
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Щоб знизити ризик пожежі або ураження 
електричним струмом, бережіть цей 
пристрій від дощу або вологи.

Щоб зменшити загрозу займання, не закривайте 
вентиляційні отвори апарата газетами, 
скатертинами, занавісками тощо. Також не кладіть 
на апарат запалені свічки.

Щоб зменшити ризик ураження електричним 
струмом, запобігайте потраплянню на прилад 
крапель або бризок рідини та не ставте на прилад 
контейнери, наповнені рідиною (наприклад, вази з 
водою).

Оскільки для від’єднання пристрою від джерела 
живлення використовується штепсель шнура 
живлення, підключіть пристрій до легкодоступної 
розетки змінного струму. У разі виявлення 
неполадок у роботі пристрою негайно від’єднайте 
штепсель шнура живлення від розетки змінного 
струму.

Навіть коли живлення на пристрої вимкнено, він не 
буде повністю відключений від електромережі, 
поки штепсель шнура живлення підключений до 
стінної розетки.

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.

Пластинка з технічними характеристиками та 
важливою інформацією щодо безпеки знаходиться 
на нижній панелі пристрою.

Надмірний звуковий тиск із навушників може 
спричинити втрату слуху.

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.

Переробка використаних елементів 
живлення (директива діє у межах 
країн Європейського Союзу та інших 
країн Європи зі 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 яких із 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.

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.

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.

Примітка щодо дисків типу 
DualDisc
DualDisc - це двосторонній диск, на одній стороні 
якого записаний матеріал у форматі DVD, а на іншій 
- цифровий аудіоматеріал. Однак, оскільки формат 
сторони для запису аудіоматеріалу не відповідає 
стандарту компакт-дисків (CD), ми не гарантуємо, 
що аудіодані відтворюватимуться належним чином 
на цьому пристрої.

Музичні диски, закодовані з 
використанням технологій 
захисту авторських прав
Цей виріб призначений для відтворення дисків, які 
відповідають стандарту компакт-дисків (CD). 
Останнім часом деякі компанії пропонують 
різноманітні музичні диски, закодовані з 
використанням технологій захисту авторських прав. 
Слід пам’ятати, що серед цих дисків можуть бути 
такі, що не відповідають стандарту компакт-дисків 
(CD) та можуть не відтворюватись цим виробом.

Ліцензія на використання технології кодування 
звуку MPEG Layer-3 (MP3) та патенти надані 
Fraunhofer IIS та Thomson.

Зроблено в Китаї

Технічні характеристики

Програвач компакт-дисків (CD)
Система

Цифрова аудіосистема з можливістю відтворення компакт-дисків
Властивості лазерного діода

Тривалість випромінювання: постійне
Потужність лазера: менше за 44,6 мкВт
(Це значення потужності виміряне на відстані  
приблизно 200 мм від поверхні лінзи  
оптичного блока зчитування з діафрагмою 7 мм.)

Кількість каналів
2

Частотна характеристика
20 Гц - 20000 Гц +1/–2 дБ

Коефіцієнт детонації
Нижче межі вимірювання

Радіоприймач
Частотний діапазон

FM: 87,5 МГц - 108 МГц
AM: 531 кГц - 1602 кГц

Антени
FM: телескопічна антена
AM: вбудована феритова антена

Загальні характеристики
Гучномовці

Повнодіапазонні, діаметр 8 см, 8 , конусного типу (2)
Виходи

Роз’єм для навушників (мініатюрний стереороз’єм):
для навушників із повним опором 16  - 32 

Вхід
Роз’єм AUDIO IN (мініатютрий стереороз’єм)

Потужність
1,0 Вт + 1,0 Вт (за опору 8 , і нелінійного спотворення 10%)

Вимоги до живлення
Для відтворення компакт-дисків і приймання радіосигналу
230 В змінного струму, 50 Гц
9 В постійного струму, 6 батарей R14 (розмір C)

Споживання електроенергії
змінний струм, 11 Вт

Ресурс батареї*
Для відтворення компакт-дисків і приймання радіосигналу

Прийом у режимі FM
R14P: прибл. 7 год. 

Лужні батареї Sony LR14: прибл. 30 год.

Відтворення компакт-дисків
R14P: прибл. 1,5 год.

Лужні батареї Sony LR14: прибл. 13 год.

Розміри
Приблизно 299 мм × 126 мм × 210 мм (ш/в/г)
(разом із елементами, що виступають)

Вага
Прибл. 2,4 кг (разом із батареями)

Приладдя, що додається
Шнур живлення змінного струму (1)

*  Тривалість роботи батарей залежить від зміни температури 
навколишнього середовища, умов використання, а також від 
виробника або типу батарей.

Конструкція й технічні характеристики можуть бути змінені без 
попереднього повідомлення.

Додаткове приладдя
Навушники Sony серії MDR

Перед використанням пристрою

Увімкнення/вимкнення живлення
натисніть кнопку OPERATE .

Примітка
Вмикаючи живлення, натисніть та притримайте кнопку OPERATE 
 допоки не засвітиться індикатор OPR/BATT .

Налаштування гучності 
Натискайте кнопки VOLUME +, – .

Прослуховування через навушники
Під’єднайте навушники до роз’єму  (навушники) 
 на задній панелі пристрою.

Відтворення компакт-дисків/
дисків MP3
1 Натисніть OPERATE . 

2 Натисніть CD .

3 Натисніть PUSH OPEN/CLOSE ()  і вставте диск 
у лоток для компакт-дисків стороною з 
надписами догори.
Щоб закрити лоток для компакт-дисків, натисніть 
PUSH OPEN/CLOSE () .

Надписами догори

4 Натисніть  .
Пристрій відтворює усі доріжки/файли MP3 один 
раз.
Якщо програється диск MP3, індикатор 
відтворення матеріалу у форматі MP3 
виводитиме відповідну інформацію після 
зчитування пристроєм даних про файл.

Після відображення номера 
композиції на дисплеї відобразиться 
тривалість відтворення*.

Аудіокомпакт-диск

Після відображення номера папки, 
що містить MP3, і номера композиції 
на дисплеї відобразиться тривалість 
відтворення*.

Диск MP3

* Якщо тривалість відтворення перевищує 100 хвилин, на 
дисплеї відобразиться «--:--».

Щоб Натисніть
Призупинити 
відтворення

 . Щоб відновити 
відтворення, натисніть цю 
кнопку ще раз.

Зупинити 
відтворення

 .

Перейти до 
наступної 
доріжки/файлу 
MP3

 .

Перейти до 
попередньої 
доріжки/файлу 
MP3

 .

Обрати папку на 
диску MP3

/TUNE + , аби перейти 
вперед та /TUNE – , аби 
перейти назад.

Знайти потрібне 
місце під час 
прослуховування

 (вперед) чи  (назад)  
 під час відтворення - 
натисніть і утримуйте, доки не 
знайдете потрібне місце.

Знайти потрібне 
місце, слідкуючи 
за часом на 
дисплеї

 (вперед) або  (назад)
 у режимі паузи, утримайте 
доки не знайдете потрібне місце, 
потім натисніть  .

Вийняти компакт-
диск

PUSH OPEN/CLOSE () .

Підказки
	Відтворення починається з доріжки/файлу MP3, під час 

програвання якої/якого його було припинено (функція 
відновлення відтворення). Під час зупинки відображається 
номер доріжки/файлу MP3, відтворення якої/якого буде 
відновлено.
	Щоб скасувати відновлення відтворення і почати 

відтворювати компакт-диск із початку першої композиції або з 
першого файлу MP3, натисніть кнопку   під час зупинення 
компакт-диска. У разі відкривання відсіку для компакт-дисків 
відновлення відтворення скасовується. Якщо пристрій 
вимкнено із під’єднаним шнуром живлення змінного струму, 
відновлення відтворення не буде скасовано.

Структура папок та порядок відтворення 
(приклад)
Відтворення папок і файлів здійснюється у такому 
порядку:

Папка

Файл MP3

Примітки щодо дисків MP3
	Після завантаження диска пристрій зчитує всі файли, наявні на 

диску. Під час зчитування на дисплеї відображається напис 
«READING». Якщо на диску створено велику кількість папок, 
або присутня значна кількість файлів інших форматів (не MP3), 
затримка до початку відтворення першого або наступного 
файлу MP3 може бути досить тривалою. На дисках MP3, що 
програватимуться, не рекомендовано зберігати непотрібні 
папки або файли в інших форматах (окрім MP3).
	Будь-які папки, у яких немає файлів MP3, пропускатимуться.
	Максимальна кількість файлів: 511 

Максимальна кількість папок: 256 (із кореневим каталогом) 
Максимальна загальна кількість папок та файлів: 512 
Максимальна кількість ієрархічних рівнів: 8
	Якщо розширення «.mp3» надане файлу іншого формату (не 

MP3), пристрій не зможе розпізнати такий файл належним 
чином і генеруватиме випадкові шуми, які можуть завдати 
шкоди динамікам пристрою.

Технические характеристики

Блок проигрывателя компакт-дисков
Система

Цифровая аудиосистема для компакт-дисков
Характеристики лазерного диода

Излучение: непрерывное 
Выходная мощность лазера: менее 44,6 мкВт  
(Это значение измерено на расстоянии около 200 мм от поверхности 
линзы объектива оптического блока считывания при апертуре 7 мм.)

Количество каналов
2

Амплитудно-частотная характеристика
20 Гц - 20 000 Гц +1/–2 дБ

Низкочастотная и высокочастотная детонация
Ниже предела измерений

Блок радиоприемника
Диапазон частот

FM: 87,5 МГц - 108 МГц 
AM: 531 кГц - 1602 кГц

Антенны
Для FM-диапазона:  телескопическая антенна 
Для AM-диапазона:  внутренняя ферритовая антенна

Общие сведения
Динамик

Широкополосный: диаметр 8 см, 8 , конического типа (2)
Выходы

Гнездо для подключения наушников (стереофоническое мини-
гнездо): для наушников с сопротивлением 16  - 32 

Вход
Гнездо AUDIO IN (стереофоническое мини-гнездо)

Выходная мощность
1,0 Вт + 1,0 Вт (при сопротивлении 8 , и нелинейных искажениях 
10%)

Требования к источнику питания
Воспроизведение 
компакт-дисков и прием радиосигнала
230 В переменного тока, 50 Гц
9 В постоянного тока, 6 батарей R14 (размер C)

Потребляемая мощность
11 Вт переменного тока

Продолжительность работы батареи*
При воспроизведении компакт-дисков и приеме радиосигнала:

Прием FM
R14P: прибл. 7 ч 

Щелочные батареи Sony LR14: прибл. 30 ч

Воспроизведение компакт-дисков 
R14P: прибл. 1,5 ч

Щелочные батареи Sony LR14: прибл. 13 ч

Размеры
Прибл. 299 мм × 126 мм × 210 мм (ш/в/г)
(включая выступающие части)

Масса
Прибл. 2,4 кг (включая батареи)

Прилагаемые принадлежности
Шнур питания переменного тока (1)

*  Срок службы батарей зависит от температуры окружающей среды, 
условий использования, производителя и типа батарей.

Конструкция и характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Дополнительные принадлежности
Наушники серии Sony MDR

Перед использованием устройства

Включение/отключение питания
Нажмите кнопку OPERATE .

Примечание
При включении питания нажмите и удерживайте кнопку 
OPERATE , пока не загорится индикатор OPR/BATT .

Регулировка громкости
Нажмите кнопку VOLUME +, – .

Прослушивание через наушники
Подключите наушники к гнезду  (наушники)  на 
тыльной стороне устройства.

Воспроизведение компакт-диска/
диска MP3
1 Нажмите кнопку OPERATE . 

2 Нажмите кнопку CD .

3 Нажмите кнопку PUSH OPEN/CLOSE () , а 
затем установите компакт-диск стороной с 
надписями вверх в отсек для компакт-дисков.
Чтобы закрыть отсек для компакт-дисков, 
нажмите кнопку PUSH OPEN/CLOSE () .

Сторона с надписями направлена вверх

4 Нажмите кнопку  .
Устройство однократно воспроизведет все 
композиции/файлы MP3.
При воспроизведении диска с файлами MP3 
после прочтения информации о файлах 
загорается индикатор MP3.

Источники питания

Подсоединение шнура питания переменного тока
Подсоедините шнур питания переменного тока к устройству и розетке.

Подготовка батарей
Вставьте шесть батарей R14 (размер C, не входят в комплект поставки) в батарейный отсек.

Примечания
	Батареи следует заменять, когда потускнеет индикатор OPR/BATT , или когда устройство перестанет работать. 

Замените все батареи новыми. Перед заменой батарей обязательно извлеките из устройства компакт-диск.
	Для работы от батарей отключите от устройства шнур питания переменного тока.

Примечание для клиентов в Европе
Устройство автоматически выключится через 20 минут, если после воспроизведения в режимах CD или 
AUDIO IN не будут выполняться какие-либо операции.

После отображения номера дорожки 
появится продолжительность 
воспроизведения*.

Аудио компакт-диск

После отображения номера папки 
с MP3-файлами и номера дорожки 
появится продолжительность 
воспроизведения*.

Диск MP3

* Если время воспроизведения превышает 100 минут, на 
дисплее отобразится надпись “--:--”.

Чтобы Нажмите кнопку
Приостановить 
воспроизведение

 . Для возобновления 
воспроизведения нажмите эту 
кнопку еще раз.

Остановить 
воспроизведение

 .

Перейти к 
следующей 
композиции/
файлу MP3

 .

Вернуться к 
предыдущей 
композиции/
файлу MP3

 .

Выбрать папку на 
диске MP3

/TUNE +  для перемещения 
вперед и /TUNE –  для 
перемещения назад.

Найти нужное 
место во время 
прослушивания

 (вперед) или  (назад)  
во время воспроизведения. 
Удерживайте эту кнопку, пока не 
найдете нужное место.

Найти нужное 
место с помощью 
дисплея

 (вперед) или  (назад)  
во время паузы и удерживайте 
ее нажатой, пока не найдете 
нужное место, а затем нажмите 
 .

Извлечь компакт-
диск

PUSH OPEN/CLOSE () .

Советы
	Воспроизведение начинается с той композиции/файла MP3, 

на котором было остановлено (функция возобновления 
воспроизведения). Во время остановки отображается номер 
композиции/файла MP3, который будет воспроизводиться.
	Для отмены функции возобновления воспроизведения (чтобы 

начать воспроизведение с начала первой дорожки/MP3-
файла) нажмите кнопку   после остановки компакт-диска. 
Если открыть отсек для компакт-дисков, функция 
возобновления воспроизведения будет отменена. Если 
выключить устройство при подсоединенном шнуре питания 
переменного тока, функция возобновления воспроизведения 
не будет отменена.

Пример структуры папок и порядка 
воспроизведения
Папки и файлы воспроизводятся в следующем 
порядке:

Папка

Файл MP3

Примечания относительно дисков MP3
	Когда вставлен диск, устройство считывает все файлы на этом 

диске. В это время отображается надпись “READING”. Если на 
диске имеется множество папок или файлов, отличных от 
MP3, то до начала воспроизведения диска или следующего 
файла MP3 может пройти достаточно много времени. 
Рекомендуется не сохранять ненужные папки или файлы, не 
являющиеся файлами MP3, на диске, который будет 
использоваться для прослушивания файлов MP3.
	Папка, не содержащая файлов MP3, будет пропущена.
	Максимальное общее количество файлов: 511 

Максимальное количество папок: 256 (включая корневую 
папку) 
Максимальное количество папок и файлов: 512 
Максимальный уровень каталогов: 8
	Если расширение “.mp3” будет присвоено файлу не MP3, а 

другого формата, устройство не сможет правильно 
распознать файл и будет воспроизводить случайный шум, 
который может повредить громкоговорители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях снижения опасности возгорания 
или поражения электрическим током не 
подвергайте устройство воздействию 
дождя или влаги.

Для уменьшения вероятности пожара не 
закрывайте вентиляционные отверстия аппарата 
газетами, скатертями, шторами и т.п. Кроме того, не 
ставьте на аппарат горящие свечи.

Во избежание возникновения пожара и поражения 
электрически током не подвергайте аппарат 
воздействию случайных капель и брызг и не ставьте 
на него предметы, наполненные жидкостями, 
например вазы.

Так как кабель питания используется для 
отключения аппарата от электрической розетки, 
следует подключать его к легкодоступной 
электрической розетке. В случае обнаружения 
признаков неправильной работы аппарата 
немедленно отключите его от электрической 
розетки.

Пока аппарат подключен к источнику переменного 
тока, на него по-прежнему подается 
электропитание, даже если сам аппарат выключен.

Не устанавливайте аппарат в тесном пространстве, 
например на книжной полке или в стенном шкафу.

Не допускайте чрезмерного нагревания батарей (в 
батарейном блоке или в аппарате): избегайте 
длительного воздействия прямых солнечных лучей 
и не оставляйте батареи вблизи открытого огня и 
других источников тепла.

Табличка с названием модели и важная 
информация о безопасности расположены на 
нижней панели.

Сильное звуковое давление из наушников и 
головных телефонов может привести к потере 
слуха.

Утилизация отслужившего 
электрического и электронного 
оборудования (директива применяется 
в странах Евросоюза и других 
европейских странах, где действуют 
системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его 

упаковке обозначает, что данное устройство нельзя 
утилизировать вместе с прочими бытовыми 
отходами. Его следует сдать в соответствующий 
приемный пункт переработки электрического и 
электронного оборудования. Неправильная 
утилизация данного изделия может привести к 
потенциально негативному влиянию на 
окружающую среду и здоровье людей, поэтому для 
предотвращения подобных последствий 
необходимо выполнять специальные требования 
по утилизации этого изделия. Переработка данных 
материалов поможет сохранить природные 
ресурсы. Для получения более подробной 
информации о переработке этого изделия 
обратитесь в местные органы городского 
управления, службу сбора бытовых отходов или в 
магазин, где было приобретено изделие.

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 
более 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.

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.

Примечание относительно 
дисков DualDiscs
DualDisc – это двусторонний диск, на одной стороне 
которого записан материал в формате DVD, a нa 
другой стороне – ayдиоматериалы. Однако 
поскольку сторона с ayдиоматериалами не отвечает 
требованиям стандарта Compact Disc (CD), 
воспроизведение на этом устройстве не 
гарантируется.

Музыкальные диски, 
закодированные с помощью 
технологий защиты авторских 
прав
Этот продукт предназначен для воспроизведения 
дисков, отвечающих требованиям стандарта 
Compact Disc (CD). В настоящее время некоторые 
звукозаписывающие компании выпускают 
различные музыкальные диски, закодированные с 
помощью технологий защиты авторских прав. 
Помните, что среди данных дисков встречаются 
такие, которые не отвечают требованиям стандарта 
CD, и их нельзя воспроизводить с помощью данного 
устройства.

Лицензия на технологию звуковой кодировки MPEG 
Layer-3 и патенты получены от Fraunhofer IIS и 
Thomson.
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Джерела живлення

Підключення шнура живлення змінного струму
Підключіть шнур живлення змінного струму до пристрою і до стінної розетки.

Підготовка батарей
Вставте шість батарей (не входять до комплекту постачання) R14 (розмір C) у відсік для батарей.

Примітки
	Заміняйте батареї, коли індикатор OPR/BATT  згасає, або пристрій перестає працювати. 

Заміняйте усі батареї на нові. Перед тим як заміняти батареї, не забудьте вийняти компакт-диск із пристрою.
	Аби використовувати пристрій у режимі живлення від батарей, потрібно від’єднати від нього шнур живлення змінного струму.

Примітка для споживачів із Європи
Пристрій автоматично вимикається через 20 хвилин, якщо після відтворення в режимі CD або AUDIO IN не 
виконується жодна операція.
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Основные операции

* На кнопках VOLUME +  и   размещена тактильная точка.

*

*

Основні операції

* На кнопках VOLUME +  та   є тактильні точки.

*

*

Прослушивание радио
1 Нажмите кнопку OPERATE . 

2 Несколько раз нажмите кнопку RADIO BAND .
При каждом нажатии кнопки радиодиапазон 
переключается между AM и FM.

3 Удерживайте нажатой кнопку /TUNE + или – , 
пока отображаемые на дисплее значения частот 
не начнут меняться.
Устройство автоматически начнет сканировать 
радиочастоты и остановится после обнаружения 
устойчиво принимаемой станции.
Если невозможно выполнить настройку на 
станцию, повторно нажимайте кнопки /TUNE + 
или –  для пошагового изменения частоты.
При приеме стереофонического радиосигнала 
FM отобразится значок “ST”.

Совет
При наличии помех приема в FM-диапазоне переключение в 
монофонический режим обычно позволяет снизить помехи.
1  Нажмите MODE . 

Появится индикация “ST” или “Mono”.
2  При отображении индикации “ST” нажмите MODE  для 

отображения индикации “Mono”.

Прослуховування радіопрограм
1 Натисніть OPERATE . 

2 Оберіть бажаний діапазон, натиснувши на кнопку 
RADIO BAND  необхідну кількість разів.
Кожне натискання на цю кнопку перемикає 
активний діапазон між AM та FM.

3 Натисніть і утримуйте кнопку /TUNE + чи – , 
доки значення частоти на дисплеї не почне 
змінюватися.
Пристрій автоматично почне сканувати 
радіочастоти й зупиниться, коли виявить чіткий 
сигнал радіостанції.
Якщо ви не зможете налаштувати станцію 
автоматично, натискайте кнопку /TUNE + або –  
 кілька разів, щоб поступово змінювати 
частоту.
У разі прийому стереофонічної програми у FM-
діапазоні на дисплеї з’являється позначка «ST».

Підказка
Якщо радіосигнал у діапазоні FM перешкоджено шумами, 
знизити рівень шумів зазвичай допомагає перехід у 
монофонічний режим відтворення.
1  Натисніть MODE . 

З’являється позначка «ST» або «Mono».
2  Якщо відображається «ST», натисніть MODE , аби 

відобразити «Mono».



Використання дисплея
Інформація про компакт-диск виводиться на 
дисплей пристрою.

Перегляд інформації про аудіокомпакт-
диск

Перегляд інформації про загальну кількість 
доріжок і тривалість відтворення компакт-
диска
Після зчитування компакт-диска відобразиться 
загальна кількість доріжок і загальна тривалість 
відтворення; або двічі натисніть кнопку  , щоб 
скасувати відновлення відтворення.

Загальна тривалість 
відтворення

Перегляд інформації про диск MP3

Загальна кількість папок і файлів на 
компакт-диску
Після зчитування інформації про папки/файли 
відобразиться загальна кількість папок і загальна 
кількість файлів; або двічі натисніть кнопку  , 
щоб скасувати відновлення відтворення.

Загальна кількість папок Загальна кількість файлів

Безперервне відтворення 
доріжок/файлів MP3 (повторне 
відтворення)
Доріжки/файли MP3 можуть відтворюватися 
повторно у звичайному режимі та у режимі 
запрограмованого відтворення.

1 Натисніть OPERATE . 

2 Натисніть CD .

3 Коли компакт-диск або диск із файлами MP3 не 
відтворюється, виконайте зазначені нижче дії.

Щоб повторно 
відтворити

Зробіть таке

Одну доріжку/
файл MP3

1 Натисніть MODE  (натисніть  
 , потім натисніть MODE  
під час відтворення) до появи 
позначки «  1».

2 Натисніть  або  , аби 
обрати доріжку/файл MP3, яка/
який буде відтворено повторно.

3 Натисніть  .
Всі доріжки/
файли MP3 на 
компакт-диску

1 Натисніть MODE  (натисніть  
 , потім натисніть MODE  
під час відтворення) до появи 
позначки « ».

2 Натисніть  .
Обрану папку 
(тільки для 
дисків MP3)

1 Натисніть MODE  (натисніть  
 , потім натисніть MODE  
під час відтворення) до появи 
позначок « » та « ».

2 Оберіть папку, натискаючи  
/TUNE + або – .

3 Натисніть  .
Запрограмовані 
доріжки/файли 
MP3

1 Запрограмуйте доріжки/файли 
MP3 (див. розділ «Створення 
власної програми»).

2 Натисніть MODE  (натисніть  
 , потім натисніть MODE  
під час відтворення) до появи 
позначок «PGM» та « ».

3 Натисніть  .

Примітка
	Не можна змінювати режим відтворення під час відтворення 

або призупинення композиції або файлу MP3. 
Якщо натиснути кнопку MODE  під час відтворення, на 
дисплеї з’явиться повідомлення «PUSH STOP».

Деактивація режиму повторного 
відтворення
Натисніть MODE  (натисніть  , потім натисніть 
MODE  під час відтворення) до зникнення 
позначки « » з дисплея.

Інші операції

Відтворення доріжок/файлів MP3 
у довільному порядку (випадкове 
відтворення)
Доріжки/файли MP3 можуть відтворюватися у 
довільному порядку.

1 Натисніть OPERATE . 

2 Натисніть CD .

3 Натисніть MODE  (натисніть  , потім 
натисніть MODE  під час відтворення) до появи 
на дисплеї позначки «SHUF».

4 Аби розпочати відтворення у довільному 
порядку, натисніть  .

Деактивація режиму випадкового 
відтворення
Спершу зупиніть відтворення. Потім натисніть  
MODE  (натисніть  , потім натисніть MODE   
під час відтворення) до зникнення позначки «SHUF» 
із дисплея.

Примітка
	Не можна змінювати режим відтворення під час відтворення 

або призупинення композиції або файлу MP3. 
Якщо натиснути кнопку MODE  під час відтворення, на 
дисплеї з’явиться повідомлення «PUSH STOP».

Підказки
	У режимі відтворення у довільному порядку вибір 

попередньої доріжки/файлу MP3 натисканням   є 
неможливим.
	У режимі відтворення у довільному порядку функція 

відновлення відтворення недоступна.

Створення власної програми 
(запрограмоване відтворення)
Вміст компакт-диска можна організувати у 
послідовність відтворення, яка може включати до  
20 доріжок/файлів MP3.

1 Натисніть OPERATE . 

2 Натисніть CD .

3 Натисніть MODE  (натисніть  , потім 
натисніть MODE  під час відтворення) до появи 
на дисплеї позначки «PGM».

4 Натисніть  або  , доріжки. 
Програмуючи відтворення файлів MP3, спершу 
натисніть /TUNE + або – , потім натисніть  
або  .
На дисплеї почне блимати номер композиції 
(файлу).

Аудіокомпакт-диск

Диск MP3

5 Натисніть DISPLAY/ENTER .
На дисплеї з’явиться повідомлення «P-xx».

Аудіокомпакт-диск

Диск MP3

6 Щоб запрограмувати іншу пісню, повторіть кроки 
4 і 5.

7 Аби розпочати відтворення за створеною 
програмою, натисніть  .

Деактивація режиму запрограмованого 
відтворення
Спершу зупиніть відтворення. Потім натисніть  
MODE  до зникнення позначки «PGM» із дисплея.

Перевірка порядку відтворення доріжок/
файлів MP3
Натисніть DISPLAY/ENTER  (натисніть  , потім 
натисніть DISPLAY/ENTER  під час відтворення).
Номер останнього запрограмованого кроку 
відображається на дисплеї. Через кілька секунд, на 
дисплеї відображається номер останньої 
запрограмованої композиції/папки.

Змінення поточної програми відтворення
Натисніть   один раз у режимі зупинки або двічі 
в режимі відтворення компакт-диска. Поточну 
програму буде стерто. Створіть нову програму, 
виконавши процедуру програмування.

Підказки
	Якщо кількість доріжок/файлів MP3 у списку 

запрограмованого відтворення дорівнює або перевищує 21, 
на дисплеї відображається напис «FULL».
	Ту ж саму програму можна відтворювати знову, оскільки її 

збережено, доки не буде відкрито відсік для компакт-дисків.
	У режимі запрограмованого відтворення функція відновлення 

відтворення недоступна.

Передвстановлення радіостанцій
У пам’яті пристрою можна зберігати частоти 
радіостанцій. Можна попередньо зберегти до 30 
радіостанцій - 20 для FM-діапазону та 10 для AM-
діапазону.

1 Натисніть OPERATE . 

2 Оберіть бажаний діапазон, натиснувши на кнопку 
RADIO BAND .

3 Натисніть і утримуйте кнопку AUTO PRESET  
впродовж 2 секунд, поки позначка «AUTO» не 
почне блимати на дисплеї.

4 Натисніть DISPLAY/ENTER .
Радіостанції зберігаються у пам’яті у порядку від 
нижчих частот до вищих частот. 

Якщо неможливо передвстановити 
радіостанції автоматично
Радіостанції зі слабким сигналом потрібно зберігати 
вручну.

1 Натисніть OPERATE .

2 Оберіть бажаний діапазон, натиснувши на кнопку 
RADIO BAND  на пристрої

3 Настройте приймач на потрібну станцію, 
натискаючи кнопку /TUNE + або – .

4 Натисніть кнопку MANUAL PRESET .
Вибраний діапазон («FM-xx» або «AM-xx») 
відобразиться на дисплеї.

5 Натискайте PRESET + чи – , доки на дисплеї не 
почне блимати номер передвстановлення, який 
потрібно закріпити за радіостанцією.

6 Натисніть DISPLAY/ENTER .
Нову радіостанцію буде збережено замість 
попередньої радіостанції.

Підказка
Збережені радіостанції залишаються в пам’яті пристрою навіть 
після від’єднання від електромережі чи виймання батарей.

Прослуховування збережених 
радіостанцій
1 Натисніть OPERATE . 

2 Оберіть бажаний діапазон, натиснувши на кнопку 
RADIO BAND .

3 Натисніть PRESET + або – , щоб налаштувати 
приймач на збережену радіостанцію.

Підключення додаткового 
обладнання
Підключивши додаткове обладнання, наприклад 
портативний цифровий програвач музичного 
вмісту, до цього пристрою, можна насолоджуватися 
звуком із під’єднаного обладнання, що 
виводитиметься динаміками цього пристрою. 
Перед під’єднанням додаткового обладнання до 
пристрою, обов’язково вимкніть живлення цього 
обладнання та пристрою. Детальна інформація 
наведена в інструкціях із користування 
обладнанням, що під’єднується.

1 З’єднайте гніздо AUDIO IN  із гніздом лінійного 
виходу портативного цифрового програвача 
музичного вмісту або іншого обладнання 
з’єднувальним аудіокабелем (не додається).

2 Натисніть OPERATE , аби ввімкнути пристрій.

3 Увімкніть під’єднане обладнання.

4 Натисніть AUDIO IN  та розпочніть відтворення 
на під’єднаному обладнанні.
Звук, що надходить із під’єднаного обладнання, 
виводитиметься динаміками цього пристрою.

Аби під’єднати цей пристрій до телевізора або 
відеомагнітофона, скористайтеся здовжувачем 
(не додається) з мініатюрним стереоштекером з 
одного боку та двома штекерами для 
підключення джерела звукового сигналу з іншого 
боку.

Диски, які пристрій МОЖЕ відтворювати
	Аудіокомпакт-диски
	CD-R/CD-RW (CD-DA*/файли MP3)
* CD-DA - це скорочення від Compact Disc Digital Audio 

(цифровий аудіокомпакт-диск). Це стандарт запису для 
аудіокомпакт-дисків.

Диски, які пристрій НЕ МОЖЕ відтворювати
	CD-R/CD-RW, записані в іншому форматі, ніж 

формат музичних компакт-дисків або формат MP3, 
що відповідає стандарту ISO9660 рівня 1/рівня 2 
або Joliet

	Диски CD-R/CD-RW із поганою якістю запису, 
подряпані, забруднені або записані за допомогою 
несумісного записуючого пристрою

	Диски CD-R/CD-RW, не закриті для запису 
належним чином

Примітки щодо дисків
	Перед початком відтворення 

почистіть компакт-диск 
тканиною для чищення. 
Витирайте компакт-диск від 
центру до країв. Якщо на 
компакт-диску є подряпина, 
бруд чи відбитки пальців, 
може виникнути проблема на 
рівні зчитування. 

	Не використовуйте розчинники, такі як бензин, 
розріджувач, комерційно доступні засоби для 
чищення або антистатичні аерозолі, призначені 
для вінілових платівок.

	Оберігайте компакт-диски від дії прямих сонячних 
променів чи джерел тепла, наприклад, труб із 
гарячим повітрям; не залишайте компакт-диски в 
автомобілі під прямим сонячним промінням, 
оскільки температура повітря в автомобілі може 
бути досить високою.

	Не наклеюйте на компакт-диски наклейки чи 
етикетки. Не дряпайте поверхню компакт-дисків.

	Після відтворення кладіть компакт-диск у футляр 
для зберігання.

Безпека
	Лазерний промінь, що використовується у 

програвачі компакт-дисків, шкідливий для очей — 
не намагайтеся відкрити корпус. З питань 
обслуговування звертайтеся лише до 
кваліфікованих спеціалістів.

	Якщо у пристрій випадково потрапить твердий 
предмет чи рідина, від’єднайте пристрій від 
мережі та зверніться до кваліфікованого 
спеціаліста перед тим, як знову використовувати 
пристрій.

	У цьому пристрої не можна відтворювати диски 
нестандартної форми (наприклад, у формі серця, 
квадрата, зірки). Такі спроби можуть пошкодити 
пристрій. Не використовуйте такі диски.

Джерела живлення
	Для забезпечення живлення пристрою від 

електромережі використовуйте лише той шнур 
живлення змінного струму, який надається у 
комплекті. Не використовуйте інші типи шнурів.

	Якщо пристрій не буде використовуватися 
протягом тривалого часу, витягніть штепсель 
кабелю живлення з розетки.

	Якщо батареї не використовуються, витягніть їх із 
пристрою; витікання рідини з батарей та корозія 
можуть пошкодити пристрій.

Розташування
	Не залишайте пристрій біля джерел тепла, в 

автомобілі чи інших місцях під прямим сонячним 
світлом, а також у надто запилених місцях; не 
піддавайте пристрій динамічному впливові.

	Не встановлюйте пристрій на похилій чи нестійкій 
поверхні.

	Не кладіть будь-які предмети в межах 10 мм від 
стінки корпуса. Для забезпечення належного 
функціонування й збільшення терміну служби 
компонентів пристрою вентиляційні отвори 
пристрою повинні бути відкритими.

	У гучномовцях установлені потужні магніти; не 
кладіть персональні кредитні картки з магнітним 
кодом чи механічні годинники біля пристрою, щоб 
не пошкодити їх.

Використання
	Якщо пристрій перенесли безпосередньо з холоду 

у тепле місце або встановили у дуже вологому 
приміщенні, на лінзі всередині програвача 
компакт-дисків може конденсуватися волога. 
Якщо таке станеться, пристрій не зможе 
працювати належним чином. У такому випадку 
вийміть компакт-диск і почекайте протягом 
години, щоб волога випарувалася.

	Конструкція ручки для перенесення не дає змогу 
піднімати її із силою, якщо відсік для компакт-
дисків відкрито.

Ручка для 
перенесення

Несправності загального характеру

Не вмикається живлення.
	Надійно під’єднайте шнур живлення змінного 

струму до розетки електромережі.
	Перевірте, чи батареї встановлені належним 

чином.
	Якщо батареї розрядилися, замініть їх на нові.

Немає звуку.
	Слухаючи через гучномовці, від’єднуйте 

навушники.

Чути шуми.
	Хтось користується мобільним телефоном чи 

іншим обладнанням, яке випромінює радіохвилі, 
біля пристрою.  
 Відкладіть мобільний телефон чи інше 
обладнання подалі від цього пристрою.

Програвач компакт-дисків/MP3

Компакт-диск не відтворюється, або коли 
встановлено компакт-диск, на дисплеї 
з’являється позначка «noDISC».
	Вставте компакт-диск надписами догори.
	Почистіть компакт-диск.
	Вийміть компакт-диск і залишіть лоток відкритим 

протягом години, щоб висушити конденсат.
	Диск CD-R/CD-RW порожній.
	Проблема пов’язана з якістю диска CD-R/ 

CD-RW, записуючим пристроєм чи програмним 
забезпеченням.

	Якщо батареї розрядилися, замініть їх на нові.

Зникає звук.
	Зменште гучність.
	Почистіть компакт-диск. Якщо диск сильно 

пошкоджений, вставте інший диск.
	Поставте пристрій у місці, де немає вібрацій.
	Почистіть лінзу за допомогою наявної у продажу 

повітродувки.
	Під час відтворення дисків CD-R/CD-RW низької 

якості або внаслідок проблем із записуючим 
пристроєм чи програмним забезпеченням може 
зникати звук або можуть виникати шуми.

Відтворення розпочинається після 
незвичайно тривалої затримки.
	Тривалість затримки до початку відтворення таких 

дисків є довшою, ніж зазвичай:
– диски, вміст яких організовано у складну 

деревовидну структуру;
– диски, не закриті для запису (диски, до вмісту 

яких можливе додання додаткових даних);
– диски, що містять велику кількість папок або 

файлів у інших форматах (не MP3).

Радіоприймач

Поганий прийом.
	Налаштуйте антену 

для покращення 
прийому в діапазоні 
FM.

	Змініть положення 
пристрою для 
покращення 
прийому в діапазоні 
AM.

Звук слабкий або низької якості.
	Якщо батареї розрядилися, замініть їх на нові.
	Відсуньте програвач від телевізора.
	Використання пульта дистанційного керування під 

час прослуховування радіо на частоті AM може 
спричинити появу чутних шумів.

Зображення на екрані телевізора стає 
нестійким.
	Якщо програми у діапазоні FM прослуховуються 

біля телевізора з кімнатною антеною, відсуньте 
пристрій подалі від телевізора.

Якщо після виконання описаних дій проблему не 
вдалося усунути, від’єднайте шнур живлення 
змінного струму або вийміть батареї. Коли зникне 
вся індикація на дисплеї, під’єднайте шнур 
живлення змінного струму або вставте батареї. 
Якщо проблема виникає знову, зверніться до 
найближчого дилера Sony.

Использование дисплея
Сведения о компакт-диске можно узнать с помощью 
дисплея.

Проверка информации на аудио 
компакт-диске

Проверка общего количества композиций и 
времени воспроизведения компакт-диска
После считывания компакт-диска отобразятся 
общее количество композиций и общая 
продолжительность воспроизведения. Для отмены 
функции возобновления воспроизведения дважды 
нажмите кнопку  .

Общее время 
воспроизведения

Проверка информации на диске MP3

Проверка общего количества папок и 
файлов на компакт-диске
После считывания информации о папках/файлах 
отобразится общее количество папок и файлов. Для 
отмены функции возобновления воспроизведения 
дважды нажмите кнопку  .

Общее количество папок Общее количество файлов

Повторное воспроизведение 
композиций/файлов MP3 (повтор 
воспроизведения)
Повторное воспроизведение композиций или 
файлов MP3 возможно в обычном режиме и 
режиме запрограммированного воспроизведения.

1 Нажмите кнопку OPERATE . 

2 Нажмите кнопку CD .

3 Когда компакт-диск или MP3-диск не 
воспроизводится, выполните приведенные ниже 
действия.

Для повтора Действие

Одной 
композиции/
файла MP3

1 Нажимайте кнопку MODE  
(нажмите кнопку  , а затем 
кнопку MODE  во время 
воспроизведения), пока не 
появится надпись “  1”.

2 Нажмите кнопку  или   
для выбора композиции или 
файла MP3, которые требуется 
повторить.

3 Нажмите кнопку  .
Всех 
композиций/
файлов MP3 
на компакт-
диске

1 Нажимайте кнопку MODE  
(нажмите кнопку  , а затем 
кнопку MODE  во время 
воспроизведения), пока не 
появится надпись “ ”.

2 Нажмите кнопку  .
Выбранной 
папки 
(только для 
диска MP3)

1 Нажимайте кнопку MODE  
(нажмите кнопку  , а затем 
кнопку MODE  во время 
воспроизведения) на устройстве, 
пока не появятся надписи “ ” и  
“ ”.

2 Выберите папку, нажав кнопку  
/TUNE + или – .

3 Нажмите кнопку  .
Запрограм-
мированных 
композиций/
файлов MP3

1 Запрограммируйте композиции/
файлы MP3 (см. “Создание 
собственной программы”).

2 Нажимайте кнопку MODE  
(нажмите кнопку  , а затем 
кнопку MODE  во время 
воспроизведения), пока не 
появятся надписи “PGM” и “ ”.

3 Нажмите кнопку  .

Примечание
	Режим воспроизведения нельзя изменять во время 

воспроизведения или приостановки дорожки/файла MP3. 
При нажатии кнопки MODE  во время воспроизведения на 
дисплее отобразится надпись “PUSH STOP”.

Отмена режима повторного 
воспроизведения
Нажимайте кнопку MODE  (нажмите кнопку  , 
а затем кнопку MODE  во время 
воспроизведения), пока надпись “ ” не исчезнет с 
дисплея.

Прочие операции

Воспроизведение композиций/
файлов MP3 в произвольной 
последовательности (случайное 
воспроизведение)
Можно воспроизводить композиции или файлы 
MP3 в случайной последовательности.

1 Нажмите кнопку OPERATE . 

2 Нажмите кнопку CD .

3 Нажимайте кнопку MODE  (нажмите кнопку  
, а затем кнопку MODE  во время 
воспроизведения), пока на дисплее не появится 
надпись “SHUF”.

4 Нажмите кнопку  , чтобы начать 
воспроизведение в случайной 
последовательности.

Отмена воспроизведения в случайной 
последовательности
Сначала остановите воспроизведение. Затем 
нажимайте кнопку MODE  (нажмите кнопку  , 
а затем кнопку MODE  во время 
воспроизведения), пока надпись “SHUF” не 
исчезнет с дисплея.

Примечание
	Режим воспроизведения нельзя изменять во время 

воспроизведения или приостановки дорожки/файла MP3. 
При нажатии кнопки MODE  во время воспроизведения на 
дисплее отобразится надпись “PUSH STOP”.

Советы
	Во время воспроизведения в случайной последовательности 

нельзя вернуться к предыдущей композиции/файлу MP3 с 
помощью кнопки  .
	Функция возобновления воспроизведения не работает во 

время воспроизведения в случайной последовательности.

Создание собственной программы 
(программное воспроизведение)
Вы можете расположить в определенном порядке 
воспроизведения до 20 композиций/файлов MP3 на 
компакт-диске.

1 Нажмите кнопку OPERATE .

2 Нажмите кнопку CD .

3 Нажимайте кнопку MODE  (нажмите кнопку  
, а затем кнопку MODE  во время 
воспроизведения), пока на дисплее не появится 
надпись “PGM”.

4 Нажмите кнопку  или  , чтобы выбрать 
композиции. 
Для файлов MP3 сначала нажмите /TUNE + или 
– , а затем нажмите  или  .
На дисплее замигает номер дорожки (файла).

Аудио компакт-диск

Диск MP3

5 Нажмите кнопку DISPLAY/ENTER .
На дисплее отобразится надпись “P-xx”.

Аудио компакт-диск

Диск MP3

6 Чтобы запрограммировать другую песню, 
повторно выполните шаги 4 и 5.

7 Нажмите кнопку  , чтобы начать 
программное воспроизведение.

Отмена запрограммированного 
воспроизведения
Сначала остановите воспроизведение. Затем 
нажимайте кнопку MODE , пока надпись “PGM” не 
исчезнет с дисплея.

Для проверки порядка композиций/файлов 
MP3
Нажмите кнопку DISPLAY/ENTER  на устройстве 
(нажмите кнопку  , а затем кнопку DISPLAY/
ENTER  во время воспроизведения).
Номер последнего запрограммированного шага 
отображается на дисплее. Через несколько секунд, 
номер последней запрограммированной дорожки/
папки отображается на дисплее.

Изменение текущей программы
Если воспроизведение компакт-диска остановлено, 
нажмите кнопку   один раз, если компакт-диск 
воспроизводится - два раза. Текущая программа 
будет стерта. Затем создайте новую программу, 
следуя процедуре программирования.

Советы
	При попытке запрограммировать 21 композицию/файл MP3 

или более на дисплее появится надпись “FULL”.
	Одну и ту же программу можно воспроизводить многократно, 

поскольку она сохраняется до тех пор, пока не будет открыта 
крышка отсека для компакт-дисков.
	Функция возобновления воспроизведения не работает во 

время программного воспроизведения.

Предварительная настройка 
радиостанций
Радиостанции можно сохранить в памяти 
устройства. Можно настроить до 30 радиостанций, 
20 для FM и 10 для AM в любом порядке.

1 Нажмите кнопку OPERATE . 

2 Нажмите кнопку RADIO BAND  чтобы выбрать 
диапазон.

3 Нажмите и удерживайте кнопку AUTO PRESET  
в течение 2 секунд, пока на дисплее не начнет 
мигать надпись “AUTO”.

4 Нажмите кнопку DISPLAY/ENTER .
Станции сохраняются в памяти, начиная от более 
низких частот к более высоким. 

Если не удается выполнить автоматическую 
настройку на станцию
Для станции со слабым сигналом требуется ручная 
настройка.

1 Нажмите кнопку OPERATE . 

2 Нажмите кнопку RADIO BAND .

3 С помощью кнопки /TUNE + или –  
настройтесь на нужную станцию.

4 Нажмите кнопку MANUAL PRESET .
На дисплее отобразится выбранный диапазон 
(надпись “FM-xx” или “AM-xx”).

5 Нажмите кнопку PRESET + или – , пока на 
дисплее не замигает необходимый для станции 
номер предварительной настройки.

6 Нажмите кнопку DISPLAY/ENTER .
Старая станция будет заменена новой.

Совет
Предварительно настроенные радиостанции сохраняются в 
памяти устройства даже в том случае, если отключить от 
устройства шнур питания переменного тока или извлечь 
батареи.

Прослушивание предварительно 
настроенных радиостанций
1 Нажмите кнопку OPERATE . 

2 Нажмите кнопку RADIO BAND , чтобы выбрать 
диапазон.

3 Нажмите кнопку PRESET + или –  для 
настройки на сохраненную радиостанцию.

Подключение дополнительных 
компонентов
Через динамик этого устройства можно слушать 
звук, поступающий с дополнительного 
оборудования, например портативного цифрового 
музыкального проигрывателя. Перед 
подключением обязательно выключите питание 
всех соответствующих устройств. Подробные 
сведения см. в руководстве к устройству, которое 
нужно подключить.

1 Подключите к гнезду AUDIO IN  разъем 
линейного выхода портативного цифрового 
музыкального проигрывателя или другого 
оборудования с помощью соединительного 
аудиокабеля (не прилагается).

2 Нажмите OPERATE , чтобы включить 
устройство.

3 Включите подключенный компонент.

4 Нажмите кнопку AUDIO IN  и начните 
воспроизведение звука на подключенном 
оборудовании.
Звук с подключенного оборудования будет 
транслироваться через динамики данного 
устройства.

Для подключения данного устройства к 
телевизору или видеомагнитофону 
воспользуйтесь удлиняющим кабелем (не 
прилагается) со стереофоническим мини-
гнездом на одном конце и двумя вилками 
устройства. Это предотвратит их потенциальное 
повреждение от воздействия магнита.

Меры предосторожности Поиск и устранение неисправностей
Диски, которые МОЖНО воспроизводить на 
этом устройстве
	Аудио компакт-диски
	CD-R/CD-RW (CD-DA*/файлы MP3)
* CD-DA – это сокращение от Compact Disc Digital Audio – 

компакт-диск цифрового аудио. Это стандарт записи, 
используемый для аудио компакт-дисков.

Диски, которые НЕЛЬЗЯ воспроизводить на 
этом устройстве
	Диски CD-R/CD-RW, кроме дисков, записанных в 

формате музыкальных компакт-дисков или в 
формате MP3, который соответствует стандарту 
ISO9660 уровня 1/уровня 2 или Joliet

	Компакт-диски CD-R/CD-RW с плохим качеством 
записи, поцарапанные или грязные CD-R/CD-RW, 
либо CD-R/CD-RW, записанные на несовместимом 
записывающем устройстве

	Компакт-диски CD-R/CD-RW, запись на которые 
была произведена некорректно

Примечания о дисках
	Перед воспроизведением 

протрите компакт-диск тканью 
для очистки. Протирайте 
компакт-диск в направлении 
от центра к краям. При 
появлении на поверхности 
компакт-диска царапин, грязи 
или отпечатков пальцев могут 
возникать ошибки при 
воспроизведении.

	Запрещается использовать растворители, 
например бензин, разбавители, имеющиеся в 
продаже средства для чистки или антистатический 
аэрозоль, предназначенный для виниловых 
пластинок.

	Не подвергайте компакт-диски воздействию 
прямого солнечного света или источников тепла, 
например трубопроводов горячего воздуха. Не 
оставляйте диски в автомобиле, находящемся на 
освещенном солнцем месте (температура внутри 
автомобиля может быть весьма высокой).

	Не наклеивайте на компакт-диски бумагу или 
этикетки, не царапайте поверхность.

	После воспроизведения храните компакт-диск в 
предназначенном для него футляре.

Безопасность
	В блоке проигрывателя компакт-дисков 

используется вредное для глаз лазерное 
излучение. Не пытайтесь вскрывать корпус 
самостоятельно. В случае необходимости 
обращайтесь за помощью только к 
квалифицированным специалистам.

	В случае попадания внутрь устройства твердых 
предметов или жидкости отсоедините устройство 
от сети. Перед последующим использованием 
устройство должен проверить 
квалифицированный специалист.

	Запрещается воспроизводить на этом устройстве 
диски нестандартной формы, например в форме 
сердца, квадрата, звезды. Это может привести к 
повреждению устройства. Не используйте такие 
диски.

Источники электропитания
	При работе от сети переменного тока используйте 

только прилагаемый шнур питания переменного 
тока.

	Если устройство не будет использоваться в 
течение длительного времени, отключите его от 
электрической розетки.

	Если работа от батарей не планируется, извлеките 
их из устройства во избежание утечки 
электролита или коррозии.

Место установки
	Не оставляйте устройство вблизи источников 

тепла, в местах воздействия прямого солнечного 
света или скопления пыли, в местах, где возможно 
механическое повреждение устройства, а также в 
автомобиле, освещаемом прямым солнечным 
светом.

	Не размещайте устройство на наклонной или 
неустойчивой поверхности.

	Не помещайте ничего ближе 10 мм от боковых 
панелей корпуса устройства. Для нормальной 
работы устройства и продления его срока службы 
вентиляционные отверстия устройства должны 
быть свободны.

	В динамиках системе устройства используются 
мощные магниты. Не кладите кредитные карточки 
с магнитным кодом или часы с пружинным 
механизмом вблизи устройства.

Эксплуатация
	При перемещении устройства непосредственно 

из холодного в теплое место, а также при 
нахождении устройства в помещении с очень 
высокой влажностью на линзах в блоке 
проигрывателя компакт-дисков может 
образоваться конденсат. При этом устройство не 
будет работать надлежащим образом. В этом 
случае извлеките компакт-диск и подождите 
около часа, пока влага не испарится.

	Конструкция ручки для переноски не позволяет 
поднимать ее с приложением силы при открытом 
отсеке для компакт-дисков.

Общие сведения

Не подается питание.
	Плотно вставьте шнур питания переменного тока 

в электрическую розетку.
	Проверьте правильность установки батарей.
	Если все батареи разрядились, замените их 

новыми.

Отсутствует звук.
	Если звук прослушивается через динамики, 

отключите наушники.

Слышен шум.
	Кто-то вблизи устройства пользуется мобильным 

телефоном или другим устройством, излучающим 
радиоволны. 
  Уберите от устройства мобильный телефон и т. 

п.

Проигрыватель компакт-дисков/файлов 
MP3

Компакт-диск не воспроизводится, или 
отображается индикация “noDISC” даже при 
вставленном диске.
	Установите компакт-диск стороной с надписями 

вверх.
	Очистите компакт-диск.
	Извлеките компакт-диск и оставьте отсек для 

компакт-дисков открытым приблизительно на час, 
чтобы сконденсированная влага испарилась.

	На компакт-диске CD-R/CD-RW нет записей.
	Проблема связана с качеством компакт-диска CD-

R/CD-RW, записывающим устройством или 
программным обеспечением.

	Если все батареи разрядились, замените их 
новыми.

Пропадает звук.
	Уменьшите громкость.
	Очистите компакт-диск. Если диск сильно 

поврежден, замените его.
	Разместите устройство в месте, где отсутствует 

вибрация.
	Очистите линзы с помощью имеющейся в 

продаже воздуходувки.
	В случае использования низкокачественных 

дисков CD-R/CD-RW, а также при наличии проблем 
в работе записывающего устройства или 
программного обеспечения могут быть слышны 
“провалы” в звучании или шум.

Для запуска воспроизведения требуется 
больше времени, чем обычно.
	Для запуска воспроизведения может 

потребоваться больше времени, ecли:
– диск был записан с использованием сложной 

разветвленной структуры папок;
– диск не был закрыт (диск, на который можно 

добавлять данные);
– диск содержит много папок или файлов, не 

являющихся файлами MP3.

Радио

Плохой прием.
	Для улучшения 

приема в FM-
диапазоне измените 
ориентацию антенны.

	Для улучшения 
приема в AM-
диапазоне измените 
ориентацию самого 
устройства.

Слабый или низкокачественный звук.
	Если все батареи разрядились, замените их 

новыми.
	Переместите устройство дальше от телевизора.
	При использовании пульта дистанционного 

управления во время прослушивания 
радиостанций в диапазоне AM может слышаться 
шум.

Изображение на экране телевизора 
становится неустойчивым.
	При прослушивании радиопередач в FM-

диапазоне переместите устройство как можно 
дальше от телевизора с комнатной антенной.

Если после выполнения указанных действий 
неполадку устранить не удалось, отключите шнур 
питания переменного тока или извлеките все 
батареи. После того как исчезнет индикация на 
экране, подключите шнур питания переменного 
тока или снова вставьте батареи. Если 
неисправность не удается устранить, обратитесь к 
ближайшему дилеру Sony.

Усунення несправностейЗастереження

Ручка для 
переноски

Чистка корпуса
	Очищайте корпус, панель и элементы управления 

мягкой тканью, слегка увлажненной мягким 
моющим раствором. Не пользуйтесь абразивными 
подушечками, чистящими порошками или 
растворителями, такими как спирт или бензин.

С любыми вопросами или проблемами, связанными 
с устройством, обращайтесь к ближайшему дилеру 
компании Sony.

Чищення корпусу
	Чистіть корпус, панель та засоби керування 

м’якою тканиною, ледь зволоженою м’яким 
розчином для чищення. Не використовуйте 
жодних абразивних подушечок, порошків для 
чищення чи таких розчинників, як спирт чи 
бензин.

Для вирішення питань чи проблем, які стосуються 
пристрою, звертайтеся до найближчого дилера 
Sony.


