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Komma igång
Lista över delarnas placeringar

DIGITAL MEDIA
PORT Adapter

För att placera din iPod i enhetens uttag
1 Välj den iPod Dockadapter som passar till din iPod.
2 Sätt i dockadaptern i enheten.

3 Placera din iPod i enhetens uttag.
 DIGITAL MEDIA PORT-kabel
 iPod-kontakt
 Strömindikator: Lyser grönt när strömmen är på.

Bruksanvisning

TDM-iP10 (M)

Koppla in/koppla ur enheten
Till DMPORT-uttag

© 2008 Sony Corporation

Anslut kabeln så att -markeringarna
hamnar mitt för varandra.

Printed in China

VARNING
Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar i
den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljöoch hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.

Om upphovsrätter

 iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat
i USA och andra länder.
 Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör sina respektive innehavare. I denna
bruksanvisning anges inte tecknen ™ och ®.

Tryck in knapparna på båda sidorna för att koppla loss DIGITAL MEDIA
PORT-kabeln från DMPORT-uttaget.

Anslutning

1 Anslut denna enhets DIGITAL MEDIA PORT-kabel till
DMPORT-uttaget på en A/V-anläggning. Se till att
A/V-anläggningen är avstängd vid anslutningen.

2 Starta A/V-anläggningen med ett DMPORT-uttag
anslutet till denna enhet, och välj DMPORTfunktionen.

Frånkoppling

Stäng av A/V-anläggningen före frånkoppling.

Att notera!

 Håll iPod-spelaren i samma vinkel som iPod-kontakten på den här
enheten när du sätter i eller tar bort iPod-spelaren. Undvik att vrida
eller vicka på iPod-spelaren eftersom kontakten då kan skadas.
 Bär inte omkring på enheten med en iPod på plats på kontakten.
Det kan orsaka ett funktionsfel.
 Stötta enheten med en hand när du ska sätta i eller plocka ur din
iPod och var försiktig så att du inte trycker på någon av din iPods
kontroller av misstag.

Använda enheten som batteriladdare

Du kan använda enheten som en batteriladdare. När
POWER-indikatorn tänds laddas batteriet. Laddningens
status visas på din iPods skärm. Läs din iPods
bruksanvisning för detaljerad information.

Ta av iPod Dockadaptern
Ta av iPod Dockadaptern genom att dra upp
den med nageln eller ett platt föremål med
hjälp av hålet inuti adaptern.

Styra iPod-spelaren

Ytterligare information

Grundmanövrer

Felsökning

Det går att styra iPod-spelaren med hjälp av
styrknapparna på den, eller med styrknapparna på
en ansluten A/V-anläggning med DIGITAL MEDIA
PORT-gränssnitt, eller med fjärrkontrollen till A/Vanläggningen.

Om problem skulle uppstå med din enhet kan du leta
upp problemet i checklistan för felsökning här nedan
och vidta den korrigerande åtgärd som anvisas. Om
problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Observera att om servicepersonal byter ut några delar
under reparationen, kan dessa delar komma att behållas.
Se till att ta med samtliga delar av systemet när du
lämnar in det för reparation.
Den här produkten är en systemprodukt, och hela
systemet behövs för att avgöra var felet är lokaliserat.

Att notera!

 Läs din iPods bruksanvisning för information om hur den ska
användas.
 Stoppa uppspelningen innan du kopplar bort din iPod.

Grundläggande funktioner

Följande manövrer går att utföra med knapparna på
A/V-anläggningen eller med fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Tryck på

/
/

 Rikta fjärrkontrollen mot A/V-anläggningens sensor.

/ /ENTER

/

/
/MENU/

DISPLAY/
RETURN/TOOL
MENU
VOLUME +/
Att notera!

För att
Starta uppspelning.
Pausa uppspelning.
Fungerar ungefär som när du för
din tumme moturs (medurs) runt
klickhjulet på din iPod.
Fungerar ungefär som
mittenknappen på din iPod.
Tryck och släpp för att hoppa till
nästa (föregående) låt/video eller
kapitel i ljudbok/podsändning.
Håll intryckt för att snabbspola
bakåt (snabbspola framåt).
Snabbuppspelning framåt
(snabbuppspelning bakåt).
Fungerar ungefär som
menyknappen på din iPod.

 Ta bort eventuella hinder.

 Avståndet mellan fjärrkontrollen och A/V-

anläggningen är för långt.

 Byt batteri.

 Kontrollera att din iPod* är ordentligt ansluten.

 Välj funktionen DMPORT på A/V-anläggningen.
 Starta om A/V-anläggningen.

Video-/fotobild från din iPod visas inte på TVskärmen.
 Den här enheten saknar stöd för videoutmatning. Även

om din iPod kan hantera videofilmer eller foton, går
det inte att spela upp video- eller fotomaterialet på en
TV eller annan bildskärm.

Det hörs inget ljud.
 Kontrollera anslutningarna.

 Kontrollera att enheten är ordentligt ansluten.

 Kontrollera att din iPod* är ordentligt ansluten.
 Kontrollera att din iPod* spelar upp musik.

Justera volymens styrka.

 Rikta fjärrkontrollen mot A/V-anläggningen.
 Funktioner och knappar kan variera mellan olika A/V-anläggningar.
Referera till A/V-anläggningens bruksanvisning.
 Under pågående uppspelning av video kan du inte använda
/. Du kan snabbspola bakåt (framåt) genom att hålla ned
/.
 För att ändra volymen använder du volymkontrollerna på A/Vanläggningen eller fjärrkontrollen. Volymen ändras inte även om du
ändrar den på iPod-spelaren.
 Beroende på innehållet kan det ta tid att starta uppspelningen.

 Beroende på innehållet kan det ta tid att starta

uppspelningen.

Kompatibla iPod-modeller

Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet

Stäng av systemet och dra ut stickkontakten ur
vägguttaget om du skulle råka tappa något föremål eller
spilla vätska in i systemet. Låt en kvalificerad reparatör
besiktiga systemet innan du använder det igen.

Ljudet låter förvrängt.
 Sänk volymen för den anslutna A/V-anläggningen.

 Ställ in iPod-spelarens ”EQ”-inställning på ”Av” eller

”Flat”.

* Se ”Kompatibla iPod-modeller”.

iPod touch

iPod nano 3:e
generationen
(video)

iPod classic

iPod nano 2:a
generationen
(aluminium)

iPod 5:e
generationen
(video)

iPod nano 1:a
generationen

iPod 4:e
generationen
(färgskärm)

iPod 4:e
generationen

Om placering
 Placera inte enheten så att den lutar.

 Placera inte enheten på platser som är;
 Extremt varma eller kalla
 Dammiga eller smutsiga
 Mycket fuktiga

 Utsatta för vibrationer

 Utsatta för direkt solljus.

 Var försiktig när enheten ställs på ytor som är speciellt

behandlade (med vax, olja, polish, e.d.) eftersom det
kan medföra risk för fläckar på eller missfärgning av
ytan.

Angående värmebildning
 Även om enheten blir varm när den används så är det

inte något fel.
 Placera enheten på en plats med tillräcklig ventilation
för att undvika att den blir överhettad.
Om du har några frågor eller får problem med enheten
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Rengöring av enheten

Rengör enheten med en trasa lätt fuktad med en
mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form
av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel som
thinner, bensin eller sprit.

Det brummar eller brusar kraftigt.
 Flytta undan enheten från källan till störningarna.

Följande iPod-modeller är kompatibla. Kontrollera
att din iPod är uppdaterad till den senaste fi rmwareversionen.

Specifikationer
Allmänt

Strömkrav: DC IN: 5 V, 600 mA (via DIGITAL MEDIA PORT)
Mått:
Ungefär  80 × 22(h) mm
Kabelns längd:
0,6 m
Medföljande tillbehör:
iPod Dockadaptrar (1 uppsättning)
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data utan föregående
meddelande förbehålles.

iPod mini
Att notera!

 Denna enhet är endast konstruerad för iPod. Du kan inte ansluta
någon annan bärbar musikspelare.
 Sony kan inte ta på sig ansvaret om data som spelats in på en iPod
förlorats eller skadats när en iPod ansluten till denna enhet använts.
 Denna produkt är specialkonstruerad för att användas tillsammans
med iPod och har intygats uppfylla Apples prestandakrav.
 TDM-iP10 (M) är inte kompatibel med iPhone.

