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Русский

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях снижения опасности 
возгорания или поражения 
электрическим током не подвергайте 
устройство воздействию дождя или 
влаги.
Во избежание возгорания не перекрывайте 
вентиляционные отверстия устройства 
газетами, скатертями, шторами и т.д.
Не ставьте на устройство горящие свечи.
Во избежание возникновения пожара и 
поражения электрически током не 
подвергайте устройство воздействию 
случайных капель и брызг и не ставьте на 
устройство предметы, наполненные 
жидкостями, например вазы.
Не устанавливайте устройство в тесном 
пространстве, например на книжной полке 
или в стенном шкафу.
Не подвергайте батареи (установленный 
батарейный блок или батареи) чрезмерному 
нагреванию, например воздействию прямых 
солнечных лучей, огня или других подобных 
факторов в течение длительного времени.
Поскольку кабель питания адаптера 
переменного тока используется для 
отключения адаптера переменного тока от 
электрической сети, его следует подключать к 
легкодоступной электрической розетке. В 
случае обнаружения признаков неправильной 
работы адаптера переменного тока 
немедленно отсоедините его от электрической 
розетки.
Пока устройство подключено к источнику 
переменного тока, на него по-прежнему 
подается электропитание, даже если само 
устройство выключено.
Заводская табличка и важная информация, 
касающаяся безопасности, находятся снаружи 
на нижней панели.

ПPEДУПPEЖДEHИE
Нарушение инструкций по замене батареи 
может привести к ее разрыву. Заменяйте 
батарею только батареей того же или 
эквивалентного типа.
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй. Cлeдyющaя 
инфоpмaция пpимeнимa только для 
обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax, 
гдe дeйcтвyют диpeктивы EC
Производителем данного устройства является 
корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по 
электромагнитной совместимости (EMC) и 
безопасности изделия является компания 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 
70327 Stuttgart, Germany. По вопросам 
обслуживания и гарантии обращайтесь по 
адресам, указанным в соответствующих 
документах.

ICF-DS15iP

ME10

Персональная док-станция для 
аудиоустройств

Сделано в Китае

Импортер на территории РФ и название и 
адрес организации, раположенной на 
территории РФ, уполномоченной принимать 
претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6, Россия

Класс защиты от поражения 
электрическим током II  

Предполагаемая дата истечения срока 
годности литий-ионного аккумулятора 
обозначена на стороне отрицательной клеммы 
и представляет собой двузначный/буквенно-
цифровой код. Первая цифра означает 
последнюю цифру года, а вторая — месяц в 
соответствии с таблицей ниже.

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сокр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Y Z

Дата изготовления указана на упаковке товара 
рядом со штрихкодом в формате: 04.2011, где 
04 — месяц, 2011 — год изготовления.

Меры 
предосторожности
 При отсоединении от розетки переменного 

тока беритесь за штепсель, а не за шнур.
 Поскольку в динамике используется 

сильный магнит, храните кредитные карты с 
магнитной кодировкой, механические часы, 
ЭЛТ-телевизоры или проекторы и т. п. 
вдали от устройства во избежание их 
возможного повреждения этим магнитом.

 He оcтaвляйтe устройство pядом c 
иcточникaми тeплa, тaкими кaк бaтapeи 
отоплeния или вeнтиляционныe кaнaлы, в 
мecтax попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй, 
a тaкжe в мecтax cкоплeния пыли; нe 
подвepгaйтe aппapaт воздeйcтвию вибpaции 
и нe допycкaйтe eго cильныx cотpяceний.

 Во избежание перегрева внутренних 
деталей устройства обеспечьте достаточную 
вентиляцию. Не помещайте устройство на 
поверхность (ковер, одеяло и т.п.) или 
рядом с материалами (шторы), которые 
могут блокировать вентиляционные 
отверстия.

 В случае попадания внутрь устройства 
постороннего предмета или жидкости 
отключите устройство от электросети и не 
включайте его до проверки 
квалифицированным специалистом.

 Во время грозы не касайтесь антенны или 
штепселя.

 Не прикасайтесь к устройству мокрыми 
руками.

 Не ставьте устройство возле воды.

ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕИ
 Для обеспечения хорошего контакта 

протрите батарею сухой тканью.
 При установке батареи соблюдайте 

правильную полярность.
 Не держите батарею металлическим 

пинцетом, это может вызвать короткое 
замыкание.

Примечание
 В данном справочном руководстве “iPod” 

используется как общая ссылка на функции 
устройств iPod или iPhone, если иное не 
указано в тексте или на рисунках.

 Утилизaция отслужившего 
элeктpичecкого и элeктpонного 
обоpyдовaния (диpeктивa 
пpимeняeтcя в cтpaнax 
Eвpоcоюзa и дpyгиx 
eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe 
дeйcтвyют cиcтeмы 
paздeльного cбоpa отxодов)

Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго yпaковкe 
обознaчaeт, что дaнноe ycтpойcтво нeльзя 
yтилизиpовaть вмecтe c пpочими бытовыми 
отxодaми. Eго cлeдyeт cдaть в 
cоотвeтcтвyющий пpиeмный пyнкт 
пepepaботки элeктpичecкого и элeктpонного 
обоpyдовaния. Heпpaвильнaя yтилизaция 
дaнного издeлия можeт пpивecти к 
потeнциaльно нeгaтивномy влиянию нa 
окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe людeй, поэтомy 
для пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий 
нeобxодимо выполнять cпeциaльныe 
тpeбовaния по yтилизaции этого изделия. 
Пepepaботкa дaнныx мaтepиaлов поможeт 
cоxpaнить пpиpодныe pecypcы. Для полyчeния 
болee подpобной инфоpмaции о пepepaботкe 
этого издeлия обpaтитecь в мecтныe оpгaны 
гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa 
бытовыx отxодов или в мaгaзин, гдe было 
пpиобpeтeно издeлиe.
Дополнительная принадлежность: пульт
дистанционного управления.

Утилизация использованных 
элементов питания 
(применяется в странах 
Евросоюза и других 
европейских странах, где 
действуют системы 
раздельного сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или 
упаковке означает, что элемент питания, 
поставляемый с устройством, нельзя 
утилизировать вместе с прочими бытовыми 
отходами.
На некоторых элементах питания данный 
символ может комбинироваться с символом 
химического элемента. Символы ртути (Hg) 
или свинца (Pb) указываются, если 
содержание данных металлов менее 0,0005% 
(для ртути) и 0,004% (для свинца) 
соответственно.

Обеспечивая правильную утилизацию 
использованных элементов питания, вы 
предотвращаете негативное влияние на 
окружающую среду и здоровье людей, 
возникающее при неправильной утилизации. 
Вторичная переработка материалов, 
использованных при изготовлении элементов 
питания, способствует сохранению 
природных ресурсов.

При работе устройств, для которых в целях 
безопасности, выполнения каких-либо 
действий или сохранения имеющихся в 
памяти устройств данных необходима подача 
постоянного питания от встроенного 
элемента питания, замену такого элемента 
питания следует производить только в 
специализированных сервисных центрах.
Для правильной утилизации использованных 
элементов питания, после истечения срока 
службы, сдавайте их в соответствующий 
пункт по сбору электронного и 
электрического оборудования.

Об использовании прочих элементов питания, 
пожалуйста, узнайте в разделе, в котором 
даны инструкции по извлечению элементов 
питания из устройства, соблюдая меры 
безопасности. Сдавайте использованные 
элементы питания в соответствующие пункты 
по сбору и переработке использованных 
элементов питания.

Для получения более подробной информации 
о вторичной переработке данного изделия или 
использованного элемента питания, 
пожалуйста, обратитесь в местные органы 
городского управления, службу сбора 
бытовых отходов или в магазин, где было 
приобретено изделие.

При наличии каких-либо вопросов или
проблем, связанных с устройством,
обращайтесь к ближайшему торговому
представителю Sony.

Операции

Источник питания
В этом устройстве используется батарея 
CR2032 в качестве резервного источника 
питания для поддержания работы часов и 
будильника в случае отключения питания 
(Система No Power No Problem).

Время замены батареи
Когда батарея разрядится, на дисплее будет 
отображаться символ “”.
Если при разряженной батарее произойдет 
перебой питания, текущее время и настройки 
будильника будут удалены.
Замените батарею новой литиевой батареей 
Sony CR2032. Использование другой батареи 
может привести к пожару или взрыву.

Замена батареи
1 Не вынимая штепсельную вилку из 

розетки переменного тока, открутите 
шуруп батарейного отсека на нижней 
панели устройства и откройте 
крышку (см. рис. ).

2 Извлеките старую батарею и вставьте 
новую в батарейный отсек стороной с 
символом  вверх (см. рис. ).

3 Установите крышку батарейного 
отсека на место и закрутите шуруп.

4 Нажмите кнопку , RADIO BAND, 
AUDIO IN или SNOOZE/BRIGHTNESS 
на устройстве, чтобы выключить 
отображение символа “” на дисплее.

Примечание
 При замене батареи не извлекайте 

штепсельную вилку из розетки переменного 
тока. Иначе будут удалены текущие 
настройки даты, времени, будильника и 
станций.

Кнопка сброса





CR2032

Сброс настроек устройства
Нажмите кнопку сброса остроконечным 
предметом, если устройство работает 
ненадлежащим образом. Для текущих 
настроек времени, будильника, станций и т. п. 
будут возвращены заводские значения 
(см. рис. ).

Зарядка iPod
Это устройство можно использовать в 
качестве зарядного устройства. 
Зарядка начинается после подключения iPod к 
устройству.
Состояние зарядки отображается на дисплее 
iPod. Подробнее см. в руководстве 
пользователя iPod.

Настройка часов
При первом использовании устройства 
выполните указанные ниже действия:
1 Снимите изоляционную пленку с 

батареи резервного питания внизу 
устройства.

2 Подключите устройство к розетке.
3 Нажмите и подержите кнопку CLOCK, 

пока на дисплее не начнет мигать 
индикация года.

4 Нажимайте кнопки TIME SET + и –, 
чтобы установить год, а затем 
нажмите кнопку CLOCK.

5 Повторите шаг 4, чтобы установить 
месяц, день, часы и минуты.
Индикация секунд начинается с нуля.

Примечания
 Если при настройке часов не нажимать 

какие-либо кнопки в течение 
приблизительно 1 минуты, настройка часов 
будет отменена.

 В устройстве установлен календарь на 100 
лет (с 2011 по 2110). Если дата установлена, 
автоматически отображается день недели.
MON = понедельник, TUE = вторник, 
WED = среда, THU = четверг, FRI = пятница, 
SAT = суббота, SUN = воскресенье 

Отображение даты и года
Во время отображения часов нажмите кнопку 
CLOCK на устройстве один раз для 
отображения даты и еще один раз для 
отображения года.
Через несколько секунд дисплей 
автоматически вернется к отображению 
текущего времени.

Изменение индикации на 
дисплее для отображения 
летнего времени
Одновременно нажмите и удерживайте 
кнопки CLOCK и SNOOZE/BRIGHTNESS в 
течение не менее 2 секунд. 
На дисплее отобразится индикация “ ” и 
“On”, а индикация времени будет изменена на 
отображение летнего времени. Чтобы 
выключить режим отображения летнего 
времени, снова нажмите и удерживайте 
кнопки CLOCK и SONNOZE/BRIGHTNESS не 
менее 2 секунд. 
На экране отобразится индикация “ ” и 
“OFF” как подтверждение того, что режим 
отображения летнего времени отменен.

Пульт дистанционного 
управления
Перед первым использованием пульта 
дистанционного управления из комплекта 
поставки удалите изоляционную пленку.
Направьте пульт дистанционного управления 
на  (Датчик дистанционного управления) 
устройства.

На кнопках VOL + и  есть тактильные 
точки.

OFF
 Отмена текущей функции и остановка 

воспроизведения.
 Отключение звучащего в текущий момент 

сигнала будильника/таймера повторного 
сигнала будильника.

 (Воспроизведение/Пауза)
 Запуск воспроизведения с iPod. Нажмите 

снова, чтобы приостановить или 
возобновить воспроизведение.

 Нажмите и удерживайте, чтобы выключить 
iPod.

 (Вперед)
 Переход к следующей дорожке.
 Нажмите и удерживайте во время 

прослушивания, чтобы найти нужное 
место.

 Нажмите и удерживайте при приостановке 
воспроизведения, чтобы с помощью 
дисплея iPod найти нужное место.

 (Назад)
 Переход к предыдущей дорожке. Во время 

воспроизведения эта операция позволяет 
вернуться к началу текущей дорожки. 
Чтобы вернуться к предыдущей дорожке, 
нажмите дважды.

 Нажмите и удерживайте во время 
прослушивания, чтобы найти нужное 
место.

 Нажмите и удерживайте при приостановке 
воспроизведения, чтобы с помощью 
дисплея iPod найти нужное место.

 (Вверх)/ (Вниз)
 Выбор пункта меню или дорожки для 

воспроизведения.

MENU
 Возврат к предыдущему меню.
 Нажмите и удерживайте, чтобы вернуться к 

основному меню. 

ENTER
 Использование выбранного пункта меню 

или запуск воспроизведения.

SOUND
 Выбор нужных звуковых эффектов. (Для 

получения подробных сведений см. раздел 
“Использование эффектов низкочастотного 
звука и расширения звукового поля”.)

VOL +/− (Увеличение и уменьшение 
громкости)
 Регулировка громкости.

RADIO BAND
 Включение радиоприемника и выбор 

диапазона.

PRESET +/−
 Выбор предустановленного номера или 

предустановленной станции. (Для 
получения дополнительных сведений см. 
раздел “Использование радиоприемника”.)

TUNE +/−
 Настройка на станцию, когда 

радиоприемник включен.
 Нажмите и удерживайте для сканирования 

станций в диапазонах AM или FM.

AUDIO IN
 Активация функции ЗВУКОВОЙ ВХОД, 

когда подключен дополнительный 
компонент. (Для получения 
дополнительных сведений см. раздел 
“Подключение дополнительных 
компонентов”.)

SLEEP
 Установка таймера сна. (Для получения 

дополнительных сведений см. раздел 
“Установка таймера сна”.)

Примечание
 Некоторые операции могут отличаться или 

быть недоступными на некоторых моделях 
iPod.

Время замены батареи 
В обычном режиме использования батарея 
(CR2025) должна прослужить около 
6 месяцев. Если пульт дистанционного 
управления больше не позволяет управлять 
устройством, замените батарею новой.

стороной с символом  вверх

Примечание
 Если пульт дистанционного управления не 

будет использоваться на протяжении 
длительного времени, извлеките батарею во 
избежание повреждения, которое может 
быть вызвано подтеканием и коррозией.

Использование iPod
Совместимые модели iPod 
и iPhone
Совместимыми являются следующие модели 
iPod и iPhone.
Обновите программное обеспечение 
устройства iPod или iPhone до последней 
версии, прежде чем использовать данное 
устройство.

iPod touch (4-го поколения)
iPod touch (3-го поколения)
iPod touch (2-го поколения)
iPod nano (6-го поколения)*
iPod nano (5-го поколения) 
iPod nano (4-го поколения) 
iPod nano (3-го поколения) 
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

*  Устройствами iPod nano (6-го поколения) 
нельзя управлять при помощи пульта ДУ 
после нажатия кнопок “MENU”, “”, “” и 
“ENTER”.

Об авторских правах
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod 
touch являются товарными знаками Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других 
странах.
“Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, 
что электронное устройство было 
разработано специально для подключения к 
iPod или iPhone соответственно и было 
сертифицировано разработчиком как 
соответствующее техническим стандартам 
Apple. Компания Apple не несет 
ответственность за работу этого устройства 
или его соответствие стандартам 
безопасности и регулятивным нормам. 
Обратите внимание, что использование 
данного аксессуара с iPod или iPhone может 
повлиять на работу беспроводного 
соединения.
Примечание
 Это устройство не предназначено для 

использования с iPad, использование с iPad 
может привести к неполадкам.

Воспроизведение
1 Установите iPod в док-адаптер.

Док-адаптер может быть слегка наклонен.

2 Нажмите кнопку .
iPod начнет воспроизведение.
Управлять подключенным iPod можно 
через данное устройство или через сам 
iPod.

3 Отрегулируйте громкость с помощью 
кнопок VOLUME + и – (VOL + и – на 
пульте дистанционного управления).

Отсоединение iPod
При установке или отсоединении удерживайте 
iPod под тем же углом, что и док-адаптер на 
устройстве. Не тяните iPod чрезмерно вперед.

Примечания
 В это устройство можно установить iPod в 

чехле или с крышкой. Однако если чехол 
или крышка мешают подключению, снимите 
чехол или крышку перед установкой iPod в 
док-адаптер.

 При установке или снятии удерживайте 
iPod под тем же углом, что и разъем на 
устройстве и не поворачивайте и не 
наклоняйте iPod, поскольку это может 
привести к повреждению разъема.

 Отсоединяйте iPod при транспортировке 
устройства, иначе может возникнуть 
неисправность.

 При установке или извлечении iPod 
надежно удерживайте устройство.

 Если заряд батареи iPod очень низкий, 
заряжайте ее некоторое время перед 
использованием.

 Если iPod не достает до подставки на 
передней панели устройства, установите под 
подставкой подкладку из комплекта 
поставки. 

 Если на iPod уже запущено воспроизведение 
при установке на данное устройство, звук с 
iPod будет выводиться через динамики 
устройства, даже если устройство 
воспроизводило звук из другого источника.

 Компания Sony не может принять 
ответственность в случае потери или 
повреждения данных, записанных на iPod, 
при использовании iPod с подключением к 
данному устройству.

 Подробнее об условиях окружающей среды 
для использования iPod см. на веб-сайте 
Apple Inc.

Использование 
радиоприемника
Подключение рамочной 
антенны диапазона AM
Форма и длина антенны предназначены для 
приема сигналов в диапазоне AM. Не 
снимайте и не сворачивайте антенну.

1 Извлеките только часть с рамкой из 
пластиковой подставки.

2 Установите рамочную антенну 
диапазона AM.
(См. руководство по началу работы, 
поставляемое с этим справочным 
руководством.)

3 Вставьте штекер антенны диапазона 
AM в разъем AM ANTENNA на задней 
панели устройства.

Настройка рамочной антенны 
диапазона AM
Определите место и ориентацию антенны, 
обеспечивающие хороший прием.
Совет
 Отрегулируйте направление рамочной 

антенны диапазона AM для получения 
наилучшего качества транслируемого звука 
в диапазоне AM.

Отсоединение рамочной антенны 
диапазона AM
Потяните за штекер антенны диапазона AM, 
нажимая на контактный зажим.

– Ручная настройка
1 Нажмите кнопку RADIO BAND для 

включения радиоприемника.
2 Нажмите кнопку RADIO BAND 

несколько раз для выбора нужного 
диапазона.
При каждом нажатии кнопки происходит 
переключение между радиодиапазонами 
AM и FM в следующем порядке:

FM AM

3 Нажимайте кнопки TUNE + и – для 
настройки нужной станции.

4 Отрегулируйте громкость с помощью 
кнопок VOLUME + и – (VOL + и – на 
пульте дистанционного управления).
Чтобы выключить радиоприемник, 
нажмите кнопку OFF/ALARM RESET (OFF 
на пульте дистанционного управления).

Примечание
 Частота в диапазоне FM отображается с 

точностью до 0,1 МГц. Например, частоты 
88,00 МГц и 88,05 МГц будут отображаться 
как “88.0 МГц”.

– Настройка с помощью 
сканирования
Устройство автоматически сканирует станции 
в диапазонах AM и FM.

1 Выполните шаги 1—2, описанные в 
разделе “Ручная настройка”, чтобы 
выбрать диапазон AM или FM.

2 Нажмите и удерживайте кнопку 
TUNE + или –.
+ :  сканирование частотных диапазонов 

вперед.
– :  сканирование частотных диапазонов 

назад.
Сканирование начинается с настроенной в 
настоящий момент частоты. Если найдена 
станция, сканирование останавливается.

3 Отрегулируйте громкость с помощью 
кнопок VOLUME + и – (VOL + и – на 
пульте дистанционного управления).

– Предварительная 
настройка
Можно предварительно настроить до 
20 станций диапазона FM и до 10 станций 
диапазона AM.

Предварительная настройка станции
1 Выполните шаги 1—4, описанные в 

разделе “Ручная настройка”, и 
вручную настройтесь на станцию, 
которую нужно предустановить.

2 Нажмите и удерживайте кнопку MODE 
на устройстве не менее 2 секунд.

3 Нажимайте кнопку PRESET + или – 
для выбора предустановленного 
номера, затем нажмите кнопку 
DSPL/ENT на устройстве.
Пример.  Приведенная ниже индикация 

отображается на дисплее при 
предварительной установке 
частоты 89,8 МГц под номером 
1 в диапазоне FM.



Частота отображается на дисплее 
приблизительно 10 секунд, а затем дисплей 
возвращается к отображению текущего 
времени.

Примечания
 Чтобы предустановить другую станцию, 

повторите эти шаги.
 Для отмены настройки предустановленного 

номера, нажмите кнопку MODE повторно.
 Если сохранить другую станцию под тем же 

предустановленным номером, сохраненная 
ранее станция будет заменена.

Настройка на предустановленную 
станцию
1 Выполните шаги 1—2, описанные в 

разделе “Ручная настройка”, чтобы 
выбрать диапазон AM или FM.

2 Нажмите кнопку PRESET + или – для 
выбора нужного номера 
предустановленной станции.

3 Отрегулируйте громкость с помощью 
кнопок VOLUME + и – (VOL + и – на 
пульте дистанционного управления).

– Автоматическая 
предварительная настройка
1 Выполните шаги 1—2, описанные в 

разделе “Ручная настройка”, чтобы 
выбрать диапазон AM или FM.

2 Нажмите и удерживайте кнопку 
RADIO BAND, пока на дисплее не 
начнет мигать индикация “AP”.

3 Нажмите кнопку DSPL/ENT на 
устройстве.
Устройство автоматически предустановит 
доступные каналы в последовательном 
порядке.

Совет
 Чтобы остановить автоматическую 

предварительную настройку, нажмите 
кнопку RADIO BAND.

Отображение предустановленного 
номера и частоты текущей станции
Нажмите кнопку DSPL/ENT на устройстве 
один раз для отображения 
предустановленного номера и еще один раз 
для отображения частоты.
Если нажать кнопку DSPL/ENT на устройстве 
только один раз, на дисплее будет 
отображаться предустановленный номер в 
течение примерно 2 секунд, а затем 
отобразится частота.
Через несколько секунд дисплей вернется к 
отображению текущего времени.

Улучшение приема
FM:  полностью вытяните проволочную 

антенну диапазона FM для увеличения 
чувствительности приема.

AM:  подключите к устройству рамочную 
антенну диапазона AM из комплекта 
поставки. Вращайте антенну по 
горизонтали для получения 
оптимального приема.

Примечания относительно 
радиоприема
 Не устанавливайте рамочную антенну 

диапазона AM возле источников питания, 
данного устройства или другого 
аудиовизуального оборудования во время 
их использования, поскольку это может 
привести к появлению шумов.

 Держите цифровые музыкальные 
проигрыватели и мобильные телефоны 
подальше от рамочной антенны диапазона 
AM или антенны диапазона FM, поскольку 
это может привести к помехам при приеме.

 Если к устройству подключен iPhone, при 
прослушивании радио могут возникать 
помехи.

 Если выполняется зарядка iPod, при 
прослушивании радио могут возникать 
помехи.

Совет
 Если при приеме в диапазоне FM слышен 

шум, нажимайте кнопку MODE на устройстве, 
пока на дисплее не отобразится индикация 
“MONO”. Радиоприемник начнет работать в 
монофоническом режиме, и звук станет чище.

Настройка будильника
В этом устройстве предусмотрено 3 режима 
будильника: iPod, радио и звонок. Перед 
установкой будильника убедитесь, что часы на 
устройстве настроены (см. раздел “Настройка 
часов”).

Настройка будильника
1 Нажмите и удерживайте кнопку 

 ALARM SET A или B. 
На дисплее отобразится надпись “WAKE 
UP”, а индикация часов начнет мигать.

2 Нажимайте кнопки TIME SET + и –, 
пока на дисплее не отобразится 
нужный час.
Для быстрого изменения индикации часов 
нажмите и удерживайте кнопку TIME 
SET + или –.

3 Нажмите кнопку  ALARM SET A или B.
Начнет мигать индикация минут.

4 Повторите шаг 2 для настройки минут.
5 Нажмите кнопку  ALARM SET A или B.

Начнет мигать день недели.
6 Повторите шаг 2 для настройки дней 

недели.
Нажимайте кнопку TIME SET + или –, 
чтобы выбрать дни из трех указанных 
ниже вариантов.
Каждый день: MON TUE WED THU FRI 
SAT SUN
День недели: MON TUE WED THU FRI 
Выходные дни: SAT SUN

7 Нажмите кнопку  ALARM SET A или B.
Теперь режим будильника установлен.

8 Нажимайте кнопки TIME SET + и –, 
пока на дисплее не отобразится 
нужный режим будильника.
Можно выбрать одну из 4 настроек: “iPod”, 
“FM”, “AM” или “BUZZER”. Режим 
будильника можно выбрать, как описано 
ниже.
–  iPod: см. раздел “ Установка iPod в 

качестве сигнала будильника”.
–  FM или AM: см. раздел “ Установка 

радиоприемника в качестве сигнала 
будильника”.

–  BUZZER: см. раздел “ Установка 
звонка в качестве сигнала будильника”.

 Установка iPod в качестве сигнала 
будильника
1 Выполните шаги 1—8, описанные в 

разделе “Настройка будильника”.
2 Нажмите кнопку  ALARM SET A или 

B, чтобы выбрать “iPod” в качестве 
сигнала будильника.
На экране начнет мигать уровень громкости.

3 Нажимайте кнопки TIME SET + и –, 
чтобы отрегулировать громкость.

4 Нажмите кнопку  ALARM SET A или B.
Настройка выполнена. 

5 Если на дисплее не отображается 
символ “A” или “B”, нажмите кнопку 

 ALARM SET A или B повторно.
Воспроизведение с iPod начнется в 
установленное время.

При использовании iPod touch или iPhone
 Чтобы просыпаться под музыку, сохраненную 

в iPod touch или iPhone, сначала подключите 
iPod touch или iPhone к устройству, выполните 
описанные выше шаги для настройки времени 
срабатывания будильника, а затем выберите 
музыкальный режим.

 Даже если для будильника настроено 
воспроизведение мелодии с iPod, в качестве 
сигнала будильника будет установлен звонок в 
случае выключения питания iPod touch или 
iPhone после их установки в устройство.

 Установка радиоприемника в 
качестве сигнала будильника 
1 Выполните шаги 1—8, описанные в 

разделе “Настройка будильника”.
2 Нажмите кнопку  ALARM SET A или 

B, чтобы выбрать радиодиапазон 
(“FM” или “AM”). 
На дисплее начнет мигать 
предустановленный номер.

3 Нажимайте кнопку TIME SET + или –, 
чтобы выбрать нужный 
предустановленный номер, 
соответствующий станции, или 
индикацию “– –”.
“– –” — это последняя принятая станция.

4 Нажмите кнопку  ALARM SET A или B.
На экране начнет мигать уровень громкости.

5 Нажимайте кнопки TIME SET + и –, 
чтобы отрегулировать громкость.

6 Нажмите кнопку  ALARM SET A или B.
Настройка выполнена.

7 Если на дисплее не отображается 
символ “A” или “B”, нажмите кнопку 

 ALARM SET A или B повторно.
Радиоприемник включится в 
установленное время.

 Установка звонка в качестве 
сигнала будильника
1 Выполните шаги 1—8, описанные в 

разделе “Настройка будильника”.
2 Нажмите кнопку  ALARM SET A или 

B, чтобы выбрать режим будильника 
“BUZZER”.
Настройка выполнена. 

3 Если на дисплее не отображается 
символ “A” или “B”, нажмите кнопку 

 ALARM SET A или B повторно.
Звонок начнет звучать в установленное 
время.

Примечание
 Для звонка нельзя установить уровень 

громкости.

Проверка установленного 
времени срабатывания 
будильника
Нажмите кнопку TIME SET + или –. 
Настройки будильника отобразятся примерно 
на 4 секунды.

Изменение настроек 
будильника
Нажмите и подержите кнопку TIME SET + не 
менее 2 секунд, чтобы перевести время 
срабатывания будильника вперед. Нажмите и 
подержите кнопку TIME SET – не менее 
2 секунд, чтобы перевести время 
срабатывания будильника назад.
После отпускания кнопки индикация 
измененного времени будет мигать на 
протяжении приблизительно 2 секунд. Для 
повторного изменения времени срабатывания 
будильника нажмите кнопку TIME SET + или – 
в течение этих 2 секунд, иначе будут 
зафиксированы измененные настройки, 
отображенные на дисплее.

Откладывание повторного 
срабатывания будильника 
на несколько минут
Нажмите кнопку SNOOZE/BRIGHTNESS на 
устройстве.
Звук выключится, но затем автоматически 
включится примерно через 10 минут. 
Можно изменить время повторного 
срабатывания будильника, несколько раз 
нажав кнопку SNOOZE/BRIGHTNESS на 
устройстве в течение 4 секунд.
Максимальное время до повторного 
срабатывания будильника составляет 
60 минут.

10 20 30

60 50 40

Чтобы выключить таймер повторного 
срабатывания будильника, нажмите кнопку 
OFF/ALARM RESET (OFF на пульте 
дистанционного управления).

Выключение сигнала 
будильника
Нажмите кнопку OFF/ALARM RESET (OFF на 
пульте дистанционного управления), чтобы 
выключить будильник.
Будильник сработает снова в то же время на 
следующий день.

Выключение будильника
Нажмите кнопку  ALARM ON/OFF A или B, 
чтобы выключить отображение индикатора 
будильника A или B на дисплее.

Включение будильника
Нажмите кнопку  ALARM ON/OFF A или B, 
чтобы включить отображение индикатора 
будильника A или B на дисплее.

Примечания
 Когда в качестве сигнала будильника 

выбран iPod, будет звучать лишь звонок, 
если iPod не установлен в док-адаптер, в нем 
не сохранена музыка или если iPod touch 
или iPhone выключен.

 Если установить будильник на час, который 
будет пропущен при переходе на летнее 
время, сигнал прозвучит мгновенно.

 Если для будильников A и B выбрано 
одинаковое время срабатывания, сработает 
будильник A.

 Если не выполнять какие-либо операции 
после срабатывания будильника, будильник 
прекратит звучать примерно через 60 минут.

Примечание относительно работы 
будильника в случае отключения питания
Если батарея не разряжена, в случае 
отключении питания звонок будет звучать в 
течение примерно 5 минут. Однако это 
повлияет на указанные ниже функции.
 Подсветка не будет светиться.
 Если в качестве сигнала будильника выбран 

iPod или радиоприемник, он автоматически 
будет заменен на звонок.

 Если не нажимать кнопку OFF/ALARM 
RESET, сигнал будет звучать в течение 
примерно 5 минут.

 Если на дисплее отображается символ “”, 
сигнал не будет звучать в случае 
отключения питания. Замените батарею, 
если отображается символ “”.

 Функцию повторного срабатывания 
будильника нельзя включить при 
отключенном питании.

 При отключенном питании все будильники 
будут срабатывать только один раз в 
установленное время.

Установка таймера сна
Используя таймер сна, можно засыпать под 
музыку и т. п. Устройство автоматически 
остановит воспроизведение или выключит 
радиоприемник по истечении 
предустановленного периода времени.

1 Нажмите кнопку SLEEP, когда 
устройство включено. 
На дисплее отобразится надпись “SLEEP”, а 
индикация времени срабатывания таймера 
сна начнет мигать.

2 Нажмите кнопку SLEEP, чтобы 
установить время срабатывания 
таймера сна.
При каждом нажатии кнопки SLEEP время 
(в минутах) изменяется следующим образом:

90 60 30 15

OFF
Дисплей вернется к отображению текущего 
времени примерно через 4 секунды после 
завершения настройки длительности 
таймера и отпускания кнопки SLEEP, после 
чего таймер сна будет запущен. 
Устройство будет воспроизводить звук на 
протяжении установленного периода, а 
затем остановится.

Выключение устройства до 
окончания 
предустановленного 
времени
Нажмите кнопку OFF/ALARM RESET (OFF на 
пульте дистанционного управления).

Изменение настроек 
таймера сна
Чтобы выбрать нужную настройку таймера 
сна, даже если он уже активирован, нажмите 
несколько раз кнопку SLEEP.

Выключение таймера сна
Нажмите кнопку SLEEP несколько раз, чтобы 
установить для таймера сна значение “OFF” в 
шаге 2.

Подключение 
дополнительных 
компонентов
Прослушивание звука
1 Надежно соедините гнездо линейного 

выхода портативного цифрового 
проигрывателя (или другого 
устройства) с гнездом AUDIO IN на 
задней панели устройства с помощью 
соответствующего соединительного 
кабеля.

2 Нажмите кнопку AUDIO IN, чтобы 
отобразилась индикация “AUDIO IN”.

3 Включите подключенный компонент.
4 Включите воспроизведение на 

подключенном компоненте.
Звук из подключенного компонента будет 
выводиться через динамики данного 
устройства.

5 Отрегулируйте громкость с помощью 
кнопок VOLUME + и – (VOL + и – на 
пульте дистанционного управления).

Возврат к прослушиваю 
радиоприемника
Нажмите кнопку RADIO BAND.
Сначала на дисплее отобразится 
предустановленный номер, а затем частота 
последней станции.

Возврат к прослушиванию iPod
Нажмите кнопку .

Остановка прослушивания
Нажмите кнопку OFF/ALARM RESET (OFF на 
пульте дистанционного управления) и 
остановите воспроизведение на 
подключенном компоненте.

Примечания
 Требуемый тип соединительного 

аудиокабеля зависит от дополнительного 
компонента. Обязательно используйте 
надлежащий тип кабеля.

 Если уровень громкости низкий, 
отрегулируйте сначала громкость 
устройства. Если уровень громкости по-
прежнему слишком низкий, отрегулируйте 
громкость подключенного компонента.

 Отсоедините аудиокабель, если он не 
используется.

 Если при прослушивании радио подключен 
дополнительный компонент, выключите его, 
чтобы предотвратить появление шума. Если 
шум возникает даже при выключенном 
компоненте, отсоедините дополнительный 
компонент и расположите его подальше от 
устройства.

Другие полезные 
функции
Использование эффектов 
низкочастотного звука и 
расширения звукового поля
Нажатием кнопки SOUND можно выбрать 
один из четырех режимов звукового эффекта.
При каждом нажатии кнопки звуковой 
эффект изменяется, как описано ниже.
“MEGA BASS”: обеспечение 
высококачественного низкочастотного звука.
“MEGA Xpand”: увеличение ширины 
звукового поля.
“MEGA BASS” и “MEGA Xpand”: включение 
обоих вышеуказанных эффектов.
Для возврата к воспроизведению звука в 
стандартном режиме нажимайте кнопку, пока 
не исчезнет соответствующая индикация.

Настройка яркости дисплея
Нажатием кнопки SNOOZE/BRIGHTNESS на 
устройстве можно выбрать один из четырех 
уровней яркости.

Выключена

Высокий (по умолчанию) Средний Низкий

Даже если яркость полностью выключена, при 
срабатывании будильника будет установлен 
низкий уровень яркости.

О приложении
В магазине Apple App Store доступно 
приложение для устройств iPod и iPhone, 
специально предназначенное для 
установления связи с ними.
Найдите “D-Sappli” и загрузите это бесплатное 
приложение, чтобы узнать больше о его функциях.
Примечания
 Если приложение для связи с этим 

устройством не загружено на iPod или 
iPhone, время от времени может появляться 
всплывающее сообщение с предложением 
загрузки D-Sappli.
Выключите функцию связи с приложением 
для отключения всплывающего сообщения.

 Выключение функции связи с приложением: 
извлеките iPod или iPhone из док-адаптера. 
Нажмите  (чтобы перейти в режим 
iPod), а затем одновременно нажмите 
VOLUME – и  на устройстве и 
удерживайте не менее 2 секунд. (“OFF” 
отобразится на дисплее как свидетельство 
того, что функция связи с приложением 
отключена.)

 Повторите указанные выше шаги для 
включения функции. (“ON” отобразится на 
дисплее как свидетельство того, что 
функция связи с приложением включена.)

Дополнительная информация

Устранение неполадок
Если проблему не удается устранить после 
выполнения указанных ниже проверок, 
обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
На часах мигает “0:00” в результате 
аварийного отключения питания.
 Батарея разряжена. Замените батарею. 

Извлеките старую батарею и установите новую.
 Перед использованием обязательно снимите 

изоляционную пленку с батареи резервного 
питания.

Будильник (радиоприемник, iPod или звонок) 
не срабатывает в установленное время.
 Убедитесь, что символ будильника “A” или 

“B” надлежащим образом отображается на 
дисплее. 

Будильник, в качестве сигнала которого 
выбран радиоприемник или iPod, включен, 
но в установленное время звук не выводится.
 Проверьте настройки громкости.
Нет звука с iPod.
 Убедитесь, что iPod подключен надлежащим 

образом.
 Отрегулируйте громкость с помощью 

кнопок VOLUME +/– (VOL +/– на пульте 
дистанционного управления).

Не удается управлять iPod с помощью 
этого устройства.
 Убедитесь, что iPod подключен надлежащим 

образом.
iPod не заряжается.
 Убедитесь, что iPod подключен надлежащим 

образом.

Технические 
характеристики
Индикация времени
24-часовая
iPod
Выходное напряжение постоянного тока: 5 В
МАКС.: 1 А
Радиоприемник 
Частотный диапазон

Диапазон Частота Шаг 
настройки 
канала

FM 87,5 МГц - 108 МГц 0,05 МГц
AM 531 кГц - 1602 кГц 9 кГц

Общие
Динамик
Диаметр приблизительно 5,7 см 
сопротивление 6 Ω
Вход
Гнездо AUDIO IN (мини-гнездо диаметром 3,5 мм)
Выходная мощность
3,5 Вт + 3,5 Вт (при коэффициенте 
гармонических искажений 10 %)
Требования по электропитанию
230 В переменного тока, 50 Гц
Для резервного питания часов: 3 В 
постоянного тока, батарея CR2032 (1)
Размеры
Прибл. 290 мм × 165 мм × 145 мм (ш/в/г), 
включая выступающие части и элементы 
управления
Масса
Прибл. 1,65 кг, включая источник питания
Прилагаемые аксессуары
Пульт дистанционного управления (1)
Рамочная антенна диапазона AM (1)
Подкладка (1)
Дизайн и технические характеристики могут 
быть изменены без уведомления.
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На кнопках VOLUME + и  есть тактильные точки.

Проволочная 
антенна 
диапазона FM

Силовой шнур

Датчик 
дистанционного 
управления
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Українська

УBAГA!
Щоб знизити ризик пожежі або 
ураження електричним струмом, 
бережіть цей пристрій від дощу або 
вологи.
Щоб зменшити загрозу займання, не 
закривайте вентиляційний отвір пристрою 
газетами, скатертинами, занавісками тощо. Не 
ставте на пристрій запалені свічки.
Щоб знизити ризик пожежі або ураження 
електричним струмом, запобігайте 
потраплянню на пристрій крапель або бризок 
рідини та не становіть на прилад контейнерів, 
наповнених рідиною (наприклад, ваз із 
водою).
Не розміщуйте пристрій у закритому місці, 
наприклад у книжковій або вбудованій шафі.
Не піддавайте елементи живлення (комплект 
елементів живлення або змінні батарейки) 
впливові надмірного тепла, зокрема 
сонячного проміння, вогню тощо протягом 
тривалого часу.
Оскільки остаточне знеструмлення адаптера 
змінного струму забезпечується вилученням 
штепселя з розетки змінного струму, така 
розетка має бути легкодоступною. Помітивши 
ознаки будь-яких проявів аномального 
характеру, негайно від’єднайте адаптер від 
мережі живлення змінного струму.
Пристрій не є відключеним від джерела 
живлення змінного струму (мережі змінного 
струму), доки він підключений до настінної 
розетки, навіть якщо сам пристрій 
вимкнутий.
Пластинка з технічними характеристиками та 
важлива інформація щодо безпеки 
знаходяться на нижній панелі пристрою.

OБEPEЖHO!
Неправильна заміна елемента живлення може 
призвести до вибуху. Під час заміни 
використовуйте лише елементи живлення 
такого самого або еквівалентного типу.
Примітка для користувачів: наведена 
нижче інформація стосується лише 
обладнання, що продається у країнах, де 
застосовуються директиви ЄС
Виробником цього товару є корпорація Sony, 
офіс якої розташований за адресою: 1-7-1 
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan 
(Японія). Уповноважений представник з 
питань EMC (Електромагнітна сумісність) та 
безпеки товарiв – Sony Deutschland GmbH, 
адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Germany (Німеччина). З приводу 
обслуговування або гарантії звертайтеся за 
адресами, вказаними в окремих документах, 
що обумовлюють питання гарантії та 
обслуговування.

Обладнання відповідає вимогам:
Технічного регламенту з електромагнітної 
сумісності обладнання (постанова КМУ від 
29.07.2009 № 785)

Обладнання відповідає вимогам:
Технічного регламенту безпеки 
низьковольтного електричного обладнання 
(постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149)

Обладнання відповідає вимогам Технічного 
регламенту обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнанні (постанова КМУ від 
03.12.2008 № 1057).

Продукцію зберігають в упакованому виді в 
темних, сухих, чистих, добре вентильованих 
приміщеннях, ізольованих від місць 
зберігання кислот і лугів.

Температура зберігання: від –10 °C до + 50 °C
Відносна вологість зберігання: 0 - 80%

Робоча температура: від 5 °C до 35 °C
Робоча відносна вологість: 40% - 60%
Дата виготовлення зазначена на виробі, його 
упаковці біля штрихового коду в наступному 
форматі: 04.2011, де 04 – місяць, 2011 – рік 
виготовлення.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. 
Київ, 04070, Україна.

Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, Japan, 108-0075.

Зроблено в Китаї

Передбачувана дата закінчення строку 
придатності літій-іонного акумулятора 
позначена на стороні негативної клеми і являє 
собою двозначний літерне-цифровий код. 
Перша цифра означає останню цифру року, а 
друга - місяць відповідно до таблиці нижче.

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Код 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Y Z

Застережні заходи
 Щоб від’єднати шнур живлення, потрібно 

тягнути за вилку, а не за шнур.
 Оскільки в динаміку використовується 

сильний магніт, тримайте кредитні картки з 
магнітним кодуванням і механічні 
годинники, а також ЕПТ-телевізори, 
проектори тощо якнайдалі від пристрою, 
щоб уникнути можливого пошкодження, 
спричиненого магнітом.

 Не лишайте пристрій поблизу джерел тепла, 
наприклад батарей опалення або 
повітроводів, або в місці, яке зазнає дії 
прямого сонячного проміння, надмірної 
кількості пилу, механічної вібрації чи 
ударів.

 Забезпечте належну циркуляцію повітря, 
щоб запобігти накопиченню внутрішнього 
тепла. Не ставте пристрій на поверхні 
(килим, ковдра тощо) або поруч із 
матеріалами (наприклад, занавіски), 
здатними заблокувати вентиляційні отвори.

 Якщо на пристрій впаде будь-який твердий 
предмет або проллється рідина, відключіть 
пристрій і здайте його на перевірку 
кваліфікованим працівникам перед 
подальшим використанням.

 Під час грози не торкайтесь антени та 
штепселя.

 Не торкайтеся пристрою мокрими руками.
 Не ставте пристрій біля води.

ПРИМІТКИ ЩОДО ЛІТІЄВОГО
ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ
 Для забезпечення належного контакту 

витріть елемент живлення сухою тканиною.
 Установлюючи елемент живлення, 

обов’язково слідкуйте за правильністю 
полярності.

 Не тримайте елемент живлення металевим 
пінцетом, щоб не сталося короткого 
замикання.

Примітка
 У цьому довідковому посібнику «програвач 

iPod» використовується як загальне 
посилання на функції програвача iPod і 
телефону iPhone, якщо інше не вказано в 
тексті або на рисунках.

 Утилізація старого 
електричного та електронного 
обладнання (застосовується в 
Європейському союзі та інших 
європейських країнах із 
системами роздільного 
збирання сміття)

Цей символ на виробі або на упаковці означає, 
що цей виріб не можна утилізувати як 
побутове сміття. Замість цього його потрібно 
здати до відповідного приймального пункту 
для вторинної обробки електричного та 
електронного обладнання. Забезпечивши 
належну утилізацію цього виробу, ви 
допоможете запобігти негативним наслідкам 
для навколишнього середовища та людського 
здоров’я, до яких могла б призвести 
неправильна утилізація цього виробу. 
Вторинна переробка матеріалів допоможе 
зберегти природні ресурси. Щоб отримати 
докладнішу інформацію щодо вторинної 
переробки цього виробу, зверніться до 
місцевих органів влади, до служби утилізації 
побутових відходів або до магазину, де було 
придбано цей виріб.
Аксесуар, якого це стосується: пульт
дистанційного керування.

Переробка використаних 
елементів живлення 
(директива діє у межах країн 
Європейського Союзу та 
інших країн Європизі 
системами роздільного 
збору відходів)

Даний знак на елементі живлення або 
упаковці означає, що елемент живлення, який 
використовується для роботи цього 
пристрою, не можна утилізувати разом з 
іншими побутовими відходами. 
На деяких елементах живлення цей знак може 
використовуватись у комбінації з 
позначенням хімічного елементу. Якщо 
елемент живлення містить більше ніж 0,0005% 
ртуті або 0,004% свинцю, наводиться 
відповідне позначення хімічного елементу 
ртуті (Hg) або свинцю (Pb).
Забезпечивши належну переробку 
використаних елементів живлення, ви 
допоможете запобігти потенційно негативним 
наслідкам впливу на зовнішнє середовище та 
людське здоров’я, які спричиняються 
невідповідною переробкою елементів 
живлення. Вторинна переробка матеріалів 
сприяє збереженню природних ресурсів.
При роботі пристроїв, для якихіз метою 
безпеки, виконання яких-небудь дій або 
збереження наявних у пам’яті пристроїв 
даних необхідна подача постійного живлення 
від вбудованого елемента живлення, заміну 
такого елемента живлення варто робити 
тільки в уповноважених сервісних центрах. 
Для правильної переробки використаних 
елементів живлення після закінчення терміну 
їх служби, здавайте їх у відповідний пункт 
збору електронного й електричного 
обладнання.
Стосовно використання інших елементів 
живлення дивіться інформацію в розділі, у 
якому дані інструкції з безпечного витягнення 
елементів живлення із пристрою. Здавайте 
використані елементи живлення у відповідні 
пункт збору й переробки використаних 
елементів живлення.
Для одержання більш докладної інформації 
про вторинну переробку даного виробу або 
використаного елемента живлення, будь 
ласка, звертайтесь до органу місцевої 
адміністрації, служби збору побутових 
відходів або до магазину, в якому ви придбали 
виріб.
У разі виникнення запитань або труднощів, 
які стосуються пристрою, зверніться до 
найближчого дилера компанії Sony.

Операції

Джерело живлення
Цей пристрій обладнано елементом 
автономного живлення CR2032, який слугує 
резервним джерелом струму, забезпечуючи 
роботу годинника та будильника на випадок 
вимкнення електроенергії (Система No Power 
No Problem).

Час заміни елемента 
живлення
Коли елемент живлення розряджається, на 
дисплеї з’являється позначка «».
У разі вимкнення електроенергії, якщо 
елемент живлення розрядився, значення 
поточного часу та будильника буде видалено.
Замініть його на новий літієвий елемент 
живлення Sony CR2032. У разі використання 
іншого елемента живлення може існувати 
ризик пожежі або вибуху.

Заміна елемента живлення
1 Залиште штепсель з’єднаним із 

розеткою змінного струму, за 
допомогою викрутки відкрутіть 
шуруп, який фіксує відсік для батареї 
на задній панелі пристрою, і зніміть 
кришку відсіку (див. рис. ).

2 Вийміть старий елемент живлення та 
вставте у відсік елемента живлення 
новий елемент живлення полюсом  
догори (див. рис. ).

3 Помістіть кришку відсіку елемента 
живлення на місце та закрутіть гвинт.

4 Натисніть кнопку , RADIO BAND, 
AUDIO IN або SNOOZE/BRIGHTNESS 
на пристрої, щоб вимкнути «» на 
дисплеї.

Примітка
 Під час заміни елемента живлення не 

від’єднуйте штепсель від розетки змінного 
струму. Інакше поточну дату, поточний час, 
налаштування будильника та попередньо 
настроєні радіостанції буде видалено.

Кнопка скидання





CR2032

Скидання параметрів 
пристрою
Якщо пристрій не працює належним чином, 
натисніть кнопку скидання за допомогою 
предмета з гострим кінцем. Поточний час, 
налаштування будильника, попередньо 
настроєні станції тощо повернуться до 
встановлених виробником значень 
(див. рис. ).

Заряджання iPod
Пристрій можна використовувати для 
заряджання елементів живлення. 
Заряджання починається після підключення 
iPod до пристрою.
Стан заряджання відображається на дисплеї 
iPod. Для отримання докладнішої інформації 
див. посібник користувача iPod.

Настроювання 
годинника
Під час першого використання пристрою 
виконайте наведені нижче дії:
1 Зніміть ізоляційну плівку резервної 

акумуляторної батареї на нижній 
панелі пристрою.

2 Підключіть пристрій до 
електромережі.

3 Натисніть і потримайте кнопку 
CLOCK, поки на дисплеї не почне 
блимати індикація року.

4 Натискайте TIME SET + або –, щоб 
установити рік, а потім натисніть 
CLOCK.

5 Щоб установити місяць, день, години 
та хвилини, повторіть крок 4.
Відлік секунд почнеться з нуля.

Примітки
 Якщо не натиснути жодну кнопку протягом 

приблизно 1 хвилини під час настроювання 
годинника, процедуру буде скасовано.

 У пристрої встановлено календар, 
розрахований на 100 років (2011–2110). 
Після встановлення дати автоматично 
відображається день тижня.
MON = понеділок, TUE = вівторок, 
WED = середа, THU = четвер, 
FRI = п’ятниця, SAT = субота, SUN = неділя 

Відображення року та дати
Коли відображається годинник, натисніть 
кнопку CLOCK на пристрої один раз, щоб 
відобразити дату, а для відображення року 
натисніть її ще раз.
Через кілька секунд дисплей автоматично 
повернеться до відображення поточного часу.

Настроювання дисплея для 
відображення літнього часу
Натисніть одночасно кнопки CLOCK і 
SNOOZE/BRIGHTNESS та потримайте їх 
щонайменше 2 секунди. 
На дисплеї відобразяться « » та «On», а потім 
показники часу зміняться на відображення 
літнього часу. Щоб вимкнути відображення 
літнього часу, повторно натисніть і 
потримайте кнопки CLOCK та SNOOZE/
BRIGHTNESS щонайменше 2 секунди. 
На дисплеї відобразяться позначки « » і 
«OFF», які вказують на те, що автоматичний 
перехід на літній час скасовано.

Пульт дистанційного 
керування
Перед першим використанням пульта 
дистанційного керування з комплекту 
постачання зніміть ізоляційну плівку.
Наведіть пульт на  (Датчик дистанційного 
керування) пристрою.

На кнопках VOL + і  є тактильні точки.

OFF
 Вимкнення поточної функції та 

припинення відтворення.
 Вимкнення будильника, сигнал якого лунає, 

або зупинення таймера затримки сигналу.

 (Відтворення/Пауза)
 Початок відтворення вмісту iPod. Натисніть 

знову, щоб призупинити або відновити 
відтворення.

 Натисніть і утримуйте, щоб вимкнути iPod.

 (Вперед)
 Перехід до наступної композиції.
 Натисніть і утримуйте під час 

прослуховування, щоб знайти потрібне 
місце.

 Натисніть і утримуйте під час 
призупинення, щоб за допомогою дисплея 
iPod знайти потрібне місце.

 (Назад)
 Перехід до попередньої композиції. Під час 

відтворення ця операція дає змогу 
повернутися до початку поточної 
композиції. Щоб повернутися до 
попередньої композиції, натисніть двічі.

 Натисніть і утримуйте під час 
прослуховування, щоб знайти потрібне 
місце.

 Натисніть і утримуйте під час 
призупинення, щоб за допомогою дисплея 
iPod знайти потрібне місце.

 (Вгору)/ (Донизу)
 Вибір пункту меню або композиції для 

відтворення.

MENU
 Повернення до попереднього меню.
 Натисніть і утримуйте, щоб повернутися до 

головного меню. 

ENTER
 Використання вибраного пункту меню або 

початок відтворення.

SOUND
 Вибір потрібних звукових ефектів. 

(Докладнішу інформацію див. у розділі 
«Вмикання звукового ефекту низьких 
частот або об’ємного звуку».)

VOL +/− (Збільшення/зменшення гучності)
 Відрегулюйте гучність.

RADIO BAND
 Увімкнення радіо та вибір діапазону.

PRESET +/−
 Вибір попередньо встановленого номера 

або попередньо настроєної радіостанції. 
(Для отримання докладнішої інформації 
див. розділ «Використання paдіо».)

TUNE +/−
 Налаштування на радіостанцію, коли 

ввімкнено радіоприймач.
 Натисніть і потримайте, щоб виконати 

пошук станцій AM- або FM-діапазону.

AUDIO IN
 Увімкнення функції ЗВУКОВИЙ ВХІД, коли 

підключено додатковий компонент. (Для 
отримання докладнішої інформації див. 
розділ «Підключення додаткових 
компонентів».)

SLEEP
 Настроювання таймера вимкнення. (Для 

отримання докладнішої інформації див. 
розділ «Настроювання таймера 
вимкнення».)

Примітка
 Деякі операції можуть відрізнятися або 

можуть бути недоступними на деяких 
моделях iPod.

Час заміни елемента 
живлення 
У звичайному режимі використання елементи 
живлення (CR2025) мають працювати 
впродовж приблизно 6 місяців. Якщо пульт 
дистанційного керування більше не можна 
використовувати для роботи із пристроєм, 
замініть елемент живлення новим.

стороною із символом  догори

Примітка
 Якщо пульт дистанційного керування не 

використовуватиметься протягом тривалого 
часу, вийміть елемент живлення для 
уникнення пошкодження, спричиненого 
витоком з елементів живлення та його 
корозією.

Використання iPod
Сумісні моделі iPod та 
iPhone
Нижче наведено сумісні моделі iPod та iPhone.
Оновіть програмне забезпечення iPod та 
iPhone до останньої версії перед його 
використанням із цим пристроєм.

iPod touch (4-го покоління)
iPod touch (3-го покоління)
iPod touch (2-го покоління)
iPod nano (6-го покоління)*
iPod nano (5-го покоління) 
iPod nano (4-го покоління) 
iPod nano (3-го покоління) 
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

*  Пристроєм iPod nano (6-го покоління) не 
вдасться керувати за допомогою пульта 
дистанційного керування, коли натиснуто 
кнопки «MENU», «», «» та «ENTER».

Про авторські права
    iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano та iPod 
touch є товарними знаками Apple Inc., 
зареєстрованими у США та інших країнах.
Надписи «Made for iPod» та «Made for iPhone» 
означають, що електронний аксесуар 
спеціально розроблено для підключення до 
iPod або iPhone відповідно, та сертифіковано 
розробником як такий, що відповідає 
технічним стандартам Apple. Компанія Apple 
не несе відповідальності за роботу цього 
пристрою або його відповідність стандартам 
безпеки та регулятивним нормам. Зверніть 
увагу на те, що використання цього аксесуару 
з iPod або iPhone може вплинути на якість 
бездротового підключення.
Примітка
 Цей пристрій не призначено для 

використання з iPad, використання з iPad 
може призвести до несправностей.

Відтворення
1 Підключіть iPod до роз’єму для 

встановлення.
Роз’єм для встановлення можна злегка 
нахилити.

2 Натисніть кнопку .
iPod почне відтворення.
Можна керувати підключеним пристроєм 
iPod через цей пристрій або сам iPod.

3 Регулюйте гучність кнопками 
VOLUME + або – (VOL + або – на 
пульті).

Від’єднання iPod
Під час установлення та від’єднання iPod 
тримайте його під таким самим кутом, як 
роз’єм для встановлення на пристрої. Не 
нахиляйте iPod занадто вперед.

Примітки
 У цей пристрій можна встановити iPod у 

футлярі або чохлі. Утім, якщо футляр чи 
чохол заважає з’єднанню, зніміть його перед 
встановленням iPod у роз’єм.

 Під час установлення або знімання 
пристрою iPod утримуйте його під таким 
самим кутом, що й роз’єм на цьому 
пристрої, і не нахиляйте та не повертайте 
iPod, оскільки це може призвести до 
пошкодження роз’єму.

 Перед транспортуванням пристрою 
від’єднуйте iPod, щоб запобігти 
несправностям.

 Під час установлення або знімання iPod 
надійно тримайте пристрій.

 Якщо заряд елемента живлення пристрою 
iPod надто низький, зарядіть його перед 
використанням.

 Якщо ваш iPod не дістає до підставки в 
передній частині пристрою, вставте під 
підставку прокладку, що входить до 
комплекту постачання. 

 Якщо вміст iPod уже відтворюється під час 
установлення його на пристрій, звук із iPod 
почне відтворюватися з динаміків, навіть 
якщо пристрій відтворював звук від іншої 
функції.

 Компанія Sony не несе відповідальності у 
випадку втрати або пошкодження даних, 
записаних на пристрої iPod, під час 
використання цього пристрою з iPod.

 Докладніше про навколишні умови для 
використання пристрою iPod див. на веб-
сайті Apple Inc.

Використання paдіо
Підключення рамкової 
АМ-антени
Форма й довжина антени розраховані на 
прийом сигналів діапазону AM. Не 
розбирайте та не скручуйте антену.

1 Зніміть лише рамку із пластмасової 
підставки.

2 Установіть рамкову AM-антену.
(Див. посібник із початку роботи, що 
додається до цього довідкового посібника.)

3 Вставте роз’єм AM-антени у гніздо 
AM ANTENNA на задній панелі 
пристрою.

Налаштування рамкової АМ-антени
Знайдіть місце та положення антени, що 
забезпечують якісний прийом сигналу.

Підказка
 Налаштуйте напрямок рамкової АМ-антени 

для отримання найкращого АМ-
радіосигналу.

Від’єднання рамкової АМ-антени
Витягніть роз’єм AM-антени, натискаючи на 
його затискач.

— Ручне настроювання
1 Щоб настроїти радіоприймач на 

радіостанцію, натисніть кнопку 
RADIO BAND.

2 Щоб вибрати потрібний діапазон, 
натискайте кнопку RADIO BAND.
З кожним натисненням кнопки 
радіодіапазон перемикається з AM на FM і 
навпаки, як описано нижче:

FM AM

3 Щоб налаштуватися на потрібну 
станцію, натискайте кнопку TUNE + 
або –.

4 Регулюйте гучність кнопками 
VOLUME + або – (VOL + чи – на 
пульті).
Щоб вимкнути радіоприймач, натисніть 
кнопку OFF/ALARM RESET (OFF на 
пульті).

Примітка
 Частота діапазону FM відображається з 

точністю до 0,1 МГц. Наприклад, частоти 
88,00 МГц та 88,05 МГц відображатимуться 
як «88.0 МГц».

— Настроювання з 
автоматичним пошуком
Пристрій автоматично шукає станції 
діапазонів AM або FM.

1 Виконайте кроки 1 і 2 з розділу 
«Ручне настроювання», а потім 
виберіть діапазон AM або FM.

2 Натисніть і потримайте кнопку 
TUNE + або –.
+ :  пошук угору в частотних діапазонах.
– :  пошук донизу в частотних діапазонах.
Пошук починається з частоти, на яку 
наразі налаштовано радіоприймач. Коли 
станцію знайдено, пошук припиняється.

3 Регулюйте гучність кнопками 
VOLUME + або – (VOL + чи – на 
пульті).

— Вибір попередньо 
настроєних станцій
Попередньо настроюється до 20 радіостанцій 
діапазону FM і 10 радіостанцій діапазону AM.

Збереження попередньо настроєних 
станцій
1 Виконайте кроки 1–4 з розділу «Ручне 

настроювання», а потім вручну 
налаштуйтеся на радіостанцію, яку 
необхідно попередньо настроїти.

2 Натисніть і потримайте кнопку MODE 
на пристрої не менше ніж 2 секунди.

3 Натисніть кнопку PRESET + або –, 
щоб вибрати попередньо 
встановлений номер, а потім 
натисніть DSPL/ENT на пристрої.
Наприклад:  Наведена нижче індикація 

з’являється, якщо призначити 
частоту 89,8 МГц FM-
діапазону попередньо 
настроєному номеру 1 для 
FM.



Частота відображається на дисплеї 
приблизно 10 секунд, а потім знову 
відображається поточний час.

Примітки
 Щоб попередньо встановити іншу станцію, 

повторіть ці кроки.
 Щоб скасувати налаштування попередньо 

встановленого номера, повторно натисніть 
кнопку MODE.

 Якщо зберегти іншу станцію з таким самим 
попередньо встановленим номером, раніше 
збережену станцію буде заміщено.

Налаштування на попередньо 
настроєну станцію
1 Виконайте кроки 1 і 2 з розділу 

«Ручне настроювання», а потім 
виберіть діапазон AM або FM.

2 Кнопкою PRESET + або – виберіть 
потрібний попередньо встановлений 
номер.

3 Регулюйте гучність кнопками 
VOLUME + або – (VOL + чи – на 
пульті).

— Автоматичний вибір 
попередньо настроєних 
станцій
1 Виконайте кроки 1 і 2 з розділу 

«Ручне настроювання», а потім 
виберіть діапазон AM або FM.

2 Натисніть і потримайте кнопку 
RADIO BAND, поки на дисплеї не 
почне блимати «AP».

3 Натисніть на пристрої кнопку DSPL/
ENT.
Пристрій автоматично попередньо 
настроїть доступні радіостанції одна за 
одною.

Підказка
 Щоб припинити автоматичне збереження 

попередньо настроєних станцій, натисніть 
кнопку RADIO BAND.

Відображення попередньо 
встановленого номера та частоти 
поточної станції
Щоб відобразити попередньо встановлений 
номер, натисніть кнопку DSPL/ENT на 
пристрої один раз, а для відображення 
частоти натисніть її повторно.
Якщо натиснути кнопку DSPL/ENT на 
пристрої лише один раз, попередньо 
встановлений номер відобразиться на дисплеї 
приблизно на 2 секунди, а потім зміниться на 
частоту.
Через певний час на дисплеї відобразиться 
поточний час.

Покращення прийому
FM:  Щоб підвищити чутливість прийому, 

повністю витягніть дротову FM-антену.
AM:  Приєднайте до пристрою рамкову 

AM-антену, що входить до комплекту 
постачання. Повертайте антену в 
горизонтальній площині, щоб досягти 
оптимального прийому.

Примітки щодо радіоприйому
 Не розміщуйте рамкову АМ-антену біля 

блока живлення, пристрою або іншого 
аудіо- чи відеообладнання під час її 
використання, оскільки це може 
спричинити виникнення шуму.

 Розміщуйте цифрові музичні програвачі та 
мобільні телефони подалі від рамкової 
AM-антени та FM-антени, оскільки це може 
призвести до перешкод прийому.

 Під час прослуховування радіо, коли до 
пристрою приєднано iPhone, можуть 
виникнути перешкоди радіоприйому.

 Під час прослуховування радіо, коли 
заряджається iPod, можуть виникнути 
перешкоди радіоприйому.

Підказка
 Якщо стереомовлення в FM-діапазоні 

супроводжується шумом, натискайте 
кнопку MODE на пристрої, поки на дисплеї 
не відобразиться напис «MONO». Радіо 
почне працювати в монофонічному режимі, 
і звук стане чіткішим.

Настроювання 
будильника
У цьому пристрої передбачено 3 режими 
будильника: iPod, радіоприймач і зумер. Перед 
настроюванням будильника обов’язково 
настройте годинник на цьому пристрої (див. 
розділ «Настроювання годинника»).

Настроювання будильника
1 Натисніть і потримайте кнопку 

 ALARM SET A або B. 
На дисплеї відобразиться напис «WAKE 
UP» і заблимає індикація часу.

2 Натискайте кнопку TIME SET + або –, 
доки не відобразиться потрібне 
значення годин.
Щоб швидко прокрутити значення годин, 
натисніть і потримайте кнопку TIME SET + 
або –.

3 Натисніть кнопку  ALARM SET A або 
B.
Заблимає індикація хвилин.

4 Щоб установити значення хвилин, 
повторіть крок 2.

5 Натисніть кнопку  ALARM SET A або 
B.
Заблимає індикація днів тижня.

6 Щоб установити дні тижня, повторіть 
крок 2.
Натискаючи кнопку TIME SET + або –, 
можна вибрати дні із трьох наведених 
нижче параметрів.
Щодня: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Робочі дні: MON TUE WED THU FRI 
Вихідні дні: SAT SUN

7 Натисніть кнопку  ALARM SET A або 
B.
Параметри режиму будильника введено.

8 Натискайте кнопки TIME SET + або –, 
доки не заблимає потрібний режим 
будильника.
Можна вибрати будь-який із 4 параметрів: 
«iPod», «FM», «AM» або «BUZZER». 
Установіть режим будильника наведеним 
нижче способом.
–  iPod: див. « Призначення будильником 

iPod».
–  FM або AM: див. « Призначення 

будильником радіоприймача».
–  BUZZER: див. розділ « Установлення 

зумера звуком будильника».

 Призначення будильником iPod

1 Виконайте кроки 1–8 з розділу 
«Настроювання будильника».

2 Щоб вибрати режим будильника для 
«iPod», натисніть кнопку  ALARM 
SET A або B.
Рівень гучності блимає на дисплеї.

3 Гучність регулюється кнопками TIME 
SET + або –.

4 Натисніть кнопку  ALARM SET A або 
B.
Настроювання завершено. 

5 Якщо на дисплеї не відображається 
«A» або «B», повторно натисніть 

ALARM SET A чи B.
Звук із iPod пролунає в установлений час.

Під час користування iPod touch або 
iPhone
 Щоб прокидатися під музику, збережену в 

iPod touch або iPhone, спочатку підключіть 
iPod touch або iPhone до пристрою, 
виконайте описані вище кроки для 
встановлення часу годинника, а потім 
виберіть функцію музики.

 Навіть якщо налаштування будильника для 
iPod завершено, якщо вимкнути живлення 
iPod touch або iPhone після підключення 
iPod touch або iPhone до пристрою, 
сигналом будильника буде зумер.

 Призначення будильником 
радіоприймача 

1 Виконайте кроки 1–8 з розділу 
«Настроювання будильника».

2 Кнопками  ALARM SET A або B 
виберіть діапазон радіоприймача 
(«FM» або «AM»).
На дисплеї почне блимати попередньо 
встановлений номер.

3 Кнопками TIME SET + або – виберіть 
потрібний попередньо встановлений 
номер, що відповідає діапазонам, або 
«– –».
«– –» є останньою станцією, яка 
прослуховувалася.

4 Натисніть кнопку  ALARM SET A або 
B.
Рівень гучності блимає на дисплеї.

5 Гучність регулюється кнопками TIME 
SET + або –.

6 Натисніть кнопку  ALARM SET A або 
B.
Настроювання завершено.

7 Якщо на дисплеї не відображається 
«A» або «B», повторно натисніть 

 ALARM SET A чи B.
У встановлений час радіо ввімкнеться.

 Установлення зумера звуком 
будильника

1 Виконайте кроки 1–8 із розділу 
«Настроювання будильника».

2 Кнопками  ALARM SET A або B 
виберіть режим будильника 
«BUZZER».
Настроювання завершено. 

3 Якщо на дисплеї не відображається 
«A» або «B», повторно натисніть 

 ALARM SET A чи B.
Сигнал зумера пролунає в установлений 
час.

Примітка
 Якщо звуком будильника вибрано зумер, 

гучність будильника не настроюється.

Перевірка настройки часу 
будильника
Натисніть кнопку TIME SET + або –. 
Настройка відображатиметься приблизно 
протягом 4 секунд.

Змінення настройки 
будильника
Натисніть і потримайте кнопку TIME SET + 
щонайменше 2 секунди, щоб змістити час 
будильника вперед. Щоб змістити час 
будильника назад, натисніть і потримайте 
кнопку TIME SET – щонайменше 2 секунди.
Після відпускання кнопки змінений час 
блиматиме протягом приблизно 2 секунд. 
Щоб знову змінити час будильника, натисніть 
кнопку TIME SET + або – протягом цих 2 
секунд, інакше параметр буде змінено на 
значення, що відображається.

Відкладання сигналу на 
кілька хвилин
Натисніть кнопку SNOOZE/BRIGHTNESS на 
пристрої.
Звук вимкнеться, але автоматично знову 
ввімкнеться приблизно через 10 хвилин. 
Час затримки сигналу змінюється 
натисненням кнопки SNOOZE/BRIGHTNESS 
на пристрої впродовж 4 секунд.
Максимальна тривалість затримки сигналу 
становить 60 хвилин.

10 20 30

60 50 40

Щоб зупинити таймер затримки сигналу, 
натисніть кнопку OFF/ALARM RESET (OFF на 
пульті дистанційного керування).

Вимкнення сигналу 
будильника
За допомогою кнопки OFF/ALARM RESET 
(OFF на пульті дистанційного керування) 
вимкніть будильник.
Будильник спрацює знову в той самий час 
наступного дня.

Вимкнення будильника
Щоб вимкнути індикатор будильника A або B 
на дисплеї, натисніть кнопку  ALARM ON/
OFF A чи B.

Увімкнення будильника
Щоб увімкнути індикатор будильника A або B 
на дисплеї, натисніть кнопку  ALARM ON/
OFF A чи B.

Примітки
 Коли для сигналу будильника задано 

відтворення вмісту iPod, але iPod не 
підключено до роз’єму для встановлення, в 
iPod відсутня музика або iPod touch або 
iPhone вимкнено, як сигнал будильника 
лунатиме лише зумер.

 Якщо будильник установлено на годину, яку 
буде пропущено під час переходу на літній 
час, сигнал пролунає миттєво.

 Якщо для будильників A та B встановлено 
однаковий час, то перевагу отримує 
будильник A.

 Якщо не буде виконано жодної дії, коли 
лунає сигнал будильника, будильник 
вимкнеться приблизно через 60 хвилин.

Примітка щодо роботи будильника в разі 
вимкнення електроенергії
Якщо елемент живлення не розряджений, у 
разі вимкнення електроенергії зумер лунатиме 
приблизно 5 хвилин. Однак деякі функції 
зміняться таким чином:
 Не вмикатиметься підсвічення.
 Якщо для будильника ввімкнено режим 

iPod або радіо, режим автоматично 
зміниться на зумер.

 Якщо не натиснути кнопку OFF/ALARM 
RESET, сигнал будильника лунатиме 
приблизно 5 хвилин.

 Якщо на дисплеї з’явиться позначка «», у 
разі відключення електроенергії будильник 
не спрацює. У разі появи позначки «» 
замініть елемент живлення.

 Під час вимкнення електроенергії функція 
затримки сигналу не встановлюється.

 Під час вимкнення електроенергії сигнал 
кожного будильника пролунає у 
встановлений час лише один раз.

Настроювання 
таймера вимкнення
Завдяки таймеру вимкнення можна, 
наприклад, засинати під музику. Пристрій 
автоматично припиняє відтворення або 
вимикає радіоприймач через заданий період 
часу.

1 Коли пристрій увімкнено, натисніть 
кнопку SLEEP. 
На дисплеї відобразиться напис «SLEEP» і 
заблимає час вимкнення.

2 Кнопкою SLEEP установіть тривалість 
таймера вимкнення.
З кожним натисканням кнопки SLEEP 
тривалість (у хвилинах) змінюється, як 
зазначено нижче:
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На дисплеї знову відобразиться поточний 
час приблизно протягом 4 секунд після 
того, як буде завершено настроювання 
тривалості та відпущено кнопку SLEEP, а 
потім запуститься таймер вимкнення. 
З пристрою лунатиме звук протягом 
установленого періоду, а потім відтворення 
припиниться.

Вимкнення пристрою до 
запрограмованого часу
Натисніть кнопку OFF/ALARM RESET (OFF на 
пристрої).

Змінення настройки 
таймера вимкнення
Щоб вибрати потрібне значення таймера 
вимкнення, можна натискати кнопку SLEEP, 
навіть якщо таймер вимкнення вже 
активовано.

Вимкнення таймера 
вимкнення
Натискайте кнопку SLEEP, щоб установити 
для таймера вимкнення значення «OFF» у 
кроці 2.

Підключення 
додаткових 
компонентів
Прослуховування 
аудіозаписів
1 Надійно підключіть роз’єм лінійного 

виходу портативного цифрового 
музичного програвача (або іншого 
компонента) до гнізда AUDIO IN на 
задній панелі пристрою за допомогою 
відповідного аудіокабелю.

2 Натисніть кнопку AUDIO IN — 
відобразиться напис «AUDIO IN».

3 Увімкніть приєднаний компонент.
4 Запустіть відтворення на 

підключеному компоненті.
Звук із підключених компонентів 
виводитиметься через динаміки цього 
пристрою.

5 Регулюйте гучність кнопками 
VOLUME + або – (VOL + чи – на 
пульті).

Повернення до 
прослуховування радіо
Натисніть RADIO BAND.
На дисплеї з’явиться попередньо 
встановлений номер, а поряд із ним — частота 
останнього радіостанції.

Повернення до 
прослуховування iPod
Натисніть .

Зупинення 
прослуховування
Натисніть кнопку OFF/ALARM RESET (OFF на 
пульті дистанційного керування) і зупиніть 
відтворення на підключеному компоненті.

Примітки
 Потрібний тип аудіокабелю залежить від 

додаткового компонента. Упевніться в тому, 
що використовується правильний тип 
кабелю.

 Якщо рівень гучності низький, відрегулюйте 
спочатку гучність пристрою. Якщо рівень 
гучності все ще залишається низьким, 
відрегулюйте гучність підключеного 
компонента.

 Від’єднуйте аудіокабель, коли він не 
використовується.

 Під час прослуховування радіо з 
підключеним додатковим компонентом 
вимкніть компонент, щоб запобігти шуму. У 
разі виникнення шуму, навіть якщо 
компонент вимкнуто, від’єднайте та 
перемістіть додатковий компонент подалі 
від пристрою.

Інші корисні функції
Вмикання звукового 
ефекту низьких частот або 
об’ємного звуку
Натисненням кнопки SOUND вибирається 
один із чотирьох рівнів звукових ефектів.
З кожним натисканням кнопки індикація 
змінюється в зазначеному нижче порядку:
«MEGA BASS»: забезпечує високу якість звуку 
на низьких частотах.
«MEGA Xpand»: розширює ширину звукового 
поля.
«MEGA BASS» і «MEGA Xpand»: вмикаються 
обидва зазначені вище ефекти.
Щоб повернутися до стандартного звуку, 
натискайте кнопку, поки екран не зникне.

Налаштування яскравості 
дисплея
Натисненнями кнопки SNOOZE/BRIGHTNESS 
на пристрої встановлюються чотири рівні 
яскравості.

Вимк.

Високий 
(за промовчанням) Середній Низький

Навіть якщо яскравість повністю вимкнуто, 
коли спрацює будильник, буде встановлено 
низький рівень яскравості.

Про програми
Спеціальну програму Dock App для iPod/
iPhone можна придбати в магазині App Store 
компанії Apple.
Виконайте пошук за запитом «D-Sappli» та 
завантажте безкоштовну програму, щоб 
більше дізнатися про її функції.
Примітки
 Якщо програма для підключення до цього 

пристрою не завантажиться в iPod/iPhone, 
може багаторазово відображатися спливне 
повідомлення із запитом завантажити 
програму D-Sappli.
Щоб вимкнути спливне повідомлення, 
вимкніть функцію з’єднання цієї програми 
із пристроєм.

 Щоб вимкнути функцію з’єднання: 
від’єднайте iPod/iPhone від роз’єму для 
встановлення. Натисніть  (щоб перейти 
в режим iPod), а потім одночасно натисніть 
VOLUME – і  на пристрої та утримуйте 
протягом щонайменше 2 секунд. («OFF» 
з’явиться на дисплеї, вказуючи на те, що 
функцію з’єднання програми вимкнено).

 Щоб активувати цю функцію, повторіть 
наведені вище кроки. («ON» з’явиться на 
дисплеї, указуючи на те, що функцію 
з’єднання програми активовано).

Додаткова інформація

Пошук та усунення 
несправностей
Якщо не вдається усунути проблему, 
скориставшись наведеними нижче порадами, 
зверніться до найближчого дилера компанії 
Sony.

Через вимкнення електроенергії на 
дисплеї годинника блимає «0:00».
 Елемент живлення розрядився. Замініть 

елемент живлення. Вийміть старий елемент 
живлення й установіть новий.

 Перед використанням обов’язково зніміть 
ізоляційну плівку з резервної акумуляторної 
батареї.

Сигнал радіо, вміст iPod або зумер 
будильника не лунає в попередньо 
встановлений час.
 Перевірте, чи відображається належним 

чином будильник «A» або «B». 

Сигнал радіо або відтворення вмісту iPod 
для будильника активовано, але в 
попередньо встановлений для 
будильника час жодний сигнал не лунає.
 Перевірте значення параметра гучності 

будильника.

Відсутній звук з iPod.
 Перевірте, чи належним чином підключено 

iPod.
 Відрегулюйте гучність кнопками VOLUME +/– 

(VOL +/– на пульті).

Не вдається керувати iPod із цього 
пристрою.
 Перевірте, чи належним чином підключено 

iPod.

Не вдається зарядити iPod.
 Перевірте, чи належним чином підключено 

iPod.

Технічні 
характеристики
Відображення часу
24-годинна система
iPod
Вихідна напруга постійного струму: 5 В
МАКС.: 1 А
Радіоприймач 
Діапазон частот

Діапазон Частота Крок
FM 87,5 МГц - 108 МГц 0,05 МГц
AM 531 кГц - 1602 кГц 9 кГц

Загальне
Динамік
Прибл. 5,7 см у діаметрі. 6 Ом
Вхід
Гніздо AUDIO IN (стерео міні-гніздо діам. 
3,5 мм)
Вихідна потужність
3,5 Вт + 3,5 Вт (із 10 % нелінійними 
спотвореннями)
Вимоги до джерела живлення
230 В змінного струму, 50 Гц
Для резервного живлення годинника: 3 В 
постійного струму, елемент живлення 
CR2032 (1)
Розміри
Прибл. 290 мм × 165 мм × 145 мм (ш/в/г), 
включно з частинами, що виступають, а також 
елементами керування
Вага
Прибл. 1,65 кг, включно із блоком живлення
Аксесуари, що входять до комплекту 
постачання
Пульт дистанційного керування (1)
Рамкова AM-антена (1)
Прокладка (1)
Конструкція та технічні характеристики 
можуть бути змінені без попередження.

На кнопках VOLUME + і  є тактильні точки.

Дротова 
FM-антена

Шнур живлення

Датчик дистанційного 
керування

Підставка




