain,
Iran, Libanon, Qatar, Yemen, Angola, Cameroun,
Elfenbenskysten, Egypten, Etiopien, Ghana, Madagaskar,
Mozambique, Senegal, Sudan, Zambia og Zimbabwe
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 50 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (trin på 100 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (trin på 9 kHz)
530 kHz  1.610 kHz (trin på 10 kHz)
Andre modeller
FM: 87,5 MHz  108 MHz (trin på 100 kHz)
AM: 530 kHz  1.710 kHz (trin på 10 kHz)
Mellemfrekvens
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antenner
FM: Teleskopantenne
AM: Indbygget ferritantenne

Indgange

AUDIO IN
Stereominijackstik
 (USB)-port
Type A, maksimal strøm 500 mA, kompatibel med USB 2.0
Fuld hastighed

Udgang

 (hovedtelefoner) stereominijackstik
Til hovedtelefoner med impedans på 16   32 

Understøttede lydformater
Understøttede bithastigheder
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Kun 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
* Kun USB-funktion

Generelt

Højttaler
Hele lydområdet, 8 cm dia., 6 , kegleformet-type (2)
Udgangseffekt
2,0 W + 2,0 W (ved 6 , 10% harmonisk forvrængning)
Strømkrav
Modeller til Europa, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru og
Uruguay
230 V AC, 50 Hz (netforsyning)
9 V DC (6 R14-batterier (størrelse C))
Modeller til Latinamerika (med undtagelse af Bolivia,
Chile, Paraguay, Peru og Uruguay)
120 V AC, 60 Hz (netforsyning)
9 V DC (6 R14-batterier (størrelse C))
Thailandsk model
220 V AC, 50 Hz (netforsyning)
9 V DC (6 R14-batterier (størrelse C))
Andre modeller
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (netforsyning)
9 V DC (6 R14-batterier (størrelse C))
Effektforbrug
15 W
0,9 W (i standby-tilstand)
Batterilevetid*1, *2
Afspilning af CD
Cirka 9 timer
Afspilning fra USB-enhed
Cirka 11 timer (ved 100 mA belastning)
Cirka 3 timer (ved 500 mA belastning)
FM-modtagelse
Cirka 26 timer
BLUETOOTH
Cirka 13 timer
*1 Målt efter standarder fra Sony. Batteriernes faktiske
levetid kan variere afhængigt af anlæggets
omstændigheder eller driftsforholdene.
*2 Ved brug af alkali-batterier fra Sony.
Dimensioner
Cirka 320 mm × 133 mm × 215 mm (B/H/D) (inkl.
udstikkende dele)
Vægt
Cirka 2,3 kg (inkl. batterier)

Medfølgende tilbehør
Netledning (1)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.

Bemærkning vedrørende
licens og varemærker
 MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og
patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og
Thomson.
 Windows Media er et registreret varemærke eller
et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
 Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
en licens fra Microsoft eller et autoriseret
Microsoft-datterselskab.
 Ordet BLUETOOTH og logoerne tilhører Bluetooth
SIG, Inc., og al brug af disse varemærker af Sony
Corporation sker under licens.
 N-mærket er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og
andre lande.
 Android™ og Google Play™ er varemærker
tilhørende Google Inc.
 Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere. I denne brugsanvisning er
mærkerne ™ og ikke angivet.
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