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Funkcije za upravljanje

Uvod

Nastavitev ure
1 Vklopite sistem, tako da pritisnete gumb  .
2 Pritisnite gumb TIMER MENU , da izberete način nastavitve ure.

Enota (zgoraj)

 Napajanje

HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM

Napajalni kabel povežite v električno vtičnico.
Na zaslonu  se prikaže predstavitev. Ko pritisnete gumb  , se sistem
vklopi, predstavitev pa se samodejno konča.
Če vmesnik na vtiču ni primeren za zidno vtičnico, ga odstranite z njega
(samo za modele z vmesnikom).

Navodila za uporabo

 Audio in L/R (priključka DVD/PC IN)
Izbirno komponento, kot je digitalni predvajalnik zvoka ali naprava z izhodom
analognega zvoka, povežite s kablom za vhod zvoka RCA, ki ga je mogoče kupiti.

 Anteni
 V električno vtičnico
 Okvirna antena AM
 Priključek DVD/PC IN L
 Priključek DVD/PC R
 Radijska žična antena (izvlecite
jo v vodoravni smeri)

Enota (spredaj)
©2012 Sony Corporation

FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

Odstranjevanje izrabljenih
baterij (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)

Nevarnost požara zmanjšate tako, da prezračevalne reže
naprave ne prekrivate s predmeti, kot so časopisi, prti,
zavese ipd. Na napravo ne postavljajte virov odprtega
ognja, na primer prižganih sveč.
Nevarnost požara ali električnega udara zmanjšate
tako, da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali
curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih
s tekočinami (na primer vaz).
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer
v knjižno ali vgradno omaro.
Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev
povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite
v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite
neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni
napajalni priključek iz električne vtičnice.
Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte
čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.
Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana
z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Proizvajalec tega izdelka je podjetje Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščeni predstavnik za elektromagnetno združljivost
in varnost izdelka je družba Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija.
Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslov,
naveden v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Za uporabnike v Evropi in Avstraliji:
Odstranjevanje odpadne
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države
s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da
izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme. S tem, ko
izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi,
ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega
izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik.

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni,
da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski
simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec
(Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega
srebra ali 0,004 % svinca.
S tem, ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna
odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje oz. zaradi varnostnih
razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje
trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo
zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno
ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite
razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije
se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali
prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Zadaj

™ ®

Namestitev sistema

Uporaba daljinskega upravljalnika

Sistem lahko namestite navpično ali vodoravno. Na podlagi svojih želja izberite
ustrezno namestitev (razen za uporabnike modela iPod nano). Pri uporabi
modelov iPod nano je sistem treba namestiti v vodoravnem položaju.

Vstavite dve bateriji R6 (velikosti AA) (priloženi), usmerjeni tako, kot je prikazano spodaj.

V vodoravnem položaju

.

Opomba
Ura se ponastavi, ko odklopite napajalni kabel ali ko pride do izpada elektrike.

Prikaz ure, ko je sistem izklopljen
Pritisnite gumb DISPLAY . Za približno 8 sekund se prikaže ura.

Uporaba naprave iPod/iPhone
Če želite pri uporabi s sistemom preprečiti padec naprave iPod/iPhone, jo vedno trdno pritrdite na držalo.
Pri odstranjevanju naprave iPod/iPhone, dvignite držalo dokler se ne zaskoči v svoj položaj, nato pa s priključka
iPod/iPhone odstranite napravo iPod/iPhone.

1 Napravo iPod/iPhone namestite na priključek iPod/iPhone.
2 Pridržite gumb PUSH, dokler se ne zasliši klik in se držalo sprosti.

gumb PUSH
držalo

V navpičnem položaju

priključek
iPod/iPhone

Opomba
Izhod zvoka čez slušalke ni na voljo, ker ta sistem nima priključka
za slušalke.

Opombe v zvezi z uporabo daljinskega upravljalnika
Pri običajni uporabi je življenjska doba baterij približno 6 mesecev.
Skupaj ne smete uporabljati starih in novih baterij oz. različnih tipov baterij.
Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da preprečite razlitje
baterij in korozijo.

Daljinski upravljalnik

Opomba za uporabnike modela iPod nano
Pri uporabi modelov iPod nano tega sistema NE nameščajte v navpičnem položaju. Modelov iPod nano zaradi njihove višine ni mogoče pritrditi
z držalom. Sistem namestite v vodoravni položaj.

Opomba v zvezi s prenašanjem sistema
Sistema NE prenašajte, ko je z njim povezana naprava iPod/iPhone. V nasprotnem primeru se lahko naprava iPod/iPhone poškoduje. Podjetje Sony
ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi neustrezne uporabe.

Opombe
Pri uporabi ovitkov za naprave iPod/iPhone, ki jih je mogoče kupiti, sistem morda ne bo prepoznal naprave iPod/iPhone. V tem primeru z naprave
iPod/iPhone odstranite ovitek in jo znova povežite s priključkom iPod/iPhone.
Kadar uporabljate navpično nameščeni sistem, poskrbite, da bo naprava iPod/iPhone ostala v pokončnem položaju in ne bo nagnjena.

Delovanje
Opombe v zvezi s polnjenjem naprave iPod/iPhone

Predvajanje naprave iPod/iPhone
1 Izberite funkcijo naprave iPod.

Obvestilo o licenci in blagovni znamki
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano in iPod touch so
blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene v ZDA
in drugih državah.
Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti
MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS
in Thomson.
Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet
nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja
Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije
zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc
podjetja Microsoft.
Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne
znamke so last svojih lastnikov. Oznaki in v tem
priročniku nista posebej navedeni.

3 Pritiskajte gumba / , da nastavite uro, nato pa pritisnite uro
4 Za nastavitev minut uporabite enak postopek.

Držalo izskoči ter tako pritrdi napravo iPod/iPhone.

SI

Samo za Evropo

OPOZORILO

Pri vstavljanju priključka radijske žične antene/okvirne antene AM pazite,
da bo pravilno usmerjen.
Pri nameščanju anten poiščite mesto in usmeritev, kjer je dober sprejem.
Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteno stran
od napajalnega kabla.

Če utripa možnost »PLAY SET«, pritiskajte gumb / , da izberete možnost »CLOCK«, nato pa pritisnite gumb
(potrditev) .

Pritiskajte gumb FUNCTION +/ .
V tem priročniku je opisano predvsem upravljanje
sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar pa lahko
enake funkcije izvedete tudi z gumbi na enoti, ki imajo
podobna imena.

Zaklepanje gumbov na enoti (funkcija
ključavnice za otroke)
Na enoti lahko zaklenete vse gumbe (razen  (vklop/
način pripravljenosti) ) ter tako preprečite neželeno
upravljanje.
Pridržite gumb   na enoti, dokler se na zaslonu 
ne prikaže možnost »CHILD LOCK ON« ali »CHILD
LOCK OFF«. Zaklenjeni oz. odklenjeni bodo vsi gumbi
na enoti, razen  .
Opomba
Funkcija ključavnice za otroke bo onemogočena, ko boste odklopili
napajalni kabel.

Namig
Upravljanje z gumbi na daljinskem upravljalniku je mogoče tudi,
ko je omogočena funkcija ključavnice za otroke.

2 Napravo iPod/iPhone namestite na priključek iPod/
iPhone .

3 Pritisnite gumb PUSH in pritrdite napravo iPod/
iPhone.

4 Začnite predvajanje.
Pritisnite gumb  .

Upravljanje naprave iPod/iPhone
Dejanje
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Izbira pesmi ali
poglavja zvočne
knjige/poddaje

Pritisnite
 (začasna zaustavitev) /
 (zaustavitev) .

 (pomik nazaj)/ (pomik
naprej) . Če se želite pomakniti
naprej ali nazaj po posnetku,
pridržite gumb.
Med predvajanjem pridržite gumb
 (previj nazaj)/ (previj
naprej)  in ga na želeni točki
spustite.

Iskanje določene
točke v pesmi ali
poglavju zvočne
knjige/poddaje
Potrditev izbrane
(potrditev) .
možnosti
Pomikanje
/ .
navzgor/navzdol
po meniju naprave
iPod
Vrnitev v prejšnji TOOL MENU /RETURN 
meni ali izbira
(vrnitev) .
menija

Uporaba sistema kot polnilnika baterij
Sistem lahko uporabite tudi za polnjenje baterij naprave
iPod/iPhone, ne glede na to, ali je sistem vklopljen
ali izklopljen.
Med polnjenjem naprave iPod/iPhone, ko je sistem
vklopljen, izberite funkcijo, ki ni USB.
Polnjenje se začne, ko napravo iPod/iPhone namestite
na priključek iPod/iPhone . Na zaslonu naprave iPod/
iPhone se prikaže stanje polnjenja. Če želite napolniti
napravo iPod/iPhone, naj bo pri namestitvi na priključek
predvajanje zaustavljeno.
Več informacij najdete v uporabniškem priročniku
naprave iPod/iPhone.

Prenehanje polnjenja naprave iPod/iPhone
Odstranite napravo iPod/iPhone.

Ko je sistem vklopljen in je izbrana funkcija USB, polnjenje naprave
iPod/iPhone ni mogoče.
Če je zaslon v predstavitvenem načinu ali prikazu ure, naprave iPod/
iPhone ne boste mogli polniti niti v primeru, da je sistem izklopljen.
Če je sistem izklopljen in med polnjenjem pritisnete gumb
DISPLAY , sistem preneha polnjenje naprave iPod/iPhone.
Če želite nadaljevati s polnjenjem naprave iPod/iPhone, jo znova
priključite ko je zaslon v načinu varčevanja z energijo.

Opombe
Funkcijo »Shake to Shuffle« v napravi iPod/iPhone izklopite ter
se tako izognite nepričakovanemu preklapljanju med pesmimi pri
glasnem predvajanju glasbe.
Če je baterija v napravi iPod/iPhone prazna, je sistem morda ne bo
prepoznal. V tem primeru jo napolnite prek računalnika in jo znova
povežite s sistemom.
Delovanje sistema se lahko razlikuje glede na specifikacije naprave
iPod/iPhone.
Pri nameščanju ali odstranjevanju naprave iPod/iPhone naj bo ta
postavljena pod enakim kotom kot priključek iPod/iPhone na enoti,
naprave pa ne zvijajte in ne upogibajte, da ne poškodujete priključka.
Enote ne prenašajte, ko je na priključku naprava iPod/iPhone.
V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
Pri nameščanju ali odstranjevanju naprave iPod/iPhone jo primite
z eno roko, pri tem pa pazite, da na njej po pomoti ne pritisnete
nobenega gumba.
Pred odstranjevanjem naprave Pod/iPhone začasno zaustavite
predvajanje.
Če se želite med predvajanjem v videu premakniti nazaj (ali naprej)
in gumb /  ne deluje, pridržite gumb / .
Raven glasnosti prilagodite z gumbom VOLUME +/ . Raven
glasnosti se ne spremeni, če jo prilagajate z napravo iPod/iPhone.
Ta sistem je zasnovan samo za uporabo z napravo iPod/iPhone.
S priključkom iPod/iPhone ne morete povezati nobenega drugega
prenosnega predvajalnika zvoka.
Več informacij o uporabi naprave iPod/iPhone najdete v ustreznem
uporabniškem priročniku.
Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali poškodbo
podatkov, shranjenih v napravi iPod/iPhone, če jo uporabljate s tem
sistemom.

Predvajanje datotek v napravi USB
Oblike zvočnega zapisa, ki se lahko predvajajo v tem
sistemu, so MP3/WMA*/AAC*.
* Datotek z zaščito avtorskih pravic DRM (upravljanje digitalnih
pravic) oz. datotek, prenesenih iz spletne glasbene trgovine, v tem
sistemu ni mogoče predvajati. Če poskusite predvajati takšno
datoteko, sistem nadaljuje predvajanje z naslednjo nezaščiteno
zvočno datoteko.

Več informacij o združljivih napravah USB najdete
na spodnjem spletnem mestu.
Za uporabnike v Latinski Ameriki:
<http://esupport.sony.com/LA>
Za uporabnike v Evropi in Rusiji:
<http://support.sony-europe.com/>
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
<http://www.sony-asia.com/support>

1 Izberite funkcijo USB.
Pritiskajte gumb FUNCTION +/ .

2 Napravo USB priključite v vrata USB ( ) .
3 Začnite predvajanje.
Pritisnite gumb  .

Ostale funkcije
Dejanje
Začasna
zaustavitev
predvajanja
Zaustavitev
predvajanja

Izbira mape
Izbira datoteke
Iskanje točke
v datoteki

Izbira
ponavljajočega
se predvajanja

Spreminjanje načina predvajanja

Uporaba sistema kot polnilnika baterij

Pritiskajte gumb PLAY MODE . Izberete lahko
običajni način predvajanja (zaporedno predvajanje vseh
datotek v napravi USB), način predvajanja po mapah
(»FLDR« ta vse datoteke v določeni mapi v napravi USB)
ali način naključnega predvajanja (»SHUF«).

Sistem lahko uporabite tudi za polnjenje baterij naprav
USB s funkcijo ponovnega polnjenja, ko je sistem
vklopljen.
Funkcijo USB izberite tako, da pritiskate
gumb FUNCTION +/ .
Polnjenje se začne, ko je naprava USB povezana z vrati
USB ( ) . Na zaslonu naprave USB se prikaže stanje
polnjenja. Več informacij najdete v uporabniškem
priročniku naprave USB.

Opombe v zvezi z načini predvajanja
Ko izberete način naključnega predvajanja »SHUF«, sistem
v naključnem zaporedju predvaja vse zvočne datoteke na povezani
napravi USB. V načinu naključnega predvajanja lahko sistem isto
datoteko predvaja večkrat.
Ko je izbran način predvajanja po mapah, možnost »
« ni
na voljo.
Ko je izbran način naključnega predvajanja, funkcija ponavljanja
ni na voljo.
Ko je nastavljen način ponavljajočega se predvajanja, način
naključnega predvajanja ni na voljo. Ko je način ponavljajočega se
predvajanja nastavljen na »
«, način predvajanja po mapah ni
na voljo.
Ko izklopite sistem, se izbrani način naključnega predvajanja
(»SHUF«) izbriše, sistem pa preklopi v običajni način predvajanja.

Opomba v zvezi s ponavljajočim se predvajanjem
Če izberete možnost » «, ko je sistem v običajnem načinu
predvajanja, sistem ponavlja predvajanje zvočnih datotek
v napravi USB, dokler ga ne zaustavite. Če izberete možnost
» «, ko je sistem v načinu predvajanja po mapah, sistem ponavlja
predvajanje zvočnih datotek v izbrani mapi, dokler ga ne zaustavite.

Opombe

Pritisnite
 (začasna zaustavitev) . Če želite
nadaljevati predvajanje, znova
pritisnite gumb.
 (zaustavitev) . Če želite
nadaljevati predvajanje, pritisnite
gumb  (predvajanje) *1.
Če želite preklicati nadaljevanje
predvajanja, znova pritisnite
gumb  *2.

Pritiskajte gumb +/ .
 (pomik nazaj)/ (pomik
naprej) .
Med predvajanjem pridržite gumb
 (previj nazaj)/ (previj
naprej)  in ga na želeni točki
spustite.
Pritiskajte gumb REPEAT ,
dokler se ne prikaže možnost
» « (ponavljaj vse pesmi) ali
« (ponavljaj eno pesem).
»

*1 Pri predvajanju datoteke VBR MP3/WMA lahko sistem predvajanje
nadaljuje z druge točke.
*2 Možnost nadaljevanja predvajanja vrne sistem v najvišjo mapo.

Ko morate vzpostaviti kabelsko povezavo USB, za priključitev
uporabite kabel USB, ki je priložen napravi USB. Več informacij
o načinih upravljanja je na voljo v uporabniškem priročniku,
priloženem napravi USB.
Glede na vrsto povezane naprave USB se lahko možnost
»READING« prikaže šele po približno 10 sekundah.
Za povezavo sistema in naprave USB ne uporabljajte zvezdišča USB.
Če je naprava USB povezana s sistemom, ta prebere vse datoteke
v napravi USB. Če je v napravi USB večje število map ali datotek,
lahko branje vsebin v napravi USB traja dalj časa.
Pri nekaterih povezanih napravah USB lahko pride po izvedenem
dejanju do zamika, preden ga izvede sistem.
Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/
zapisovanje ni zagotovljena. Če so bile zvočne datoteke v napravi
USB izvorno šifrirane z nezdružljivo programsko opremo, se lahko
pri predvajanju pojavi šum ali prekinjen zvok ali pa sistem datoteke
sploh ne predvaja.
Ta sistem zvočnih datotek v napravi USB ne more predvajati
v naslednjih primerih:
ko je v mapi skupno več kot 100 zvočnih datotek,
ko je v napravi USB skupno več kot 10.000 zvočnih datotek,
ko je v napravi USB skupno več kot 100 map (vključno z mapo
»ROOT« in praznimi mapami).
Te številke se lahko razlikujejo glede na strukturo datotek in map.
V napravo USB z zvočnimi datotekami ne shranjujte drugih vrst
datotek ali nepotrebnih map.
Sistem lahko predvaja samo razporeditev do globine 8 map.
Sistem morda ne podpira nekaterih funkcij povezane naprave USB.
Možnost nadaljevanja predvajanja bo preklicana, ko boste odklopili
napajalni kabel.
Mape brez zvočnih datotek sistem preskoči.
Oblike zvočnega zapisa, ki jih lahko poslušate s tem sistemom
so naslednje:
MP3: datotečna pripona ».mp3«
WMA: datotečna pripona ».wma«
AAC: datotečna pripona ».m4a«
Tudi če ima datoteka pravilno datotečno pripono, vendar se dejanska
datoteka od nje razlikuje, sistem lahko oddaja šum ali ne deluje
pravilno.

Poslušanje radia
1 Izberite funkcijo sprejemnika (TUNER FM/
TUNER AM).
Pritiskajte gumb FUNCTION +/ .

2 Izvedite iskanje postaj.
Samodejno iskanje
Pritiskajte gumb TUNING MODE , dokler se
ne pojavi možnost »AUTO«, nato pa pritisnite
gumb +/ . Ko je najdena postaja, se iskanje
samodejno konča, na zaslonu  pa zasvetita
možnosti »TUNED« in »ST« (samo za stereo
programe).

Če možnost »TUNED« ne zasveti in se iskanje ne
zaustavi, pritisnite gumb  , da zaustavite iskanje,
nato pa izvedite ročno iskanje postaj (spodaj).
Če izberete postajo FM, ki podpira storitve RDS, se
prikažejo informacije, kot je ime storitve ali postaje.

Ročno iskanje postaj
Pritiskajte gumb TUNING MODE , dokler na
zaslonu ne izgineta možnosti »AUTO« in »PRESET«,
nato pa pritiskajte gumb +/ , dokler ne najdete
želene postaje.
Namig
Če želite zmanjšati statični šum na stereo postaji FM s šibkim
signalom, pritiskajte gumb FM MODE , dokler se ne prikaže
možnost »MONO«, s katero izklopite stereo sprejem. V tem primeru
se bo stereo učinek izklopil, vendar bo sprejem boljši.

Prednastavitev radijskih postaj
1 Poiščite želeno postajo.
2 Z gumbom TUNER MEMORY  izberite način
shranjevanja v sprejemnik.

Nastavitev ure ali funkcija časovnika
predvajanja je bila nepričakovano preklicana.

Uporaba časovnikov
V sistemu sta na voljo 2 funkciji časovnika.
Če uporabljate obe, ima prednost izklopni časovnik.

Izklopni časovnik:
Ob glasbi lahko zaspite. Ta funkcija deluje tudi, če ura ni
nastavljena.

3 Pritiskajte gumb +/ , da izberete želeno številko
prednastavitve.
Če je izbrani številki prednastavitve že dodeljena
druga postaja, to zamenja nova postaja.

4 Pritisnite gumb , da shranite postajo.
5 Druge radijske postaje shranite tako, da ponovite
postopek od 1. do 4. koraka.
Prednastavite lahko do 20 postaj FM in 10 postaj AM.

6 Če želite priklicati prednastavljeno radijsko postajo,
pritiskajte gumb TUNING MODE , dokler se ne
prikaže možnost »PRESET«, nato pa pritiskajte
gumb +/ , da izberete želeno številko
prednastavitve.

Uporaba izbirnih zvočnih komponent
1 Pripravite vir zvoka.
Dodatno zvočno komponento v priključek DVD/
PC IN L/R  na enoti povežite z analognim
zvočnim kablom (ni priložen).

2 Nastavite najnižjo raven glasnosti.
Pritiskajte gumb VOLUME  , dokler se na
zaslonu  ne prikaže možnost »VOL MIN«.

3 Izberite funkcijo DVD/PC.
Pritiskajte gumb FUNCTION +/ .

4 Začnite predvajanje.
Začnite predvajati povezano komponento
in prilagodite glasnost.
Opomba
Če je raven glasnosti povezane komponente prenizka, lahko sistem
samodejno preide v način pripravljenosti. Ustrezno prilagodite
glasnost komponente. Glejte razdelek »Izklop funkcije samodejnega
preklopa v način pripravljenosti«.

Pritiskajte gumb SLEEP , da izberete želeni čas.
Če želite preklicati izklopni časovnik, pritiskajte
gumb SLEEP , dokler se ne prikaže možnost »OFF«.

Časovnik predvajanja:
Ob prednastavljenem času se lahko zbudite s
poslušanjem radia FM/AM oz. naprave iPod/iPhone
ali USB . Preverite, ali ste nastavili uro.

Prilagajanje zvoka

Pripravite vir zvoka, nato pa z gumbom
VOLUME +/  prilagodite glasnost.

2 Izberite način nastavitve časovnika.
Pritisnite gumb TIMER MENU .

3 Nastavite časovnik predvajanja.
Pritiskajte gumb / , da izberete možnost
.
»PLAY SET«, nato pa pritisnite gumb

4 Nastavite čas za začetek predvajanja.
Pritiskajte gumb / , da nastavite uro, nato pa
. Za nastavitev minut uporabite
pritisnite gumb
enak postopek.

5 Če želite nastaviti čas za zaustavitev predvajanja,
uporabite enak postopek kot v 4. koraku.

6 Izberite vir zvoka.
Pritiskajte gumb / , dokler se ne pojavi želeni vir
.
zvoka, nato pa pritisnite gumb

7 Izklopite sistem.
Pritisnite gumb  . Sistem se samodejno vklopi
pred prednastavljenim časom.
Če je sistem ob prednastavljenem času že vklopljen,
se časovnik predvajanja ne aktivira. Sistema v času
med vklopom in začetkom predvajanja ne upravljajte.

Preverjanje nastavitve

1 Pritisnite gumb TIMER MENU .
2 Pritiskajte gumba / , da izberete možnost

Dejanje
Prilagajanje
glasnosti
Ustvarjanje bolj
dinamičnega
zvoka
Nastavitev
zvočnega učinka

Pritisnite
VOLUME +/ .

Pritiskajte gumb BASS BOOST ,
da izberete možnost »BASS ON«.
Pritiskajte gumb EQ .

.

3 Pritiskajte gumb / , da izberete možnost
»PLAY SEL«, nato pa pritisnite gumb

.

Za zvočnik lahko nastavite različne vzorce osvetlitve.
Učinki osvetlitve zvočnika se prilagajajo glasbenemu
viru.
Pritiskajte gumb LED SPEAKER  .
Z vsakim pritiskom gumba se vzorec spremeni.

Izklop funkcije osvetlitve zvočnika
Pritiskajte gumb LED SPEAKER  , dokler se ne
prikaže možnost »LED OFF«.

1)

2)

Pritisnite
Ko je sistem vklopljen, pritiskajte
gumb DISPLAY .

Ko je sistem izklopljen, pritiskajte
gumb DISPLAY .2)

Ogledate si lahko na primer informacije o napravi USB, kot so:
številka pesmi ali datoteke,
ime pesmi ali datoteke (» «),
ime izvajalca (» «),
ime albuma (» «),
ime mape (»
«).
Indikator načina pripravljenosti  na enoti zasveti, ko je sistem
izklopljen.

V sistemu so na voljo naslednji načini zaslonskega
prikaza.
Način prikaza
Predstavitev
Način varčevanja
z energijo2)
3)

Ura

Ko je sistem izklopljen1)
Vklopljen je način predstavitve.
Zaslon je izklopljen ter tako varčuje
z energijo. Časovnik in ura še naprej
delujeta.
Prikazana je ura.

Indikator načina pripravljenosti  na enoti zasveti, ko je sistem
izklopljen.
V načinu varčevanja z energijo ne morete nastaviti ure.
3)
Način prikaza ure po 8 sekundah samodejno preklopi v način
varčevanja z energijo.
1)

2)

Opombe v zvezi s prikazanimi podatki
Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »_«.
Skupni čas predvajanja za napravo USB ni prikazan.
Spodnji podatki se ne prikažejo pravilno:
pretečeni čas predvajanja datoteke MP3, šifrirane s spremenljivo
bitno hitrostjo (VBR),
imena map in datotek, ki v obliki zapisa ni v skladu s standardom
ISO9660 raven 1/raven 2 ali Joliet.
Informacije o oznakah ID3 za datoteke MP3 so prikazane, ko
so uporabljene oznake ID3 različice 1 in različice 2 (ko sta za
eno datoteko MP3 uporabljeni obe oznaki ID3 (različica 1 in 2),
ima prednost oznaka za prikaz podatkov ID3 različice 2).

 Odstranite morebitne ovire med daljinskim
upravljalnikom in tipalom za signal daljinskega
upravljalnika  na enoti, enoto pa namestite stran
od fluorescentne svetlobe.
 Daljinski upravljalnik usmerite v tipalo sistema .
 Daljinski upravljalnik premaknite bližje k sistemu.
 Baterije v daljinskem upravljalniku so morda prazne.
Baterije (R6/velikosti AA) zamenjajte z novimi.

Indikator načina pripravljenosti  sveti tudi,
ko odklopite napajalni kabel.
 Indikator načina pripravljenosti  se morda ne izklopi
takoj, ko odklopite napajalni kabel. Indikator se izklopi
po približno 40 sekundah. To ne pomeni, da gre za
okvaro.

Na enoti ne delujejo nobeni gumbi,
razen  , na zaslonu  pa se prikaže
možnost »CHILD LOCK«.
 Funkcija ključavnice za otroke je omogočena.
Če želite onemogočiti ključavnico za otroke, pridržite
gumb   na enoti, dokler se na zaslonu  ne
prikaže možnost »CHILD LOCK OFF«.

iPod/iPhone
Ni zvoka.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone trdno povezana.
 Preverite, ali naprava iPod/iPhone predvaja glasbo.
 Preverite, ali je v napravi iPod/iPhone nameščena
najnovejša programska oprema. V nasprotnem primeru
pred uporabo s sistemom posodobite napravo iPod/
iPhone.
 Prilagodite glasnost.

Ponavljajte enak postopek kot zgoraj, dokler se
v 3. koraku ne prikaže možnost »OFF«, nato pa
.
pritisnite gumb

 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone trdno povezana.
 Zmanjšajte glasnost.
 Možnost »EQ« v napravi iPod/iPhone nastavite
na »Off« ali »Flat«.

Spreminjanje nastavitve
Začnite s 1. korakom razdelka »Uporaba časovnikov«.
Opomba

Opombe za uporabnika naprave iPod/iPhone
Pri uporabi časovnika predvajanja mora biti naprava iPod/iPhone
zaustavljena.
Odvisno od stanja povezane naprave iPod/iPhone se časovnik
predvajanja morda ne bo aktiviral.

Namig
Časovnik predvajanja ostane nastavljen, dokler ga ne prekličete ročno.

Odpravljanje težav
povezan.

Dejanje
Spreminjanje
informacij na
zaslonu 1)
Spreminjanje
načina prikaza
(glejte spodaj)

 Premaknite sistem stran od virov šuma.
 Sistem povežite v drugo električno vtičnico.
 Na napajalni kabel namestite filter šuma (ni priložen).

Zvok je popačen.

1 Preverite, ali je napajalni kabel pravilno in trdno

Spreminjanje zaslonskega prikaza

Glasno brenčanje ali šum.

Preklic časovnika

Če kot vir predvajanja izberete napravo USB, na kateri je veliko število
datotek ali map, branje poteka dalj časa, zaradi česar pride pri odzivu
na časovnik do manjšega zamika predvajanja.

Nastavitev osvetlitve zvočnika

Ni zvoka.
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalne reže sistema
oviran?
 Določena postaja je morda začasno prenehala
z oddajanjem.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

1 Pripravite vir zvoka.

»SELECT«, nato pa pritisnite gumb

 Po približno minuti nedelovanja se nastavitev ure ali
časovnika predvajanja samodejno prekliče. Ponovite
postopek od začetka.

2 Na spodnjem seznamu poiščite svojo težavo in
ustrezno ukrepajte.
Če težave ne odpravite, se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.

Če indikator načina pripravljenosti 
utripa
Odklopite napajalni kabel in preverite spodnje
elemente.
 Ali je pretok zraka skozi prezračevalne reže sistema
oviran?
 Ali je v priključku iPod/iPhone  prišlo
do kratkega stika?
Ko indikator načina pripravljenosti  preneha
utripati, znova povežite napajalni kabel, nato pa
vklopite sistem. Če težave ne odpravite, se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Splošno
Ko povežete napajalni kabel, se na zaslonu 
prikaže predstavitev, tudi če je sistem
izklopljen.
 Ko je sistem izklopljen, enkrat pritisnite gumb
DISPLAY . Predstavitev izgine.
 Nastavite uro. Glejte razdelek »Nastavitev ure«.

Med predvajanjem pride do nepričakovanega
preklapljanja med pesmimi.
 Funkcijo »Shake to Shuffle« (preklapljanje med
pesmimi s tresenjem naprave iPod/iPhone) med
poslušanjem glasbe z napravo iPod/iPhone pri visokih
stopnjah glasnosti izklopite. Če je funkcija omogočena,
lahko zaradi vibracij, ki jih povzroči glasnost sistema,
pride do nepričakovanega preklapljanja med pesmimi.

Naprava iPod/iPhone ne deluje.
 Če je baterija v napravi iPod/iPhone prazna, s sistemom
morda ne bo delovala. V tem primeru jo napolnite prek
računalnika in jo znova povežite s sistemom.
 Preden napravo iPod ali iPhone uporabite s sistemom,
zaprite vse odprte aplikacije v njej. Več informacij
najdete v uporabniškem priročniku naprave
iPod/iPhone.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone trdno povezana.
 Preverite, ali je v napravi iPod/iPhone nameščena
najnovejša programska oprema. V nasprotnem primeru
pred uporabo s sistemom posodobite napravo
iPod/iPhone.
 Ker se upravljanje sistema in naprave iPod/iPhone
razlikuje, naprave iPod/iPhone ne morete upravljati
z gumbi na daljinskem upravljalniku ali enoti. V tem
primeru uporabite gumbe za upravljanje na napravi
iPod/iPhone.

Polnjenje naprave iPod/iPhone ni mogoče.
 Če je baterija v napravi iPod/iPhone prazna, je morda
ne boste mogli napolniti prek sistema, tudi če ju boste
povezali. V tem primeru jo napolnite prek računalnika
in jo znova povežite s sistemom.
 Preverite, ali je naprava iPod/iPhone trdno povezana.
 Če polnite napravo iPod/iPhone, ko je sistem izklopljen
(v načinu pripravljenosti), naprava pa je v celoti
napolnjena, sistem polnjenja ne izvaja.
 Prepričajte se, da sistem ni v načinu funkcije USB.
Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti v načinu
funkcije USB.
 Naprave iPod/iPhone ni mogoče polniti prek
povezave USB ( )  na enoti, tudi če uporabljate
kabel USB, priložen napravi iPod/iPhone. Če želite
napolniti napravo iPod/iPhone, jo vedno povežite
v priključek iPod/iPhone  na enoti.

Glasnost zvonjenja naprave iPhone se
ne spremeni.
 Prilagodite glasnost zvonjenja v napravi iPhone.

Sistem se ne vklopi.
 Ali je napajalni kabel priključen?

Naprava USB

Sistem je nepričakovano preklopil v način
pripravljenosti.

Povezana naprava iPod/iPhone ali USB se ne
polni, če sta obe povezani hkrati.

 To ne pomeni, da gre za okvaro. Sistem samodejno
preklopi v način pripravljenosti, ko ga približno
30 minut ne uporabljate oz. ko v tem času ni izhoda
zvočnega signala. Glejte razdelek »Izklop funkcije
samodejnega preklopa v način pripravljenosti«.

 Sočasno polnjenje naprav iPod/iPhone in USB
ni mogoče. Za polnjenje naprave USB izberite
funkcijo USB.

Ali uporabljate podprto funkcijo USB?
 Če povežete napravo USB, ki ni podprta, se lahko
pojavijo naslednje težave. Informacije o združljivih
napravah USB najdete na URL-jih spletnih mest,
prikazanih v razdelkih »Predvajanje datoteke
v napravi USB«.
 Naprava USB ni prepoznana.
 Imena datotek ali map niso prikazana.
 Predvajanje ni mogoče.
 Zvok je prekinjen.
 Sliši se šum.
 Zvok je popačen.

Pojavi se možnost »OVER CURRENT«.
 Zaznana je bila težava z ravnjo električnega toka
v vratih USB ( ) . Izklopite sistem in napravo USB
odstranite iz vrat USB ( ) . Preverite, ali z napravo
USB ni težav. Če se prikaz ne spremeni, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Ni zvoka.
 Naprava USB ni pravilno povezana. Izklopite sistem,
nato pa znova povežite napravo USB.

Sliši se šum, predvajanje zvoka se prekinja ali
je popačeno.
 Izklopite sistem, nato pa znova povežite napravo USB.
 Zvočni podatki že v osnovi vsebujejo šum oziroma
so popačeni. Med ustvarjanjem glasbenih podatkov je
bil zaradi pogojev v računalniku dodan šum. Znova
ustvarite glasbene podatke.
 Bitna hitrost pri šifriranju datotek je bila nizka.
V napravo USB pošljite datoteke, šifrirane pri višjih
bitnih hitrostih.

Na zaslonu je dalj časa prikazana možnost
»READING« ali pa traja dolgo, da se
predvajanje začne.
 Postopek branja lahko v naslednjih primerih traja
dalj časa.
 V napravi USB je veliko map ali datotek.
 Datotečna struktura je zelo zapletena.
 Zmogljivost pomnilnika je prevelika.
 Notranji pomnilnik je fragmentiran.

Nepravilen prikaz.
 Glasbene podatke znova pošljite v napravo, saj so
podatki v njej morda poškodovani.
 Kode znakov, ki se lahko prikažejo v tem sistemu,
so samo številke in črke. Drugi znaki se ne prikažejo
pravilno.

Sistem ne prepozna naprave USB.
 Izklopite sistem, nato znova povežite napravo USB
in vklopite sistem.
 Informacije o združljivih napravah USB najdete
na URL-jih spletnih mest, prikazanih v razdelkih
»Predvajanje datoteke v napravi USB«.

Naprava USB ne deluje pravilno.
 V uporabniškem priročniku naprave USB preberite več
o tem, kako odpraviti težavo.

Predvajanje se ne začne.
 Izklopite sistem, nato znova povežite napravo USB in
vklopite sistem.
 Informacije o združljivih napravah USB najdete
na URL-jih spletnih mest, prikazanih v razdelkih
»Predvajanje datoteke v napravi USB«.
 Za začetek predvajanja pritisnite gumb  .

Predvajanje se ne začne pri prvi pesmi

Ponastavitev sistema na tovarniške
nastavitve
Če sistem ne deluje pravilno, ga ponastavite na tovarniške
nastavitve.
Enoto z gumbi na njej ponastavite na tovarniško privzete
nastavitve.

1 Odklopite in znova priklopite napajalni kabel, nato
pa vklopite sistem.

2 Pridržite gumb   in pritisnite gumb  ,
dokler se ne prikaže možnost »RESET«.
Vse uporabniško konfigurirane nastavitve, kot so
prednastavljene radijske postaje, časovnik in ura,
se izbrišejo.

Izklop funkcije samodejnega preklopa
v način pripravljenosti
Ta sistem je opremljen s funkcijo samodejnega preklopa
v način pripravljenosti. Z njo sistem samodejno preklopi
v način pripravljenosti, ko ga približno 30 minut ne
uporabljate oz. ko v tem času ni izhoda zvočnega signala.
Privzeto je funkcija samodejnega preklopa v način
pripravljenosti vklopljena.
Izklopite jo z gumbi na enoti.
Ko je sistem vklopljen, pridržite gumb  ,
dokler se ne pojavi možnost »AUTO.STBY OFF«.
Če želite vklopiti funkcijo, ponavljajte postopke,
dokler se ne prikaže možnost »AUTO.STBY ON«.

Datotek ni mogoče predvajati.

* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32, vendar
ju nekatere naprave USB ne podpirajo. Več informacij najdete
v uporabniškem priročniku posamezne naprave USB, lahko pa
se obrnete tudi na njenega proizvajalca.

Sprejemnik
Glasno šumenje oz. brnenje ali pa ni mogoče
sprejemati postaj. (na zaslonu  utripa
možnost »TUNED« ali »ST«.)
 Pravilno povežite anteno.
 Anteno postavite na drugo mesto ali jo usmerite
drugam, da omogočite boljši sprejem.
 Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka,
postavite anteno stran od napajalnega kabla.
 Izklopite vso električno opremo v bližini.

Spreminjanje intervala iskanja postaj AM
(razen pri modelih za Evropo, Rusijo in
Savdsko Arabijo)
Privzeta nastavitev intervala iskanja postaj je
prednastavljena na 9 ali 10 kHz. Interval iskanja postaj
AM spremenite z gumbi na enoti.

1 Pomaknite se na katero koli postajo AM, nato pa
izklopite sistem.

2 Če želite prikazati uro, pritisnite gumb .
3 Pridržite gumb FUNCTION  ter pritisnite

gumb  .
Vse prednastavljene postaje AM se izbrišejo. Če želite
vrednost intervalov ponastaviti na tovarniško privzeto,
ponovite zgoraj opisani postopek.

Ojačevalnik
Naslednje meritve so opravljene pri napetosti 120 – 240 V izmeničnega toka,
50/60 Hz (modeli za Latinsko Ameriko (razen za Mehiko in Argentino))
Naslednje meritve so opravljene pri napetosti 127 V izmeničnega toka, 60 Hz
(model za Mehiko)
Naslednje meritve so opravljene pri napetosti 220 – 240 V izmeničnega toka,
50/60 Hz (modeli za Evropo, Rusijo, Avstralijo in Argentino)
Naslednje meritve so opravljene pri napetosti 120 – 240 V izmeničnega toka,
50/60 Hz (drugi modeli)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Izhodna moč (nazivna):
100 W+100 W (pri 3,5 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
210 W+210 W (na kanal pri 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Izhodna moč (nazivna):
55 W+55 W (pri 3 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
Izhodna moč RMS (referenčna):
115 W+115 W (na kanal pri 3 Ω, 1 kHz)

Zvočniki
Sistem zvočnikov: dvosmerni sistem zvočnikov, Bass Reflex
Enota zvočnika:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Nizkotonski zvočnik: 200 mm (stožčasti)
Visokotonski zvočnik: 66 mm (stožčasti)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Nizkotonski zvočnik: 160 mm (stožčasti)
Visokotonski zvočnik: 40 mm (stožčasti)
Nazivna impedanca:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω

Vhod
DVD/PC IN (audio in L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: občutljivost 1.000 mV, impedanca 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: občutljivost 1.500 mV, impedanca 47 kΩ

Opombe

iPod/iPhone

Možnost »AUTO.STBY« začne utripati na zaslonu približno
dve minuti preden preide v način pripravljenosti.
Funkcija samodejnega preklopa v način pripravljenosti za funkcijo
sprejemnika (FM/AM) ni veljavna, tudi če jo omogočite.
Sistem v način pripravljenosti ne more samodejno preklopiti
v naslednjih primerih:
ko je zaznan zvočni signal,
ko je povezana naprava USB,
med predvajanjem zvočnih datotek,
ko je v teku prednastavljen časovnih predvajanja ali izklopni
časovnik.

Priključek iPod/iPhone:
Izhodna napetost: 5 V enosmernega toka
Največji izhodni tok: 1 A
Združljivi modeli naprav iPod/iPhone:
 iPod touch 4th generation
 iPod touch 3rd generation
 iPod touch 2nd generation
 iPod nano 6th generation
 iPod nano 5th generation (video camera)
 iPod nano 4th generation (video)
 iPod nano 3rd generation (video)
 iPod classic
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G

Sporočila
CHARGING: Naprava iPod/iPhone se polni, ko je sistem
izklopljen (način pripravljenosti).
CHILD LOCK: Funkcija ključavnice za otroke je
omogočena. Če želite onemogočiti ključavnico za
otroke, pridržite gumb   na enoti, dokler se na
zaslonu  ne prikaže možnost »CHILD LOCK OFF«.
ERROR: Naprave USB sistem ne prepozna ali pa je
povezana neznana naprava.
NoDEVICE: Naprava USB ni povezana oz. je bila
odstranjena.
NoMEMORY: Pomnilniški medij ni vstavljen v napravo
USB.
NO TRACK: V napravi USB ni datoteke, ki bi jo lahko
predvajal sistem.
NOT USED: Določeno dejanje ste poskusili izvesti
v pogojih, v katerih ni dovoljeno.
NO SUPPORT: Povezana je nepodprta naprava USB
oz. nepodprt model naprave iPod/iPhone ali pa je
povezana naprava iPod/iPhone s prazno baterijo.
TIME NG: Začetni in končni čas časovnika predvajanja
sta nastavljena na isto uro.

Previdnostni ukrepi

 Nastavite običajni način predvajanja.
 Zvočna datoteka nima pripone ».mp3«, ».wma«
ali ».m4a«.
 Podatki niso bili ustvarjeni v obliki zapisa
MP3/WMA/AAC.
 Podprte so samo naprave USB, formatirane
z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
 Če uporabljate napravo USB, ki je razdeljena na
particije, lahko predvajate samo zvočne datoteke
na prvi particiji.
 Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli, ni mogoče
predvajati.

Tehnični podatki

Varnost
 Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa,
iz električne vtičnice izključite napajalni kabel.
Pri odklapljanju enote vedno pridržite vtič. Nikoli
ne vlecite kabla.
 Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina,
ga izključite, pred ponovno uporabo pa mora sistem
pregledati usposobljeni serviser.
 Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen
serviser.

Postavitev
 Sistema ne postavljajte v nagnjen položaj, niti na
izjemno vroča, hladna, prašna, umazana ali vlažna
mesta oz. mesta brez ustreznega prezračevanja ali
na mesta, ki so izpostavljena vibracijam, neposredni
sončni svetlobi ali visoki osvetlitvi.
 Pri postavljanju sistema na obdelano površino
(z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) pazite,
da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
 Če sistem hitro nenadoma premaknete iz hladnega
na toplo mesto, se lahko na zunanjih površinah ali
v notranjosti sistema pojavi vlaga, ki lahko povzroči
okvaro sistema. Če pride do kondenzacijske vlage,
izklopite sistem za toliko časa, da vlaga izhlapi. Sistema
ne uporabljajte, dokler vlaga v celoti ne izhlapi.

Segrevanje
 Segrevanje enote med delovanjem je običajno in ni
razlog za skrb.
 Ohišja sistema se ne dotikajte, če ste sistem dalj časa
uporabljali pri visoki obremenitvi, saj se je lahko
močno segrelo.
 Pred prezračevalnimi režami ne sme biti ovir.

Sistem zvočnikov
Vgrajeni sistem zvočnikov ni zaščiten pred magnetnim
valovanjem, zato je slika na televizorjih v bližini lahko
magnetno popačena. V tem primeru izklopite televizor,
počakajte od 15 do 30 minut in ga znova vklopite.
Če težave tako ne odpravite, sistem premaknite stran
od televizorja.

Čiščenje ohišja
Ta sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago
raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih
praškov ali topil, kot so razredčilo, bencin ali alkohol.

Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je elektronska
naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo
proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple.
Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost
z varnostnimi in predpisanimi standardi. Uporaba tega pripomočka
z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na delovanje brezžične povezave.

USB
Podprte bitne hitrosti:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 – 320 kb/s, VBR
WMA: 48 – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 – 320 kb/s
Podprte frekvence vzorčenja:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(vrata USB): vrste A, največji tok 500 mA

Sprejemnik
FM stereo, superheterodinski sprejemnik FM/AM
Antena:
Radijska žična antena
Okvirna antena AM
Sprejemnik FM:
Frekvenčni pas: 87,5 – 108,0 MHz (po korakih 50 kHz)
Radio AM:
Frekvenčni pas:
Modeli za Evropo, Rusijo in Savdsko Arabijo:
531 – 1.602 kHz (v korakih po 9 kHz)
Modeli za Latinsko Ameriko:
530 – 1.710 MHz (po korakih 10 kHz)
531 – 1.710 MHz (po korakih 9 kHz)
Model za Avstralijo:
531 – 1.710 MHz (po korakih 9 kHz)
530 – 1.710 MHz (po korakih 10 kHz)
Drugi modeli:
531 – 1.602 kHz (v korakih po 9 kHz)
530 – 1.610 kHz (v korakih po 10 kHz)

Splošno
Napajanje:
Modeli za Latinsko Ameriko (razen za Mehiko in Argentino):
120 – 240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Model za Mehiko:
127 V pri izmeničnem toku, 60 Hz
Modeli za Evropo, Rusijo, Avstralijo in Argentino:
220 – 240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Drugi modeli:
120 – 240 V pri izmeničnem toku, 50/60 Hz
Poraba energije:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W v načinu varčevanja z energijo)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W v načinu varčevanja z energijo)
Dimenzije (Š/V/D):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: pribl. 768,5 mm × 323 mm × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: pribl. 678,5 mm × 323 mm × 385 mm
Teža:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: pribl. 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: pribl. 12,5 kg
Število enot: 1 kos
Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik (1), bateriji R6
velikosti AA (2), radijska žična antena/okvirna antena AM (1)
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

