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ATENÞIE
Pentru a elimina pericolul de incendiu sau
de electrocutare, nu expuneþi aparatul la
ploaie sau umezealã.
 Pentru a preveni incendiile ºi electrocutãrile nu aºezaþi vase care conþin lichide,
spre exemplu vaze, deasupra aparatului.
 Pentru a preveni incendiile, nu acoperiþi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare,
feþe de masã, draperii etc. ºi nu aºezaþi
lumânãri aprinse pe aparat.
 Nu aºezaþi aparatul în spaþii înguste, spre
exemplu într-o bibliotecã sau într-un alt
spaþiu închis.
PRECAUÞII
Existã pericol de explozie dacã bateria nu
este corect înlocuitã. Înlocuiþi bateria numai
cu acelaºi tip de baterie sau cu unul
echivalent recomandat de producãtor.
Dispensaþi-vã de bateriile uzate conform
instrucþiunilor producãtorului.
Nu aruncaþi bateriile
împreunã cu resturile
menajere, ci dispensati-vã
de ele þinând cont cã
reprezintã reziduuri chimice.
Notã pentru clienþii din Marea
Britanie
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Pentru protecþie, la acest echipament este adaptat
un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie înlocuitã
cu acelaºi tip de siguranþã, cu aceeaºi valoare a
rezistenþei ca cea ce v-a fost furnizatã ºi care sã
fi aprobatã de ASTA sau BSI pentru BS 1362
(marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de protecþie
detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la loc dupã înlocuirea
siguranþei. Nu folosiþi niciodatã siguranþa fãrã
capac. În cazul în care îl pierdeþi, contactaþi cel
mai apropiat service Sony.

Dispensarea de echipamentele
electrice ºi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un
produs sau pe ambalajul acestuia
indicã faptul cã respectivul
produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în
care doriþi sã vã dispensaþi de el.
El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclãrii echipamentelor electrice
ºi electronice.
Dispensându-vã în mod corect de acest
produs veþi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvatã a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.

 WALKMAN ºi sigla WALKMAN
sunt mãrci comerciale înregistrate ale Sony
Corporation.
 Toate denumirile mãrcilor înregistrate sau
mãrcilor comerciale aparþin producãtorilor
respectivi. În continuare, în acest manual
nu sunt marcate simbolurile  ºi ®.
Modele compatibile de Walkman
Pentru a afla care sunt modelele de
Walkman compatibile cu acest aparat,
vizitaþi urmãtoarele adrese de internet :
S.U.A.: http://www.sony.com/walkmansupport/
Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Europa :
http://www.sonydigital-link.com/DNA/

China : http://service.sony.com.cn/KB/
Taiwan : http://www.twsupport.css.ap.sony.com/
Korea : http://scs.sony.co.kr/walkman/

Alte þãri sau regiuni :
http://www.css.ap.sony.com/

Mãsuri de precauþie
Privind siguranþa
 Cablul de alimentare trebuie înlocuit, de persoane calificate, numai la un centru de service.
 Aveþi grijã sã folosiþi numai subwoofer-ul furnizat. Nu utilizaþi nici un alt adaptor de reþea.

Polaritatea conectorului

Privind amplasarea
 Nu aºezaþi sistemul în poziþie înclinatã.
 Nu folosiþi niciodatã aparatul în spaþii unde temperatura este foarte ridicatã sau foarte
scãzutã, unde este supus radiaþiilor solare directe, unde existã mult praf sau unde umiditatea
este ridicatã.
 Fiþi precauþi când aºezaþi aparatul sau subwoofer-ul pe suprafeþe special tratate (lãcuite,
lustruite sau pe care s-a aplicat cearã etc.) deoarece pot apãrea pete sau decolorãri.

Privind curãþarea
 Curãþaþi carcasa aparatului cu o pânzã moale, uºor umezitã în apã sau într-o soluþie slabã de
detergent.
 Nu folosiþi nici un fel de pudrã abrazivã, de praf de curãþat sau de solvent cum ar fi alcoolul
sau benzina, deoarece se poate deteriora finisajul carcasei.
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Verificarea accesoriilor furnizate
 Unitatea de bazã (consultaþi pagina 2
pentru a afla care sunt modelele de
Walkman compatibile).

 Subwoofer

*

 Cablu LINE IN

* Forma conectorului diferã în funcþie de
zona unde vã aflaþi.

 Telecomandã

Pregãtirea telecomenzii

Îndepãrtaþi foiþa izolatoare pentru a permite
circulaþia energiei electrice de la baterie.
Telecomanda conþine deja o baterie.

Notã
Dacã nu folosiþi telecomanda o perioadã mai
lungã de timp, scoateþi bateria pentru a evita
posibila deteriorare a telecomenzii cauzatã
de scurgerea lichidului coroziv în interior.

Pentru a schimba bateria telecomenzii, urmaþi
instrucþiunile de mai jos :
1 Glisaþi în afarã sistemul de prindere a
bateriei.

Note
 Nu lãsaþi bateria cu litiu la îndemâna
copiilor deoarece existã pericolul de a fi
înghiþitã. Într-o asemenea situaþie,
consultaþi imediat un doctor.
 ªtergeþi bateria cu bucatã de pânzã uscatã
pentru a asigura un contact bun.
 Respectaþi polaritatea corectã când
montaþi bateria.
 Nu apucaþi bateria cu o pensetã metalicã
sau într-un alt mod similar deoarece se
poate produce un scurtcircuit.

2 Introduceþi o baterie cu litiu nouã, cu
partea pozitivã (+) îndreptatã în sus.

Observaþie
Când telecomanda nu mai acþioneazã asupra
sistemului, înlocuiþi bateria cu una nouã.

Baterie cu litiu tip
CR2025

ATENÞIE

Existã pericolul ca bateria sã explodeze
dacã nu este manevratã corect.
Nu o reîncãrcaþi, nu o demontaþi ºi nu o
aruncaþi în foc.
3 Introduceþi sistemul de prindere a bateriei
înapoi în telecomandã.
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Instalare
Imaginea de mai jos prezintã un exemplu de poziþionare a sistemului. Subwoofer-ul poate fi
aºezat oriunde pe podea.
Note
 Nu folosiþi acest subwoofer pentru nici un alt echipament.
 Nu conectaþi nici un adaptor de reþea la unitatea de bazã.
 Sistemul nu este proiectat pentru a fi folosit ca echipament portabil.
 Nu aºezaþi unitatea de bazã direct pe subwoofer.
1 Spre mufa DC IN

2 Spre o prizã
de perete

Puteþi conecta playere audio portabile la acest sistem. Cuplaþi playerul la mufa LINE IN
folosind cablul LINE IN furnizat.

Spre mufa LINE IN

La conectare, aveþi grijã sã
plasaþi capãtul cu miezul de
feritã spre mufa LINE IN.

Cablu LINE IN
(furnizat)
Player audio portabil
etc.
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Instalare (continuare)
Reglarea suportului din spate

Reglaþi suportul din spate al sistemului deplasându-l spre faþã sau spre spate pânã ce îl
potriviþi în spatele Walkman-ului conectat (consultaþi pagina 2 pentru a afla care sunt modelele
de Walkman compatibile).

Note
 Prindeþi cu mâna suportul din spate de ambele pãrþi laterale, în partea de jos, pentru a-i
stabili poziþia.
 Deºi suportul din spate se poate detaºa, nu o faceþi. Elementele suportului pot cauza
accidentãri dacã acesta este demontat.
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Ascultarea muzicii
1 Porniþi alimentarea cu ajutorul comutatorului ]/a al subwoofer-ului.

Indicatorul luminos ON (pornit) de la unitatea de bazã se aprinde. Este furnizatã energie
ºi unitãþii de bazã.

Comutator de alimentare
]/a (pornit / oprit)

VOLUM +/
FUNCTION
(funcþie)

Senzor
pentru
telecomandã (în interior)
Indicator SURROUND

FAÞÃ

Indicator LINE
Indicator ON

A

PORT WM
(22 de pini)

2 Apãsaþi butonul FUNCTION pentru a trece de la LINE la Walkman.
Indicatorul luminos LINE se stinge.

7

Instalare (continuare)
3

Selectaþi melodiile dorite ºi porniþi redarea la Walkman-ul
dumneavoastrã (consultaþi pagina 2 pentru a afla care sunt modelele
compatibile de Walkman). Apoi aºezaþi Walkman-ul în suportul unitãþii
de bazã.
Sistemul va încãrca simultan ºi acumulatorul Walkman-ului.
Folosiþi telecomanda sau Walkman-ul pentru a efectua operaþii de redare, oprire sau de
alt fel.
Dacã acþionaþi Walkman-ul câtã vreme se aflã în conector, þineþi-l cu cealaltã mânã.

4 Reglaþi volumul sonor cu ajutorul butoanelor VOLUME +/ de la unitatea
de bazã.

Note
 Când comutatorul ]/a este oprit, alimentarea cu energie electricã este întreruptã.
 Poziþionaþi în aºa fel acest echipament încât comutatorul ]/a sã poatã fi oprit rapid în cazul
în care apare vreo problemã.
 Când aºezaþi sau luaþi Walkman-ul, menþineþi-l drept ºi paralel cu suportul din spate, aºa
cum este prezentat în imaginea (A).
 Nu deplasaþi sistemul dacã Walkman-ul este aºezat pe conector deoarece pot apãrea
difuncþionalitãþi.
 Când aºezaþi sau luaþi Walkman-ul din conector, prindeþi-l cu o mânã ºi aveþi grijã sã nu
apãsaþi din greºealã butoanele Walkman-ului.
 Volumul sonor nu poate reglat folosind butoanele de volum ale Walkman-ului, în cazul în
care acesta este conectat la acest sistem. Apãsaþi butoanele VOLUME + sau  ale unitãþii
de bazã pentru a regla volumul.
 Dacã nivelul sonor de înregistrare a datelor audio redate de Walkman este prea ridicat,
reglajele efectuate la Walkman pentru calitatea sunetului, cum ar fi cele privind Egalizorul,
este posibil sã nu fie influenþate de sunetul emis de acest sistem. Într-un astfel de caz,
ajustaþi calitatea sunetului folosind opþiunile BASS +/ (pentru sunete joase) ºi TREBLE
+/ (pentru sunete înalte) ale acestui sistem.

Pentru a utiliza sistemul ca încãrcãtor pentru acumulator

Porniþi subwoofer-ul ºi aºezaþi Walkman-ul pe conectorul unitãþii de bazã. Încãrcarea
acumulatorului începe în mod automat. Informaþiile legate de încãrcare sunt prezentate pe
afiºajul Walkman-ului. Pentru detalii, consultaþi manualul de utilizare al Walkman-ului
dumneavoastrã.
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Utilizarea telecomenzii

Variantele implicite de reglaj sunt subliniate.
+/ * :
Deplaseazã poziþia de redare la directorul anterior (respectiv ulterior) celui
1
stabilit la Walkman**
. / > * : Þineþi apãsate aceste butoane pentru rularea rapidã (înainte sau înapoi),
sau apãsaþi-le ºi eliberaþi-le pentru a trece direct la începutul melodiei
curente (respectiv la melodia urmãtoare).
NX * :
Redare / Pauzã (sau Redare / Stop)
2 FUNCTION (funcþie) : Schimbã sursa de intrare.
Walkman y LINE (Indicatorul luminos LINE se aprinde.)
3 SURROUND (efect de învãluire) : Porneºte sau opreºte efectul sonor.
OFF y ON (Indicatorul luminos SURROUND se aprinde.)
4 VOL +/ :
Regleazã volumul (20 de nivele).
5 BASS +/ : Ajusteazã frecvenþele joase (baºii) (± 3 trepte).
TREBLE +/ : Ajusteazã frecvenþele înalte (± 3 trepte).
6 EQ OFF (egalizor oprit) : Readuce reglajul sunetelor înalte ºi a celor joase la variantele
iniþiale
* În funcþie de Walkman, este posibil ca aceste butoane sã nu funcþioneze sau sã acþioneze
diferit de cele prezentate mai sus.
** Consultaþi manualul de utilizare al Walkmanului pentru a afla detalii legate de metoda
de stabilire a directorului.

Pentru a asculta muzicã folosind un player audio portabil

Comutaþi butonul FUNCTION în poziþia LINE la pasul 2, apoi porniþi redarea la player-ul dvs.
audio portabil. Indicatorul luminos LINE se aprinde.
Notã
 Butoanele 1 ale telecomenzii nu funcþioneazã dacã player-ul audio portabil este un
Walkman de alt model decât cele compatibile cu acest sistem.
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Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme legate de sistemul dumneavoastrã, consultaþi lista prezentatã în
continuare ºi încercaþi remediile sugerate. În cazul în care problemele persistã, apelaþi la cel
mai apropiat dealer Sony.
Þineþi seama cã dacã la service sunt schimbate anumite componente în cursul reparaþiei,
este posibil ele sã fie reþinute.
Când duceþi aparatul la reparat, aveþi grijã sã duceþi întregul sistem.
Acest sistem este un produs complex ºi este necesar întregul ansamblu pentru a se putea
depista defecþiunea ºi a putea fi reparat.
Indicatorul luminor ON clipeºte.
 Sistemul este în modul protejat. Opriþi ºi reporniþi subwoofer-ul.
Nu se aude sunetul.
 Verificaþi dacã este pornit subwoofer-ul.
 Verificaþi conexiunile realizate.
 Apãsaþi VOL+. Dacã volumul este în continuare scãzut, chiar dupã ce l-aþi mãrit la maxim
de la sistem, ajustaþi volumul sonor al player-ului audio portabil conectat (Dacã folosiþi
mufa LINE IN).
 Verificaþi dacã este corect conectat Walkman-ul*.
 Verificaþi dacã Walkman-ul* redã muzicã.
 Verificaþi dacã este selectatã funcþia corectã.
 Subwoofer-ul este în modul protejat. Opriþi ºi reporniþi subwoofer-ul.
Telecomanda nu funcþioneazã.
 Îndepãrtaþi obstacolele dintre telecomandã ºi sistem.
 Îndreptaþi telecomanda spre senzorul unitãþii de bazã.
 Înlocuiþi bateria.
 Îndepãrtaþi sistemul de sursele de luminã fluorescentã aflate în preajmã.
Se aude un zgomot sau un fâºâit puternic.
 Îndepãrtaþi sistemul de sursele de zgomot.
 Conectaþi sistemul la o altã prizã de perete.
Sunetul este distorsionat.
 Apãsaþi butonul VOL  pentru a reduce volumul sonor.
 Stabiliþi la Walkman pentru modul sunet varianta normal sau pe cea sunet plat.

Cele mai frecvente întrebãri
Pot folosi butoanele unitãþii de bazã pentru a acþiona Walkman-ul* ?
Puteþi regla numai volumul cu ajutorul butoanelor unitãþii de bazã. Folosiþi telecomanda
pentru a acþiona Walkman-ul.
Trebuie sã folosesc butoanele Walkman-ului pentru a asculta muzicã ?
Puteþi folosi telecomanda pentru a acþiona Walkman-ul. Pentru detalii legate de
funcþionarea Walkman-ului dumneavoastrã, consultaþi documentaþia care îl însoþeºte.
* Îndreptaþi telecomanda spre senzorul unitãþii de bazã.
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Specificaþii
Unitatea de bazã
Puterea RMS continuã la ieºire (de referinþã) :
5 W + 5 W (1 kHz, 10 % THD)
Intrãri:
PORT WM (22 pini) :
LINE :

consultaþi pagina 2 pentru a afla care sunt modelele
compatibile de Walkman.
mini mufã de intrare (stereo)

Unitãþi de boxe :

28 mm diametru

Dimensiuni :

aproximativ 206 × 53 × 88 (L×Î×A)

Masa :

aproximativ 0,45 kg

Temperatura de funcþionare :

între 10°C ºi 35°C

Cerinþe privind alimentarea :
DC IN (intrare de curent continuu) :

12 V
1,0 A

Subwoofer
Puterea RMS continuã la ieºire (de referinþã) :
15 W (100 Hz, 10 % THD)
Unitãþi de boxe :

70 mm diametru

Dimensiuni :

aproximativ 218 × 74 × 131 (L×Î×A),
inclusiv pãrþile proeminente

Masa :

aproximativ 1,3 kg

Temperatura de funcþionare :

între 10°C ºi 35°C

Cerinþe privind alimentarea :
curent alternativ (AC)

220 V - 240 V
18 W, 50 / 60 Hz
DC OUT (12 V ; 1,0 A)

Design-ul ºi specificaþiile pot fi modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
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