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IQH6

Személyi audio dokkoló rendszer
Kezelési útmutató HU

Olyan termékekben, ahol a biztonság, teljesítmény
vagy adatvédelem érdekében állandó elektromos
ellátásra van szükség, az elemet csak szakszerviz
cserélheti.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében
a készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az
útmutató azon szakaszát, mely az elemek
szakszerű eltávolítását részletezi. Az elemeket adja
le a használt elemek számára kijelölt
hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás
helyét.
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Általános jelenségek

RDP-M15iP

FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadék, nedvesség hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a
készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a cseppenő és fröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl.
virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben
elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben
vagy beépített fülkében).
Ne tegye ki az elemeket (akkumulátort vagy a
gyárilag behelyezett elemet) erős hősugárzásnak
például közvetlen napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a
rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben
bármilyen rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a
hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, még akkor
is, ha a készülék ki van kapcsolva.
Az adattábla és a biztonságra vonatkozó fontos
információk a készülék alján, illetve a hálózati
tápegység külső részén találhatók.

VIGYÁZAT!

Ha az elemet nem megfelelően helyezi be,
robbanást idézhet elő. Kizárólag azonos típusú
elemet használjon a cseréhez.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió,
1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A
termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez
forduljon.

Óvintézkedések
 A hálózati vezeték kihúzásakor mindig a
dugaszt, és ne a vezetéket fogja meg.
 Mivel a hangsugárzóban erős mágnes található,
a mágnes okozta esetleges károsodás elkerülése
érdekében tartsa távol a készüléktől a
mágneskódos hitelkártyákat és a rugós
szerkezetű órákat, katódsugárcsöves
tv‑készülékeket, kivetítőket stb.
 Ne hagyja a készüléket hőkibocsátó eszközök
közelében, illetve olyan helyen, ahol a készülék
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy
ütődésnek van kitéve.
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Hibaelhárítás
A készülék nem kapcsolható be, amikor a
hálózati tápegység csatlakoztatva van.

 Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben túlmelegedhet. Ne helyezze a
készüléket puha felületre (szőnyegre, takaróra),
vagy olyan anyagok közelébe (függöny),
amelyek eltakarhatják a szellőzőnyílásokat.
 Ha bármilyen tárgy beleesik vagy folyadék
ömlik a készülékbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból és
ellenőriztesse szakemberrel mielőtt újra
használná.
 Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
 Ne helyezze a készüléket víz közelébe.

Megjegyzések a lítium elemmel
kapcsolatban

 A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg
az elemet egy száraz ruhával.
 Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással
helyezze a készülékbe.
 Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az
elemet fém csipesszel.

 Győződjön meg róla, hogy a hálózati tápegységet
helyesen csatlakoztatta-e a fali konnektorhoz.

A készülék nem kapcsolható be, amikor a
hálózati tápegység nincs csatlakoztatva,
vagy a / gomb többször felvillan, és a
készülék kikapcsol.

 Az akkumulátor kimerült. Csatlakoztassa a hálózati
tápegységet az akkumulátor feltöltése érdekében. (Lásd
„Az áramforrás előkészítése” című részt.)

Az akkumulátor kimerült.

 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet az akkumulátor
feltöltése érdekében.

Nincs hang.

 Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/− (a távvezérlőn a
VOL +/− gombbal).

Zaj hallható.

 Ellenőrizze, hogy a készülék közelében nem működik-e
beltéri vezeték nélküli telefon stb.

Két eltérő műsor hallható a készülékből.

 Állítsa le a lejátszást az iPodon vagy a külső készüléken.

A BATTERY/CHARGE jelző pirosan villog.

 Az akkumulátor nem csatlakozik megfelelően, vagy
valamilyen ok miatt nem tölthető. Ellenőrizze az
akkumulátor csatlakozását; ha az megfelelő, cserélje ki az
akkumulátort.

Megjegyzés
 Ebben az útmutatóban az „iPod” kifejezés egy
általános elnevezés az iPod és az iPhone iPod
funkcióira, kivéve, ha a szöveg vagy ábra ennek
ellenkezőjét hangsúlyozza.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)

iPod

Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A fenti előírás erre a tartozékra is vonatkozik:
távvezérlő.

Nincs hang.

A kimerült elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltűntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltűntetve, ha az elem több,
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot
tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.

Nincs hang.

 Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően csatlakoztatta-e.

Semmilyen funkció nem működik.

 Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően csatlakoztatta-e.

Az iPod nem tölthető.

 Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően csatlakoztatta-e.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegységet megfelelően
csatlakoztatta-e.

Audio bemenet
 Ellenőrizze, hogy az audio vezetéket megfelelően
csatlakoztatta-e.

A hang túl halk.

 Ellenőrizze a külső készülék hangerőszintjét.

Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.

 Ha a távvezérlőben lévő elem kimerülőben van, cserélje
ki.
 A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés érzékelője
felé.
 Távolítson el minden akadályt a távvezérlő és a készülék
távvezérlés érzékelője közül.
 Ne tegye ki a készülék távvezérlés érzékelőjét erős fény,
pl. közvetlen napfény vagy fénycső hatásának.
 Vigye közelebb a távvezérlőt a készülékhez.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Sony
márkaszervizhez.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az RDP-M15iP
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM.
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.

iPod egység

DC kimenet: 5 V
MAX: 1 A

Általános jellemzők
Hangsugárzó
Kb. 5 cm átmérő, 8 Ω
Bemenet
AUDIO IN aljzat (3,5 mm átmérőjű mini RCA)

Kimenőteljesítmény
10 W + 10 W (10% harmonikus torzításnál)
(hálózati tápegységgel)
2 W + 2 W (10% harmonikus torzításnál)
(akkumulátorral)
Energiaellátás
Akkumulátor: NH-M15RDP
Akkumulátor élettartama
A részleteket lásd az „Áramforrás” rész
„Akkumulátor élettartam” fejezetében.
Külső áramforrás
14,5 V, egyenáram
Méretek
Kb. 337 × 108,2 × 77 mm (szé × ma × mé)
(kinyúlások nélkül)
Tömeg
Kb. 1,1 kg
Mellékelt tartozékok
Távvezérlő (1 db)
Hálózati tápegység (1 db)
Dokkoló tartó A/B/C/D/E/F (6 db)
Hordtáska (1 db)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.

SOUND

/

− VOLUME +

iPod és iPhone 
BATTERY/CHARGE jelző

Távvezérlés
érzékelő

PUSH gomb

Dokkoló tálca

A VOLUME + és a  gombon tapintható pont található.

Az akkumulátor cseréje

1 Hajtsa ki a csavart a készülék alján lévő elem-

tartó rekesz fedeléből, majd emelje fel a fedelet.

Működtetés
Áramforrás

Energiagazdálkodási rendszer

Miután az iPod (vagy az AUDIO IN aljzathoz
csatlakoztatott készülék) lejátszása véget ér, és 20
percig semmilyen műveletet nem végez, a
készülék önműködően kikapcsol.

Az áramforrás előkészítése
A készülék beépített akkumulátort tartalmaz.
Az első használatba vétel előtt, vagy ha kimerült,
töltse fel az akkumulátort. Feltöltés közben is
használhatja a készüléket.

2 Vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a
csatlakozó vezetéket az aljzatból.

/ (ki- és bekapcsoló)*
 A készülék be- és kikapcsolására szolgál. A /
gombon lévő jelző világít, amikor a készülék
bekapcsolt állapotban van.

1 Az akkumulátor feltöltése érdekében

csatlakoztassa a mellékelt hálózati
tápegységet a készülék hátoldalán lévő
DC IN 14.5V aljzathoz, illetve a fali
konnektorhoz.
Megjegyzések a hálózati tápegységről

 Kizárólag a mellékelt Sony hálózati tápegységet
használja. Más gyártók hálózati tápegységének
dugasza eltérő polaritással rendelkezhet. Ha
nem a mellékelt hálózati tápegységet használja,
üzemzavar fordulhat elő.

2 Ellenőrizze, hogy a feltöltés
megkezdődik-e.

A BATTERY/CHARGE jelző (pirosan) villog,
amíg a töltés folyik, majd a töltés
bejeződésekor kikapcsol.
Megjegyzés
 Az akkumulátor feltöltése kb. 5 órát vesz
igénybe.

Az akkumulátor használata
A hálózati tápegységen kívül a készüléket
akkumulátorral is működtetheti.
Akkumulátor élettartam
(Kb. óra)
Működési mód
iPod lejátszás

(JEITA*)
Élettartam
6

*	A mérés a JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) szabványnak megfelelően történt.
Az élettartam mérés alatt a SOUND funkció ki
volt kapcsolva. A tényleges élettartam a
készülék üzemeltetési körülményeinek
függvényében változhat.

Megjegyzések az akkumulátor
használatához

 Ha a hálózati tápegység nincs csatlakoztatva, a
készülék legnagyobb teljesítménye kisebb.
 A BATTERY/CHARGE jelző (zöld) fénye
elhalványul, amikor az akkumulátor kezd
kimerülni, majd kialszik, amikor az
akkumulátor kimerül.

Mikor kell kicserélni az akkumulátort

Az akkumulátor sokszori feltöltése az élettartam
lassú csökkenésével jár együtt. Az akkumulátort
akkor javasolt kicserélni, amikor teljes feltöltés
után a kapacitása mintegy fele az eredetinek.
Megjegyzés
 Az akkumulátor kereskedelmi forgalomban
nem kapható. Új akkumulátor (NH-M15RDP)
vásárlása ügyében keresse fel a készülék
vásárlásának helyét.

A VOL + and  gombon tapintható
pont található.

 (lejátszás/szünet)
 Az iPod lejátszás indítása. Nyomja meg újból a
lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
 Tartsa nyomva az iPod kikapcsolásához.

3 Csatlakoztassa az új akkumulátor
4

vezetékét az aljzathoz, és helyezze be az
akkumulátort a készülékbe.
Helyezze vissza a fedelet, és csavarozza
vissza a csavart.

Megjegyzések
 Használatba vétel előtt töltse fel az új
akkumulátort. A részleteket lásd az „Az
áramforrás előkészítése” részben.
 Mielőtt kicserélné az akkumulátort, kapcsolja ki
a készüléket.
 Az akkumulátor cseréje előtt terítsen le egy
puha textíliát, és arra helyezze a készüléket.

Az iPod töltése (csak hálózati
tápegységgel)
Ezt a készüléket az iPod akkumulátorának
töltésére is használhatja, ha a hálózati tápegység
csatlakoztatva van.
Amikor az iPodot a készülékhez csatlakoztatja, a
feltöltés megkezdődik. A feltöltési állapot az iPod
kijelzőjén ellenőrizhető. A részleteket lásd az iPod
kezelési útmutatójában.

A készülék ki- és bekapcsolása
Nyomja meg a / (ki- és bekapcsoló) gombot.
A / gomb jelzője világít, amikor a készülék
bekapcsolt állapotban van.

A távvezérlő
A tartozékként mellékelt távvezérlő első
használata előtt távolítsa el a műanyag
szigetelőlapot.
Fordítsa a távvezérlőt a készüléken lévő
távvezérlés érzékelő felé.
A / gombon lévő jelző villog, amikor a
készülék a távvezérlő jeleit érzékeli.

 (előre)
 Ugrás a következő műsorszámra.
 Zenehallgatás közben tartsa nyomva a kívánt
műsorrészlet megkereséséhez.
 Szünet üzemmódban tartsa nyomva, és figyelje
az iPod kijelzőjét a kívánt műsorrészlet
megkereséséhez.
 (hátra)
 Ugrás az előző műsorszámra. Lejátszás közben
ezzel a gombbal a jelenlegi műsorszám elejére
ugorhat vissza. Ha az előző műsorszámra
szeretne visszalépni, nyomja meg kétszer.
 Zenehallgatás közben tartsa nyomva a kívánt
műsorrészlet megkereséséhez.
 Szünet üzemmódban tartsa nyomva, és figyelje
az iPod kijelzőjét a kívánt műsorrészlet
megkereséséhez.
 (fel)/ (le)
 Menüpont vagy műsorszám kiválasztása.
MENU
 Visszalépés az előző menüpontba.
 Tartsa nyomva, ha a főmenübe kíván
visszalépni.
ENTER
 Kiválasztott menüfunkció végrehajtása vagy a
lejátszás elindítása.
SOUND
 Nyomja meg egyszer vagy kétszer a kívánt
hanghatás bekapcsolásához. (A részleteket lásd
az „A mélyhangzás fokozása vagy a hangtér
kiterjesztése” című részben).
VOL +/− (hangerő növelés és csökkentés)
 A hangerő beállítása.
* Ha a készüléket elemekkel üzemelteti, a
készüléken lévő / gombot kell használni. A
távvezérlő / gombja csak akkor működik, ha
a hálózati tápegységgel működteti a készüléket.
Megjegyzések
 Bizonyos iPod modelleknél a működtetési mód
eltérhet, vagy egyes funkciók hiányozhatnak.
 Bizonyos műveletek eltérhetnek vagy nem
érhetők el attól függően, hogy az iPodot
vízszintes vagy függőleges helyzetben
működteti.

Mikor szükséges az elem
cseréje?
Normál használat esetén az elem (CR2025)
élettartama kb. hat hónap. Ha a távvezérlő már
nem működteti a készüléket, cserélje ki az elemet.
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a  oldal felfelé nézzen

1 Nyomja meg az előlapon lévő PUSH
2

Megjegyzés
 Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt,
vegye ki belőle az elemet, így elkerülheti a
kifolyó elektrolit és a korrózió okozta
meghibásodásokat.

gombot, és ellenőrizze, hogy a dokkoló
tálca előbukkan-e.
Helyezze a megfelelő dokkoló tartót a
dokkoló tálcára, és csúsztassa be.

A dokkoló tartó behelyezése közben tartsa a
kezével a dokkoló tálcát.

3 Helyezze az iPodot a dokkoló
csatlakozóra.

4 Forgassa balra a dokkoló tálcát, a
vízszintes pozíció elérésig.

Az iPod működtetése
Kompatibilis iPod/iPhone
modellek
Az alábbi iPod/iPhone modellek használhatók.
A használat megkezdése előtt frissítse az iPod/
iPhone szoftverét a legújabbra.
iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPod touch (2. generáció)
iPod touch (1. generáció)
iPod nano (6. generáció)*
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod nano (2. generáció)
iPod videó funkcióval
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
* Az iPod nano (6. generáció) nem működtethető
a távvezérlővel, ha a „MENU,” „,” „” és
„ENTER” gombokat megnyomja.

Szerzői jogok

Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano,
és az iPod touch az Apple Computer Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és
más országokban.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt
jelenti, hogy az adott elektronikai készülék
célzottan úgy lett megtervezve, hogy az iPod-hoz,
iPhone-hoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a
termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által
megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem
vállal felelőséget a készülék működéséért, vagy a
biztonsági és más szabályzásoknak való
megfelelésért. Kérjük, ne feledje, hogy ha ezt a
készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja,
a vezeték nélküli teljesítmény változhat.
Megjegyzés
 Ez a készülék nem alkalmas iPad eszközzel való
használatra, ezért üzemzavar fordulhat elő, ha
megpróbálja csatlakoztatni azt.

iPod behelyezése a dokkoló
tálcába
1 Nyomja meg az előlapon lévő PUSH
2

gombot, és ellenőrizze, hogy a dokkoló
tálca előbukkan-e.
Helyezze az iPodot a dokkoló
csatlakozóra.

A dokkoló tartó használata
Az iPodot a dokkoló tartó segítségével is
behelyezheti. A dokkoló tartó jelzése (A, B stb.) és
a kompatibilis iPod modellek fel vannak tüntetve
a tartón. Használat előtt ellenőrizze a
kompatibilitást.
Példa

Dokkoló
tartó jele

Kompatibilis iPod
modellek

A

iPod touch (4. generáció)

B

iPod touch (3. generáció),
iPod touch (2. generáció),
iPod touch (1. generáció)

C

iPod nano (5. generáció)

D

iPod nano (4. generáció)

E

iPhone 4S, iPhone 4

F

iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone
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Ha ellenkező irányba forgatja, a dokkoló tálca
nem mozdítható el.
Megjegyzések
 Ha egy másik dokkoló tartót kíván használni, a
régit csúsztassa felfelé és húzza ki. A művelet
közben tartsa a kezével a dokkoló tálcát.
 Ha az iPodot vízszintes helyzetben kívánja
működtetni, használja a dokkoló tartót.
Ellenkező esetben az iPod leeshet, amikor a
dokkoló tálcát elforgatja.

1 Egy (külön megvásárolható) audio

2
3
4

csatlakozóvezetékkel csatlakoztassa a
hordozható digitális zenelejátszó (vagy
egyéb eszköz) vonalkimenetét e készülék
hátoldali AUDIO IN aljzatához.
Kapcsolja be ezt a készüléket a 
gombbal.
Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
Indítsa el a lejátszást a külső készüléken.

A csatlakoztatott eszköz műsora e készülék
hangsugárzóiból hallható.

Gyorsbeállítási útmutató

Megjegyzések
 A szükséges audio csatlakozóvezeték típusa
a külső készüléktől függ. Ellenőrizze, hogy a
csatlakozóvezeték megfelel-e a csatlakoztatni
kívánt készüléknek.
 Ha a hangerő alacsony, először ezen a
készüléken módosítsa a hangerőt. Ha a
hangerő továbbra is alacsony, módosítsa a
csatlakoztatott készülék hangerejét.
 Ha az AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott
külső készülékről játszik le műsort, állítsa le
a lejátszást az iPod készüléken.
 Ha az audio bemenetet nem használja, húzza
ki az audio csatlakozóvezetéket.



iPod touch (4. generáció), iPod touch (3. generáció),
iPod touch (2. generáció), iPod touch (1. generáció),
iPod nano (5. generáció), iPod nano (4. generáció),
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
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A dokkoló tálca zárása



1 Forgassa jobbra a dokkoló tálcát, amíg az



függőleges helyzetbe nem kerül.

2 Válassza le az iPodot a dokkoló
csatlakozóról.

3 Nyomja meg az előlapon lévő PUSH

gombot, és ellenőrizze, hogy a dokkoló
záródik-e.

Működtetés
Nyomja meg a  gombot.
Ha akkumulátorral üzemelteti a készüléket,
nyomja meg a / gombot a készüléken, majd a
 gombot.
Az iPod lejátszás megkezdődik.
A csatlakoztatott iPodot e készülék, vagy az iPod
gombjaival vezérelheti.
Megjegyzések
 A stabil illeszkedés érdekében a dokkoló tálcába
helyezés előtt távolítsa el az iPod védőtokját.
 Amikor az iPod eszközt leválasztja vagy
csatlakoztatja, mindig az e készüléken lévő
csatlakozóval azonos szögben tartsa, és ne
forgassa egyik irányba sem, mert a csatlakozó
megsérülhet.
 Ha a készüléket szállítani kívánja, válassza le az
iPodot és zárja be a dokkoló tálcát,
máskülönben üzemzavar fordulhat elő.
 Amikor az iPod eszközt leválasztja vagy
csatlakoztatja, fogja meg szilárdan a dokkoló
tálcát.
 Ha az iPod akkumulátora erősen lemerült
állapotban van, a működtetés megkezdése előtt
töltse fel.
 Az iPod touch/iPhone csak bekapcsolt
állapotban működtethető. A működtetés
megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja be az
iPod touch/iPhone eszközt.
 A Sony nem vállal felelősséget az iPodon tárolt
adatok elvesztéséért vagy sérüléséért, ha az iPod
ehhez a készülékhez csatlakozik.
 Az Ipod üzemeltetési körülményeiről és
feltételeiről bővebben az Apple Inc. weboldalán
olvashat.





iPod nano (6. generáció),
iPod nano (3. generáció),
iPod nano (2. generáció),
iPod with video, iPod classic



A hangerő beállítása
Nyomja meg a VOLUME +/− (a távvezérlőn a
VOL +/−) gombot.
Hasznos tudnivaló
 A / gomb jelzőfénye háromszor felvillan, ha
elérte a legmagasabb vagy a legalacsonyabb
hangerőszintet.



A mélyhangzás fokozása vagy
a hangtér kiterjesztése
Nyomja meg a SOUND gombot.
A SOUND gombon lévő jelző borostyánsárgán
világít. Kiváló dinamikájú mélyhangzás lesz
hallható.
Nyomja meg újból ezt a gombot.
A jelző zölden világít. A készülékről lejátszott
műsor kiterjesztett hangtérrel szólal meg.
Ha normál hangra kíván visszakapcsolni, nyomja
meg ismét ezt a gombot, és a jelző kialszik.



Külső készülékek
csatlakoztatása
E készülék hangsugárzóin keresztül
meghallgathatja külső készülékek, pl. hordozható
digitális zenelejátszó zeneszámait is.
Csatlakoztatás előtt feltétlenül kapcsolja ki
mindkét készüléket.
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