
Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Använd denna bruksanvisning om du stöter på problem eller har några frågor.

Komma igång

Guide till delar och kontroller

Ta bort frontpanelen

Återställa enheten

Återställa enheten

Ställa klockan

Kontrollera batterispänningen

Förbereda en BLUETOOTH-enhet

Förbereda en Bluetooth®-enhet

Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

Ansluta med en iPhone/iPod (automatisk BLUETOOTH-ihopparning)

Ansluta en USB-enhet
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Ansluta annan portabel ljudenhet

Radio

Lyssna på radio

Använda RDS (Radio Data System)

Ställa in AF och TA

Välja programtyper (PTY)

DAB/DAB+-radio

Lyssna på DAB/DAB+-radio

Ta emot DAB

Ta emot DAB

Söka efter en station via stationsnamn

Söka efter en station via namn (”Quick-BrowZer™”)

Söka efter en station via stationsgrupp

Uppdatera stationslistan (automatisk inställning)

Ställa in DAB-meddelanden

Välja programtyper (PTY)

Uppspelning

Spela en USB-enhet

Spela en BLUETOOTH-enhet

Söka efter och spela upp låtar

Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning

Söka efter ett spår via namn (”Quick-BrowZer”)

Söka genom att hoppa över alternativ (hoppa över)

Handsfreesamtal

Förbereda en mobiltelefon

Ta emot ett samtal

Ringa ett samtal

Ringa ett samtal

Ringa ett samtal från telefonboken
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Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Ringa ett samtal genom att ange ett telefonnummer

Ringa ett samtal genom återuppringning

Ringa ett samtal med rösttaggar

Tillgängliga funktioner under samtal

Användbara funktioner

”Sony | Music Center” med iPhone/Android™-smarttelefon

”Sony | Music Center” med iPhone/Android™-smarttelefon

Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning

Välja källa eller program

Använda röstigenkänning (endast Android-smarttelefon)

Använda ”Siri Eyes Free”

Inställningar

Grundläggande inställningar

Allmän inställning (GENERAL)

Ljudinställning (SOUND)

Visningsinställning (DISPLAY)

BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)

”Sony | Music Center”-inställning (SONY APP)

Övrig information

Avbryta demonstrationsläget

Uppdatera den fasta programvaran

Försiktighetsåtgärder

Underhåll

Specifikationer

Upphovsrätt

Felsökning

Felsökning

Allmänt
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Inget ljud hörs eller hörs väldigt lågt.

Ingen ljudsignal.

Inställningarna i minnet har raderats.

Förinställda stationer och korrekt tid har raderats./Säkringen har skjutit./Ett ljud hörs när du växlar tändningens position.

Demonstrationsläget startar under uppspelning eller mottagning.

Visningen försvinner från/visas inte i teckenfönstret.

Teckenfönstret/belysningen blinkar.

Funktionsknapparna fungerar inte.

Den automatiskt inställda klockan är inte korrekt.

Radio

Radiomottagningen är dålig./Statiskt brus hörs.

Förinställning är inte möjligt.

RDS

PTY visar [- - - - - - - -].

SEEK startar efter några sekunders lyssnande.

Inga trafikmeddelanden.

Programtjänstens namn blinkar.

DAB/DAB+-radiomottagning

Det går inte att ta emot DAB-stationer.

Inga trafikmeddelanden.

Uppspelning från USB

Det går inte att spela upp alternativ via en USB-hubb.

Det tar längre tid att spela en USB-enhet.

Ljudet avbryts.

Det går inte att spela ljudfilen.

Det går inte att utföra funktioner som t.ex. hoppa över album, hoppa över alternativ (hoppa över) och söka efter ett spår via namn
(”Quick-BrowZer”).

Det går inte att mata ut ljudet under uppspelning i Android-läget.

BLUETOOTH

Anslutningsenheten kan inte identifiera denna enhet.

Anslutning är inte möjlig.
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Namnet på den enhet som identifieras visas inte.

Ingen ringsignal.

Det går inte att höra rösten på den som pratar.

En samtalspartner säger att volymen är för låg eller för hög.

Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.

Telefonen är inte ansluten.

Telefonens ljudkvalitet är dålig.

Volymen på ansluten ljudenhet är låg (hög).

Ljudet hoppar under uppspelning av en BLUETOOTH-ljudenhet.

Det går inte att manövrera ansluten BLUETOOTH-ljudenhet.

Vissa funktioner fungerar inte.

Ett samtal blir oavsiktligt besvarat.

Ihopparning misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

Ihopparning fungerar inte.

BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.

Inget ljud hörs i bilens högtalare vid handsfreesamtal.

”Siri Eyes Free” har inte aktiverats.

”Sony | Music Center”-funktion

Programnamnet är felmatchat med det faktiska programmet i ”Sony | Music Center”.

När ”Sony | Music Center”-programmet körs via BLUETOOTH, växlar teckenfönstret automatiskt till [BT AUDIO].

Programmet ”Sony | Music Center” kopplas från automatiskt när teckenfönstret växlar till [IPD].

”Sony | Music Center”-anslutningen kopplas från automatiskt när enhetens USB-läge ändras till [ANDROID].

Meddelanden

Allmänt

USB-enhetsuppspelning

Använda RDS

DAB/DAB+-radiomottagning

BLUETOOTH-funktion

Användning av ”Sony | Music Center”

Använda fjärrkontrollen till ratten
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Uppdatering av den fasta programvaran

Webbplatser för kundsupport

Om ”Support by Sony”-appen
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Guide till delar och kontroller

Huvudenhet

PTY (programtyp) 
Under FM-mottagning: 
Väljer PTY för RDS. 
Under DAB-mottagning: 
Tryck två gånger inom 2 sekunder för att välja PTY. 
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att utföra automatisk kanalinställning för att uppdatera stationslistan. 

 (sök) 
Under uppspelning: 
Växlar till sökläget. 
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod är ansluten.) 
Under DAB-mottagning: 
Växlar till sökläget.

1.

Frigöringsknapp för frontpanel2.
SRC (källa) 
Slår på strömmen. 
Ändrar källan. 

 OFF 
Håll intryckt i 1 sekund för att stänga av källan och visa klockan. 
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av strömmen och teckenfönstret.

3.

Kontrollratt 
Justerar volymen. 
PUSH ENTER 
Bekräftar det valda alternativet. 
Tryck på SRC, vrid och tryck sedan för att ändra källa (tidsbegränsning på 2 sekunder). 
MENU 
Inställningsmenyn öppnas. 

 VOICE 
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att aktivera röstuppringning, röstigenkänning (endast Android-smarttelefoner) eller
Siri-funktionen (endast iPhone).

4.

Teckenfönster5.
USB-port6.

 /  (SEEK –/+) 
Under radiomottagning: 
Ställer automatiskt in radiostationer. 
Håll intryckt för manuell inställning. 
Under DAB-mottagning: 
Väljer en station. 

7.
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Håll intryckt för att söka efter en stationsgrupp. (Endast tillgängligt när [SEEK BY] är inställt på [STATION GP].) 
 /  (föregående/nästa) 
 /  (snabbspolning bakåt/framåt)

 (tillbaka) 
Återgår till föregående visning. 
MODE 
Väljer radioband eller funktionslägen.

8.

 CALL 
Aktiverar samtalsmenyn. Ta emot/avsluta ett samtal. 
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att växla BLUETOOTH-signalen.

9.

Mottagare för fjärrkontrollen10.
Nummerknappar (1 till 6) 
Tar emot förinställda radiostationer. 
Håll intryckt för förinställning av stationer. 
Under DAB-mottagning: 
Tar emot förinställda DAB-stationer eller radiostationer. 
Håll intryckt för förinställning av DAB-stationer eller radiostationer. 
ALBUM /  
Hoppar över ett album för ljudenheten. 
Håll intryckt för att hoppa över flera album i följd. 
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod är ansluten.) 

 (repetera) 
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge är ansluten.) 

 (blanda) 
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge är ansluten.) 
MIC 
Justerar mikrofoninställningarna. 

 (spela upp/paus)

11.

EXTRA BASS 
Förstärker basljudet synkroniserat med volyminställningen. 
Tryck för att ändra EXTRA BASS-inställningen: [1], [2], [OFF].

12.

AUX-ingångsuttag13.
DSPL (visning) 
Ändrar visningsalternativen. 

 SCRL (bläddra) 
Håll intryckt för att bläddra bland visningsalternativ.

14.
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ta bort frontpanelen

Du kan ta bort frontpanelen på denna enhet för att förhindra stöld.

Försiktighetslarm
Om du vrider tändningen till OFF-läget utan att ta bort frontpanelen kommer försiktighetslarmet att höras i några
sekunder. Larmet hörs endast om den inbyggda förstärkaren används.

Avaktivera försiktighetslarmet
Tryck på MENU, vrid sedan och tryck på kontrollratten för att välja [GENERAL] [SET CAUT ALM] [SET C.ALM-
OFF].

Montera frontpanelen

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Håll OFF  intryckt tills enheten stängs av, tryck på frigöringsknappen för frontpanelen , dra sedan
panelen mot dig för att ta bort den.

1
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Återställa enheten

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Håll DSPL (visning) och CALL  intryckta i minst 2 sekunder.1
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ställa klockan

Visa klockan
Tryck på DSPL (visning).

Ställa in klockan automatiskt
Välj [AUTO <DAB>] i steg 3.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.1

Vrid kontrollratten för att välja [SET CLOCK], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja [MANUAL], tryck sedan på den.

Timvisaren blinkar.

3

Vrid kontrollratten för att ställa in timmar och minuter.

Tryck på /  (SEEK –/+) för att flytta den digitala indikatorn.

4

Tryck på MENU när du ställt in minuter.

Inställningen är genomförd och klockan startar.

5
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Kontrollera batterispänningen

Du kan kontrollera aktuell batterispänning. (Ej tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck upprepade gånger på DSPL (visning) tills skärmen med batterispänning visas.1

12



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Förbereda en Bluetooth®-enhet

Du kan lyssna på musik eller ringa handsfreesamtal beroende på den BLUETOOTH-kompatibla enheten t.ex. en
smarttelefon, mobiltelefon och ljudenhet (hädanefter kallat ”BLUETOOTH-enhet” om inte annat anges). Mer information
om anslutning finns i bruksanvisningen som medföljde enheten. Sänk volymen på enheten innan enheten ansluts.
Annars kan det hända att ett högt ljud matas ut.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

När en BLUETOOTH-enhet ansluts för första gången krävs en ömsesidig registrering (som kallas ”ihopparning”). Genom
ihopparningen kan denna enhet och andra enheter känna igen varandra. Denna enhet kan ansluta två BLUETOOTH-
enheter (två mobiltelefoner eller en mobiltelefon och en ljudenhet).

OBS!
Det går inte att identifiera enheten från en annan enhet när den ansluts till en BLUETOOTH-enhet. Växla till ihopparningsläget
och sök efter denna enhet från en annan enhet för att möjliggöra identifiering.

Starta uppspelning
Tryck på SRC (källa) för att välja [BT AUDIO].

Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 meter från enheten.1

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [BLUETOOTH], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja [SET PAIRING], tryck sedan på den.3

Vrid kontrollratten för att välja [SET DEVICE 1]* eller [SET DEVICE 2]*, tryck sedan på den.

(BLUETOOTH) blinkar när enheten befinner sig i standbyläge för ihopparning.

4

[SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] ändras till namnet på ihopparad enhet när ihopparningen är genomförd.*

Utför ihopparning på BLUETOOTH-enheten för att identifiera denna enhet.5

Välj namnet på din modell som visas i BLUETOOTH-enhetens teckenfönster.

Upprepa från steg 2 om namnet på din modell inte visas.

6

Om du måste ange en kodnyckel* på BLUETOOTH-enheten anger du [0000].

När ihopparningen är gjord lyser (BLUETOOTH) med ett fast sken.

7

Kodnyckel kanske kallas ”Säkerhetskod”, ”PIN-kod”, ”PIN-nummer” eller ”Lösenord” osv. beroende på enheten.*

Välj denna enhet på BLUETOOTH-enheten för att upprätta BLUETOOTH-anslutningen.

 (mobiltelefon) eller (ljud) tänds när anslutningen är upprättad.

8
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Koppla från ihopparad enhet
Utför steg 2 till 4 för frånkoppling när denna enhet och BLUETOOTH-enheten är ihopparade.

Relaterade avsnitt
Spela en BLUETOOTH-enhet

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

För att kunna använda en ihopparad enhet måste den anslutas till denna enhet. Vissa ihopparade enheter ansluts
automatiskt.

Ansluta denna enhet till den senast anslutna enheten
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet. 
Tryck på SRC (källa) för att välja [BT AUDIO] och tryck på  (spela upp/paus) för att ansluta med ljudenheten. 
Tryck på CALL (endast tillgängligt när det inte finns någon ljudenhet eller mobiltelefon ansluten till enheten) för att
ansluta med mobiltelefonen.

Tips
Med BLUETOOTH-signal på: när tändningen slås på ansluter denna enhet automatiskt till den senast anslutna mobiltelefonen.

OBS!
När du streamar BLUETOOTH-ljud går det inte att ansluta denna enhet till en mobiltelefon. Anslut istället mobiltelefonen till
denna enhet.

Fånga upp din röst vid handsfreesamtal

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [BLUETOOTH], tryck sedan på den.1

Vrid kontrollratten för att välja [SET BT SIGNL], tryck sedan på den.

Se till att (BLUETOOTH) tänds.

2

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet.3

Manövrera BLUETOOTH-enheten för att ansluta till denna enhet.

 (mobiltelefon) eller (ljud) tänds.

4

Ikon i
teckenfönstret Information

 
(mobiltelefon)

Tänds när det går att ringa handsfreesamtal genom att aktivera HFP (Handsfree Profile).

 
(ljud)

Tänds när det går att spela upp på ljudenheten genom att aktivera A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
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Du måste installera mikrofonen (medföljer).

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ansluta med en iPhone/iPod (automatisk BLUETOOTH-ihopparning)

När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare installerat, är ansluten till USB-porten, paras enheten automatiskt ihop och
ansluts med iPhone/iPod. För att aktivera automatisk BLUETOOTH-ihopparning bör du se till att [SET AUTOPAIR] under
[BLUETOOTH] är inställt på [ON].

OBS!
Automatisk BLUETOOTH-ihopparning är inte möjligt om enheten redan är ansluten till två BLUETOOTH-enheter. Koppla i
sådana fall bort en av enheterna, anslut sedan din iPhone/iPod igen.

Om automatisk BLUETOOTH-ihopparning inte är upprättad utför du ihopparning och upprättar BLUETOOTH-anslutning med din
iPhone/iPod, precis som med annan BLUETOOTH-enhet.

Relaterade avsnitt
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)
Förbereda en Bluetooth®-enhet
Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet
Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din iPhone/iPod.1

Anslut iPhone/iPod till USB-porten.

Se till att (BLUETOOTH) tänds i enhetens teckenfönster.

2
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ansluta en USB-enhet

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Sänk volymen på enheten.1

Anslut USB-enheten till enheten.

För att ansluta en iPod/iPhone, använder du USB-anslutningskabeln för iPod (medföljer ej). 

2
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ansluta annan portabel ljudenhet

Matcha volymnivån för ansluten enhet till andra källor
Starta uppspelningen på den portabla ljudenheten med lagom hög volymnivå och ställ in din vanliga lyssningsvolym på
enheten. 
Tryck på MENU, välj sedan [SOUND]  [SET AUX VOL].

Relaterade avsnitt
Ljudinställning (SOUND)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Stäng av den portabla ljudenheten.1

Sänk volymen på enheten.2

Anslut den portabla ljudenheten till AUX-ingångsuttaget (stereominiuttag) på enheten med en
anslutningskabel (medföljer ej)*.

3

Se till att använda en kontakt av rak typ.*

Tryck på SRC (källa) för att välja [AUX].4
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Lyssna på radio

Tryck på SRC (källa) för att välja [RADIO].

Förinställa stationer automatiskt (BTM)

Ställa in en station

Förinställa en station

Håll en nummerknapp (1 till 6) intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill förinställa, tills [MEM] visas.

Ta emot förinställda stationer

Välj band och tryck sedan på en nummerknapp (1 till 6).

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MODE för att ändra bandet*.1.
Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.2.
Vrid kontrollratten för att välja [SET BTM], tryck sedan på den. 
Enheten förinställer stationer i frekvensordning på nummerknapparna.

3.

Följande band går att välja: FM1, FM2, FM3, AM/LW.*

Tryck på MODE för att ändra bandet*.1.
Utför kanalinställning. 
För manuell inställning 
Håll /  (SEEK –/+) intryckt för att hitta ungefärlig frekvens, tryck sedan upprepade gånger på /
(SEEK –/+) för att finjustera inställningen av önskad frekvens. 
För automatisk inställning 
Tryck på /  (SEEK –/+). 
Sökningen stoppas när enheten tar emot en station.

2.

Följande band går att välja: FM1, FM2, FM3, AM/LW.*
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Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ställa in AF och TA

Alternativa frekvenser (AF) ställer oavbrutet in stationen med starkast signal i nätverket och trafikmeddelande (TA)
tillhandahåller aktuell trafikinformation eller trafikprogram (TP) om sådan tas emot.

Förinställa RDS-stationer med inställningen AF och TA
Du kan förinställa RDS-stationer med en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA, förinställ sedan stationen med BTM eller
manuellt. Vid manuell inställning kan du också förinställa stationer utan RDS.

Ta emot meddelanden om nödsituationer
Med AF eller TA aktiverat, kommer meddelanden om nödsituationer automatiskt att avbryta vald källa.

Justera volymnivån vid meddelande om nödsituationer
Nivån kommer att sparas i minnet för efterföljande trafikmeddelanden, oberoende från den normala volymnivån.

Lyssna på ett regionalt program (REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade, växlar inte radion till en annan regional station med starkare
frekvens. Om du lämnar mottagningsområdet för detta regionala program, ställer du in [SET REGIONAL] under
[GENERAL] till [SET REG-OFF] vid FM-mottagning. 
(Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och vissa andra områden.)

Lokal länk-funktion (endast Storbritannien)
Med denna funktion kan du välja andra lokala stationer i området, även om de inte är förinställda på dina
nummerknappar. 
Vid FM-mottagning trycker du på en nummerknapp (1 till 6) där en lokal station är förinställd. Inom 5 sekunder trycker du
på nummerknappen för den lokala stationen igen. Upprepa detta förfarande tills den lokala stationen tas emot.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.1

Vrid kontrollratten för att välja [SET AF/TA], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] eller [SET AF/TA-OFF], tryck
sedan på den.

3
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Mottagare för bilen
DSX-B41D

Välja programtyper (PTY)

Olika typer av program

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på PTY vid FM-mottagning.1

Vrid kontrollratten för att välja [PTY MUSIC] eller [PTY TALK], tryck sedan på den.

Enheten börjar söka efter en station som sänder vald programtyp.

2

PTY
TALK

NEWS (Korta nyheter), AFFAIRS (Fördjupning av nyheter), INFO (Allmän information), SPORT (Sport),
EDUCATE (Utbildningsprogram), DRAMA (Teater och program om teater), CULTURE (Kultur i bred mening),
SCIENCE (Vetenskapsprogram), VARIED (Underhållningsprogram), WEATHER (Väderraporter), FINANCE
(Ekonomiprogram), CHILDREN (Barnprogram), SOCIAL (Program om sociala frågor), RELIGION (Andliga
frågor), PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor och semester), LEISURE (Fritid och hobby),
DOCUMENT (Dokumentärer)

PTY
MUSIC

POP M (Populärmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M (Underhållningsmusik), LIGHT M (Lätt klassisk
musik (ej kompletta verk)), CLASSICS (Kompletta klassiska verk), OTHER M (Övrig Musik), JAZZ
(Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Nationell musik), OLDIES (Klassisk pop), FOLK M
(Folkmusik)
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Mottagare för bilen
DSX-B41D

Lyssna på DAB/DAB+-radio

Tryck på SRC (källa) för att välja [DAB / DAB+]. När DAB-källan väljs för första gången efter att bilens batteri bytts ut
eller anslutningarna ändrats på något sätt, startar den automatiska inställningen. Låt den automatiska inställningen
slutföras. (Om den automatiska inställningen avbryts, startar den om nästa gång du väljer DAB-källan.)

Tips
Ställ in [SET ANT-PWR] på [ON] (standard) eller [OFF] beroende på vilken typ av DAB-antenn som används.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ta emot DAB

DAB (Digital Audio Broadcasting) är ett sändningssystem för markbundna nätverk. DAB-stationer samlar radioprogram
(”stationer”) i en stationsgrupp och varje station innehåller en eller flera komponenter. Samma station kan ibland tas
emot på olika frekvenser.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Söka efter en station via stationsnamn

Se till att [SEEK BY] under [GENERAL] är inställt på [A-Z] före användning.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MODE för att välja [DB1], [DB2] eller [DB3].1

Tryck på /  (SEEK –/+) för att växla till föregående/nästa station.2
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Söka efter en station via namn (”Quick-BrowZer™”)

För smidig sökning kan du visa en lista över stationer.

Avsluta ”Quick-BrowZer”-läget
Tryck på  (tillbaka).

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Vid DAB-mottagning trycker du på  (sök).

Enheten växlar till ”Quick-BrowZer”-läget och listan med stationer visas.

1

Vrid kontrollratten för att välja önskad station, tryck sedan på den.

Mottagningen startar.

2
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Söka efter en station via stationsgrupp

Se till att [SEEK BY] under [GENERAL] är inställt på [STATION GP] före användning.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MODE för att välja [DB1], [DB2] eller [DB3].1

Tryck på /  (SEEK –/+) för att söka efter en station inom en stationsgrupp. Håll /
(SEEK –/+) intryckt för att söka efter andra stationsgrupper.

Sökningen stoppas när enheten tar emot en station/stationsgrupp. Sök tills önskad station tas emot.

2
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Uppdatera stationslistan (automatisk inställning)

Förinställa en station
Håll en nummerknapp (1 till 6) intryckt samtidigt som du tar emot den station du vill förinställa, tills [MEM] visas.

Ta emot förinställda stationer
När du valt önskat band trycker du på en nummerknapp (1 till 6).

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.1

Vrid kontrollratten för att välja [SET AUTOTUNE], tryck sedan på den.

Enheten uppdaterar listan med stationer. 
Alternativt kan du hålla  (sök) intryckt för att starta automatisk kanalinställning.

2
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Ställa in DAB-meddelanden

Om du aktiverar DAB-meddelanden kan DAB-meddelanden avbryta den källa som valts.

OBS!
Under ett DAB-meddelande justeras volymen till den nivå som ställts in för TA under RDS.

Lyssna på samma eller liknande program även vid svag mottagning
Ställ in [SET SOFTLINK] på [ON]. 
[FM-LINK] tänds när motsvarande FM-program tas emot.

”Hård länk” följer samma program och ”Mjuk länk” följer ett liknande program.

Relaterade avsnitt
Ställa in AF och TA
Allmän inställning (GENERAL)
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Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.1

Vrid kontrollratten för att välja [SET ANNOUNCE], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja [SET ANNC-ON] eller [SET ANNC-OFF], tryck sedan på den.3

SOFT LINK DAB/FM

OFF Endast hård länk

ON Hård länk/mjuk länk
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Välja programtyper (PTY)

Använd PTY för att visa eller söka efter en önskad programtyp.

Olika typer av program
NEWS (Korta nyheter), AFFAIRS (Fördjupning av nyheter), INFO (Allmän information), SPORT (Sport), EDUCATE
(Utbildningsprogram), DRAMA (Teater och program om teater), ARTS (Kultur i bred mening), SCIENCE
(Vetenskapsprogram), TALK (Underhållningsprogram), POP (Populärmusik), ROCK (Rockmusik), EASY
(Underhållningsmusik), CLASSICS (Lätt klassisk musik (ej kompletta verk)), CLASSICS (Kompletta klassiska verk),
OTHER M (Övrig Musik), WEATHER (Väderraporter), FINANCE (Ekonomiprogram), CHILDREN (Barnprogram),
FACTUAL (Program om sociala frågor), RELIGION (Andliga frågor), PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor och
semester), LEISURE (Fritid och hobby), JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Nationell musik),
OLDIES (Klassisk pop), FOLK (Folkmusik), DOCUMENT (Dokumentärer)
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Tryck två gånger på PTY inom 2 sekunder för att välja PTY under DAB-mottagning.1

Vrid kontrollratten tills önskad programtyp visas, tryck sedan på den.

Enheten listar alla stationer för vald programtyp.

2

Vrid kontrollratten tills önskad station visas, tryck sedan på den.

Mottagningen startar.

3
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Spela en USB-enhet

I den här bruksanvisningen används ”iPod” som en generell term för iPod-funktionerna på en iPod och iPhone om inget
annat anges i texten eller bilderna.

För mer information om kompatibiliteten för din iPod, se ”Om iPod” eller besök supportsidan.

USB-enheter* av typen AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer
Protocol) kompatibla med USB-standarden går att använda. Beroende på USB-enheten går det att välja Android-läget
eller MSC/MTP-läget på enheten. 
Vissa digitala mediaspelare eller Android-smarttelefoner kan kräva inställning av MTP-läget.

OBS!
Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.

Smarttelefoner med Android OS 4.1 eller högre installerat har stöd för Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Det kan hända att
vissa smarttelefoner däremot inte har fullt stöd för AOA 2.0 även om Android OS 4.1 eller högre har installerats. Se supportsidan
för mer information om kompatibiliteten för din Android-smarttelefon.

Uppspelning av följande filer stöds inte. 
MP3/WMA/AAC/FLAC:

upphovsrättsskyddade filer
DRM-filer (Digital Rights Management)
Flerkanalsljudfiler

MP3/WMA/AAC:
förlustfria komprimeringsfiler

Innan anslutning upprättas väljer du USB-läget (Android-läget eller MSC/MTP-läget) beroende på USB-enheten.

Stoppa uppspelning
Håll OFF intryckt i 1 sekund.

Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta sedan bort enheten.

Försiktighetsåtgärder för iPhone
När du ansluter en iPhone via USB, styrs telefonsamtalsvolymen av din iPhone, inte enheten. Höj inte volymen på
enheten under ett pågående samtal eftersom ett plötsligt högt ljud kan höras när samtalet avslutas.

Relaterade avsnitt

t.ex. en USB-flashenhet, digital mediaspelare, Android-smarttelefon*

Anslut en USB-enhet till USB-porten. 
Uppspelningen startar. 
Om en enhet redan är ansluten trycker du på SRC (källa) för att välja [USB] så startar uppspelningen ([IPD] visas i
teckenfönstret när iPod identifieras).

1.

Ställ in denna enhets ljudvolym.2.
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Försiktighetsåtgärder
Ansluta en USB-enhet
Allmän inställning (GENERAL)
Webbplatser för kundsupport

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Spela en BLUETOOTH-enhet

Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).

OBS!
Det kan hända att information t.ex. titel, spårnummer/-tid och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet, beroende på vilken
ljudenhet som används.

Även om källan ändras på denna enhet stoppas inte uppspelningen av ljudenheten.

[BT AUDIO] visas inte i teckenfönstret när programmet ”Sony | Music Center” körs via BLUETOOTH-funktionen.

Matcha volymnivån för BLUETOOTH-enheten med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten med lagom hög volymnivå och ställ in din vanliga lyssningsvolym på
enheten. 
Tryck på MENU, välj sedan [SOUND]  [SET BTA VOL].

Relaterade avsnitt
Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet
Ljudinställning (SOUND)
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)
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Upprätta en BLUETOOTH-anslutning med ljudenheten.
Se ”Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet”.

För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV].

1

Tryck på SRC (källa) för att välja [BT AUDIO].2

Manövrera ljudenheten för att starta uppspelningen.3

Ställ in denna enhets ljudvolym.4
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Upprepad uppspelning och slumpmässig uppspelning

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge ansluts.

Tillgängliga uppspelningslägen skiljer sig åt beroende på vald ljudkälla.
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Tryck upprepade gånger på  (repetera) eller  (blanda) under uppspelning för att välja önskat
uppspelningsläge.

1

35



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Söka efter ett spår via namn (”Quick-BrowZer”)

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.

Avsluta ”Quick-BrowZer”-läget
Tryck på  (sök).

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Under USB-uppspelning trycker du på  (sök)* för att visa listan med sökkategorier.

När listan med spår visas trycker du upprepade gånger på  (tillbaka) för att visa önskad sökkategori.

1

Under USB-uppspelning håller du  (sök) intryckt i minst 2 sekunder för att direkt återgå till början av kategorilistan.*

Vrid kontrollratten för att välja önskad sökkategori, tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja önskat spår, tryck sedan på den.

Uppspelningen startar.

3
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Söka genom att hoppa över alternativ (hoppa över)

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Under USB-uppspelning trycker du på  (sök).1

Tryck på  (SEEK +).2

Vrid kontrollratten för att välja alternativet.

Listan hoppas över i steg på 10 % av det totala antalet alternativ.

3

Tryck på ENTER för att återgå till ”Quick-BrowZer”-läget.

Valt alternativ visas.

4

Vrid kontrollratten för att välja önskat alternativ, tryck sedan på den.

Uppspelningen startar.

5

37



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Förbereda en mobiltelefon

Anslut mobiltelefonen till denna enhet för att använda den. Du kan ansluta två mobiltelefoner till enheten.

Relaterade avsnitt
Förbereda en Bluetooth®-enhet

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ta emot ett samtal

OBS!
Ringsignalen och samtalsrösten hörs i de främre högtalarna. För att välja högtalare för handsfreesamtal trycker du på MENU, välj
sedan [BLUETOOTH]  [SET VOICE-OUT].

Avvisa ett samtal
Håll OFF intryckt i 1 sekund.

Avsluta ett samtal
Tryck på CALL igen.

Relaterade avsnitt
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)
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Tryck på CALL när du tar emot ett samtal med en ringsignal.

Samtalet påbörjas.

1
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Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal från telefonboken eller samtalshistoriken när en mobiltelefon med stöd för PBAP (Phone Book
Access Profile) är ansluten. När två mobiltelefoner är anslutna till enheten väljer du en av dem.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

40



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Ringa ett samtal från telefonboken
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Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på
den.

1

Vrid kontrollratten för att välja [PHONE BOOK], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja en initial i listan med initialer, tryck sedan på den.3

Vrid kontrollratten för att välja ett namn i listan med namn, tryck sedan på den.4

Vrid kontrollratten för att välja ett telefonnummer i listan med telefonnummer, tryck sedan på den.

Samtalet påbörjas.

5
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Ringa ett samtal från samtalshistoriken
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Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på
den.

1

Vrid kontrollratten för att välja [RECENT CALL], tryck sedan på den.

En lista över samtalshistoriken visas.

2

Vrid kontrollratten för att välja ett namn eller telefonnummer i samtalshistoriken, tryck sedan på den.

Samtalet påbörjas.

3
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Ringa ett samtal genom att ange ett telefonnummer

OBS!
[_] visas istället för [#] i teckenfönstret.
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Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på
den.

1

Vrid kontrollratten för att välja [DIAL NUMBER], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att ange telefonnumret och avsluta med [ ] (mellanslag), tryck sedan på ENTER*.

Samtalet påbörjas.

3

Tryck på /  (SEEK –/+) för att flytta den digitala indikatorn.*
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Ringa ett samtal genom återuppringning
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Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på
den.

1

Vrid kontrollratten för att välja [REDIAL], tryck sedan på den.

Samtalet påbörjas.

2
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Ringa ett samtal med rösttaggar

Du kan ringa ett samtal genom att säga rösttaggen som lagrats i ansluten mobiltelefon som har en
röstuppringningsfunktion.

Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på CALL.

När två mobiltelefoner är anslutna till enheten vrider du kontrollratten för att välja en av telefonerna, tryck sedan på
den.

1

Vrid kontrollratten för att välja [VOICE DIAL], tryck sedan på den.

Håll annars VOICE intryckt i minst 2 sekunder (endast tillgängligt för den första mobiltelefonen som ansluts till
enheten).

2

Säg rösttaggen som lagrats på mobiltelefonen.

Din röst identifieras och samtalet påbörjas.

3
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Tillgängliga funktioner under samtal

Justera ringsignalvolymen
Vrid kontrollratten när du får ett samtal.

Justera röstvolymen för den som pratar
Vrid kontrollratten under ett samtal.

Justera volymen för den andra parten (justering av mikrofonförstärkning)
Tryck på MIC. 
Justerbara volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Minska eko och brus (ekoreducerings-/brusreduceringsläge)
Håll MIC intryckt. 
Inställbart läge: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Växla mellan handsfreeläge och handhållet läge
Tryck på MODE under ett samtal för att växla telefonsamtalets ljud mellan enheten och mobiltelefonen.

OBS!
Det kan hända att denna funktion inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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”Sony | Music Center” med iPhone/Android™-smarttelefon

Du måste ladda ner den senaste versionen av ”Sony | Music Center”-programmet från App Store för iPhone-
smarttelefoner eller från Google Play för Android-smarttelefoner.

OBS!
För din säkerhet ska du följa lokala trafiklagar och -bestämmelser och inte manövrera programmet under tiden du kör fordonet.

”Sony | Music Center” är en app som styr Sony-ljudenheter som är kompatibla med ”Sony | Music Center”, via din
iPhone/Android-smarttelefon.

Det du kan manövrera via ”Sony | Music Center” varierar beroende på ansluten enhet.

Om du vill använda ”Sony | Music Center”-funktioner hittar du mer information på din iPhone/Android-smarttelefon.

Se följande webbplats http://www.sony.net/smcqa/, för mer information om ”Sony | Music Center”

Besök webbplatsen nedan och kontrollera kompatibla iPhone/Android-smarttelefoner. 
För iPhone: besök App Store 
För Android-smarttelefon: besök Google Play

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning

Om enhetsnumret visas
Se till att numret visas (t.ex. 123456), välj sedan [Yes] på iPhone/Android-smarttelefonen.

Avsluta anslutningen
Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [SONY APP], tryck sedan på den.

Relaterade avsnitt
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)
Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet
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Upprätta BLUETOOTH-anslutningen med din iPhone/Android-smarttelefon.

För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV].

1

Starta programmet ”Sony | Music Center”.2

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [SONY APP], tryck sedan på den.

Anslutning till iPhone/Android-smarttelefonen påbörjas. 
Mer information om funktionerna för iPhone/Android-smarttelefonen finns i programmets hjälpavsnitt.

3
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Välja källa eller program

Du kan manövrera för att välja önskad källa eller program på din iPhone/Android-smarttelefon.

Välja källan

Tryck flera gånger på SRC (källa). Tryck annars på SRC (källa), vrid kontrollratten för att välja önskad källa, tryck sedan
på ENTER.

Visa listan över källa

Tryck på SRC (källa).

Utföra inställningar av ljud och visning

Du kan justera inställningarna som relaterar till ljud och visning via din iPhone/Android-smarttelefon.

Mer information om inställningar finns i programmets hjälpavsnitt.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Använda röstigenkänning (endast Android-smarttelefon)

Inaktivera röstigenkänning
Tryck på VOICE.

OBS!
I vissa fall kan det hända att röstigenkänning inte går att använda.

Röstigenkänning kanske inte fungerar som det ska beroende på den anslutna Android-smarttelefonens prestanda.

Använd denna funktion i förhållanden där bruset t.ex. motorljudet minimeras vid röstigenkänning.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Håll VOICE intryckt för att aktivera röstigenkänning.1

Tala in önskat röstkommando i mikrofonen.2
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Använda ”Siri Eyes Free”

Med ”Siri Eyes Free” kan du använda din iPhone handsfree genom att bara prata direkt i mikrofonen. För att använda
denna funktion måste du ansluta en iPhone till enheten via BLUETOOTH. Tillgängligheten är begränsad till iPhone 4s
eller senare. Se till att din iPhone har den senaste iOS-versionen. Du måste i förväg genomföra BLUETOOTH-
registrering och anslutningskonfigurationer för din iPhone med enheten. 
För att välja iPhone, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV].

Inaktivera ”Siri Eyes Free”
Tryck på VOICE.

OBS!
Det kan hända att din iPhone inte kan identifiera din röst beroende på användningsförhållanden. (Om du t.ex. befinner dig i en bil
som åker.)

Det kan hända att ”Siri Eyes Free” inte fungerar som det ska eller att svarstiden fördröjs på platser där det är svårt att ta emot
iPhone-signaler.

Beroende på din iPhones användningsförhållanden kan det hända att ”Siri Eyes Free” inte fungerar som det ska eller lägger av.

Om du spelar ett spår med en iPhone genom att använda BLUETOOTH-ljudanslutning, kommer ”Siri Eyes Free” automatiskt att
avslutas när spåret börjar spela upp via BLUETOOTH och enheten växlar till BLUETOOTH-ljudkällan.

När ”Siri Eyes Free” aktiveras under ljuduppspelning, kan det hända att enheten växlar till BLUETOOTH-ljudkällan även om du
inte anger ett spår som ska spelas upp.

När du ansluter din iPhone till USB-porten kan det hända att ”Siri Eyes Free” inte fungerar som det ska eller lägger av.

När du ansluter din iPhone till enheten via USB ska du inte aktivera Siri med din iPhone. ”Siri Eyes Free” kanske inte fungerar
som det ska eller lägger av.

Det hörs inget ljud när ”Siri Eyes Free” har aktiverats.

Relaterade avsnitt
Förbereda en Bluetooth®-enhet
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Aktivera Siri-funktionen på din iPhone.

Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din iPhone.

1

Håll VOICE intryckt i minst 2 sekunder.

Skärmen för röstkommandon visas.

2

Tala i mikrofonen när en ljudsignal hörs från din iPhone.

Ljudsignalen från din iPhone hörs igen, sedan svarar Siri.

3
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Grundläggande inställningar

Du kan ställa in alternativ i följande inställningskategorier: Allmän inställning (GENERAL), Ljudinställning (SOUND),
Visningsinställning (DISPLAY), BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH), ”Sony | Music Center”-inställning (SONY APP).

Återgå till föregående visning
Tryck på  (tillbaka).

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MENU.1

Vrid kontrollratten för att välja inställningskategori, tryck sedan på den.

Alternativen som kan ställas in beror på vilken källa du använder och vilka inställningar du har.

2

Vrid kontrollratten för att välja alternativen, tryck sedan på den.3
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Allmän inställning (GENERAL)

DEMO (demonstration)

Demonstrationen aktiveras: [ON], [OFF].

CLOCK (klocka)

Ställer klockan: [AUTO <DAB>], [MANUAL].

CAUT ALM (försiktighetslarm)

Aktiverar försiktighetslarmet: [ON], [OFF]. 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

BEEP (ljudsignal)

Ljudsignalen aktiveras: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automatisk avstängning)

Stängs av automatiskt efter en viss tid när enheten är avstängd och klockan visas (dvs. håll OFF intryckt i 1 sekund):
[ON] (30 minuter), [OFF].

STEERING (ratt)

Registrerar/återställer inställningen för fjärrkontrollen till ratten. 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

Alternativ Information

STR
CONTROL 
(rattkontroll)

Väljer ingångsläge för ansluten fjärrkontroll. Se till att ingångsläget stämmer med ansluten fjärrkontroll
innan användning, för att förhindra funktionsfel. 
[CUSTOM] (anpassa) 
Ingångsläge för fjärrkontrollen till ratten. 
[PRESET] (förinställning) 
Ingångsläge för den trådbundna fjärrkontrollen förutom fjärrkontrollen till ratten. (Väljs automatiskt när
[RESET CUSTOM] utförs.)

EDIT
CUSTOM 
(redigera
anpassad)

Registrerar funktionerna (SOURCE, ATT (dämpa), VOL (volym) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK,
OFF HOOK) för fjärrkontrollen till ratten: 

 Rotera kontrollratten för att välja den funktion du vill tilldela fjärrkontrollen till ratten, tryck sedan på
den. 

 När [REGISTER] blinkar håller du den knapp på fjärrkontrollen till ratten intryckt som du vill tilldela
funktionen. När registreringen är genomförd visas [REGISTERED]. 

 Upprepa steg  och  för att registrera andra funktioner. 
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)
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OBS!
När inställningar görs är endast knappfunktionen på enheten tillgänglig. Av säkerhetsskäl bör du parkera bilen innan denna
inställning görs.

Om ett fel inträffar vid registreringen finns all information som tidigare registrerats kvar. Påbörja registreringen igen från den
funktion där felet inträffade.

Det kan hända att denna funktion inte finns på vissa fordon. Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för ditt
fordon.

USB AUTOPLAY (automatisk USB-uppspelning)

Aktiverar automatisk USB-uppspelning: [ON], [OFF].

USB MODE (USB-läge)

Ändrar USB-läget: [ANDROID], [MSC/MTP]. 
(Endast tillgängligt när USB valts.)

AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelande)

Väljer inställning för alternativa frekvenser (AF) och trafikmeddelande (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (regional)

Begränsar mottagning i en specifik region: [ON], [OFF]. 
(Endast tillgängligt när FM tas emot.)

BTM (minne för bästa inställning)

Förinställer stationer automatiskt.
(Endast tillgängligt när radio valts.)

SEEK BY (sök efter)

Ställer in sökläget för DAB-station: [A-Z] (sök efter stationsnamn), [STATION GP] (sök efter stationsgrupp). 
(Endast tillgängligt när DAB valts.)

ANNOUNCE (meddelande)

Aktiverar sändningsmeddelanden: [ON], [OFF]. 
(Tillgängligt när en källa valts.)

Alternativ Information

RESET
CUSTOM 
(återställ
anpassad)

Återställer de funktioner som registreras för fjärrkontrollen till ratten: [YES], [NO].
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)
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SOFTLINK (svag länk)

Söker automatiskt efter och ställer in liknande program när signalen för nuvarande program är för svag för mottagning:
[ON], [OFF]. 
(Endast tillgängligt när DAB valts.)

ANT-PWR (antennström)

Förser DAB-antennens ingångsterminal med ström: [ON], [OFF]. 
(Endast tillgängligt när enheten är avstängd eller DAB valts.)

AUTOTUNE (automatisk kanalinställning)

Utför en automatisk kanalinställning för att uppdatera listan över stationer i ”Quick-BrowZer”-läge. 
(Endast tillgängligt när DAB valts.)

FIRMWARE (fast programvara)

(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.) 
Kontrollerar/uppdaterar versionen av den fasta programvaran. Mer information finns på supportsidan.

Relaterade avsnitt
Webbplatser för kundsupport

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Alternativ Information

FW VERSION 
(version av fast
programvara)

Visar aktuell version av den fasta programvaran.

FW UPDATE 
(uppdatera fast
programvara)

Aktiverar uppdateringsförfarandet för den fasta programvaran: [YES], [NO]. 
Det tar några minuter att uppdatera den fasta programvaran. Vrid inte tändningen till OFF-läget
och ta inte bort USB-enheten när uppdateringen genomförs.
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Ljudinställning (SOUND)

Denna inställningsmeny är inte tillgänglig när källan är avaktiverad och klockan visas.

EQ10 PRESET (EQ10-förinställning)

Väljer en equalizerkurva bland 10 equalizerkurvor eller av: 
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Det går att memorera inställningen av equalizerkurva för varje källa.

EQ10 CUSTOM (EQ10-anpassad)

Ställer in [CUSTOM] för EQ10. 
Ställa in equalizerkurva: [BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16
kHz). 
Volymnivån går att justera i steg med 1 dB, från -6 dB till +6 dB.

BALANCE (balans)

Justerar ljudbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (toning)

Justerar fördelningsnivån: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

S.WOOFER (subwoofer)

HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)

Väljer brytfrekvens för främre/bakre högtalare: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

AUX VOL (AUX-volym)

[KARAOKE] dämpar röstvolymen men går inte att ta bort helt under uppspelning. Det går inte heller att använda en mikrofon.*

Alternativ Information

SW LEVEL 
(subwoofernivå)

Justerar subwooferns volymnivå: 
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. 
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)

SW PHASE 
(subwooferfas)

Väljer subwoofer-fasen: [SUB NORM], [SUB REV].

LPF FREQ 
(lågpassfilterfrekvens)

Väljer subwooferns brytfrekvens: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
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Justerar volymnivån för varje ansluten extraenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Med denna inställning slipper du justera
volymnivån för olika källor. (Endast tillgängligt när AUX valts.)

BTA VOL (BLUETOOTH-ljudvolym)

Justerar volymnivån för varje ansluten BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Med denna inställning slipper du
justera volymnivån för olika källor. 
(Endast tillgängligt när BT-ljud eller -program har valts.)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Visningsinställning (DISPLAY)

DIMMER (dämpad belysning)

Ändra ljusstyrkan i teckenfönstret: [OFF], [ON], [AT] (auto), [CLK] (klocka). ([AT] är endast tillgängligt när
belysningskontrollen är ansluten och bilens strålkastare är tända.)

För att ställa in att denna funktion endast ska vara aktiv under en viss period väljer du [CLK], ställ sedan in start- och
sluttiden.
För att ställa in ljusstyrkan när dämpad belysning är aktiv ställer du in [DIMMER] till [ON], justera sedan
[BRIGHTNESS].
För att ställa in ljusstyrkan när dämpad belysning är inaktiv ställer du in [DIMMER] till [OFF], justera sedan
[BRIGHTNESS].

Inställningen av ljusstyrkan sparas och tillämpas när dämpad belysning aktiveras eller inaktiveras.

BRIGHTNESS (ljusstyrka)

Justerar ljusstyrkan i teckenfönstret. Ljusstyrkans nivå går att justera: [1] – [10].

BUTTON-C (knappfärg)

Ställer in en förinställd färg eller anpassad färg för knappar.

DSPL-C (visningsfärg)

Ställer in en förinställd färg eller anpassad färg för visning.

SND SYNC (ljudsynkronisering)

Alternativ Information

COLOR 
(färg)

Väljer bland 15 förinställda färger, 1 anpassad färg.

CUSTOM-C 
(anpassad färg)

Registrerar en anpassad färg för knapparna.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE 
Justerbart färgintervall: [0] – [32] ([0] kan inte ställas in för alla färgintervall).

Alternativ Information

COLOR (färg) Väljer bland 15 förinställda färger, 1 anpassad färg.

CUSTOM-C (anpassad färg)
Registrerar en anpassad färg för visning. 
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE 
Justerbart färgintervall: [0] – [32] ([0] kan inte ställas in för alla färgintervall).
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Aktiverar synkronisering mellan belysningen och ljudet: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automatisk bläddring)

Bläddrar automatiskt bland alternativ: [ON], [OFF]. 
(Inte tillgängligt när AUX eller radio valts.)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)

PAIRING (ihopparning)

Ansluter upp till två BLUETOOTH-enheter: [DEVICE 1], [DEVICE 2]. 
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras till namnet på ihopparad enhet när ihopparningen är genomförd.

AUDIODEV (ljudenhet)

Väljer ljudenheten. [*] visas på enheten som är ihopparad med [DEVICE 1] eller aktuell A2DP-kompatibel ljudenhet.

RINGTONE (ringsignal)

Välj källa för ringsignalsutmatningen från högtalarna: [1] (förinställd ringsignal på denna enhet), [2] (ringsignal från
mobiltelefonen*). 

AUTO ANS (automatiskt svar)

Ställer in att enheten ska svara automatiskt på ett inkommande samtal: [OFF], [1] (ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).

AUTOPAIR (automatisk ihopparning)

Starta BLUETOOTH-ihopparning automatiskt när iOS-enhet med version 5.0 eller senare är ansluten via USB: [ON],
[OFF].

BT SIGNL (BLUETOOTH-signal)

Aktiverar/inaktiverar BLUETOOTH-funktionen.

BT INIT (BLUETOOTH-initiering)

Initierar alla BLUETOOTH-relaterade inställningar (ihopparningsinformation, enhetsinformation etc.): [YES], [NO]. 
Initiera alla inställningar när enheten ska kasseras. 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

VOICE-OUT (röstutmatning)

Väljer högtalare för handsfreesamtal: 
[VOICE FRONT] (främre högtalare), [VOICE REAR] (bakre högtalare), [VOICE ALL] (alla högtalare). 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Det kan hända att denna inställning inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.*
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”Sony | Music Center”-inställning (SONY APP)

Upprätta och avsluta ”Sony | Music Center”-funktionen (anslutning).

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Avbryta demonstrationsläget

Du kan avbryta demonstrationsvisningen som visas när källan är avaktiverad och klockan visas.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.1

Vrid kontrollratten för att välja [SET DEMO], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja [SET DEMO-OFF], tryck sedan på den.

Inställningen är nu genomförd.

3

Tryck två gånger på  (tillbaka).

Teckenfönstret återgår till normalt mottagnings-/uppspelningsläge.

4
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Uppdatera den fasta programvaran

Se supportsidan och följ sedan anvisningarna online för att uppdatera den fasta programvaran.

OBS!
Det krävs en USB-enhet (medföljer ej) för att uppdatera den fasta programvaran. Spara uppdateringen på USB-enheten och
anslut enheten till USB-porten. Utför sedan uppdateringsförfarandet.

Det tar några minuter att uppdatera den fasta programvaran. Vrid inte tändningen till OFF-läget och ta inte bort USB-enheten när
uppdateringen genomförs.

Relaterade avsnitt
Webbplatser för kundsupport

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Försiktighetsåtgärder

Låt enheten först svalna om din bil står parkerad i direkt solljus.
Lämna inte ljudenheter inuti bilen eftersom det kan orsaka funktionsstörningar på grund av höga temperaturer i direkt
solljus.
Antennen matas ut automatiskt.
Undvik att skvätta vätska på enheten.

Uppspelningsordning för ljudfiler

: Mapp (album) : Ljudfil (spår)

Om iPod

Du kan ansluta till följande iPod-modeller. Uppdatera dina iPod-enheter med den senaste programvaran innan
användning.

Kompatibla iPhone/iPod-modeller

Kompatibel modell Bluetooth® USB

iPhone XR  

iPhone Xs max

iPhone Xs

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE
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Användning av Made for Apple-märket betyder att ett tillbehör har utformats för anslutning specifikt till Apple-
produkter som identifieras på märket och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple-standarder vad gäller
prestanda. Apple är inte ansvarigt för enhetens funktion eller överensstämmelse med säkerhets- och
myndighetsstandard. 
Om detta tillbehör används med en Apple-produkt kan det påverka den trådlösa prestandan.

Om du har några frågor eller problem gällande denna enhet som inte tas upp i denna handbok ska du kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Kompatibel modell Bluetooth® USB

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch 
(6:e generationen)

iPod touch 
(5:e generationen)

iPod nano 
(7:e generationen)
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Underhåll

Rengöra anslutningarna
Undvik att röra direkt vid anslutningarna. Det kan hända att enheten inte fungerar som den ska om anslutningarna
mellan enheten och frontpanelen inte är rena. För att förhindra detta tar du bort frontpanelen och rengör anslutningarna
med en bomullspinne. Tryck inte för hårt. Annars kan det hända att anslutningarna skadas.

OBS!
Av säkerhetsskäl bör du inte ta bort frontpanel medan du kör.

Relaterade avsnitt
Ta bort frontpanelen

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Specifikationer

DAB/DAB+

FM

AM/LW

USB-spelare

Mottagningsområde 174,928 MHz - 239,200 MHz

Antennterminal Extern antennanslutning

Mottagningsområde 87,5 MHz – 108,0 MHz

Användningskänslighet 7 dBf

Signal-till-brus-förhållande 73 dB

Separation 50 dB vid 1 kHz

Mottagningsområde 531 kHz – 1 602 kHz (AM)
153 kHz – 279 kHz (LW)

Känslighet 26 μV (AM)
50 μV (LW)

Gränssnitt USB (full hastighet)

Maximal ström 1 A

Maximalt antal identifierbara mappar och filer Mappar (album): 256
Filer (spår) per mapp: 256

Kompatibelt Android Open Accessory-protokoll
(AOA)

2.0

Motsvarande kodec

MP3 (.mp3) 
Bithastighet: 8 kbps – 320 kbps (stöd för VBR (variabel
bithastighet)) 
Samplingsfrekvens: 16 kHz – 48 kHz 
WMA (.wma) 
Bithastighet: 32 kbps – 192 kbps (stöd för VBR (variabel
bithastighet)) 
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
AAC (.m4a, .mp4) 
Bithastighet: 16 kbps – 320 kbps (stereo) 
Samplingsfrekvens: 8 kHz – 48 kHz 
FLAC (.flac) 
Bitdjup: 16-bitars, 24-bitars 
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
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Trådlös kommunikation

Förstärkardel

Allmänt

Be din återförsäljare om mer information.

Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Filsystem som stöds FAT16, FAT32

Kommunikationssystem BLUETOOTH-standard version 3.0

Utgång BLUETOOTH-standard strömklass 2 (max. ledningsbunden +1 dBm)

Maximalt kommunikationsavstånd*1 Avstånd utan hinder ca. 10 m

Frekvensband 2,4 GHz-band (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulationsmetod FHSS

Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3 
HFP (Handsfree Profile) 1.6 
PBAP (Phone Book Access Profile) 
SPP (Serial Port Profile)

Motsvarande kodec SBC (.sbc), AAC (.m4a)

Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara m.m.

*1

BLUETOOTH-standardprofiler indikerar avsikten med BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.*2

Utgång Högtalarutgångar

Högtalarimpedans 4 Ω – 8 Ω

Maximal uteffekt 55 W × 4 (vid 4 Ω)

Strömkrav Bilbatteri på 12 V DC (negativ jordning)

Märkströmsförbrukning 10 A

Mått Ca. 178 mm × 50 mm × 176 mm (b/h/d)

Monteringsmått Ca. 182 mm × 53 mm × 159 mm (b/h/d)

Vikt Ca. 0,8 kg

Förpackningens innehåll Huvudenhet (1) 
Delar för installation och anslutningar (1 sats)

Alternativa tillbehör/utrustning Kabel för fjärringång till ratt: RC-SR1
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Upphovsrätt

Bluetooth®-märket och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av
sådana märken sker på licens från Sony Corporation. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.

Denna produkt är skyddad av viss immateriell egendomsrätt som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller
distribution av sådan teknik utanför produkten är inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-
dotterbolag.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra
länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Google, Google Play och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Felsökning

Gör följande innan du begär reparationsservice.

Läs igenom relevanta instruktioner och felsökningsämnen i denna Hjälpguide.
Det kan gå att lösa problem genom att uppdatera programvaran. När du installerar ”Support by Sony”-appen på din
smarttelefon kan du på ett smidigt sätt få information om programuppdateringar.
Gå till webbplatsen för kundsupport.

Om inget av ovan fungerar bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt
Webbplatser för kundsupport

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Inget ljud hörs eller hörs väldigt lågt.

Positionen för toningskontrollen [SET FADER] är inte inställd för ett 2-högtalarsystem.
Enhetens och/eller ansluten enhets volym är väldigt låg.

Höj volymen på enheten och den anslutna enheten.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ingen ljudsignal.

En extraförstärkare är ansluten och du använder inte den inbyggda förstärkaren.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Inställningarna i minnet har raderats.

Strömförsörjningskablarna eller batteriet har kopplats från eller är inte anslutna på rätt sätt.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Förinställda stationer och korrekt tid har raderats./Säkringen har skjutit./Ett ljud hörs
när du växlar tändningens position.

Kablarna är inte matchade korrekt med bilens tillbehörsuttag.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Demonstrationsläget startar under uppspelning eller mottagning.

Om ingen funktion utförs under 5 minuter och [SET DEMO-ON] är inställt, startar demonstrationsläget.

Ställ in [SET DEMO-OFF].

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Visningen försvinner från/visas inte i teckenfönstret.

Dämpad belysning är inställd på [SET DIM-ON].
Visningen försvinner om du håller OFF intryckt.

Tryck på OFF på enheten tills visningen försvinner.

Uttagen är smutsiga.

Relaterade avsnitt
Visningsinställning (DISPLAY)
Underhåll

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Teckenfönstret/belysningen blinkar.

Strömförsörjningen är inte tillräcklig.

Kontrollera så att bilbatteriet förser enheten med tillräckligt mycket ström. (Strömkraven är 12 V DC.)
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Funktionsknapparna fungerar inte.

Anslutningen är inte korrekt.

Håll DSPL (visning) och CALL  intryckta i minst 2 sekunder för att återställa enheten. 
De inställningar som finns i minnet raderas. 
Av säkerhetsskäl bör du inte återställa enheten samtidigt som du kör bil.

Relaterade avsnitt
Återställa enheten

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

78



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Den automatiskt inställda klockan är inte korrekt.

Tidsinformationen i radiovågorna är inte korrekt.

Tryck på MENU, ställ in [SET CLOCK] under [GENERAL] på [MANUAL], justera sedan klockan manuellt.

Relaterade avsnitt
Ställa klockan
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Radiomottagningen är dålig./Statiskt brus hörs.

Anslut antennen ordentligt.
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Förinställning är inte möjligt.

Sändningssignalen är för svag.
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PTY visar [- - - - - - - -].

Aktuell station är inte en RDS-station.
RDS-data har inte tagits emot.
Stationen specificerar inte programtyp.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

82



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

SEEK startar efter några sekunders lyssnande.

Stationen är inte en TP-station eller har svag signal.

Inaktivera TA.

Relaterade avsnitt
Ställa in AF och TA
Allmän inställning (GENERAL)
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Inga trafikmeddelanden.

Aktivera TA.
Stationen sänder inte några trafikmeddelanden trots aktivering av TP.

Ställ in en annan station.

Relaterade avsnitt
Ställa in AF och TA
Allmän inställning (GENERAL)
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Programtjänstens namn blinkar.

Programtjänstens namn blinkar.

Tryck på /  (SEEK –/+) när programtjänstens namn blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka
efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifikation).
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Det går inte att ta emot DAB-stationer.

Se [NO STATION] för mer information.

Relaterade avsnitt
DAB/DAB+-radiomottagning
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Inga trafikmeddelanden.

Inaktivera DAB-meddelanden.

Trafikmeddelanden inaktiveras när DAB-meddelanden har aktiverats.

Relaterade avsnitt
Ställa in DAB-meddelanden
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Det går inte att spela upp alternativ via en USB-hubb.

Denna enhet kan inte identifiera USB-enheter via en USB-hubb.
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Det tar längre tid att spela en USB-enhet.

USB-enheten innehåller filer med en komplicerad trädstruktur.
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Ljudet avbryts.

Det kan hända att ljudet avbryts vid hög bithastighet.
DRM-filer (Digital Rights Management) kanske i vissa fall inte går att spela.
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Det går inte att spela ljudfilen.

USB-enhet som formaterats med andra filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*

Relaterade avsnitt
Specifikationer
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Det här systemet har stöd för FAT16 och FAT32 men vissa USB-enheter hanterar inte alla dessa FAT-format. Mer information finns i
bruksanvisningen för varje USB-enhet eller så kan du kontakta tillverkaren.

*
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Det går inte att utföra funktioner som t.ex. hoppa över album, hoppa över alternativ
(hoppa över) och söka efter ett spår via namn (”Quick-BrowZer”).

Dessa funktioner kan inte utföras när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.

Ställ in [SET USB MODE] på [MSC/MTP].
Ta bort din iPod.

Enhetens USB-läge är inte inställt till lämpligt läge.

Se till att enhetens USB-läge är inställt på MSC/MTP.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
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Det går inte att mata ut ljudet under uppspelning i Android-läget.

När enheten befinner sig i Android-läget går det endast att mata ut ljudet från din Android-smarttelefon.

Kontrollera status för programmet för ljuduppspelning på din Android-smarttelefon.
Det kan hända att uppspelningen inte sker på rätt sätt beroende på din Android-smarttelefon.
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Anslutningsenheten kan inte identifiera denna enhet.

Ställ in denna enhet till standbyläge för ihopparning innan ihopparning sker.
Det går inte att identifiera enheten från en annan enhet när den är ansluten till två BLUETOOTH-enheter.

Koppla från någon av anslutningarna och sök efter enheten från en annan enhet.

När ihopparning av enheten är gjord ställer du in BLUETOOTH-signalutmatning till på.

Relaterade avsnitt
Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet
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Anslutning är inte möjlig.

Anslutningen styrs från en sida (denna enhet eller BLUETOOTH-enhet), inte båda.

Anslut till denna enhet från en BLUETOOTH-enhet eller tvärtom.
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Namnet på den enhet som identifieras visas inte.

Det kan hända att det inte går att visa namnet beroende på den andra enhetens status.
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Ingen ringsignal.

Justera volymen genom att vrida kontrollratten när du får ett samtal.
Det kan hända att ringsignalen inte hörs på rätt sätt beroende på ansluten enhet.

Ställ in [SET RINGTONE] på [1].

Högtalarna är inte anslutna till enheten.

Anslut högtalarna till enheten. För att välja högtalare för ringsignalen trycker du på MENU, välj sedan
[BLUETOOTH]  [SET VOICE-OUT].

Relaterade avsnitt
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)
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Det går inte att höra rösten på den som pratar.

Högtalarna är inte anslutna till enheten.

Anslut högtalarna till enheten. För att välja högtalare för att höra rösten på den som pratar trycker du på MENU,
välj sedan [BLUETOOTH]  [SET VOICE-OUT].

Relaterade avsnitt
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)
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En samtalspartner säger att volymen är för låg eller för hög.

Justera volymen därefter genom att använda justering av mikrofonförstärkning.

Relaterade avsnitt
Tillgängliga funktioner under samtal
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Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.

Sänk volymen.
Ställ in EC/NC-läget på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2].
Om det finns annat ljud i omgivningen förutom ljudet från telefonsamtalet som är högt kan du försöka sänka ljudet. 
Du kan t.ex. stänga fönstret om det är öppet och det hörs ljud från trafiken. Sänk luftkonditioneringen om den låter
högt.

Relaterade avsnitt
Tillgängliga funktioner under samtal
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Telefonen är inte ansluten.

När BLUETOOTH-ljud spelas är inte telefonen ansluten även om du trycker på CALL.

Anslut från telefonen.

Relaterade avsnitt
Ljudinställning (SOUND)
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Telefonens ljudkvalitet är dålig.

Telefonens ljudkvalitet är beroende av mobiltelefonens mottagningsförhållanden.

Flytta bilen till en plats där mobiltelefonens signal förstärks, om mottagningen är dålig.
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Volymen på ansluten ljudenhet är låg (hög).

Volymnivån skiljer sig åt beroende på ljudenheten.

Justera volymen på ansluten ljudenhet eller denna enhet.
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Ljudet hoppar under uppspelning av en BLUETOOTH-ljudenhet.

Minska avståndet mellan enheten och BLUETOOTH-ljudenheten.
Plocka ur ljudenheten ur fodralet under användning om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral som kan störa
signalen.
Flera BLUETOOTH-enheter eller andra enheter som sänder radiovågor används i närheten.

Stäng av andra enheter.
Öka avståndet till andra enheter.

Uppspelningsljudet stoppas tillfälligt när anslutningen mellan denna enhet och mobiltelefonen upprättas. Detta är inte
något fel.
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Det går inte att manövrera ansluten BLUETOOTH-ljudenhet.

Kontrollera att ansluten BLUETOOTH-ljudenhet har stöd för AVRCP.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

105



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

Vissa funktioner fungerar inte.

Kontrollera om anslutande enhet har stöd för funktionerna i fråga.
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Ett samtal blir oavsiktligt besvarat.

Anslutande telefon är inställd att svara automatiskt på ett samtal.

Välj [BLUETOOTH] [SET AUTO ANS] för inställningar av automatiskt svar.

Relaterade avsnitt
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)
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Ihopparning misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

Tidsbegränsningen för ihopparning kan vara kort beroende på anslutande enhet.

Försök att para ihop enheterna inom begränsad tid.
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Ihopparning fungerar inte.

Det kanske inte går att para ihop enheten med en tidigare ihopparad BLUETOOTH-enhet efter att enheten initierats,
om enhetens ihopparningsinformation finns på BLUETOOTH-enheten. Radera i sådana fall enhetens
ihopparningsinformation från BLUETOOTH-enheten och para ihop dem igen.
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BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.

Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt i minst 2 sekunder, starta sedan enheten igen.
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Inget ljud hörs i bilens högtalare vid handsfreesamtal.

Om ljudet hörs i mobiltelefonen ställer du in att mobiltelefonen ska mata ut ljudet i bilens högtalare.
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”Siri Eyes Free” har inte aktiverats.

Utför en handsfreeregistrering för en iPhone med stöd för ”Siri Eyes Free”.
Ställ in Siri-funktionen till på för din iPhone.
Avbryt BLUETOOTH-anslutningen mellan iPhone och enheten, och anslut sedan igen.
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Programnamnet är felmatchat med det faktiska programmet i ”Sony | Music Center”.

Starta programmet igen från ”Sony | Music Center”-programmet.

5-008-091-71(1) Copyright 2019 Sony Corporation

113



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-B41D

När ”Sony | Music Center”-programmet körs via BLUETOOTH, växlar teckenfönstret
automatiskt till [BT AUDIO].

”Sony | Music Center”-programmet eller BLUETOOTH-funktionen har misslyckats.
Kör programmet igen.
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Programmet ”Sony | Music Center” kopplas från automatiskt när teckenfönstret
växlar till [IPD].

Programmet ”Sony | Music Center” på din iPhone/iPod har inte stöd för iPod-uppspelning.

Ändra källan för enheten till någon annan än [IPD], upprätta sedan ”Sony | Music Center”-anslutning.

Relaterade avsnitt
Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning
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”Sony | Music Center”-anslutningen kopplas från automatiskt när enhetens USB-läge
ändras till [ANDROID].

Android-smarttelefonen har inte stöd för uppspelning i Android-läge.

Ställ in enhetens USB-läge till [MSC/MTP], upprätta sedan ”Sony | Music Center”-anslutning.

Relaterade avsnitt
Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning
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Allmänt

Det kan hända att följande meddelanden visas eller blinkar under användning.

INVALID

Vald funktion kan vara ogiltig.

READ: Läser nu information.

Vänta tills enheten läst färdigt så startar uppspelningen automatiskt. Det kan ta en stund beroende på
filorganisationen.

 (understreck): Det går inte att visa tecknet.
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USB-enhetsuppspelning

HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.

IPD STOP: iPod-uppspelning är avslutad.

Manövrera din iPod/iPhone för att starta uppspelning.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

En USB-enhet som inte har stöd för AOA (Android Open Accessory) 2.0 ansluts till enheten när [SET USB MODE] är
inställt på [ANDROID].

Ställ in [SET USB MODE] på [MSC/MTP].

USB ERROR: Det går inte att spela upp på USB-enheten.

Anslut USB-enheten igen.

USB NO DEV: USB-enheten är inte ansluten eller går inte att identifiera.

Se till att USB-enheten eller USB-kabeln är ordentligt ansluten.

USB NO MUSIC: Det finns ingen spelbar fil.

Anslut en USB-enhet som innehåller spelbara filer.

USB NO SUPRT: USB-enheten stöds inte.

Se supportsidan för mer information om kompatibiliteten för din USB-enhet.

USB OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.

Koppla från USB-enheten, tryck sedan på SRC (källa) för att välja en annan källa.
Ett fel har inträffat med USB-enheten eller en enhet som inte stöds är ansluten.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
Specifikationer
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Använda RDS

NO AF: Inga alternativa frekvenser.

Tryck på /  (SEEK –/+) när programtjänstens namn blinkar. Enheten börjar söka efter en annan frekvens
med samma PI-data (programidentifikation) ([PI SEEK] visas).

NO PI: Inget program identifieras. Vald station har ingen PI-data (programidentifikation).

Välj en annan station.

NO TP: Inga trafikprogram.

Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga TP-stationer.
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DAB/DAB+-radiomottagning

NO INFO

Det finns ingen märkningsinformation för aktuell DAB-station.

NO STATION: Det går inte att ta emot DAB-signalen.

Utför automatisk kanalinställning.
Kontrollera anslutningen för DAB-antennen.
Kontrollera så att [SET ANT-PWR] är inställt på [ON].

RECEIVING

DAB-källan har valts och enheten väntar på att ta emot en station.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
Uppdatera stationslistan (automatisk inställning)
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BLUETOOTH-funktion

BTA NO DEV: En BLUETOOTH-ljudenhet är inte ansluten eller går inte att identifiera.

Se till att en BLUETOOTH-ljudenhet är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med
BLUETOOTH-ljudenheten.

ERROR: Vald funktion kunde inte utföras.

Vänta en stund och försök sedan igen.

NO DEVICE: En mobiltelefon med HFP (Handsfree Profile) är inte ansluten eller går inte att identifiera.

Se till att en mobiltelefon med HFP är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med
mobiltelefonen via HFP.

NO INFO: Telefonnumret är dolt av den som ringer.

UNKNOWN: Det går inte att visa namn eller telefonnummer.
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Användning av ”Sony | Music Center”

APP --------: En anslutning med programmet har inte upprättats.

Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning igen.

APP DISPLAY: En skärmbild för visningsinställning av programmet öppnas.

Stäng skärmbilden för visningsinställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP LIST: Innehållslistan för USB/iPod öppnas.

Stäng listan för programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP MENU: En skärmbild för inställning av programmet öppnas.

Stäng skärmbilden för inställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP NO DEV: Enheten som har programmet installerat är inte ansluten eller går inte att identifiera.

Upprätta BLUETOOTH-anslutning och ”Sony | Music Center”-anslutning igen.

APP SOUND: En skärmbild för ljudinställning av programmet öppnas.

Stäng skärmbilden för ljudinställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

OPEN APP: ”Sony | Music Center”-programmet körs inte.

Starta programmet.

APP DISCNCT: Programmet är frånkopplat.

Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning.

Relaterade avsnitt
Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning
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Använda fjärrkontrollen till ratten

ERROR: Ett fel inträffade vid funktionsregistreringen.

Registrera igen från den funktion där felet inträffade.

TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

Försök att genomföra registreringen under tiden när [REGISTER] blinkar (ca. 6 sekunder).

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
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Uppdatering av den fasta programvaran

FILE ERROR: Uppdateringen har inte lagrats på USB-enheten.

Lagra uppdateringen på USB-enheten, försök sedan igen.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Uppdateringen av den fasta programvaran har inte genomförts på rätt sätt.

Tryck på ENTER för att rensa meddelandet, försök sedan igen. 
Vrid inte tändningen till OFF-läget och ta inte bort USB-enheten när uppdateringen genomförs.

Relaterade avsnitt
Uppdatera den fasta programvaran
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Webbplatser för kundsupport

Du kan få åtkomst till följande webbplatser för kundsupport för att få supportinformation om ditt system.
För kunder i USA/Kanada/Latinamerika: 
https://www.sony.com/am/support 
För kunder i Europa: 
https://www.sony.eu/support 
För kunder i andra länder/regioner: 
https://www.sony-asia.com/support

För kunder i USA
Om du har några frågor/problem om den här produkten kan du testa följande:

För kunder i Europa
Registrera din produkt online nu på: 
https://www.sony.eu/mysony
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Om ”Support by Sony”-appen

När du installerar ”Support by Sony”-appen på din smarttelefon kan du på ett smidigt sätt få information om
programuppdateringar.

”Support by Sony”-appen - Hitta information och få meddelanden om din produkt:

 Nyheter och meddelanden 
 Programuppdateringar 
 Handledningar 
 Tips och tricks

https://sony.net/SBS

Besök webbplatsen ”Support by Sony” på sony.net/SBS och bokmärk modellnamnet för enheten, ”DSX-B41D”, när du
besöker webbplatsen.
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