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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.

Соответствующие принадлежности: 
Пультдистанционного 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.
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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В целях снижения опасности возгорания 
или поражения электрическим током не 
подвергайте устройство воздействию 
дождя или влаги.
В целях снижения опасности возгорания не 
перекрывайте вентиляционные отверстия 
устройства газетами, скатертями, шторами т.п. 
Не ставьте на устройство зажженные свечи.

Для пpeдотвpaщeния возгоpaния или поpaжeния 
элeктpичecким током нe допycкaйтe попaдaния 
жидкоcти нa ycтpойcтво и нe cтaвьтe нa коpпyc 
aппapaтa пpeдмeты, cодepжaщиe жидкоcть, нaпpимep 
цвeточныe вaзы и т.п.

Bо избeжaниe поpaжeния элeктpичecким током нe 
вcкpывaйтe коpпyc ycтp йcтвa. Пpeдоcтaвьтe 
обcлyживaниe квaлифициpовaнномy пepcонaлy.

Не устанавливайте устройство в изолированном 
пространстве, например, в книжном или встроенном 
шкафу.
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Не допускайте чрезмерного нагревания батарей (в 
батарейном блоке или в устройстве): избегайте 
длительного воздействия прямых солнечных лучей и 
не оставляйте батареи вблизи открытого огня и 
других источников тепла.
Не подвергайте батарею чрезмерному нагреванию, 
такому как воздействие прямых солнечных лучей, 
огня или других подобных факторов.

Чрезмерное звуковое давление, исходящее от 
наушников, может привести к ухудшению слуха.

Утилизaция 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 

Источники питания Технические характеристики

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

Папка

Файл MP3/WMA

Примечания относительно дисков MP3/WMA
 После загрузки диска устройство считывает все файлы на этом 

диске. 
В это время на дисплее отображается индикация “READING”. 
Если диск содержит много папок или файлов в форматах, 
отличающихся от MP3/WMA, то начало воспроизведения или 
переход к следующему файлу MP3/WMA может происходить с 
большой задержкой. 
Не сохраняйте ненужные папки или файлы в форматах, 
отличающихся от MP3/WMA, на диске, предназначенном для 
прослушивания файлов MP3/WMA.

 Папка, в которой нет файлов MP3/WMA, пропускается.
 Максимальное количество файлов: 511
 Максимальное количество папок: 150 

Максимальное количество вложенных папок: 8
 В именах папок и файлов может отображаться не более 32 символов.
 На этом устройстве могут отображаться символы A - Z, a - z, 0 

- 9 и _. 
Другие символы отображаются как “_”.

 Данное устройство поддерживает теги формата ID3 версии 1.1. 
Если в файле содержится информация тега ID3, то на дисплее 
могут отображаться “название песни”, “имя исполнителя” и 
“название альбома”.

 Присваиваемое имя файла должно обязательно иметь 
расширение “.mp3” или “.wma”.

 Если расширение “.mp3” или “.wma” будет присвоено файлу, 
имеющему формат, отличающийся от MP3/WMA, то устройство 
не сможет правильно распознать этот файл и начнет генерировать 
случайный шум, который может повредить динамики.

 Имя файла не соответствует тегу ID3.
 При воспроизведении диска, содержащего более 511 файлов 

MP3/WMA, диск может не воспроизводиться таким образом, 
как показано на этом рисунке.

Прослушивание радиопередач
1	 Нажимайте расположенную на устройстве кнопку 

RADIO  (BAND  на пульте ДУ).
При каждом нажатии индикация будет 
изменяться следующим образом:
“FM”  “AM”.

2	 Нажмите и удерживайте кнопку TUNE + или – , 
пока на дисплее не начнет изменяться значение 
частоты.
Устройство автоматически начнет сканировать 
радиочастоты и остановится после обнаружения 
устойчиво принимаемой станции.
Если не удается выполнить настройку на станцию, 
нажимайте кнопку TUNE + или –  для 
пошагового изменения радиочастоты.
При приеме стереофонической программы в FM-
диапазоне появится индикация “ST”.

Совет
При наличии помех приема в FM-диапазоне нажимайте кнопку 
MODE , пока на дисплее не отобразится индикация “Mono” и 
устройство не начнет воспроизведение в монофоническом режиме.

Изменение интервала настройки в 
AM-диапазоне
Если требуется изменить интервал настройки в AM-
диапазоне, выполните следующее:
1	 Нажимайте расположенную на устройстве кнопку 

RADIO  , пока на дисплее не отобразится 
индикация “AM”.

2	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
DISPLAY/ENTER  и удерживайте ее в течение 2 
секунд.

3	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
RADIO  и удерживайте ее в течение 2 секунд.
Начнет мигать индикация “9k STEP” или “10k STEP”.

4	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
PRESET + или – , чтобы выбрать “9k STEP” для 
интервала 9 кГц или “10k STEP” для интервала 10 кГц.

5	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
DISPLAY/ENTER .
После изменения интервала настройки 
потребуется выполнить сброс ранее 
запрограммированных AM-радиостанций.

Открытие/закрытие выдвижной 
панели
Подключение устройства USB
1	 Нажмите кнопку .

Выдвижная панель  откроется.
2	 Подключите устройство USB к порту 



 (USB) .

Совет
Цифровой музыкальный проигрыватель загружается автоматически 
в режиме USB при подключении к порту   (USB) .

Закрытие выдвижной панели
1	 Отключите устройство USB (см. раздел 

“Прослушивание музыки с устройства USB”).

2	 Передвиньте фиксатор , как показано стрелкой.

Фиксатор 

3	 Задвиньте выдвижную панель  в устройство до 
щелчка.

Примечания
 Не переносите устройство, когда устройство USB подключено к 

разъему. 
Это может привести к неисправности.

 Перед переноской устройства обязательно закройте 
выдвижную панель .

Прослушивание музыки с 
устройства USB
Можно прослушать музыку, записанную на 
дополнительном устройстве USB (на цифровом 
музыкальном проигрывателе или носителе 
информации USB).
На этом устройстве можно воспроизводить файлы в 
формате WMA и MP3*.
Список устройств USB, которые можно подключать к 
данному устройству, см. в разделе “Поддерживаемые 
устройства USB” на последней странице.
* На этом устройстве не удастся воспроизвести файлы, 

записанные с помощью технологии защиты авторских прав 
(Digital Rights Management).

1	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
USB .

2	 Подключите устройство USB к порту 



 (USB)  
(См. раздел “Подключение устройства USB”).
На дисплее отобразится индикация “USB MEMORY”.

3	 Нажмите кнопку  .
Устройство начнет воспроизведение.

Номер файла После отображения имени файла 
отобразится время воспроизведения.

2	 к настенной розетке1	 к входу переменного тока AC IN





Подключите кабель питания переменного тока  или вставьте шесть батарей R14 (размер C, не входят в 
комплект) в батарейный отсек .

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

Замените все батареи новыми. Перед заменой батарей обязательно извлеките из устройства компакт-диск.
 Для работы от батарей отсоедините от устройства кабель питания переменного тока.
 При работе от батарей невозможно включить питание устройства с пульта дистанционного управления.

Подготовка пульта дистанционного управления (пульт ДУ)
Вставьте две батарейки типа R03 (размер AAA, не входят в комплект).

Замена батарей
При нормальном использовании заряда батарей должно хватить приблизительно на шесть месяцев. Когда 
устройством становится невозможно управлять с помощью пульта ДУ, замените все батареи новыми.

Основные операции

4	 С помощью кнопок VOLUME + или – (или VOL + 
или – на пульте ДУ)  отрегулируйте громкость.

Прочие функции

Действие Нажмите
Приостановить 
воспроизведение

 . Чтобы возобновить 
воспроизведение, нажмите эту 
кнопку еще раз*.

Остановить 
воспроизведение 

 .

Выбрать папку  + или – . 
Выбрать файл  или  . 
Найти нужное 
место в файле

Нажмите и удерживайте  
или   во время 
воспроизведения, а затем 
отпустите кнопку, когда дойдете 
до нужного фрагмента.

Выбор режима 
возобновления 
воспроизведения

Выбрать режим повторного 
воспроизведения REPEAT  на 
устройстве несколько раз, пока 
не отобразится индикация “ ” 
или “  1”.

Отключить 
устройство USB

Нажмите и удерживайте кнопку 
 , пока не отобразится 
индикация “NO DEV”, затем 
отключите устройство USB.

* Воспроизведение файла MP3 с переменной скоростью передачи 
данных после остановки, возможно, продолжится с другого места.

Советы
 Воспроизведение начинается с файла MP3/WMA, 

воспроизводившегося в последний раз (режим 
возобновления воспроизведения). Во время остановки на 
дисплее отображается номер файла MP3/WMA и время 
воспроизведения.

 Чтобы отменить режим возобновления воспроизведения (для 
начала воспроизведения с первого файла MP3/WMA), нажмите 
кнопку  .

Примечание
Перед отключением устройства USB обязательно нажмите 
и удерживайте нажатой кнопку   и убедитесь, что 
отображается индикация “NO DEV”. Отключение устройства 
USB при отсутствии индикации “NO DEV” может привести к 
повреждению данных или самого устройство USB.

Изменение режима воспроизведения
Нажимайте кнопку MODE , пока не начнется 
воспроизведение с устройства USB. Можно выбрать 
обычный режим (все файлы на устройстве USB (или в 
выбранной папке, когда горит индикатор “ ”) по порядку), 
произвольную последовательность (“SHUF” или “  SHUF”) 
или запрограммированное воспроизведение (“PGM”).
Примечания об устройствах USB
 Во время воспроизведения нельзя изменить режим 

воспроизведения.
 В следующих случаях воспроизведение может начаться с 

задержкой:
– при сложной структуре папок;
– при недостатке свободного места на устройстве USB.

 При подключении устройства USB данное устройство 
считывает все имеющиеся на нем файлы. При большом 
количестве записанных на устройстве папок или файлов для 
завершения считывания информации может потребоваться 
длительное время.

 Не подключайте устройство USB к данному устройству через 
концентратор USB.

 При работе с некоторыми устройствами USB возможна задержка перед 
выполнением данным устройством операций с устройством USB.

 Некоторые функции подключенного устройства USB могут не 
поддерживаться данным устройством.

 Порядок воспроизведения на данном устройстве может отличаться 
от порядка воспроизведения на подключенном устройстве USB.

 Во время воспроизведения папки, в которых нет файлов MP3/
WMA, пропускаются.

 На данном устройстве можно воспроизводить файлы формата 
MP3 и WMA с расширениями “.mp3” или “.wma”.

 Наличие на диске файлов с расширением “.mp3” или “.wma”, не 
являющихся файлами формата MP3/WMA, может привести к 
шуму или неисправности устройства.

 На отдельном устройстве USB может содержаться не более 999 
файлов MP3/WMA и 255 папок. 
Максимальное количество файлов MP3/WMA зависит от 
структуры файлов и папок.

 Не гарантируется совместимость со всем программным 
обеспечением для кодирования/записи в формате MP3/WMA, 
со всеми записывающими устройствами и носителями 
информации. При использовании несовместимого устройства 
USB возможно возникновение провалов звучания или шумов 
или полное отсутствие звука с устройства.

Подключение дополнительных 
компонентов
Можно воспроизводить звук через динамики 
данного устройства с дополнительного компонента, 
например переносного цифрового музыкального 
проигрывателя. Перед выполнением соединений 
обязательно отключите питание всех компонентов. 
Дополнительную информацию см. в инструкциях по 
эксплуатации подключаемого компонента.
1	 Подсоедините гнездо AUDIO IN  на устройстве 

к гнезду линейного выхода переносного 
музыкального проигрывателя или другого 
компонента с помощью соединительного 
аудиокабеля (не входит в комплект).

2	 Включите данное устройство и подключаемый 
компонент.

3	 Нажмите кнопку AUDIO IN  начните 
воспроизведение звука с подключенного 
компонента. 
Звук с подключенного компонента будет 
выводиться через динамики.

Чтобы подключить устройство к телевизору или 
видеомагнитофону, используйте удлинительный 
кабель (не входит в комплект) со стереофоническим 
мини-штекером на одном конце и двумя выходными 
штекерами кабеля на другом.

Воспроизведение диска CD/MP3/WMA
1	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 

CD .
(На пульте ДУ нажмите кнопку OPERATE , а 
затем нажимайте кнопку FUNCTION , пока на 
дисплее не отобразится индикация “CD”.)

2	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
 PUSH OPEN/CLOSE  , а затем установите диск 
наклейкой вверх в отсек для дисков.
Чтобы закрыть отсек для дисков, нажмите 
расположенную на устройстве кнопку  PUSH 
OPEN/ CLOSE .

3	Нажмите кнопку  .
Устройство начнет однократное воспроизведение 
всех дорожек/файлов MP3/WMA.
При загрузке дисков MP3/WMA на дисплее 
отображается индикация “MP3” или “WMA” после 
считывания устройством сведений о файле.
Аудио компакт-диск

Номер дорожки Время воспроизведения

Диск MP3/WMA (пример: при установке диска MP3)

Номер файла После отображения имени 
файла отобразится время 
воспроизведения.

Операция Нажмите
Приостановить 
воспроизведение

 . Чтобы возобновить 
воспроизведение, нажмите эту 
кнопку еще раз.

Остановить 
воспроизведение

 .

Перейти к 
следующей 
дорожке или 
файлу MP3/WMA

 .

Перейти к 
предыдущей 
дорожке или 
файлу MP3/WMA

 .

Выбрать папку на 
диске MP3/WMA

 + на устройстве, чтобы 
перейти вперед  

 –, чтобы перейти назад .
Найти нужное 
место во время 
прослушивания

 (вперед) или  (назад)  
на устройстве во время 
воспроизведения и удерживайте 
кнопку, пока не найдете нужный 
фрагмент.

Найти нужное 
место, сверяясь с 
показаниями 
дисплея

 (вперед) или  (назад)  
на устройстве во время паузы и 
удерживайте кнопку, пока не 
найдете нужный фрагмент.

Извлечь компакт-
диск

 PUSH OPEN/CLOSE .

Советы
 Воспроизведение начинается с дорожки или файла MP3/

WMA, воспроизводившихся в последний раз (режим 
возобновления воспроизведения). Во время остановки на 
дисплее отображается номер дорожки или файла MP3/WMA 
для воспроизведения.

 Чтобы отменить функцию возобновления воспроизведения 
(для начала воспроизведения с первой дорожки или файла 
MP3/WMA), нажмите кнопку   или откройте отсек для 
компакт-дисков в режиме остановки.

Примечание
Если на дисплее горит индикация “SHUF” или “PGM”, то не 
удастся выбрать определенную дорожку или файл MP3/WMA. 
Эту индикацию можно отключить с помощью кнопки MODE .

* Кнопки VOLUME + (VOL + на пульте дистанционного 
управления)  и   на устройстве имеют тактильную точку.

Personal Audio System

Продолжительность работы батареи
Для проигрывателя:

Прием	FM
Sony R14P: прибл. 13,5 ч
Щелочные батареи Sony LR14: прибл. 20 ч
Воспроизведение	компакт-диска
Sony R14P: прибл. 2,5 ч
Щелочные батареи Sony LR14: прибл. 7 ч

Размеры
Прибл. 360 × 142 × 234 мм (ш/в/г)
(включая выступающие части)

Масса
Прибл. 2,8 кг (включая батареи)

Прилагаемые принадлежности
Кабель питания переменного тока (1)
Пульт дистанционного управления (1)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без 
уведомления.

Дополнительные принадлежности
Наушники серии Sony MDR

Основные операции

Перед использованием устройства

Рабочее напряжение
Рабочее напряжение устройства указано на его 
нижней панели. Чтобы изменить интервал 
настройки в AM-диапазоне, диапазон радиочастот и 
режим электропитания, проверьте рабочее 
напряжение устройства.

Включение/отключение питания
Нажмите кнопку OPERATE .

Регулировка громкости
Используйте кнопки VOLUME +, – (VOL +, – на 
пульте ДУ) .

Прослушивание через наушники
Подсоедините наушники к гнезду  (наушники) .

Усиление низких частот
Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
MEGA BASS .
На дисплее отобразится индикация “MEGA BASS”.
Для возвращения к обычному звучанию нажмите эту 
кнопку еще раз.

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.)

Скорость вращения валика от 
200 об/мин до 500 об/мин (постоянная линейная скорость)

Количество каналов
2

Амплитудно-частотная характеристика
20 - 20000 Гц +1/–2 дБ

Детонация
Ниже предела измерений

Блок радиоприемника
Диапазон частот

FM : 87,5 - 108 МГц
AM: 531 - 1 611 кГц (с шагом 9 кГц) 

530 - 1 610 кГц (с шагом 10 кГц)

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

Блок USB
Поддерживаемая скорость передачи данных

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 - 320 кбит/с (переменная скорость)
WMA:
16-320 кбит/с (переменная скорость)

Частоты дискретизации
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 кГц
WMA:
32/44,1/48 кГц  Порт USB
USB-A (полноскоростной)

Общие сведения
Динамик

Широкополосный: диаметр 8 см, 4 Ω, конического типа (2)
Вход  Порт USB: тип A, максимальный ток 500 мА

Гнездо AUDIO IN (стереофоническое мини-гнездо)
Выходы

Гнездо для подключения наушников (стереофоническое мини-гнездо)
Для наушников с сопротивлением 16 - 68 Ω

Выходная мощность
1,7 Вт + 1,7 Вт (при 4 Ω, нелинейные искажения 10%)

Требования к источнику питания
Для проигрывателя:
Модели для Малайзии и Сингапура: 230 – 240 В переменного тока, 50 Гц
Модель для Таиланда: 220 В переменного тока, 50 Гц
Модель для Кореи: 220 В переменного тока, 60 Гц
Другие модели: 230 В переменного тока, 50 Гц
9 В постоянного тока, 6 батарей R14 (размер C)
Для пульта дистанционного управления:
3 В постоянного тока, 2 батареи R03 (размер AAA)

Потребляемая мощность
13 Вт переменного тока

Пpимeчaниe для покyпaтeлeй: 
cлeдyющaя инфоpмaция 
пpимeнимa тол ко для 
обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в 
cтpaнax, гдe дeйcтвyют диpeкт вы 
EC
Пpоизводитeлeм дaнного ycтpойcтвa являeтcя Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Уполномоченным представителем по 
электромагнитной совместимости (EMC) и 
безопасности изделия является компан я Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 
Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и 
гарантии обращайтесь по адресам, указанным в 
соответс вующих 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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допоможе зберегти природні ресурси. Для 
отримання детальної інформації про переробку 
цього продукту зверніться до органу місцевої 
адміністрації, служби переробки побутових відходів 
або до магазину, в якому ви придбали продукт.

Стосується також аксесуарів: пульт дистанційного 
керування

Пepepобкa викоpиcтaниx 
eлeмeнтів живлeння (диpeктивa 
діє y мeжax кpaїн Євpопeйcького 
Cоюзy тa іншиx кpaїн Євpопи з 
cиcтeмaми pоздільного збоpy 
відxодів)

Дaний знaк нa eлeмeнті живлeння aбо 
yпaковці ознaчaє, що eлeмeнт живлeння, який 
викоpиcтовyєтьcя для pоботи цього пpиcтpою, нe 
можнa yтилізyвaти paзом з іншими побyтовими 
відxодaми.
Зaбeзпeчивши нaлeжнy пepepобкy викоpиcтaниx 
eлeмeнтів живлeння, ви допоможeтe зaпобігти 
потeнційно нeгaтивним нacлідкaм впливy нa 
зовнішнє cepeдовищe тa людcькe здоpов’я, які 
cпpичиняютьcя нeвідповідною пepepобкою eлeмeнтів 
живлeння. Bтоpиннa пepepобкa мaтepіaлів cпpияє 
збepeжeнню пpиpодниx pecypcів.

Пpи pоботі пpиcтpоїв, для якиx з мeтою бeзпeки, 
виконaння якиx-нeбyдь дій aбо збepeжeння 
нaявниx y пaм’яті пpиcтpоїв дaниx нeобxіднa подaчa 
поcтійного живлeння від вбyдовaного eлeмeнтa 
живлeння, зaмінy тaкого eлeмeнтa живлeння вapто 
pобити тільки в yповновaжeниx cepвіcниx цeнтpax. 
Для пpaвильної пepepобки викоpиcтaниx eлeмeнтів 
живлeння, піcля зaкінчeння тepмінy їx cлyжби, 
здaвaйтe їx y відповідний пyнкт збоpy eлeктpонного й 
eлeктpичного облaднaння.

Cтоcовно викоpиcтaння іншиx eлeмeнтів живлeння 
дивітьcя інфоpмaцію в pозділі, y якомy дaні 
інcтpyкції з бeзпeчного витягнeння eлeмeнтів 
живлeння із пpиcтpою. Здaвaйтe викоpиcтaні 
eлeмeнти живлeння y відповідні пyнкт збоpy й 
пepepобки викоpиcтaниx eлeмeнтів живлeння.

Для одepжaння більш доклaдної інфоpмaції 
пpо втоpиннy пepepобкy дaного виpобy aбо 
викоpиcтaного eлeмeнтa живлeння, бyдь лacкa, 
звepтaйтecь до оpгaнy міcцeвої aдмініcтpaції, cлyжби 
збоpy побyтовиx відxодів aбо до мaгaзинy, в якомy ви 
пpидбaли виpіб.

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.

Аби зменшити ризик ураження електричним 
струмом запобігайте потраплянню на прилад 
крапель або бризок рідини та не становіть на прилад 
контейнерів, наповнених рідиною (наприклад, ваз з 
водою).

Щоб знизити pизик ypaжeння eлeктpичним cтpyмом, 
нe відкpивaйтe коp yc. Щодо обcлyговyвaння 
звepтaйтecя тільки до квaліфіковaного пepcонa y.

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.
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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.

Надмірний звуковий тиск із навушників може 
спричинити втрату слуху.

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

Переробка старого електричного 
та електронного обладнання (діє у 
межах країн Європейського союзу 
та інших країн Європи з окремими 
системами збору)

Наявність такої емблеми на продукті або на 
його упаковці вказує на те, що цей продукт не 
є побутовим відходом. Його потрібно передати 
до відповідного пункту збору електричного 
та електронного обладнання для переробки. 
Забезпечивши належну переробку цього продукту, 
ви допоможете запобігти потенційно негативним 
наслідкам впливу на зовнішнє середовище та 
людське здоров’я, які спричиняються невідповідною 
переробкою цього продукту. Переробка матеріалів 

Джерела живлення Технічні характеристики

Папка

Файл MP3/WMA

Примітки щодо дисків MP3/WMA
 Після вставки диска система зчитує інформацію про усі наявні 

на ньому файли. 
У цей час на дисплеї відображається напис «READING». Якщо 
на диску багато папок або файлів у форматі, відмінному від 
MP3/WMA, то для початку відтворення диска або зчитування 
наступного файлу MP3/WMA може знадобитися певний час. 
Не зберігайте непотрібні папки або файли у форматі, 
відмінному від MP3/WMA, на диску, призначеному для 
прослуховування музики у форматі MP3/WMA.

 Папки, які не містять файлів MP3/WMA, пропускаються.
 Максимальна кількість файлів: 511.
 Максимальна кількість папок: 150. 

Максимальна кількість рівнів вкладення папок: 8.
 Максимальна довжина відображуваної назви папки або файлу: 

32 знаки.
 Система підтримує відображення символів A-Z, a-z, 0-9 та «_». 

Інші символи відображаються у вигляді «_».
 Система підтримує формат тегів ID3 версії 1.1. Якщо файл 

містить дані ID3, то можуть бути відображені назва композиції, 
ім’я виконавця та назва альбому.

 Присвоюючи файлу назву, не забудьте додати до неї 
розширення МР3 або WMA.

 Якщо розширення МР3/WMA присвоїти файлу у форматі, 
відмінному від MP3/WMA, то система не зможе належним 
чином розпізнати файл, і створюватиме випадковий шум, який 
здатен пошкодити гучномовці.

 Назва файлу і тег ID3 не співпадають.
 Якщо вставити диск MP3/WMA, що містить більше 511 файлів, 

то він може відтворюватися не так, як показано на малюнку.

Прослуховування радіопрограм
1	 Натискайте кнопку RADIO  на системі (або 

кнопку BAND  на пульті дистанційного 
керування).
Після кожного натискання напис на дисплеї 
змінюється наступним чином:
«FM»  «AM»

2	 Натисніть і утримуйте кнопку TUNE + або – , 
поки значення частоти на дисплеї не почне 
змінюватися.
Система почне автоматично сканувати і 
зупиниться, коли виявить чіткий сигнал 
радіостанції.
Якщо вам не вдається настроїти станцію 
автоматично, то натискайте кнопку TUNE + або – 
, щоб поступово змінювати частоту.
У разі прийому стереофонічної програми у FM-
діапазоні на дисплеї з’явиться напис «ST».

Підказка
Якщо прослуховуванню програми у FM-діапазоні заважають 
шуми, натискайте кнопку MODE , поки на дисплеї 
не з’явиться напис «MONO». Радіо почне працювати у 
монофонічному режимі.

Зміна інтервалу настройки в AM-
діапазоні 
Щоб змінити інтервал настройки в AM-діапазоні, 
виконайте наступні дії.
1	 Натискайте кнопку RADIO  на системі, доки не 

з’явиться напис «AM».
2	 Натисніть на системі кнопку DISPLAY/ENTER  і 

утримуйте її 2 секунди.
3	 Натисніть на системі кнопку RADIO  і утримуйте 

її 2 секунди.
Почне блимати напис «9k STEP» або «10k STEP».

4	 За допомогою кнопки PRESET + або –  на 
системі виберіть «9k STEP» (інтервал 9 кГц) чи «10k 
STEP» (інтервал 10 кГц).

5	 Натисніть кнопку DISPLAY/ENTER  на системі.
Після зміни інтервалу настройки необхідно 
наново зберегти радіостанції AM-діапазону.

Відкривання і закривання 
висувного лотка

Підключення пристрою USB
1	 Натисніть кнопку .

Висувний лоток  відкрито.
2	 Підключіть пристрій USB до порту 



 (USB) .

Підказка
Цифровий музичний програвач автоматично заряджається у 
режимі USB при підключенні до порту   (USB) .

Закривання висувного лотка
1	 Витягніть пристрій USB (див. розділ 

«Прослуховування музики з пристрою USB»).

2	 Змістіть фіксатор  у напрямку стрілки.

Фіксатор 

3	 Засуньте висувний лоток , поки не пролунає 
клацання.

Примітки
• Не переносьте систему із вставленим пристроєм USB. 

Це може призвести до її пошкодження.
• Перед тим як переносити систему, засуньте висувний лоток .

Прослуховування музики з 
пристрою USB
Можна прослуховувати музику, збережену на 
пристрої USB (цифровий музичний програвач або 
запам’ятовувальний пристрій USB; купується 
окремо).
Система підтримує відтворення файлів у форматах 
WMA та MP3*.
Список пристроїв USB, які можна підключати до цієї 
системи, див. у розділі «Підтримувані пристрої USB» 
на останній сторінці.
* Система не відтворює файли із захистом авторських прав 

(Digital Rights Management).

1	 Натисніть кнопку USB  на системі.

2	 Підключіть пристрій USB до порту 



 (USB)  
(див. розділ «Підключення пристрою USB»).
На дисплеї з’явиться напис «USB MEMORY».

3	 Натисніть кнопку  .
Система почне відтворення.

Номер файлу Після відображення назви файлу 
з’явиться час відтворення

4	 Натискайте кнопку VOLUME + або – (VOL + або 
– на пульті дистанційного керування) , щоб 
настроїти гучність.

2	 до настінної розетки1	 до гнізда змінного струму





Підключіть кабель змінного струму  або вставте шість батарейок R14 (розмір C) (не додаються) у батарейний 
відсік .

Примітки
 Якщо індикатор OPR/BATT  тьмяніє або система перестала працювати, значить необхідно замінити 

батарейки. 
Замінюйте усі батарейки на нові. Перед заміною батарейок витягніть компакт-диск з системи.

 Щоб використовувати систему із живленням від батарейок, від’єднайте кабель змінного струму.
 Якщо система живиться від батарейок, то її неможливо увімкнути з пульта дистанційного керування.

Підготовка пульта дистанційного керування
Вставте дві батарейки R03 (розмір AAA) (не додаються).

Заміна батарейок
За звичайних умов використання ресурс батарейок складає приблизно шість місяців. Якщо пульт дистанційного 
керування перестає працювати, замініть усі батарейки на нові.

Основні операції
Інші операції

Дія Кнопка
Призупинити 
відтворення

 . Щоб поновити 
відтворення, натисніть кнопку 
ще раз*.

Зупинити 
відтворення

 .

Вибрати папку  + або – . 
Вибрати файл  або  . 
Знайти певне 
місце у файлі

Під час відтворення натисніть і 
утримуйте кнопку  або  
, а потім відпустіть її у 
потрібному місці.

Вибрати режим 
повторюваного 
відтворення 

Натискайте кнопку REPEAT  
на системі, доки не з’явиться 
« » або «  1».

Від’єднати 
пристрій USB

Натисніть і утримуйте кнопку  
, поки не з’явиться напис «NO 
DEV», а потім від’єднайте 
пристрій USB.

* Відновлювати відтворення файлів MP3 зі змінною швидкістю 
передачі даних система може не точно з місця зупинки.

Поради
 Відтворення починається з файлу в форматі MP3/WMA, 

під час програвання якого його було припинено (функція 
відновлювання відтворення). Під час зупинки відображається 
номер файлу в форматі MP3/WMA, відтворення якого буде 
відновлено, та час відтворення.

 Аби відмінити режим відновлення відтворення (відтворення 
розпочинається з початку першого файлу в форматі MP3/
WMA), натисніть  .

Примітка
Перед тим як від’єднувати пристрій USB, обов’язково натисніть 
кнопку   і дочекайтеся появи напису «NO DEV». Від’єднання 
пристрою USB в той момент,
коли на дисплеї немає напису «NO DEV», може призвести до 
пошкодження даних і самого пристрою USB.

Зміна режиму відтворення
Натискайте кнопку MODE , коли пристрій USB не 
відтворюється. Можна вибрати звичайне 
відтворення (послідовно відтворюються усі файли на 
пристрої USB, а якщо світиться « », то у вибраній 
папці), відтворення у довільному порядку («SHUF» 
або «  SHUF») чи програмоване відтворення 
(«PGM»).

Примітки щодо пристрою USB
 Не можна змінити режим відтворення у процесі відтворення.
 У наступних випадках для запуску відтворення потрібно 

більше часу.
– Складка структура папок.
– Пам’ять пристрою USB майже заповнена.

 Після підключення пристрою USB система зчитує інформацію 
про усі наявні на ньому файли. Якщо пристрій USB містить 
багато папок або файлів, то зчитування може тривати досить 
довго.

 Не підключайте пристрій USB до системи через концентратор 
USB.

 З деякими пристроями USB може спостерігатися затримка з 
виконанням системою операцій, здійснених на пристрої USB.

 Ця система може не підтримувати усіх функцій підключеного 
пристрою USB.

 Порядок відтворення на цій системі може відрізнятися від 
порядку відтворення на підключеному пристрої USB.

 Під час відтворення папки, у яких немає файлів MP3/WMA, 
пропускаються.

 Система може відтворювати тільки файли MP3 та WMA, які 
мають розширення MP3 або WMA.

 Якщо на диску містяться файли з розширенням MP3 або 
WMA, які насправді не є файлами MP3/WMA, то система може 
відтворювати шуми або працювати неправильно.

 На одному пристроєві USB може бути щонайбільше 999 файлів 
MP3/WMA та 255 папок. 
Максимальна кількість файлів MP3/WMA і папок може 
змінюватися в залежності від структури файлів і папок.

 Ми не гарантуємо сумісності з усіма програмами кодування 
і запису MP3/WMA, записуючими пристроями та носіями 
інформації. При використанні несумісного пристрою USB 
система може пропускати звук, видавати шуми або не 
відтворювати дані взагалі.

Підключення додаткових 
компонентів
Через гучномовці системи можна прослуховувати 
звукові матеріали, записані на додаткових 
компонентах, наприклад на портативних цифрових 
музичних програвачах. Перед встановленням 
підключення вимкніть обидва пристрої. Детальні 
відомості див. у посібнику з експлуатації компонента, 
який підключається.
1	 За допомогою звукового кабелю (не додається) 

з’єднайте гніздо AUDIO IN  на системі з 
лінійним виходом на портативному цифровому 
музичному програвачеві або на іншому 
компоненті.

2	 Увімкніть систему і підключений компонент.

3	 Натисніть кнопку AUDIO IN  і починайте 
відтворення звуку на підключеному компоненті.

Звук буде відтворюватися через гучномовці системи.
Для підключення системи до телевізора чи 
відеомагнітофона використовуйте подовжувач (не 
додається), на одному кінці якого знаходиться 
стереофонічне міні-гніздо, а на іншому — 2 звукових 
штекери.

Відтворення компакт-дисків і 
дисків MP3/WMA
1	 Натисніть кнопку CD  на системі.

(На пульті дистанційного керування натисніть 
кнопку OPERATE , а потім натискайте 
FUNCTION , доки на дисплеї не з’явиться напис 
«CD».)

2	 Натисніть кнопку  PUSH OPEN/CLOSE  
на системі і вставте диск у лоток стороною з 
етикеткою догори.
Щоб закрити лоток, натисніть кнопку  PUSH 
OPEN/CLOSE  на системі.

3	 Натисніть кнопку  .
Усі звукові доріжки (файли MP3/WMA) будуть 
відтворені один раз.
Якщо вставити диск MP3/WMA, то після 
зчитування інформації про файли на дисплеї 
з’явиться напис «MP3» або «WMA».
Аудіокомпакт-диск

Номер доріжки Час відтворення

Диск MP3/WMA (наведено приклад для диска MP3)

Номер файлу Після відображення назви файлу 
з’явиться час відтворення

Дія Натисніть на
Призупинити 
відтворення

 . Щоб поновити 
відтворення, натисніть кнопку 
ще раз.

Зупинити 
відтворення

 .

Перейти до 
наступної 
доріжки (файлу 
MP3/WMA)

 .

Повернутися до 
попередньої 
доріжки (файлу 
MP3/WMA)

 .

Вибрати папку на 
диску MP3/WMA

 + на системі, щоб перейти 
вперед, або  

 – для переходу назад .
Знайти потрібне 
місце під час 
прослуховування

 (вперед) або  (назад)  
на системі під час відтворення, і 
утримуйте, поки не знайдете 
потрібного місця.

Знайти потрібне 
місце, слідкуючи 
за дисплеєм

 (вперед) або  (назад)  
на системі у режимі паузи, і 
утримуйте, поки не знайдете 
потрібного місця.

Вийняти компакт 
-диск

 PUSH OPEN/CLOSE .

Підказки
 Відтворення починається з доріжки (файлу MP3/WMA), де ви 

зупинили його останнього разу (відновлення відтворення). 
У режимі зупинки на дисплеї відображається номер доріжки 
(файлу MP3/WMA), яка буде відтворюватися.

 Щоб скасувати відновлення відтворення (тобто відтворювати 
з початку першої доріжки чи файлу MP3/WMA), натисніть 
кнопку   або відкрийте лоток у режимі зупинки.

Примітка
Якщо на дисплеї відображається напис «SHUF» або «PGM», 
то перейти до певної доріжки (файлу MP3/WMA) не можна. 
Натисніть кнопку MODE, щоб вимкнути напис .

Приклад структури папок і порядок 
відтворення
Папки і файли відтворюються у наступному порядку.

* Кнопки VOLUME + (VOL + на пульті дистанційного керування) 
 та   на системі мають тактильні точки.

Personal Audio System

Ресурс батарейок
Програвач:

Прийом	у	режимі	FM
Sony R14P: приблизно 13,5 год.
Лужні батарейки Sony LR14: приблизно 20 год.
Відтворення	компакт-дисків
Sony R14P: приблизно 2,5 год.
Лужні батарейки Sony LR14: приблизно 7 год.

Розміри
Приблизно 360 × 142 × 234 мм (Ш/В/Г) 
(разом із виступаючими елементами)

Вага
Приблизно 2,8 кг (з батарейками)

Аксесуари в комплекті
Кабель змінного струму (1)
Пульт дистанційного керування (1)

Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без 
попередження.

Додаткові аксесуари
Навушники Sony MDR

Основні операції

Перед використанням системи

Про робочу напругу
Робоча напруга вказана на нижній панелі системи. 
Щоб змінити інтервал настройки в AM-діапазоні, 
діапазон радіочастоти або підключити систему до 
електромережі, перевірте робочу напругу системи.

Увімкнення і вимкнення живлення
Натисніть кнопку OPERATE .

Настройка гучності
Використовуйте кнопки VOLUME +, – (VOL +, – на 
пульті дистанційного керування) .

Прослуховування через навушники
Підключіть навушники до гнізда  (навушники) .

Підсилення низьких частот
Натисніть кнопку MEGA BASS  на системі.
На дисплеї з’явиться напис «MEGA BASS».
Щоб повернутися у звичайний режим, натисніть 
кнопку ще раз.

Секція програвача компакт-дисків
Система

Цифрова аудіосистема для відтворення компакт-дисків
Властивості лазерного діода

Режим випромінювання: постійно
Потужність лазера: менше 44,6 мкВт
(це значення виміряне на відстані
200 мм від поверхні лінзи оптичного
блоку зчитування з діафрагмою 7 мм)

Швидкість обертання осі від 
200 до 500 обертів на хвилину (об/хв) (стала лінійна швидкість)

Кількість каналів
2

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

Коефіцієнт детонації
Нижче межі вимірювання

Секція радіоприймача
Частотний діапазон

FM : 87,5 - 108 МГц
AM: 531-1 611 кГц (крок 9 кГц) 

530-1 610 кГц (крок 10 кГц)

Антени
FM: телескопічна антена
AM: вбудована феритова антена

Секція USB
Підтримувана швидкість передачі даних

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32-320 кбіт/с, VBR (змінна швидкість передачі)
WMA:
16-320 кбіт/с, VBR (змінна швидкість передачі)

Частота дискретизації
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 кГц
WMA:
32/44,1/48 кГц  (порт USB)
USB-A (повношвидкісний)

Загальні характеристики
Гучномовець

Повнодіапазонний: діаметр 8 см, 4 Ω, конічного типу (2)
Входи  (порт USB): тип A, максимальний струм 500 мА

Гніздо AUDIO IN (стереофонічне міні-гніздо)
Виходи

Гніздо для навушників (стереофонічне міні-гніздо)
Для навушників з опором 16-68 Ω

Вихідна потужність
1,7 Вт + 1,7 Вт (4 Ω, нелінійне спотворення 10%)

Вимоги до джерела живлення
Програвач:
Моделі для Малайзії та Сінгапура: 230 В - 240 В змінного струму, 50 Гц
Модель для Таїланду: 220 В змінного струму, 50 Гц
Модель для Кореї: 220 В змінного струму, 60 Гц
Інші моделі: 230 В змінного струму, 50 Гц
9 В постійного струму, 6 батарейок R14 (розмір C)
Пульт дистанційного керування
3 В постійного струму, 2 батарейки R03 (розмір AAA)

Споживана потужність
13 Вт при роботі від мережі

Пpиміткa для cпоживaчів: 
нaвeдeнa нижчe інфоpмaція 
cтоcyєтьcя об aднaння, якe 
пpодaєтьcя y кpaїнax, дe 
зacтоcовyютьcя Диpeктиви ЄC
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс 
якої розташований за адресою: 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, Japan (Японія). Уповноважений пред 
тавник з питань EMC (Електромагнітна сумісність) 
та безпеки т варiв – 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 г рантії та 
обслуговування.

Примітки щодо дисків 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.
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Использование дисплея
С помощью дисплея можно проверить информацию 
о компакт-диске.

Проверка информации об аудио 
компакт-диске

Проверка общего количества дорожек и 
времени воспроизведения компакт-диска
Чтобы остановить воспроизведение компакт-диска, 
нажмите  .

Общее количество дорожек

Общее время 
воспроизведения

Проверка информации о диске MP3/WMA

Проверка общего количества папок 
компакт-диске
Чтобы остановить воспроизведение компакт-диска, 
нажмите  .

(Пример: при установке диска MP3)

Общее количество папок

Проверка информации о файлах
Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
DISPLAY/ENTER  при воспроизведении
диска MP3/WMA. Индикация на дисплее будет 
изменяться следующим образом:

Номер текущего файла и время 
воспроизведения




Название композиции ( )*


Имя исполнителя ( )


Название альбома ( )*

* Если файл не содержит информации ID3, то на дисплее 
появится имя файла или папки.

Повторное воспроизведение 
дорожек/файлов MP3/WMA  
(Режим возобновления воспроизведения)
Повторное воспроизведение дорожек/файлов MP3/
WMA возможно в обычном, случайном и 
запрограммированном режимах воспроизведения.
1	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 

CD .
На дисплее отобразится индикация “CD”.

2	 Выполните следующие операции.

Для повтора Сделайте следующее
Одной 
дорожки/
файла MP3/
WMA

1 Нажимайте расположенную на 
устройстве кнопку REPEAT , 
пока не появится индикация “  1”.

2 Нажмите  или  , чтобы 
выбрать дорожку/файл MP3/WMA, 
воспроизведение которых 
требуется повторить.

3 Нажмите кнопку  .
Всех дорожек/
файлов MP3/
WMA с 
компакт-диска

1 Нажимайте расположенную на 
устройстве кнопку REPEAT , 
пока не появится индикация “ ”.

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

1 Нажимайте кнопку MODE , пока 
не появится индикация “ ”, а 
затем нажимайте кнопку REPEAT 
 , пока не появится индикация 
“REP”.

2 Выберите папку, нажав  + или  
– .

3 Нажмите кнопку  .
Дорожек/файлов 
MP3/WMA в 
случайной 
последовательности

1 Начните воспроизведение в 
произвольной последовательности 
(см. раздел “Воспроизведение 
дорожек/файлов MP3/WMA в 
случайной последовательности”).

2 Нажимайте расположенную на 
устройстве кнопку REPEAT , 
пока не появится индикация “ ”.

3 Нажмите кнопку  .
Файлов MP3/WMA 
в выбранной папке 
в случайной 
последовательности 
(только для диска 
MP3/WMA)

1 Начните воспроизведение папки в 
произвольной последовательности 
(см. раздел “Воспроизведение 
дорожек/файлов MP3/WMA в 
случайной последовательности”).

2 Нажимайте расположенную на 
устройстве кнопку REPEAT , 
пока не появится индикация “ ”.

3 Нажмите кнопку  .

Другие операции

Для повтора Сделайте следующее
Запрограммированных 
дорожек/файлов MP3/
WMA

1 Запрограммируйте для 
воспроизведения дорожки/файлы 
MP3/WMA (см. раздел “Создание 
собственной программы”).

2 Нажимайте расположенную на 
устройстве кнопку REPEAT , 
пока не появится индикация “ ”.

3 Нажмите кнопку  .

Отмена повторного воспроизведения
Нажимайте расположенную на устройстве кнопку 
REPEAT , пока с дисплея не исчезнет индикация 
“ ”.

Воспроизведение дорожек/
файлов MP3/WMA в случайной 
последовательности  
(Режим воспроизведения в произвольной 
последовательности)
Дорожки/файлы MP3/WMA можно воспроизводить 
в случайной последовательности.
1	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 

CD .
На дисплее отобразится индикация “CD”.

2	 Нажимайте расположенную на устройстве 
кнопку MODE , пока на дисплее не отобразится 
индикация “SHUF”.
При выборе воспроизведения папки в 
произвольной последовательности (только для 
дисков MP3/WMA) нажимайте расположенную на 
устройстве кнопку MODE , пока на дисплее не 
отобразится индикация “ ” и “SHUF”. Затем 
нажмите расположенную на устройстве кнопку  
+ r –  для выбора требуемой папки.

3	 Нажмите кнопку  , чтобы начать 
воспроизведение в произвольной 
последовательности.

Отмена воспроизведения в произвольной 
последовательности
Сначала остановите воспроизведение. Затем 
нажимайте кнопку MODE , пока пока с дисплея не 
исчезнет индикация “SHUF”.

Советы
 Во время воспроизведения в произвольной последовательности 

не удастся выбрать предыдущую дорожку/файл MP3/WMA, 
нажав кнопку  .

 Во время воспроизведения в произвольной последовательности 
не работает функция возобновления воспроизведения.

Создание собственной программы  
(Режим запрограммированного воспроизведения)
Можно выбрать порядок воспроизведения до 25 
дорожек/файлов MP3/WMA, имеющихся на 
компакт-диске.
1	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 

CD .
На дисплее отобразится индикация “CD”.

2	 Нажимайте расположенную на устройстве 
кнопку MODE , пока на дисплее не отобразится 
индикация “PGM”.

3	Нажмите кнопку  или  , чтобы выбрать 
дорожку/файл MP3/WMA, а затем нажмите 
кнопку DISPLAY/ENTER , чтобы добавить их в 
программу. 
Повторите данную операцию, чтобы 
запрограммировать другие дорожки в 
требуемом порядке.
После программирования первой дорожки, 
появится индикация “STEP 1”, за которой следует 
выбранная дорожка/файл MP3/WMA.
При каждом добавлении дорожки/файла MP3/
WMA номер шага увеличивается на единицу.

Аудио компакт-диск (Program Play)
Общее время воспроизведения выбранной дорожки

Номер запрограммированной дорожки

Диск MP3/WMA (Program Play) (пример: при установке диска MP3)

Номер запрограммированного файла

4	 Нажмите кнопку  , чтобы начать 
запрограммированное воспроизведение.

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

Удаление созданной программы
Нажмите кнопку .
На дисплее на 2 секунды отобразится индикация 
“NO STEP”, а также та информация, которая 
отображалась при загрузке компакт-диска.

Советы
 Программу можно воспроизвести повторно, так как она 

сохраняется до нажатия кнопки  или открытия отсека для 
компакт-дисков.

 Во время запрограммированного воспроизведения не работает 
функция возобновления воспроизведения.

Предварительная настройка 
радиостанций
Настройку на радиостанции можно сохранить в 
памяти устройства. Можно в любой 
последовательности сохранить настройки 30 
радиостанций: 20 в FM-диапазоне и 10 в AM-
диапазоне.
1	 Нажимая расположенную на устройстве кнопку 

RADIO , выберите диапазон.

2	 Удерживайте нажатой расположенную на 
устройстве кнопку RADIO  в течение 2 секунд, 
пока на дисплее не замигает индикация “AUTO”.

3	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
DISPLAY/ENTER .

Радиостанции будут сохранены в памяти в 
порядке возрастания частот.
Если не удается выполнить автоматическую 
настройку на станцию
Для станций со слабым сигналом требуется ручная 
настройка.
1	 Нажимая кнопку RADIO , выберите диапазон.

2	 Настройтесь на нужную станцию.

3	 Удерживайте нажатой расположенную на 
устройстве кнопку DISPLAY/ENTER  в течение 
2 секунд, пока на дисплее не замигает номер 
предварительной настройки.

4	 Нажимайте расположенную на устройстве 
кнопку PRESET + или – , пока на дисплее не 
замигает необходимый для станции номер 
предварительной настройки.

5	 Нажмите расположенную на устройстве кнопку 
DISPLAY/ENTER .
Новая станция заменит старую.

Совет
Предварительно настроенные радиостанции сохраняются в 
памяти даже в том случае, если отсоединить кабель питания 
переменного тока или извлечь батареи.

Прослушивание настроенных 
радиостанций
1	 Нажимая кнопку RADIO , выберите диапазон.

2	 Нажимая расположенную на устройстве кнопку 
PRESET + или – , настройтесь на сохраненную 
радиостанцию.

Засыпание под музыку
1	 Включите воспроизведение требуемого 

музыкального источника.

2	 Нажмите кнопку SLEEP , чтобы отобразить 
индикацию “SLEEP”.

3	 Нажмите кнопку SLEEP , чтобы выбрать время 
(в минутах), по истечении которого устройство 
должно автоматически выключиться.
При каждом нажатии индикация будет 
изменяться следующим образом:
“AUTO*”  “60MIN”  “30MIN”  “20MIN”  
“10MIN”  “OFF”.
* При выборе параметра “AUTO” воспроизведение с 

компакт-диска и USB будет остановлено не более чем 
через 90 минут, и устройство автоматически выключится. 
При прослушивании радио или музыки через аудиовход 
устройство выключится через 90 минут.

По истечении заданного времени устройство 
автоматически выключается.
Через 4 секунды после нажатия кнопки SLEEP , 
выполняется ввод времени, отображаемого в 
данный момент на дисплее.

Отмена функции автоматического 
отключения
Нажмите кнопку OPERATE , чтобы отключить 
питание, или нажимайте кнопку SLEEP , чтобы 
установить для таймера отключения значение “OFF” 
в шаге 3.

Меры предосторожности

Диски, которые МОЖНО воспроизводить на 
этом устройстве
	Аудио компакт-диск
	CD-R/CD-RW (файлы CD-DA*/MP3/WMA)
* CD-DA – это сокращение от Compact Disc Digital 

Audio – цифровой аудио компакт-диск. Это стандарт записи, 
используемый для аудио компакт-дисков.

Диски, которые НЕЛЬЗЯ воспроизводить на 
этом устройстве
	Диски CD-R/CD-RW, записанные в формате, 

отличающемся от формата музыкальных компакт-
дисков, формата WMA и формата MP3, 
соответствующих стандарту ISO9660, Level 1/Level 2 
или Joliet

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

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

Примечания о дисках
 Перед воспроизведением очистите диск чистящей тканью. 

Чистите диск от центра к периферии. Царапина, грязь или 
отпечатки пальцев могут стать причиной ошибки поиска.

 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, оставленном 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 плеера компакт-дисков используется вредное для 

глаз лазерное излучение. Не пытайтесь вскрывать корпус. В 
случае необходимости обращайтесь только к 
квалифицированным специалистам.

 В случае попадания внутрь устройства твердых предметов или 
жидкости - отсоедините устройство от сети. Перед 
последующим использованием обратитесь к 
квалифицированному специалисту для проверки устройства.

 Запрещается воспроизводить на этом устройстве диски 
нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, 
звезды). Попытка воспроизвести такой диск может 
повредить устройство. Не используйте такие диски.

Источники электропитания
 Перед включением устройства в сеть переменного тока 

проверьте, чтобы рабочее напряжение устройства совпадало с 
напряжением сети (см. “Технические характеристики”) и 
используйте только оригинальный шнур питания. Запрещается 
использовать шнуры любых других типов. 

 Устройство остается подключенным к источнику 
электропитания (сети) до тех пор, пока не будет отсоединено 
от сетевой розетки, даже если оно выключено.

 Если устройство не будет использоваться в течение 
длительного времени, отсоедините его от сетевой розетки.

 Если работа от батарей не планируется, извлеките их из 
устройства. Утечка из батарей или их коррозия могут повредить 
устройство.

 На нижней панели устройства предусмотрена 
паспортная табличка с важной информацией по 
технике безопасности.

Место установки
 Не оставляйте устройство вблизи источников тепла, в местах 

воздействия прямого солнечного света, в автомобиле, 
освещаемом прямым солнечным светом, а также в чрезмерно 
пыльных местах. Не допускайте воздействия на устройство 
механических ударов.

 Не устанавливайте 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 акустической системе устройства имеются мощные 
магниты. Не кладите личные кредитные карточки с 
магнитным кодом или часы с пружинным механизмом 
вблизи устройства.

Эксплуатация
 При перемещении устройства непосредственно из холодного 

в теплое или сильно запыленное место, на линзах в блоке 
плеера компакт-дисков может образоваться конденсат. При 
этом устройство не будет работать надлежащим образом. 
В этом случае извлеките компакт-диск и подождите около 
часа, чтобы влага могла испариться.

Чистка корпуса
 Очищайте корпус, панель и элементы управления мягкой 

тканью, слегка увлажненной легким 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.

Выявление и устранение неисправностей

Общие сведения

Не подается питание.
 Надежно вставьте шнур питания в сетевую розетку.
 Проверьте правильность установки батарей.
 Если батареи разрядились, замените их новыми.
 В случае питания от батарей устройство 

невозможно включить с ДУ.

Отсутствует звук.
 При прослушивании через акустическую систему 

отключите наушники.

Прослушивается шум.
 Кто-то вблизи устройства пользуется переносным 

телефоном или другим устройством, излучающим 
радиоволны.  
 Уберите источник помех от устройства.

Проигрыватель компакт-дисков/MP3/
WMA

Компакт-диск не воспроизводится или 
отображается индикация “NO DISC” даже 
при загруженном диске.
	Установите компакт-диск этикеткой вверх.
	Очистите компакт-диск.
	Извлеките компакт-диск и оставьте отсек 

открытым приблизительно на час, чтобы 
просушить сконденсированную влагу.

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

записывающим устройством или программным 
обеспечением.

	Если разрядились батареи, замените все батареи 
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.
	При использовании дисков CD-R/CD-RW плохого 

качества или наличии проблем с записывающим 
устройством или программным обеспечением 
может пропадать звук или возникать шум.

Начало воспроизведения занимает больше 
времени, чем обычно.
	Для начала воспроизведения следующих дисков 

требуется больше времени.
– Диски, на которых записана сложная древовидная 

структура.
– Диски с незавершенной записью (диски, на 

которые можно добавлять данные).
– Диски, содержание большое количество папок 

или файлов формата, отличающегося от MP3/
WMA

Радио

Плохой прием.
 При приеме в FM-диапазоне измените ориентацию 

антенны.

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

Слабый или низкокачественный звук.
 Если батареи разрядились, замените их новыми.
 Переместите устройство на большее расстояние от 

телевизора.
 Шум может прослушиваться при использовании 

ДУ в режиме AM-приема.

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

переместите устройство как можно дальше от 
телевизора с комнатной антенной.

Устройство USB

Используется ли поддерживаемое 
устройство USB?
	При подключении неподдерживаемого устройства 

USB могут возникнуть следующие проблемы. 
Список поддерживаемых устройств см. в разделе 
“Поддерживаемые устройства USB”.
– Устройство USB не распознано.
– Имена файлов или папок не отображаются на 

этом устройстве.
– Воспроизведение не начинается.
– Звук пропадает.
– Слышен шум.
– Звук выдается с искажениями.

Отображается индикация “OVER CURRENT”.
	Обнаружен неправильный уровень электрического 

тока на порту   (USB) . Отключите устройство 
и отсоедините устройство USB от порта   (USB) 
. 
Убедитесь, что устройство USB работает 
надлежащим образом. Если сообщение не исчезло, 
обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Отсутствует звук.
	Устройство USB подключено неправильно. 

Отключите данное устройство, затем снова 
подключите устройство USB. Затем отключите 
устройство и проверьте, загорелась ли на дисплее 
индикация “USB MEMORY”.

Слышен шум, искаженный звук или имеются 
провалы звучания.
	Отключите данное устройство, затем снова 

подключите устройство USB. Затем снова включите 
данное устройство.

	Сами музыкальные данные содержат шумы или 
звук искажен. Шум мог возникнуть при 
выполнении записи. Удалите файл, затем снова 
попытайтесь выполнить запись.

Устройство USB не удается подключить к 
порту   (USB) .
	Попытка подключения разъема на устройстве или 

кабеле USB с неправильной ориентацией. 
Подключите разъем на устройстве или кабеле USB с 
правильной ориентацией.

В течение длительного времени 
отображается индикация “READING” 
или воспроизведение начинается со 
значительной задержкой.
	Процесс чтения данных может занять длительное 

время в следующих случаях:
– На устройстве USB содержится много папок или 

файлов.
– Очень сложная структура файлов.
– Память почти заполнена.
– Внутренняя память фрагментирована.

 Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, 
рекомендуется выполнять следующие 
рекомендации:
– Количество папок на устройстве USB не должно 

превышать 100
– Общее количество файлов в одной папке не 

должно превышать 100

Неправильное отображение
	Данные на устройстве USB, возможно, повреждены. 

Снова скопируйте музыкальные данные на 
устройство USB.

	На данном устройстве могут отображать только 
цифры и буквы алфавита. Другие символы будут 
отображаться неправильно.

Устройство USB не распознается.
	Отключите данное устройство, снова подключите 

устройство USB, затем включите данное 
устройство.

	Подключите поддерживаемое устройство USB 
(поддерживаемые типы устройств см. в разделе 
“Поддерживаемые устройства USB” (на этой 
странице)).

	Устройство USB работает неправильно. Сведения 
об устранении этой проблемы см. в руководстве по 
эксплуатации устройства USB. Если проблему не 
устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру 
фирмы Sony.

Не удается начать воспроизведение.
	Отключите данное устройство, затем снова 

подключите устройство USB.
	Подключите устройство USB, которое 

поддерживается данным устройством (см. раздел 
“Поддерживаемые устройства USB”).

Воспроизведение начинается не с первой 
дорожки.
	Задайте обычный режим воспроизведения.

Не удается воспроизвести файлы MP3/WMA.
	Файлы формата MP3/WMA не имеют расширений 

“.mp3” или “.wma”.
	Данные сохранены не в формате MP3/WMA.
	На носителе данных USB используется файловая 

система, отличающаяся от FAT16 или FAT32.*
	Носитель данных USB разбит на разделы. При этом 

можно воспроизводить только файлы MP3/WMA 
из первого раздела.

	Возможно воспроизведение до 8 уровне вложения.
	Максимальное количество папок превышает 255.
	Максимальное количество файлов превышает 999.
	Файлы зашифрованы или защищены паролями.

* Данное устройство поддерживает системы FAT16 и FAT32, 
носители данных USB могут не поддерживать обе файловые 
системы. 
Для получения дополнительной информации см. инструкции 
по эксплуатации соответствующего носителя данных USB или 
обратитесь к производителю.

Пульт дистанционного управления (ДУ)

ДУ не работает.
 Если батареи ДУ разрядились, замените их новыми.
 Направьте ДУ на датчик приема сигналов 

дистанционного управления в устройстве.
 Устраните все препятствия между ДУ и 

устройством.
 На датчик приема не должен попадать сильный 

свет, например, прямые солнечные лучи или свет от 
люминесцентных ламп.

 Переместите ДУ ближе к устройству.

Если после всех принятых мер неисправность не 
удалось устранить, отсоедините шнур сетевого 
питания или извлеките все батареи. После того, как с 
дисплея исчезнет вся индикация, снова подсоедините 
шнур сетевого питания или вставьте батареи. Если 
неисправность не удалось устранить, обратитесь к 
ближайшему дилеру компании Sony.

Поддерживаемые устройства USB
С данным устройством можно использовать 
следующие устройства USB Sony.
Другие устройства USB не поддерживаются данным 
устройством.

Утвержденные цифровые музыкальные 
проигрыватели Sony (по состоянию на 
январь 2008 г.)

Название изделия Название модели
Walkman NWD-B103 / B103F / B105 /

B105F
NWZ-A815/A816/A818
NWZ-S515/S516/S615F/S616F/
S618F/S716F

Посетите веб-узлы, указанные ниже, для получения 
последних данных о поддерживаемых устройствах.
Для клиентов в Европе:
<http://support.sony-europe.com/>
Для клиентов в Латинской Америке:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Для клиентов в Азии и Океании:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Примечания
 При форматировании вышеуказанных моделей оно должно 

выполняться с помощью самой модели или специального 
программного обеспечение для этой модели.

 Не используйте никакие другие устройства USB, кроме 
указанных. Работа моделей, не перечисленными выше, не 
гарантируется.

 Работа также не всегда гарантируется даже при использовании 
указанных устройств USB.

 Некоторые из этих устройств USB не удастся приобрести в 
определенных регионах.

 Не поддерживается воспроизведение файлов Windows Media 
Audio/AAC, записанных с помощью технологии защиты 
авторских прав.

 Возможно, не удастся воспроизвести файлы, загруженные с 
музыкальных веб-узлов.

 Соединение через концентратор не поддерживается.

Користування дисплеєм
На дисплеї можна переглянути інформацію про 
компакт-диск.

Перегляд інформації про аудіокомпакт-
диск

Загальна кількість доріжок і час відтворення 
компакт-диска
Натисніть кнопку  , щоб зупинити відтворення 
компакт-диска.

Загальна кількість доріжок

Загальний час відтворення

Перегляд інформації про диск MP3/WMA

Загальна кількість папок на диску
Натисніть кнопку  , щоб зупинити відтворення 
компакт-диска.

(Приклад для диска МР3)

Загальна кількість папок

Інформація про файли
Натисніть кнопку DISPLAY/ENTER  на системі під 
час відтворення
диска MP3/WMA. Вміст дисплея змінюється у 
наступному порядку:

Номер поточного файлу і час його відтворення


Назва композиції ( )*


Ім’я виконавця ( )


Назва альбому ( )*

* Якщо файл не містить даних ID3, то на дисплеї відображається 
назва файлу або папки.

Циклічне відтворення звукових 
доріжок (файлів MP3/WMA) (повторюване 
відтворення)
Звукові доріжки (файли MP3/WMA) можна 
відтворювати циклічно у звичайному, довільному 
або запрограмованому порядку.
1	 Натисніть кнопку CD  на системі.

На дисплеї з’явиться напис «CD».
2	 Виконайте відповідні дії.

Повторюваний 
елемент

Зробіть таке

Одна доріжка 
(файл MP3/
WMA)

1 Натискайте кнопку REPEAT  на 
системі, доки не з’явиться напис «

 1».
2 За допомогою кнопок  та  
 виберіть доріжку (файл MP3/
WMA), яку необхідно 
повторювати.

3 Натисніть кнопку  .
Усі доріжки 
(файли MP3/
WMA) на 
компакт-диску

1 Натискайте кнопку REPEAT  на 
системі, доки не з’явиться « ».

2 Натисніть кнопку  .

Вибрана 
папка (тільки 
диск MP3/
WMA)

1 Натискайте кнопку MODE , 
доки не з’явиться « », а потім 
кнопку REPEAT , доки не 
з’явиться напис «REP».

2 Виберіть папку за допомогою 
кнопки  + або  – .

3 Натисніть кнопку  .
Доріжки 
(файли MP3/
WMA) у 
довільному 
порядку

1 Запустіть відтворення у 
довільному порядку (див. розділ 
«Відтворення доріжок і файлів 
MP3/WMA у довільному 
порядку»).

2 Натискайте кнопку REPEAT  на 
системі, доки не з’явиться « ».

3 Натисніть кнопку  .
Файли MP3/
WMA з 
вибраної папки 
у довільному 
порядку 
(тільки диск 
MP3/WMA)

1 Запустіть відтворення у 
довільному порядку файлів з 
окремої папки (див. розділ 
«Відтворення доріжок і файлів 
MP3/WMA у довільному 
порядку»).

2 Натискайте кнопку REPEAT  на 
системі, доки не з’явиться « ».

3 Натисніть кнопку  .
Запрограмовані 
доріжки (файли 
MP3/WMA)

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

2 Натискайте кнопку REPEAT  на 
системі, доки не з’явиться « ».

3 Натисніть кнопку  .

Інші операції
Скасування режиму повторюваного 
відтворення
Натискайте кнопку REPEAT  на системі, доки 
символ « » не зникне з дисплею.

Відтворення доріжок і файлів MP3/
WMA у довільному порядку  
(довільне відтворення)
Звукові доріжки і файли MP3/WMA можна 
відтворювати у довільному порядку.
1	 Натисніть кнопку CD  на системі.

На дисплеї з’явиться напис «CD».
2	 Натискайте кнопку MODE , доки на дисплеї не 

з’явиться напис «SHUF».
Щоб вибрати довільне відтворення файлів з 
окремої папки (тільки диск MP3/WMA), 
натискайте кнопку MODE  на системі, доки на 
дисплеї не з’явиться символ « » і напис «SHUF». 
Потім за допомогою кнопок  + та –  на 
системі виберіть потрібну папку.

3	 Натисніть кнопку  , щоб розпочати довільне 
відтворення.

Скасування довільного відтворення
Зупиніть відтворення. Натискайте кнопку MODE , 
доки напис «SHUF» не зникне з дисплею.

Підказки
 Під час довільного відтворення не можна повернутися до 

попередньої доріжки (файлу MP3/WMA) за допомогою кнопки 
 .

 Функція відновлення відтворення у режимі довільного 
відтворення не працює.

Створення власної програми 
(програмоване відтворення)
Можна запрограмувати послідовність відтворення 
для 25 доріжок (файлів MP3/WMA) на компакт-
диску.
1	 Натисніть кнопку CD  на системі.

На дисплеї з’явиться напис «CD».
2	 Натискайте кнопку MODE , доки на дисплеї не 

з’явиться напис «PGM».

3	 Кнопками  та   виберіть потрібну 
доріжку (файл MP3/WMA), а потім додайте її у 
програму, натиснувши кнопку DISPLAY/ENTER . 
Повторіть дії, щоб запрограмувати інші доріжки у 
бажаному порядку.
Після програмування першої доріжки 
відображається напис «STEP 1» і номер доріжки 
(файлу MP3/WMA).
Після додавання кожної доріжки (файлу MP3/
WMA) значення у написі «STEP...» збільшується на 
одиницю. 

Аудіокомпакт-диск (програмоване відтворення)
Загальний час відтворення вибраної доріжки

Номер запрограмованої доріжки

Диск MP3/WMA (програмоване відтворення; наведено приклад 
для диска MP3)

Номер запрограмованого файлу

4	 Натисніть кнопку  , щоб розпочати 
програмоване відтворення.

Скасування програмованого відтворення
Зупиніть відтворення. Натискайте кнопку MODE , 
доки напис «PGM» не зникне з дисплею.

Видалення створеної програми
Натисніть кнопку .
На протязі двох секунд на дисплеї буде 
відображатися напис «NO STEP», а потім з’явиться та 
сама інформація, що й після вставки компакт-диска.

Підказки
 Можна ще раз відтворити ту саму програму, оскільки вона 

зберігається у пам’яті, доки ви не натиснете кнопку  або не 
відкриєте лоток для компакт-дисків.

 Функція відновлення відтворення у режимі програмованого 
відтворення не працює.

Настройка радіостанцій
Радіостанції можна зберігати у пам’яті системи. 
Можна настроїти до 30 радіостанцій (20 для FM- та 
10 для AM-діапазону) у довільному порядку.
1	 За допомогою кнопки RADIO  на системі 

виберіть діапазон.

2	 Утримуйте кнопку RADIO  на протязі 2 секунд, 
доки на дисплеї не почне блимати напис «AUTO».

3	 Натисніть кнопку DISPLAY/ENTER  на системі.
Станції зберігаються у пам’яті у порядку 
зростання частот.

Якщо не вдається настроїти станцію 
автоматично
Станції із слабким сигналом слід настроювати 
вручну.
1	 За допомогою кнопки RADIO  на системі 

виберіть діапазон.

2	 Настройте приймач на потрібну станцію.

3	 Утримуйте кнопку DISPLAY/ENTER  на протязі 2 
секунд, доки на дисплеї не почне блимати номер 
станції.

4	 За допомогою кнопок PRESET + чи –  на системі 
настройте бажаний номер для станції.

5	 Натисніть кнопку DISPLAY/ENTER  на системі.
Нова станція встановлюється замість попередньої.

Підказка
Настроєні радіостанції зберігаються в пам’яті навіть, якщо 
від’єднати від мережі кабель живлення або витягнути з системи 
батарейки.

Прослуховування настроєних 
радіостанцій
1	 За допомогою кнопки RADIO  на системі 

виберіть діапазон.

2	 Використовуючи кнопки PRESET + та –  на 
системі, налаштуйте приймач на збережену 
раніше станцію.

Засипання під музику
1	 Увімкніть відтворення музики з бажаного 

джерела.

2	 Натисніть кнопку SLEEP ; відобразиться напис 
«SLEEP».

3	 Користуючись кнопкою SLEEP , настройте 
кількість хвилин до автоматичного вимкнення 
системи.
Після кожного натискання напис на дисплеї 
змінюється наступним чином:
«AUTO»*  «60MIN»  «30MIN»  «20MIN» 
 «10MIN»  «OFF»
* Якщо обрано режим «AUTO», програвання вмісту компакт-

диска або накопичувача USB припиняється не пізніше, 
ніж через 90 хвилин, після чого пристрій автоматично 
вимикається. Якщо користувач прослуховує радіо або 
аудіоматеріал через аудіовхід, вимкнення пристрою 
відбувається через 90 хвилин.

Коли пройде встановлений час, система 
автоматично вимкнеться.
Якщо минуло 4 секунди після натискання кнопки 
SLEEP , то приймається відображуване на 
дисплеї значення.

Скасування таймера сну
Натисніть кнопку OPERATE , щоб вимкнути 
живлення, або виберіть за допомогою кнопки SLEEP 
 значення «OFF» (дія 3).

Підтримувані пристрої USB
З цією системою можна використовувати 
перераховані нижче пристрої USB марки Sony.
Інші пристрої USB не підтримуються.

Перевірені цифрові музичні програвачі 
Sony (станом на січень 2008 року)

Назва продукту Модель
Walkman NWD-B103 / B103F / B105 /

B105F
NWZ-A815/A816/A818
NWZ-S515/S516/S615F/S616F/
S618F/S716F

Найновішу інформацію про сумісні пристрої див. на 
перелічених нижче веб-вузлах.
Для покупців у Європі:
<http://support.sony-europe.com/>
Для покупців у Південній Америці:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Для покупців у Азії та Океанії:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Примітки
 Форматувати пристрої вказаних моделей слід за допомогою 

самих пристроїв або призначеного для них спеціального 
програмного забезпечення.

 Не використовуйте інші пристрої USB, окрім перелічених вище. 
Функціонування моделей, які не вказані у цьому документі, не 
гарантується.

 Ми не гарантуємо функціонування перелічених пристроїв USB 
за будь-яких умов.

 Деякі з перелічених пристроїв USB можуть продаватися не в 
усіх місцевостях.

 Відтворення файлів Windows Media Audio/AAC з захистом 
авторських прав не підтримується.

 Файли, отримані з веб-вузлів для завантаження музики, 
можуть не відтворюватися.

 Підключення через концентратор не підтримується.

Усунення несправностей

Загальні проблеми

Не вмикається живлення.
 Надійно під’єднайте кабель змінного струму до 

розетки електромережі.
 Перевірте, чи батареї встановлені належним чином.
 Якщо батареї розрядилися, замініть їх новими.
 Якщо пристрій живиться від батарей, його неможливо 

увімкнути за допомогою пульта дистанційного керування.

Немає звуку.
 Слухаючи через гучномовці, від’єднуйте навушники.

Чути шуми.
 Хтось користується мобільним телефоном чи 

іншим обладнанням, яке випромінює радіохвилі, 
біля програвача. 
  Відкладіть мобільний телефон чи 

інший пристрій подалі від пристрою.

Програвач компакт-дисків та дисків 
MP3/WMA

Компакт-диск не відтворюється або 
з’являється напис «NO DISC», навіть якщо 
компакт-диск вставлений.
	Вставте компакт-диск етикеткою догори.
	Почистіть компакт-диск.
	Вийміть компакт-диск і залиште лоток відкритим 

приблизно на одну годину, щоб висушити 
конденсат.

	Диск CD-R/CD-RW порожній.
	Проблема з диском CD-R/CD-RW, записуючим 

пристроєм або програмним забезпеченням.
	Замініть усі батарейки новими, якщо вони 

розрядилися.

Зникає звук.
	Зменшіть гучність.
	Почистіть компакт-диск або замініть його у 

випадку сильного пошкодження.
	Поставте систему у місці, де немає вібрації.
	Почистіть лінзу за допомогою побутового 

вентилятора або фена.
	При відтворенні дисків CD-R/CD-RW низької 

якості та при наявності проблем із записуючим 
пристроєм або програмним забезпеченням може 
пропадати звук чи з’являтися шум.

Щоб почати відтворення, потрібно більше 
часу, ніж звичайно.
	Запуск відтворення з перелічених нижче дисків 

потребує більше часу.
– Диск із складною структурою файлів і папок.
– Диск, який не пройшов завершальну обробку 
(диск, на який можна додавати дані).
– Диск, на якому багато папок або файлів у форматі, 
відмінному від MP3/WMA.

Радіоприймач

Поганий прийом.
 Поверніть антену для покращення прийому в 

діапазоні FM.

 Поверніть сам пристрій для покращення прийому 
в діапазоні AM.

Звук слабкий або низької якості.
 Якщо батареї розрядилися, замініть їх новими.
 Відсуньте пристрій від телевізора.
 Якщо під час прослуховування радіоприймача в 

діапазоні AM ви використовуєте пульт 
дистанційного управління, можуть виникати шуми.

Зображення на екрані телевізора стає нестабільним.
 Якщо ви слухаєте FM-програму біля телевізора 

з кімнатною антеною, відсуньте пристрій подалі 
від телевізора.

Пристрій USB

Ви використовуєте сумісний пристрій USB?
	При підключенні несумісного пристрою USB 

можливе виникнення наступних проблем. Перелік 
сумісних пристроїв див. у розділі «Підтримувані 
пристрої USB».
– Пристрій USB не розпізнається.
– Назви папок і файлів не відображаються на 

дисплеї.
– Звук не відтворюється.
– Звук пропускається.
– Чути шум.
– Відтворюється спотворений звук.

З’являється попередження «OVER CURRENT».
	Виявлено ненормально високий рівень 

електричного струму з порту   (USB) . Вимкніть 
систему і від’єднайте пристрій USB від порту   
(USB) . 
Переконайтеся, що пристрій USB справний. Якщо 
попередження продовжує з’являтися, звертайтеся 
до найближчого дилера Sony.

Звук відсутній.
	Пристрій USB підключений неправильно. Вимкніть 

систему і підключіть пристрій USB наново. 
Увімкніть систему і перевірте, чи з’явився на 
дисплеї напис «USB MEMORY».

Шум, пропускання або спотворення звуку.
	Вимкніть систему і підключіть пристрій USB 

наново. Увімкніть систему.
	Шуми містяться у самих музичних даних або звук 

записаний із спотворенням. Шум міг з’явитися у 
процесі запису. Видаліть файл і спробуйте записати 
його ще раз.

Не вдається підключити пристрій USB до 
порту   (USB) .
	При підключенні штекер на пристрої USB або на 

кабелі USB був перевернутий неправильним боком. 
Правильно розташуйте штекер на пристрої USB або 
на кабелі USB.

Протягом тривалого часу на дисплеї 
відображається напис «READING», або 
доводиться дуже довго чекати початку 
відтворення.
	У наступних випадках для зчитування даних може 

знадобитися багато часу.
– На пристрої USB багато файлів чи папок.
– Дуже складна файлова структура.
– У пам’яті пристрою майже не залишилося 

вільного місця.
– Внутрішня пам’ять фрагментована.

 Щоб уникнути цих проблем, дотримуйтеся 
наступних рекомендацій.
– Загальна кількість папок на пристрої USB не 

повинна перевищувати 100.
– Кількість файлів у одній папці не повинна 

перевищувати 100.

Неправильно відображаються дані на 
дисплеї.
	Дані на пристрої USB могли бути пошкоджені. 

Запишіть музичні дані на пристрій USB наново.
	Ця система здатна відображувати тільки цифри і 

букви алфавіту. Інші символи будуть 
відображатися неправильно.

Пристрій USB не розпізнається.
	Вимкніть систему, підключіть пристрій USB наново 

і знову увімкніть систему.
	Підключіть підтримуваний пристрій USB (перелік 

таких пристроїв див. у розділі «Підтримувані 
пристрої USB» на цій сторінці).

	Пристрій USB працює неналежним чином. Детальні 
відомості про усунення цієї проблеми див. у 
посібнику з експлуатації пристрою USB. Якщо 
проблема продовжує виникати, звертайтеся до 
найближчого дилера Sony.

Відтворення не розпочинається.
	Вимкніть систему і підключіть пристрій USB 

наново.
	Підключіть пристрій USB, який ця система може 

відтворити (див. «Підтримувані пристрої USB»).

Відтворення починається не з першої 
доріжки.
	Увімкніть звичайний режим відтворення.

Файли MP3/WMA не відтворюються.
	Файли MP3/WMA не мають розширення MP3 або 

WMA.
	Дані були збережені не у форматі MP3/WMA.
	Запам’ятовувальний пристрій USB використовує 

файлову систему, відмінну від FAT16 чи FAT32.*
	Запам’ятовувальний пристрій USB поділений на 

розділи. Будуть відтворюватися тільки файли MP3/
WMA у першому розділі.

	Відтворення можливе тільки з папок до 8 рівня.
	Кількість папок перевищує 255.
	Кількість файлів перевищує 999.
	Файли зашифровані або захищені паролем.

*Аудіосистема підтримує FAT16 та FAT32, однак деякі 
запам’ятовувальні пристрої USB не підтримують жодної з цих 
файлових систем. 
Для отримання детальних відомостей див. посібник з 
експлуатації запам’ятовувального пристрою USB або 
звертайтеся до його виробника.

Пульт дистанційного керування

Пульт дистанційного керування не працює.
 Якщо батареї у пульті дистанційного керування 

розрядилися, замініть їх на нові.
 Пульт дистанційного керування потрібно наводити 

на сенсор ДК на пристрої.
 Усуньте усі перешкоди від пульта дистанційного 

керування до пристрою.
 Оберігайте сенсор дистанційного керування від 

яскравого світла, наприклад прямих сонячних 
променів чи світла флуоресцентної лампи.

 Використовуючи пульт дистанційного керування, 
наблизьтеся до пристрою.

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

Застереження

Диски, які МОЖУТЬ бути відтворені у цій 
системі
 Аудіокомпакт-диски
 CD-R/CD-RW (файли CD-DA*/MP3/WMA)
* CD-DA (Compact Disc Digital Audio) — це стандарт запису для 

аудіокомпакт-дисків.

Диски, які НЕ МОЖУТЬ бути відтворені у цій 
системі
 CD-R/CD-RW, записані в іншому форматі, ніж 

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

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

 CD-R/CD-RW, записані без правильного закриття 
диска

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 зчитування.

 Не використовуйте бензин чи інші розчинники, 
побутові миючі засоби чи 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 у сонячну погоду, 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 його від мережі. 
Зверніться до кваліфікованого спеціаліста перед 
тим, як знову використовувати пристрій.

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

Джерела живлення
 Перед тим як під’єднати пристрій до мережі 

змінного струму, перевірте, чи напруга в мережі 
співпадає з робочою напругою пристрою 
(див. “Технічні характеристики”). Для під’єднання 
використовуйте лише кабель живлення з комплекту; 
не використовуйте кабелів іншого типу. 

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

 Якщо пристрій не буде використовуватися 
протягом тривалого часу, витягніть штепсель із 
розетки.

 Якщо батареї не використовуються, вийміть їх із 
пристрою. Витікання рідини з батарей та корозія 
можуть пошкодити пристрій.

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

Розташування
 Не залишайте пристрій біля джерел тепла, 

в автомобілі чи інших місцях із прямим сонячним 
світлом, а також у надто запилених місцях. 
Захищайте пристрій від механічних ударів.

 Не встановлюйте пристрій на похилій чи нестійкій 
поверхні.

 Не кладіть нічого в межах 10 мм від стінки корпуса. 
Для забезпечення належного функціонування 
і збільшення терміну служби компонентів 
пристрою вентиляційні отвори пристрою 
повинні бути відкритими.

Чищення корпусу
 Чистіть корпус, панель та елементи керування 

м’якою тканиною, ледь зволоженою м’яким 
засобом 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.


