
Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Gebruik deze handleiding als u problemen ervaart of vragen hebt.

Opmerking: de bovenstaande afbeelding toont het toestel voor de regio Noord-Amerika. Het eigenlijke product kan
verschillen afhankelijk van de regio.

Aan de slag

Onderdelen en bedieningselementen

Het voorpaneel verwijderen

Het toestel initialiseren

Het toestel initialiseren

De regio instellen (DSX-GS80(EUR))

De schermtaal instellen (DSX-GS80(E))

De FM-/AM-afstemstap wijzigen (DSX-GS80(E))

De klok instellen

De batterijspanning controleren

Een BLUETOOTH-apparaat voorbereiden
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Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden

Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat

Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

Verbinding maken met een iPhone/iPod (automatische BLUETOOTH-koppeling)

Een USB-apparaat aansluiten

Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten

Radio

Luisteren naar de radio

Radio Data System (RDS) gebruiken

AF en TA instellen (DSX-GS80(EUR))

Programmatypes selecteren (PTY)

SiriusXM-radio (DSX-GS80(UC))

Luisteren naar de SiriusXM-radio

Zenders selecteren voor SiriusXM

Zenders selecteren uit categorieën

Ouderlijk toezicht instellen

Afspelen

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat

Tracks zoeken en afspelen

Herhaaldelijk en willekeurig afspelen

Een track op naam zoeken ("Quick-BrowZer")

Zoeken door items over te slaan (overspringstand)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

Over Pandora®

Pandora® configureren

Pandora® streamen

Beschikbare functies in Pandora®

Een "duim" geven

2



De zenderlijst gebruiken

Een bladwijzer toevoegen

Handsfree bellen

Een mobiele telefoon voorbereiden

Een oproep beantwoorden

Iemand opbellen

Iemand opbellen

Iemand bellen via het telefoonboek

Iemand bellen via de oproepgeschiedenis

Iemand bellen door een telefoonnummer in te voeren

Iemand bellen via de functie voor opnieuw kiezen

Bellen via spraaktags

Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek

Handige functies

"Sony | Music Center" met iPhone/Android™-smartphone

"Sony | Music Center" met een iPhone/Android™-smartphone

De verbinding met "Sony | Music Center" tot stand brengen

De bron of applicatie selecteren

Spraakherkenning gebruiken (alleen Android-smartphones)

"Siri Eyes Free" gebruiken

Instellingen

Instellingen configureren

Algemene instellingen (GENERAL)

Geluidsinstellingen (SOUND)

Scherminstellingen (DISPLAY)

BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)

"Sony | Music Center" configureren (SONY APP)

Aanvullende informatie

De demonstratiestand annuleren
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De firmware updaten

Voorzorgsmaatregelen

Onderhoud

Technische gegevens

Auteursrechten

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Algemeen

Het toestel wordt niet van stroom voorzien. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Het apparaat wordt uitgeschakeld bij een hoog volume.

Er is geen of slechts een heel zwak geluid hoorbaar.

Geen pieptoon.

De instellingen in het geheugen zijn gewist.

De zekering is doorgebrand. / Maakt geluid wanneer de stand van het contactslot wordt gewijzigd.

De demonstratiestand wordt gestart tijdens het afspelen of radio-ontvangst.

Het display verdwijnt van/verschijnt niet in het weergavevenster.

Het scherm verdwijnt terwijl het toestel ingeschakeld is (DSX-GS80(E))

Het scherm/de verlichting knippert.

De bedieningsknoppen werken niet.

De automatisch ingestelde klok is niet nauwkeurig.

Radio

De radio-ontvangst is slecht./Er is statische ruis hoorbaar.

Er kunnen geen zenders ontvangen worden. (DSX-GS80(E))

Er kan niet worden afgestemd op voorgeprogrammeerde zenders.

Er kan in FM3 niet worden afgestemd op 65 MHz tot 74 MHz. (DSX-GS80(EUR))

RDS

PTY toont [- - - - - - - -].

RDS-diensten kunnen niet ontvangen worden (wanneer [AREA] ingesteld is op [RUSSIA]) (DSX-GS80(EUR))

SEEK begint na enkele seconden luisteren (DSX-GS80(EUR))

Er is geen verkeersinformatie. (DSX-GS80(EUR))
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De programmazendernaam knippert. (DSX-GS80(EUR))

Afspelen via USB

Het duurt langer voordat een USB-apparaat wordt afgespeeld.

Het audiobestand kan niet worden afgespeeld.

Handelingen voor het overslaan van een album, overslaan van items (overspringstand) en opzoeken van een track op naam
("Quick-BrowZer") kunnen niet worden uitgevoerd.

Er kan geen geluid worden uitgevoerd tijdens het afspelen in de Android-stand.

BLUETOOTH

Het apparaat dat de verbinding tot stand wil brengen, kan dit toestel niet detecteren.

Er is geen verbinding mogelijk.

De naam van het gedetecteerde apparaat wordt niet weergegeven.

Geen beltoon.

De stem van de spreker is niet hoorbaar.

Een gesprekspartner zegt dat het volume te laag of te hoog is.

Er klinkt een echo of ruis in de telefoongesprekken.

De telefoon is niet aangesloten.

De kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.

Het volume van het aangesloten audioapparaat is laag (hoog).

Het geluid hapert tijdens het afspelen van een BLUETOOTH-audioapparaat.

Het is niet mogelijk het verbonden BLUETOOTH-audioapparaat te bedienen.

Sommige functies werken niet.

Er wordt onbedoeld een oproep beantwoord.

Het koppelen is mislukt door een time-out.

Het lukt niet om te koppelen.

De BLUETOOTH-functie werkt niet.

Er wordt tijdens een handsfree oproep geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers van de auto.

"Siri Eyes Free" is niet geactiveerd.

Gebruik van "Sony | Music Center"

De geopende applicatie en de applicatie in "Sony | Music Center" zijn niet gelijk.

Terwijl de applicatie "Sony | Music Center" via BLUETOOTH wordt gebruikt, schakelt het scherm automatisch over naar [BT
AUDIO].
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De verbinding met de applicatie "Sony | Music Center" wordt automatisch verbroken wanneer het scherm overschakelt naar [IPD].

De verbinding met "Sony | Music Center" wordt automatisch verbroken wanneer de USB-stand van het toestel gewijzigd wordt
naar [ANDROID].

Gebruik van Pandora® (DSX-GS80(UC))

Verbinding met Pandora® is niet mogelijk.

Berichten

Algemeen

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Gebruik van RDS (DSX-GS80(EUR))

BLUETOOTH-functie

Gebruik van "Sony | Music Center"

Gebruik van Pandora® (DSX-GS80(UC))

Gebruik van SiriusXM (DSX-GS80(UC))

Bediening van de stuurafstandsbediening

Gebruik van de firmware-update

Website voor klantenondersteuning

De app "Support by Sony"
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Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Onderdelen en bedieningselementen

Hoofdtoestel

Voorpaneel verwijderd

Afstandsbediening (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

De knop VOL (volume) + is voorzien van een voelstip.

Verwijder het beschermende laagje vóór gebruik.
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PTY (programmatype) 
Hiermee kunt u PTY selecteren bij RDS. 

 (bladeren) 
Hiermee kunt u de bladerstand openen tijdens het afspelen. 
(Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.)

1.

Knop om het voorpaneel los te maken2.
SRC (bron) 
Druk op deze knop om het toestel in te schakelen. 
Druk op deze knop om de bron te wijzigen. 

 OFF 
Houd de knop 1 seconde ingedrukt om de bron uit te schakelen en de klok weer te geven. 
Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt als u het toestel en het scherm wilt uitschakelen. 
Als u het toestel uitschakelt en het scherm verdwijnt, kunt u het toestel niet bedienen met de afstandsbediening.

3.

Regelknop 
Hiermee kunt u het volume regelen. 
PUSH ENTER 
Druk op deze knop om het geselecteerde item te bevestigen. 
Druk op SRC, draai aan de knop om een bron te kiezen en druk erop om de keuze te bevestigen (time-out na 2
seconden). 
MENU 
Hiermee kunt u het instelmenu openen. 

 VOICE 
Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de spraakkiesfunctie, spraakherkenningsfunctie (alleen
Android-smartphone) of Siri-functie (alleen iPhone) te activeren.

4.

Scherm5.
USB-poort6.

 /  (SEEK –/+) 
Hiermee kunt u automatisch afstemmen op radiozenders. Blijf drukken om handmatig af te stemmen. 

 /  (vorige/volgende) 
 /  (terugspoelen/doorspoelen)

7.

 (terug) 
Druk op deze knop om terug te keren naar het vorige scherm. 
MODE 
Druk op deze knop om de radioband of functiemodi te selecteren.

8.

 CALL 
Druk op deze knop om het oproepmenu te openen. Druk op deze knop om een oproep aan te nemen of te
beëindigen. 
Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt om het BLUETOOTH-signaal om te schakelen.

9.

Ontvanger voor de afstandsbediening10.
Cijfertoetsen (1 tot 6) 
Druk op deze knoppen om af te stemmen op een voorgeprogrammeerde zender. 
Houd een van deze toetsen ingedrukt om zenders op te slaan. 
ALBUM /  
Druk op deze knop om een album op een audioapparaat over te slaan. 
Houd de knop ingedrukt om albums te blijven overslaan. 
(Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.) 
Druk in Pandora® op  voor een duim omhoog of op  voor een duim omlaag. (DSX-GS80(UC))

 (herhalen) 
(Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand aangesloten is.) 

 (willekeurig) 
(Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand aangesloten is.) 
MIC 
Druk op deze knop om de microfooninstellingen aan te passen. 

 (afspelen/pauzeren)

11.
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EXTRA BASS 
Deze functie versterkt de basklanken overeenkomstig het volumeniveau. 
Druk op deze knop om de EXTRA BASS-instelling te wijzigen: [1], [2], [OFF].

12.

AUX-ingang13.
DSPL (scherm) 
Druk op deze knop om de items op het scherm te wijzigen. 

 SCRL (scrollen) 
Houd deze knop ingedrukt om een item over het scherm te laten rollen.

14.

RESET (binnenpaneel) 
Druk op deze knop om het toestel opnieuw op te starten (indrukken met een balpen enz.).

15.

SOUND 
Druk op deze knop om het SOUND-menu rechtstreeks te openen. 

 MENU 
Houd deze knop ingedrukt om het instelmenu te openen.

16.

 / / /  
Druk op deze knoppen om een instelitem enz. te selecteren.
ENTER 
Druk op deze knop om het geselecteerde item te bevestigen. 
Houd deze knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de functie "Sony | Music Center" te activeren of te beëindigen. 

 /  (vorige/volgende) 
+/– (album +/–)

17.

VOL (volume) +/–18.

9



Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Het voorpaneel verwijderen

U kunt ter voorkoming van diefstal het voorpaneel van het toestel verwijderen.

Het voorpaneel bevestigen

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd OFF  ingedrukt tot het toestel uitgeschakeld wordt, druk op de toets om het voorpaneel los te
maken  en trek het paneel naar u toe om het te verwijderen.

1
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Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Het toestel initialiseren

Als u het toestel initialiseert, worden de klokinstellingen gewist en worden alle andere instellingen opgeslagen in het
back-upgeheugen. [INITIALIZE] wordt alleen weergegeven wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok
weergegeven wordt.

Opmerking
Initialiseer het toestel altijd voordat u het weggooit om te voorkomen dat informatie erop door iemand anders achterhaald wordt.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.1

Draai aan de regelknop om [INITIALIZE] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Draai aan de regelknop om [INIT-YES] te selecteren en druk er vervolgens op.3
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Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

De regio instellen (DSX-GS80(EUR))

Nadat u het toestel hebt geïnitialiseerd, verschijnt de instelling voor de regio op het display.

U kunt deze instelling configureren in het menu met algemene instellingen.

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op ENTER terwijl [AREA] weergegeven wordt.

De momenteel ingestelde regio verschijnt.

1

Draai aan de regelknop om [EUROPE] of [RUSSIA] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Draai aan de regelknop om [YES] of [NO] te selecteren en druk er vervolgens op.

Als de ingestelde regio wordt gewijzigd, wordt het toestel geïnitialiseerd en wordt daarna de klok weergegeven.

3
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Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

De schermtaal instellen (DSX-GS80(E))

Na het initialiseren van het toestel wordt het scherm voor het instellen van de schermtaal weergegeven.

U kunt deze instelling configureren in het menu met algemene instellingen.

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op ENTER terwijl [LANGUAGE] weergegeven wordt.

De momenteel ingestelde schermtaal verschijnt.

1

Draai aan de regelknop om [ENGLISH] of [SPANISH] te selecteren en druk er vervolgens op.

De configuratie is voltooid en de klok wordt weergegeven.

2
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Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

De FM-/AM-afstemstap wijzigen (DSX-GS80(E))

U kunt de FM-/AM-afstemstap voor uw land instellen. Deze instelling verschijnt alleen wanneer de bron uitgeschakeld
is en de klok weergegeven wordt.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.1

Draai aan de regelknop om [TUNING STEP] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Draai aan de regelknop en kies [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] of [FM200K/AM10K]. Druk vervolgens op
de regelknop.

3
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Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

De klok instellen

De klok weergeven
Druk op DSPL (scherm).

De klok automatisch instellen
Selecteer [AUTO <RDS>] in stap 3.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.1

Draai aan de regelknop om [CLOCK] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Draai aan de regelknop om [MANUAL] te selecteren en druk er vervolgens op.

De aanduiding voor het uur gaat knipperen.

3

Stel de uren en minuten in door aan de regelknop te draaien.

Druk op /  (SEEK –/+) om de digitale aanduiding te verplaatsen.

4

Druk op MENU na het instellen van de minuten.

Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen.

5
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Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

De batterijspanning controleren

U kunt de batterijspanning controleren. (Niet beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven
wordt.)

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk herhaaldelijk op DSPL (scherm) tot het batterijspanningsscherm verschijnt.1

16



Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden

Afhankelijk van het gebruikte BLUETOOTH-apparaat (bv. een smartphone, mobiele telefoon of audioapparaat, hierna
"BLUETOOTH-apparaat" genoemd, tenzij anders vermeld), kunt u muziek beluisteren of handsfree bellen. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het aansluiten. 
Vooraleer u het apparaat aansluit, verlaagt u het volume van dit toestel. Doet u dit niet, dan kunnen er luide geluiden
geproduceerd worden.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met een BLUETOOTH-apparaat, moeten de toestellen onderling worden
geregistreerd (dit wordt "koppelen" genoemd). Door een koppeling door te voeren, kunnen dit toestel en andere
apparaten elkaar herkennen. U kunt twee BLUETOOTH-apparaten verbinden met dit toestel (twee mobiele telefoons of
een mobiele telefoon en een audioapparaat).

Opmerking
Als u verbinding maakt met een BLUETOOTH-apparaat, kan dit toestel niet worden herkend door een ander apparaat. U kunt
detectie mogelijk maken door de koppelingsstand in te schakelen en dit toestel vanaf een ander apparaat te zoeken.

Het afspelen starten

Plaats het BLUETOOTH-apparaat niet verder dan 1 m verwijderd van dit toestel.1

Druk op MENU, draai aan de regelknop om [BLUETOOTH] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Draai aan de regelknop om [PAIRING] te selecteren en druk er vervolgens op.3

Draai aan de regelknop om [DEVICE 1]* of [DEVICE 2]* te selecteren en druk er vervolgens op.

 (BLUETOOTH) knippert terwijl het toestel zich in de stand-bystand voor de koppeling bevindt.

4

Wanneer de koppeling voltooid is, verandert [DEVICE 1] of [DEVICE 2] in de naam van het gekoppelde apparaat.*

Voer de koppeling uit op het BLUETOOTH-apparaat zodat het dit toestel detecteert.5

Selecteer de modelnaam op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat.

Herhaal de procedure vanaf stap 2 als de modelnaam niet wordt weergegeven.

6

Als u een wachtwoord* moet invoeren op het BLUETOOTH-apparaat, voert u [0000] in.

Als de koppeling doorgevoerd is, blijft  (BLUETOOTH) branden.

7

Het wachtwoord kan, afhankelijk van het apparaat, "toegangscode", "pincode", "pingetal", "paswoord" enz. worden genoemd.*

Selecteer dit toestel op het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken via BLUETOOTH.

 (mobiele telefoon) of  (audio) licht op wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

8
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Druk op SRC (bron) om [BT AUDIO] te selecteren.

Het gekoppelde apparaat loskoppelen
Voer stap 2 tot 4 uit om de verbinding te verbreken wanneer dit toestel en het BLUETOOTH-apparaat gekoppeld zijn.

Verwant onderwerp
Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

Om een gekoppeld apparaat te kunnen gebruiken, moet het verbonden zijn met dit toestel. Sommige gekoppelde
apparaten worden automatisch verbonden.

Verbinding maken met het laatste verbonden apparaat vanaf dit toestel
Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat. 
Om verbinding te maken met het audioapparaat, drukt u op SRC (bron) om [BT AUDIO] te selecteren en drukt u daarna
op  (afspelen/pauzeren). 
Om verbinding te maken met een mobiele telefoon, drukt u op CALL (alleen mogelijk wanneer er geen audioapparaat of
mobiele telefoon verbonden is met het toestel).

Hint
Met BLUETOOTH-signaal ingeschakeld: wanneer u de contactsleutel omdraait, maakt dit toestel automatisch opnieuw verbinding
met de mobiele telefoon waar het het laatst mee verbonden was.

Opmerking
Tijdens het streamen van BLUETOOTH-audio is het niet mogelijk om vanaf dit toestel verbinding te maken met een mobiele
telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met dit toestel vanaf de mobiele telefoon.

Druk op MENU, draai aan de regelknop om [BLUETOOTH] te selecteren en druk er vervolgens op.1

Draai aan de regelknop om [BT SIGNAL] te selecteren en druk er vervolgens op.

Controleer of (BLUETOOTH) oplicht.

2

Activeer de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat.3

Bedien het BLUETOOTH-apparaat om verbinding te maken met dit toestel.

 (mobiele telefoon) of  (audio) licht op.

4

Pictogram op het
scherm Detail

 
(mobiele telefoon)

Licht op wanneer handsfree bellen beschikbaar is door HFP (Handsfree Profile) te activeren.

 
(audio)

Licht op wanneer het audiotoestel afspeelbaar is door A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) te activeren.
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Uw stem registreren tijdens handsfree bellen
U dient hiervoor de microfoon (bijgeleverd) te installeren.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Verbinding maken met een iPhone/iPod (automatische BLUETOOTH-koppeling)

Wanneer er een iPhone/iPod met iOS5 of recenter aangesloten wordt op de USB-poort, wordt het toestel automatisch
gekoppeld en verbonden met de iPhone/iPod. Om de automatische BLUETOOTH-koppeling in te schakelen, moet
[AUTO PAIRING] bij [BLUETOOTH] ingesteld zijn op [ON].

Opmerking
Automatische BLUETOOTH-koppeling is niet mogelijk wanneer het toestel al verbonden is met twee BLUETOOTH-apparaten.
Verbreek in dat geval de verbinding met een van die apparaten en maak vervolgens opnieuw verbinding met de iPhone/iPod.

Als de automatische BLUETOOTH-koppeling niet tot stand wordt gebracht, voert u de koppeling uit en maakt u via BLUETOOTH
verbinding met de iPhone/iPod zoals u dat met het andere BLUETOOTH-apparaat hebt gedaan.

Verwant onderwerp
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)
Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden
Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat
Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Activeer de BLUETOOTH-functie op de iPhone/iPod.1

Sluit de iPhone/iPod aan op de USB-poort.

Controleer of  (BLUETOOTH) oplicht op het scherm van het toestel.

2
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Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Een USB-apparaat aansluiten

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Verlaag het volume op het toestel.1

Sluit het USB-apparaat aan op het toestel.

Gebruik voor het aansluiten van een iPod/iPhone de USB-verbindingskabel voor iPod (niet bijgeleverd). 

U kunt ook de USB-poort achteraan gebruiken.

2
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Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Een ander draagbaar audioapparaat aansluiten

Het volumeniveau van het aangesloten apparaat afstemmen op andere bronnen
Start het afspelen op het draagbare audioapparaat bij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke luistervolume in op
het toestel. 
Druk op MENU en selecteer vervolgens [SOUND]  [AUX VOLUME].

Verwant onderwerp
Geluidsinstellingen (SOUND)
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Schakel het draagbare audioapparaat uit.1

Verlaag het volume op het toestel.2

Sluit het draagbare audioapparaat met behulp van een verbindingskabel (niet bijgeleverd)* aan op de AUX-
ingang (stereominiaansluiting) op het toestel.

3

Gebruik hiervoor een rechte stekker.*

Druk op SRC (bron) om [AUX] te selecteren.4
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Luisteren naar de radio

Zorg ervoor dat de afstemstap correct is ingesteld voor uw regio. (DSX-GS80(E))
Druk op SRC (bron) om [RADIO] te selecteren.

Zenders automatisch voorprogrammeren (BTM)

Afstemmen op een zender

Een zender voorprogrammeren

Als u de zender ontvangt die u wilt voorprogrammeren, houdt u een cijfertoets (1 tot 6) ingedrukt tot [MEM] wordt
weergegeven.

Voorgeprogrammeerde zenders ontvangen

Selecteer de band en druk vervolgens op een cijfertoets (1 tot 6).

Verwant onderwerp
De FM-/AM-afstemstap wijzigen (DSX-GS80(E))
Algemene instellingen (GENERAL)
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Druk op MODE om de band* te wijzigen.1.
Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.2.
Draai aan de regelknop om [BTM] te selecteren en druk er vervolgens op. 
Het toestel slaat de zenders in volgorde van frequentie op onder de cijfertoetsen.

3.

De volgende banden kunnen geselecteerd worden: 
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

*

Druk op MODE om de band* te wijzigen.1.
Stem af op de gewenste zender. 
Manueel afstemmen 
Houd /  (SEEK –/+) ingedrukt om ongeveer op de gewenste frequentie af te stemmen en druk vervolgens
herhaaldelijk op /  (SEEK –/+) om verder fijn af te stemmen. 
Automatisch afstemmen 
Druk op /  (SEEK –/+). 
Het zoeken stopt wanneer het toestel een zender ontvangt.

2.

De volgende banden kunnen geselecteerd worden: 
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

*
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AF en TA instellen (DSX-GS80(EUR))

AF (alternatieve frequenties) stemt continu opnieuw af op de zender met het sterkste signaal in een netwerk, en TA
(verkeersinformatie) biedt u de huidige verkeersinformatie of verkeersprogramma's (TP) wanneer deze worden
ontvangen.

RDS-zenders voorprogrammeren met de AF- en TA-instelling
U kunt RDS-zenders samen met een AF/TA-instelling voorprogrammeren. Stel AF/TA in en programmeer de zender
vervolgens met BTM of handmatig voor. Als u handmatig voorprogrammeert, kunt u ook niet-RDS-zenders
voorprogrammeren.

Noodberichten ontvangen
Als AF of TA ingeschakeld is, wordt de geselecteerde bron automatisch onderbroken door de noodberichten.

Het volumeniveau aanpassen tijdens verkeersinformatie
Het niveau wordt los van het normale volumeniveau opgeslagen in het geheugen voor toekomstige verkeersinformatie.

Op een regionaal programma afgestemd blijven (REGIONAL)
Wanneer de functies AF en REGIONAL ingeschakeld zijn, schakelt het toestel niet over naar een andere regionale
zender met een sterkere frequentie. Wanneer u het ontvangstgebied van dit regionale programma verlaat, stelt u tijdens
FM-ontvangst [REGIONAL] bij [GENERAL] in op [REGIONAL-OFF]. 
(Deze functie werkt niet in het VK en sommige andere regio's.)

Local Link-functie (alleen voor het VK)
Met deze functie kunt u andere lokale zenders in de regio selecteren, zelfs als deze niet voorgeprogrammeerd zijn onder
de cijfertoetsen. 
Druk tijdens FM-ontvangst op een cijfertoets (1 tot 6) waaronder een lokale zender is voorgeprogrammeerd. Druk binnen
5 seconden nogmaals op de cijfertoets van de lokale zender. Herhaal deze procedure tot de lokale zender wordt
ontvangen.

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)
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Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.1

Draai aan de regelknop om [AF/TA] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Draai aan de regelknop om [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] of [AF/TA-OFF] te selecteren en druk er
vervolgens op.

3
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Programmatypes selecteren (PTY)

Programmatypes
DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

DSX-GS80(UC):

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk tijdens FM-ontvangst op PTY.1

Draai aan de regelknop om [PTY MUSIC] of [PTY TALK] te selecteren en druk er vervolgens op.

Het toestel begint te zoeken naar een zender die het geselecteerde programmatype uitzendt.

2

PTY
TALK

NEWS (Nieuws), AFFAIRS (Actualiteit), INFO (Informatie), SPORT (Sport), EDUCATE (Educatie), DRAMA
(Drama), CULTURE (Cultuur), SCIENCE (Wetenschap), VARIED (Varia en gesprekken), WEATHER
(Weerbericht), FINANCE (Economie), CHILDREN (Voor kinderen), SOCIAL (Maatschappelijk), RELIGION
(Religie), PHONE IN (Doe mee !), TRAVEL (Reizen), LEISURE (Vrije tijd), DOCUMENT (Documentaires)

PTY
MUSIC

POP M (Pop), ROCK M (Rock), EASY M (Melodie: ontspanningsmuziek), LIGHT M (Licht klassiek),
CLASSICS (Klassiek), OTHER M (Overige muziek), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Country), NATION M
(Nationale muziek), OLDIES (Gouwe Ouwe), FOLK M (Volksmuziek)

PTY
TALK

NEWS (Nieuws), INFORM (Informatie), SPORTS (Sport), TALK (Praatprogramma's), LANGUAGE (Vreemde
taal), REL TALK (Religieuze praatprogramma's), PERSNLTY (Persoonlijkheid), PUBLIC (Openbaar),
COLLEGE (College), HABL ESP (Spaans), WEATHER (Weerbericht)

PTY
MUSIC

ROCK (Rock), CLS ROCK (Klassieke rock), ADLT HIT (Hits voor volwassenen), SOFT RCK (Zachte rock),
TOP 40 (Top 40), COUNTRY (Country), OLDIES (Oldies), SOFT (Zacht), NOSTALGA (Nostalgie), JAZZ
(Jazz), CLASSICL (Klassiek), R & B (R&B), SOFT R&B (Zachte R&B), REL MUSC (Religieuze muziek),
MUSC ESP (Spaanse muziek), HIP HOP (Hip-hop)
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Luisteren naar de SiriusXM-radio

Uw SiriusXM-abonnement activeren

Met SiriusXM hoort u op één plek alles wat u wilt. Krijg toegang tot meer dan 140 zenders, inclusief reclamevrije muziek
en de beste sportevenementen, nieuwszenders, debatten, comedy en entertainment. Welkom in de wereld van
satellietradio. Een SiriusXM Connect Vehicle Tuner en bijbehorend abonnement zijn vereist. Ga voor meer informatie
naar www.siriusxm.com.

Druk na het installeren van uw SiriusXM Connect Vehicle Tuner en antenne op SRC (bron) en selecteer [SIRIUSXM].
Normaal krijgt u de SiriusXM-voorbeeldzender te horen op Channel 1. Ga na of u de voorbeeldzender kunt horen en
selecteer vervolgens Channel 0 om het Radio ID van uw tuner te zoeken. U vindt het Radio ID ook terug op de
onderkant van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner en op de verpakking ervan. U hebt dit nummer nodig om uw
abonnement te activeren. Schrijf het nummer ter referentie op.

Opmerking
Het SiriusXM Radio ID bevat geen I, O, S of F.

In de VS kunt u uw abonnement activeren via het internet of door te bellen naar SiriusXM Listener Care:

Online: ga naar www.siriusxm.com/activatenow.
Telefoon: bel naar 1-866-635-2349.

In Canada kunt u uw abonnement activeren via het internet of door te bellen naar SiriusXM Listener Care:

Online: ga naar www.siriusxm.ca/activatexm.
Telefoon: bel naar 1-877-438-9677.

De SiriusXM-satellieten zullen als onderdeel van het activeringsproces een activeringsbericht naar uw tuner sturen.
Wanneer uw radio detecteert dat de tuner het activeringsbericht ontvangen heeft, wordt het volgende weergegeven:
[SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. Eenmaal u geabonneerd bent, kunt u afstemmen op de
zenders die in uw abonnementsplan inbegrepen zijn.

Opmerking
Het activeringsproces duurt normaal 10 tot 15 minuten, maar kan ook een uur in beslag nemen.

Om het activeringsbericht te ontvangen, moet uw radio ingeschakeld zijn en het SiriusXM-signaal ontvangen.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Zenders selecteren voor SiriusXM

Zenders selecteren met de stand voor snel bladeren
Druk na het selecteren van [CHANNEL] gedurende 2 seconden op  (omhoog) of  (omlaag) op de
afstandsbediening en druk vervolgens op ENTER.
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Druk op  (bladeren).1

Draai aan de regelknop om [CHANNEL] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Selecteer de gewenste zender door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.3
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Zenders selecteren uit categorieën

Zenders voorprogrammeren
Als u de zender ontvangt die u wilt voorprogrammeren, houdt u een cijfertoets (1 tot 6) ingedrukt tot [MEM] wordt
weergegeven.

Om af te stemmen op de voorgeprogrammeerde zender, drukt u op MODE om de gewenste band te selecteren ([SX1],
[SX2] of [SX3]) en drukt u vervolgens op een cijfertoets (1 tot 6). (U kunt onder elke band maximaal 6 zenders
voorprogrammeren.)
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Druk op  (bladeren).1

Draai aan de regelknop om [CATEGORY] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Selecteer de gewenste categorie door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

De lijst met zenders verschijnt.

3

Selecteer de gewenste zender door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.4
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Ouderlijk toezicht instellen

Met de functie voor ouderlijk toezicht kunt u de toegang tot SiriusXM-zenders met volwassen inhoud beperken. Wanneer
de functie voor ouderlijk toezicht ingeschakeld is, moet u een wachtwoord invoeren om op de vergrendelde zenders te
kunnen afstemmen. Hieronder vindt u meer informatie over het configureren van het wachtwoord en de vergrendelde
zenders.

De zenders ontgrendelen

Het wachtwoord wijzigen

Items op het scherm wijzigen
Druk herhaaldelijk op DSPL (scherm) tot de gewenste schermitems worden weergegeven.
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Druk op MENU en draai aan de regelknop.1

Selecteer [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [LOCK SELECT]  [LOCK-ON].2

Voer het wachtwoord in door aan de regelknop van het toestel te draaien of door op /
(omhoog/omlaag) te drukken op de afstandsbediening.

Om de invoerpositie te verplaatsen drukt u op /  (SEEK –/+) op het toestel of op /
(links/rechts) op de afstandsbediening. 
Het standaardwachtwoord is [0000].

3

Druk na het invoeren van het wachtwoord op ENTER.4

Druk op MENU en draai aan de regelknop.1.
Selecteer [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [LOCK SELECT]  [LOCK-OFF].2.

Druk op MENU en draai aan de regelknop.1.
Selecteer [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [CODE EDIT].2.
Voer het huidige wachtwoord in op het scherm voor het invoeren van het huidige wachtwoord en druk vervolgens op
ENTER. 
Het standaardwachtwoord is [0000].

3.

Voer een nieuw wachtwoord van vier cijfers in op het scherm voor het invoeren van het nieuwe wachtwoord en druk
vervolgens op ENTER.

4.
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Afspelen vanaf een USB-apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt "iPod" gebruikt als algemene verwijzing naar de iPod-functies van een iPod en iPhone,
tenzij anders aangegeven in de tekst of afbeeldingen.

Zie "Over iPod" of ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw iPod.

USB-apparaten* van het type AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) en MTP (Media Transfer
Protocol) die compatibel zijn met de USB-standaard kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van het USB-apparaat kan de
Android-stand of de MSC-/MTP-stand geselecteerd worden op het apparaat. 
Op sommige digitale mediaspelers of Android-smartphones moet de MTP-stand mogelijk geactiveerd worden.

Opmerking
Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw USB-apparaat.

Smartphones waarop Android OS 4.1 of recenter geïnstalleerd is, ondersteunen Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0).
Mogelijk bieden sommige smartphones echter geen volledige ondersteuning voor AOA 2.0, ook al is Android OS 4.1 of recenter
erop geïnstalleerd. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw Android-smartphone.

Het afspelen van de volgende bestanden wordt niet ondersteund. 
MP3/WMA/AAC/FLAC:

Auteursrechtelijk beveiligde bestanden
DRM-bestanden (Digital Rights Management)
Meerkanaalsaudiobestanden

MP3/WMA/AAC:
Bestanden die zonder gegevensverlies zijn gecomprimeerd (lossless)

WAV:
Meerkanaalsaudiobestanden

Voor u een verbinding doorvoert, selecteert u afhankelijk van het USB-apparaat de USB-stand (Android-stand of
MSC-/MTP-stand).

Het afspelen stoppen
Houd OFF gedurende 1 seconde ingedrukt.

Het apparaat loskoppelen
Stop het afspelen en koppel het apparaat los.

Waarschuwing voor iPhone
Wanneer u een iPhone aansluit via USB, wordt het gesprekvolume geregeld door de iPhone, niet door het toestel. Om
plotselinge harde geluiden na een oproep te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u tijdens de oproep het volume van

Bijvoorbeeld een USB-flashstation, digitale mediaspeler, Android-smartphone*

Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort. 
Het afspelen wordt gestart. 
Als er al een apparaat aangesloten is, drukt u om het afspelen ervan te starten op SRC (bron) om [USB1] te
selecteren voor de USB-poort vooraan of [USB2] voor de USB-poort achteraan. 
([IPD] verschijnt op het scherm wanneer een iPod wordt herkend.)

1.

Pas het volume op dit toestel aan.2.
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het toestel niet per ongeluk verhoogt.

Verwant onderwerp
Voorzorgsmaatregelen
Een USB-apparaat aansluiten
Algemene instellingen (GENERAL)
Website voor klantenondersteuning

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Afspelen vanaf een BLUETOOTH-apparaat

U kunt inhoud afspelen op een verbonden apparaat dat ondersteuning biedt voor BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).

Opmerking
Afhankelijk van het audioapparaat wordt informatie zoals de titel, het tracknummer, de tracktijd en de afspeelstatus mogelijk niet
weergegeven op dit toestel.

Zelfs als op dit toestel een andere bron wordt gekozen, wordt het afspelen van het audioapparaat niet stopgezet.

[BT AUDIO] verschijnt niet op het scherm wanneer de applicatie "Sony | Music Center" via de BLUETOOTH-functie wordt
gebruikt.

Het volumeniveau van het BLUETOOTH-apparaat afstemmen op andere bronnen
Start het afspelen op het BLUETOOTH-audioapparaat bij een gemiddeld volume en stel uw gebruikelijke luistervolume in
op het toestel. 
Druk op MENU en selecteer vervolgens [SOUND]  [BT AUDIO VOL].

Verwant onderwerp
Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat
Geluidsinstellingen (SOUND)
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)
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Maak via BLUETOOTH verbinding met het audioapparaat.
Zie "Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat".

Om het audioapparaat te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH]  [SELECT
AUDIO].

1

Druk op SRC (bron) om [BT AUDIO] te selecteren.2

Bedien het audioapparaat en start het afspelen.3

Pas het volume op dit toestel aan.4
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Herhaaldelijk en willekeurig afspelen

Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand aangesloten is.

De beschikbare afspeelstanden verschillen afhankelijk van de geselecteerde geluidsbron.
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Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op  (herhalen) of  (willekeurig) om de gewenste afspeelstand
te selecteren.

1
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Een track op naam zoeken ("Quick-BrowZer")

Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.

De "Quick-BrowZer"-stand afsluiten
Druk op  (bladeren).
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Druk tijdens het afspelen van een USB-apparaat of BT AUDIO *1 op  (bladeren)*2 om de lijst met
zoekcategorieën weer te geven.

Wanneer de tracklijst wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op  (terug) om de gewenste zoekcategorie
weer te geven.

1

Alleen beschikbaar voor audioapparaten die ondersteuning bieden voor AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 of hoger. 
Druk tijdens het afspelen via USB gedurende meer dan 2 seconden op  (bladeren) om rechtstreeks terug te keren naar het begin van
de categorielijst.

*1
*2

Draai aan de regelknop om de gewenste zoekcategorie te selecteren en druk er vervolgens op.2

Selecteer de gewenste track door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

Het afspelen wordt gestart.

3
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Zoeken door items over te slaan (overspringstand)

Niet beschikbaar wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod aangesloten is.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk tijdens het afspelen via USB op  (bladeren).1

Druk op  (SEEK +).2

Draai aan de regelknop om het item te selecteren.

De lijst wordt doorbladerd in stappen van 10% van het totale aantal items in de lijst.

3

Druk op ENTER om terug te keren naar de "Quick-BrowZer"-stand.

Het geselecteerde item wordt weergegeven.

4

Selecteer het gewenste item door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

Het afspelen wordt gestart.

5
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Over Pandora®

U kunt iPhone gebruiken om muziek te streamen via uw Android en -smartphone. U kunt vanaf dit toestel Pandora®
bedienen op een via BLUETOOTH verbonden iPhone/Android-smartphone. 
Pandora® is slechts in bepaalde landen beschikbaar. 
Ga naar
http://www.pandora.com/legal 
voor meer informatie.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Pandora® configureren

Verwant onderwerp
Website voor klantenondersteuning

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw mobiele apparaat.1

Download de recentste versie van de Pandora®-applicatie via de appwinkel van uw smartphone. Ga naar 
www.pandora.com/everywhere/mobile voor een lijst met compatibele apparaten

2
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Pandora® streamen

Als het apparaatnummer verschijnt
Zorg ervoor dat dezelfde cijfers (bv. 123456) weergegeven worden op dit toestel en op het mobiele apparaat, druk
vervolgens op ENTER op dit toestel en selecteer [Yes] op het mobiele apparaat.

Wanneer de BLUETOOTH-functie wordt ingeschakeld
U kunt het volume regelen. 
Druk op MENU en selecteer vervolgens [SOUND]  [BT AUDIO VOL].

Verwant onderwerp
Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat
Geluidsinstellingen (SOUND)
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)
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Maak via BLUETOOTH verbinding met het audioapparaat.

Om het audioapparaat te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH]  [SELECT
AUDIO].

1

Druk op SRC (bron) om [PANDORA] te selecteren.2

Start de applicatie Pandora® op uw mobiele apparaat.3

Druk op  (afspelen/pauzeren) om het afspelen te starten.4
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Een "duim" geven

Met "Duim omhoog" of "Duim omlaag" kunt u zenders personaliseren.
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Druk tijdens het afspelen op  (duim omhoog) of  (duim omlaag).1
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De zenderlijst gebruiken

In de zenderlijst kunt u eenvoudig een gewenste zender selecteren.
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Druk tijdens het afspelen op  (bladeren).1

Druk op  (SEEK +) om [BY DATE] of [A TO Z] te selecteren als sorteervolgorde.2

Selecteer de gewenste zender door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

Het afspelen wordt gestart.

3
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Een bladwijzer toevoegen

U kunt aan de spelende track een bladwijzer toevoegen en de track opslaan in uw Pandora®-account.
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Druk tijdens het afspelen op MODE.1
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Een mobiele telefoon voorbereiden

Om een mobiele telefoon te kunnen gebruiken, moet u deze verbinden met dit toestel. U kunt twee mobiele telefoons
verbinden met het toestel.

Verwant onderwerp
Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Een oproep beantwoorden

Opmerking
De beltoon en het stemgeluid worden uitgevoerd via de voorluidsprekers. Om de luidsprekers voor handsfree bellen te
selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Een oproep weigeren
Houd OFF gedurende 1 seconde ingedrukt.

Een gesprek beëindigen
Druk nogmaals op CALL.

Verwant onderwerp
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)
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Druk op CALL wanneer u een gesprek met een beltoon ontvangt.

Het telefoongesprek wordt gestart.

1
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Iemand opbellen

U kunt iemand uit het telefoonboek of de oproepgeschiedenis bellen wanneer er een mobiele telefoon die ondersteuning
biedt voor PBAP (Phone Book Access Profile) verbonden is. Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het
toestel, moet u een van beide selecteren.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Iemand bellen via het telefoonboek

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op CALL.

Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de
regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.

1

Draai aan de regelknop om [CONTACTS] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Selecteer een eerste letter uit de lijst van eerste letters door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op
te drukken.

3

Selecteer een naam uit de naamlijst door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.4

Draai aan de regelknop om een telefoonnummernummer uit de nummerlijst te kiezen en druk er vervolgens
op.

Het telefoongesprek wordt gestart.

5
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Iemand bellen via de oproepgeschiedenis

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op CALL.

Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de
regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.

1

Draai aan de regelknop om [RECENT CALLS] te selecteren en druk er vervolgens op.

Er wordt een lijst van gesprekken in de oproepgeschiedenis weergegeven.

2

Selecteer een naam of telefoonnummer uit de oproepgeschiedenis door de regelknop te verdraaien en er
vervolgens op te drukken.

Het telefoongesprek wordt gestart.

3
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Iemand bellen door een telefoonnummer in te voeren

Opmerking
Op het scherm wordt [_] weergegeven in plaats van [#].

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op CALL.

Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de
regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.

1

Draai aan de regelknop om [DIAL NUMBER] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Draai aan de regelknop om het telefoonnummer in te voeren en selecteer als laatste [ ] (spatie). Druk
vervolgens op ENTER*.

Het telefoongesprek wordt gestart.

3

Als u de digitale aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op /  (SEEK –/+).*
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Iemand bellen via de functie voor opnieuw kiezen

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op CALL.

Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de
regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.

1

Draai aan de regelknop om [REDIAL] te selecteren en druk er vervolgens op.

Het telefoongesprek wordt gestart.

2
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Bellen via spraaktags

U kunt een persoon bellen door de spraaktag uit te spreken die opgeslagen is in een verbonden mobiele telefoon die
uitgerust is met een functie voor spraakgestuurd kiezen.

Spraakgestuurd kiezen annuleren
Druk op VOICE.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op CALL.

Wanneer er twee mobiele telefoons verbonden zijn met het toestel, kiest u een van beide telefoons door aan de
regelknop te draaien en er vervolgens op te drukken.

1

Draai aan de regelknop om [VOICE DIAL] te selecteren en druk er vervolgens op.

Of houd VOICE langer dan 2 seconden ingedrukt (alleen mogelijk voor de eerste mobiele telefoon die met het
toestel verbonden is).

2

Zeg de spraaktag die op de mobiele telefoon is opgeslagen.

Uw stem wordt herkend en het nummer wordt gebeld.

3
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Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek

Het beltoonvolume aanpassen
Draai aan de regelknop terwijl u een gesprek ontvangt.

Het volume van de stem van de spreker aanpassen
Draai aan de regelknop tijdens een gesprek.

Het volume aanpassen voor de andere persoon (aanpassing van de microfoonversterking)
Druk op MIC. 
Regelbaar volumeniveau: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Echo en ruis verminderen (echo-onderdrukking/ruisonderdrukking)
Houd MIC ingedrukt. 
Instelbare standen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Schakelen tussen de handsfree en de handheld stand
Druk tijdens een gesprek op MODE om het geluid van het telefoongesprek te laten uitvoeren via het toestel of de
mobiele telefoon.

Opmerking
Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze handeling mogelijk niet beschikbaar.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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"Sony | Music Center" met een iPhone/Android™-smartphone

U dient de recentste versie van de app "Sony | Music Center" te downloaden via de App Store (voor iPhone) of Google
Play (voor Android-smartphones).

Opmerking
Houd u voor uw eigen veiligheid aan de plaatselijke verkeersregels en bedien de applicatie niet tijdens het rijden.

"Sony | Music Center" is een app waarmee u via uw iPhone/Android-smartphone Sony-audioapparaten kunt bedienen die
compatibel zijn met "Sony | Music Center".

De bedieningsmogelijkheden van "Sony | Music Center" variëren afhankelijk van het verbonden apparaat.

Raadpleeg de informatie op uw iPhone/Android-smartphone om de functies van "Sony | Music Center" te gebruiken.

Meer informatie over "Sony | Music Center" vindt u op de volgende URL: http://www.sony.net/smcqa/

Ga naar de onderstaande website en controleer de compatibele iPhone-/Android-smartphonemodellen. 
Voor iPhones: ga naar de App Store. 
Voor Android-smartphones: ga naar Google Play.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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De verbinding met "Sony | Music Center" tot stand brengen

Als het apparaatnummer verschijnt
Controleer of het nummer wordt weergegeven (bv. 123456) en selecteer vervolgens [Yes] op de iPhone/Android-
smartphone.

De verbinding beëindigen
Druk op MENU, draai aan de regelknop om [SONY APP] te selecteren en druk er vervolgens op.

Verwant onderwerp
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)
Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Maak via BLUETOOTH verbinding met uw iPhone/Android-smartphone.

Om het audioapparaat te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH]  [SELECT
AUDIO].

1

Start de applicatie "Sony | Music Center".2

Druk op MENU, draai aan de regelknop om [SONY APP] te selecteren en druk er vervolgens op.

De verbinding met de iPhone/Android-smartphone wordt gestart. 
Raadpleeg de helpfunctie van de applicatie voor meer informatie over de bediening op een iPhone/Android-
smartphone.

3
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De bron of applicatie selecteren

U kunt het apparaat bedienen om de gewenste bron of applicatie op uw iPhone/Android-smartphone te selecteren.

De bron selecteren

Druk herhaaldelijk op SRC (bron), of druk op SRC (bron), draai vervolgens aan de regelknop om de gewenste bron te
selecteren en druk tot slot op ENTER.

De bronlijst weergeven

Druk op SRC (bron).

Geluids- en weergave-instellingen configureren

U kunt de geluids- en weergave-instellingen configureren via uw iPhone/Android-smartphone.

Raadpleeg de helpfunctie van de applicatie voor meer informatie over de instellingen.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Spraakherkenning gebruiken (alleen Android-smartphones)

Spraakherkenning deactiveren
Druk op VOICE.

Opmerking
In sommige gevallen is spraakherkenning niet beschikbaar.

Spraakherkenning werkt mogelijk niet goed, afhankelijk van de prestaties van de aangesloten Android-smartphone.

Gebruik deze functie in omstandigheden waar het lawaai tijdens de spraakherkenning zo beperkt mogelijk is (bv. het geluid van
de motor).

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Houd VOICE ingedrukt om de spraakherkenning te activeren.1

Spreek de gewenste spraakopdracht in de microfoon.2
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"Siri Eyes Free" gebruiken

Met "Siri Eyes Free" kunt u een iPhone handsfree gebruiken door gewoon in de microfoon te spreken. Voor deze functie
dient u een iPhone via BLUETOOTH te verbinden met het toestel. Deze functie werkt alleen op een iPhone 4s of
recenter. Controleer of de recentste iOS-versie geïnstalleerd is op uw iPhone. U moet de BLUETOOTH-registratie en de
verbindingsconfiguratie voor de iPhone en het toestel vooraf uitvoeren. 
Om de iPhone te selecteren, drukt u op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

"Siri Eyes Free" deactiveren
Druk op VOICE.

Opmerking
Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de iPhone uw stem mogelijk niet herkennen (als u zich bijvoorbeeld in een
rijdende wagen bevindt).

"Siri Eyes Free" werkt mogelijk niet goed of de reactietijd kan langer zijn op plaatsen waar iPhone-signalen moeilijk te ontvangen
zijn.

Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden van de iPhone werkt "Siri Eyes Free" mogelijk niet goed of kan deze applicatie
worden afgesloten.

Als u een track op een iPhone afspeelt via de BLUETOOTH-audioverbinding en de track via BLUETOOTH begint af te spelen,
wordt "Siri Eyes Free" automatisch afgesloten en schakelt het toestel over naar de BLUETOOTH-audiobron.

Wanneer "Siri Eyes Free" tijdens het afspelen van audio wordt geactiveerd, kan het toestel overschakelen naar de BLUETOOTH-
audiobron, zelfs wanneer u geen af te spelen track kiest.

Wanneer u de iPhone aansluit op de USB-poort, werkt "Siri Eyes Free" mogelijk niet goed of kan deze applicatie worden
gesloten.

Wanneer u de iPhone via USB verbindt met het toestel, mag u Siri niet activeren met de iPhone. "Siri Eyes Free" werkt mogelijk
niet goed of kan worden afgesloten.

Er is geen audio hoorbaar terwijl "Siri Eyes Free" geactiveerd is.

Verwant onderwerp
Een Bluetooth®-apparaat voorbereiden
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)

Activeer de Siri-functie op de iPhone.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de iPhone voor meer informatie.

1

Houd VOICE langer dan 2 seconden ingedrukt.

Het spraakopdrachtscherm verschijnt.

2

Spreek in de microfoon nadat de iPhone een pieptoon geproduceerd heeft.

Wanneer de iPhone nogmaals een pieptoon produceert, is Siri klaar voor gebruik.

3
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Instellingen configureren

In de volgende instelcategorieën kunt u items configureren: algemene instellingen (GENERAL), geluidsinstellingen
(SOUND), scherminstellingen (DISPLAY), BLUETOOTH-instellingen (BLUETOOTH), instellingen voor "Sony | Music
Center" (SONY APP).

Terugkeren naar het vorige scherm
Druk op  (terug).

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Druk op MENU.1

Selecteer de instelcategorie door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.

De items die ingesteld kunnen worden, verschillen afhankelijk van de bron en instellingen.

2

Selecteer de opties door de regelknop te verdraaien en er vervolgens op te drukken.3
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Algemene instellingen (GENERAL)

AREA (regio) (DSX-GS80(EUR))

Hier kunt u de regio opgeven waarin dit toestel wordt gebruikt: [EUROPE], [RUSSIA]. 
Als de ingestelde regio wordt gewijzigd, wordt het toestel gereset en wordt daarna de klok weergegeven. 
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

LANGUAGE (taal) (DSX-GS80(E))

Hiermee kunt u de schermtaal selecteren: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (demonstratie)

Hiermee kunt u de demonstratiestand activeren: [ON], [OFF].

CLOCK (klok)

Hiermee kunt u de klok instellen: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

TUNING STEP (afstemstap) (DSX-GS80(E))

Hiermee kunt u de FM-/AM-afstemstap voor uw land instellen: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K]. 
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

DETACH ALERT (loskoppelwaarschuwing)

Hiermee kunt u de loskoppelwaarschuwing activeren: [ON], [OFF]. 
Als u het contact naar OFF draait zonder het voorpaneel te verwijderen, krijgt u gedurende enkele seconden de
loskoppelwaarschuwing te horen. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt. 
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

BEEP (pieptoon)

Hiermee kunt u de pieptoon activeren: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automatisch uit)

Wordt na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld wanneer het toestel uitgeschakeld is en de klok weergegeven
wordt (d.w.z OFF gedurende 1 seconde ingedrukt houden): [ENABLE] (30 minuten), [DISABLE].

STEERING (stuur)
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Hiermee kunt u de instellingen van de stuurafstandsbediening registreren/resetten. (Alleen beschikbaar wanneer de bron
uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

Opmerking
Terwijl u instellingen doorvoert, kan het toestel alleen met de knoppen worden bediend. Om veiligheidsredenen dient u de wagen
te parkeren voor u deze instelling doorvoert.

Als er zich tijdens de registratie een fout voordoet, blijft alle eerder geregistreerde informatie behouden. Start de registratie
opnieuw vanaf de functie waar de fout zich heeft voorgedaan.

Deze functie is op sommige wagens mogelijk niet beschikbaar. Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de
compatibiliteit van uw voertuig.

SPEAKER LOAD (luidsprekerimpedantiebelasting)

Hiermee kunt u de impedantiebelasting van de luidsprekerverbinding instellen: [4 OHM] (verbinding met een 4 Ω-
belasting), [2 OHM] (verbinding met een 2 Ω-belasting). 
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

Stel [2 OHM] in wanneer u als volgt verbinding maakt: 
- Wanneer u voorluidsprekers parallel aansluit. 
- Wanneer u subwoofer(s) op de rechter en linker achterluidsprekerkabels aansluit. 
- Wanneer u een subwoofer met dubbele spreekspoel met een impedantie van 4 Ω tot 8 Ω aansluit.

USB AUTOPLAY (USB automatisch afspelen)

Hiermee kunt u de automatische afspeelfunctie voor USB activeren: [ON], [OFF].

Item Detail

STRG
CONTROL 
(stuurbediening)

Hiermee kunt u de invoerstand selecteren voor de aangesloten afstandsbediening. Om storingen te
voorkomen, moet u voor u het gebruik start de invoerstand afstemmen op de aangesloten
afstandsbediening. 
[CUSTOM] (aangepast) 
Dit is de invoerstand voor de stuurafstandsbediening. 
[PRESET] (voorinstelling) 
Dit is de invoerstand voor de bekabelde afstandsbediening, exclusief de stuurafstandsbediening
(wordt automatisch geselecteerd wanneer [RESET CUSTOM] uitgevoerd wordt).

EDIT CUSTOM 
(aangepast
bewerken)

Hiermee kunt u de functies (SOURCE, ATT (dempen), VOL (volume) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON
HOOK, OFF HOOK) registreren voor de stuurafstandsbediening: 

 Draai aan de regelknop om de functie te selecteren die u wilt toewijzen aan de
stuurafstandsbediening, en druk vervolgens op de regelknop. 

 Terwijl [REGISTER] knippert, houdt u de knop op de stuurafstandsbediening waaraan u de
functie wilt toewijzen, ingedrukt. Wanneer de registratie voltooid is, wordt [REGISTERED]
weergegeven. 

 Om andere functies te registreren, herhaalt u de stap  en . 
(Alleen beschikbaar wanneer [STRG CONTROL] ingesteld is op [CUSTOM].)

RESET
CUSTOM 
(aangepast
resetten)

Hiermee kunt u de geregistreerde functies van de stuurafstandsbediening resetten: [YES], [NO].
(Alleen beschikbaar wanneer [STRG CONTROL] ingesteld is op [CUSTOM].)

62



USB MODE (USB-stand)

Hiermee kunt u de USB-stand wijzigen: [ANDROID], [MSC/MTP]. 
(Alleen beschikbaar wanneer USB geselecteerd is.)

AF/TA (alternatieve frequenties/verkeersinformatie) (DSX-GS80(EUR))

Hiermee kunt u de alternatieve frequenties (AF) en de instelling voor verkeersinformatie (TA) selecteren: [AF-ON], [TA-
ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (regionaal) (DSX-GS80(EUR))

Hiermee kunt u de ontvangst beperken tot een specifieke regio: [ON], [OFF]. 
(Alleen beschikbaar wanneer FM ontvangen wordt.)

BTM (geheugen voor beste afstemming)

Hiermee kunt u automatisch zenders voorprogrammeren.
(Alleen beschikbaar wanneer de radio geselecteerd is.)

SXM PARENTAL (SiriusXM ouderlijk toezicht) (DSX-GS80(UC))

Hiermee kunt u het ouderlijk toezicht instellen op [ON] en [OFF], en het wachtwoord aanpassen. 
(Alleen beschikbaar wanneer SiriusXM geselecteerd is.)

SXM SIGNAL (SiriusXM-signaal) (DSX-GS80(UC))

Hiermee kunt u de huidige status van de SiriusXM-signaalsterkte weergeven: [NO SIGNAL] (signaalsterkte 0), [WEAK]
(signaalsterkte 1), [GOOD] (signaalsterkte 2), [EXCELLENT] (signaalsterkte 3). 
(Alleen beschikbaar wanneer SiriusXM geselecteerd is.)

SXM RESET (SiriusXM reset) (DSX-GS80(UC))

Hiermee kunt u de instellingen voor de SiriusXM Connect Vehicle Tuner initialiseren (voorgeprogrammeerde
zenders/ouderlijk toezicht): [YES], [NO]. 
(Alleen beschikbaar wanneer SiriusXM geselecteerd is.)

INITIALIZE (initialiseren)

Hiermee kunt u voor alle instellingen de fabrieksinstellingen herstellen: [YES], [NO]. 
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

FIRMWARE (firmware)

(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.) 
Hiermee kunt u de firmwareversie controleren en de firmware updaten. Ga naar de ondersteuningssite voor meer
informatie.

Item Detail

FW VERSION 
(firmwareversie)

Hiermee kunt u de huidige firmwareversie weergeven.
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Verwant onderwerp
Het voorpaneel verwijderen
Website voor klantenondersteuning

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Item Detail

FW UPDATE 
(firmware-
update)

Hiermee kunt u het firmware-updateproces activeren: [YES], [NO]. 
Het updaten van de firmware neemt enkele minuten in beslag. Tijdens de update mag u het contact
niet naar OFF draaien en mag u evenmin het USB-apparaat loskoppelen.
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Geluidsinstellingen (SOUND)

Dit instelmenu is niet beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Hiermee kunt u geluid reproduceren door het digitale signaal te optimaliseren met de door Sony aanbevolen
geluidsinstellingen: [ON], [OFF]. 
(Wordt automatisch ingesteld op [OFF] wanneer [EQ10 PRESET] gewijzigd wordt en/of [EXTRA BASS] ingesteld is op
[1] of [2] en/of [DSO] ingesteld is op [LOW], [MID] of [HIGH].)

EQ10 PRESET (EQ10-voorkeuzes)

Hiermee kunt u een equalizercurve selecteren uit 10 verschillende curves of de equalizer uitschakelen.

Voor iedere bron kan de equalizercurve in het geheugen worden opgeslagen.

EQ10 CUSTOM (EQ10 aangepast)

Hiermee kunt u [CUSTOM] bij EQ10 instellen. 
U kunt de equalizercurve instellen: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz,
8 kHz, 16 kHz). 
Het volume kan van -6 dB tot +6 dB worden aangepast in stappen van 1 dB.

POSITION (luisterpositie)

Regio/model Equalizercurvenaam

DSX-GS80(UC)/DSX-
GS80(EUR)

[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM]

DSX-GS80(E) [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM], [JAZZ], [REGUETON], [SALSA],
[KARAOKE]*, [CUSTOM]

Wanneer [KARAOKE] geactiveerd is, worden de zangpartijen tijdens het afspelen gedempt. Deze kunnen echter niet volledig weggelaten
worden. Daarnaast wordt het gebruik van een microfoon niet ondersteund.

*

Item Detail

65



DSO (Dynamic Stage Organizer)

Hiermee kunt u een omringender geluid creëren, net alsof er luidsprekers in het dashboard ingebouwd zijn: [OFF],
[LOW], [MID], [HIGH]. 
(Wordt automatisch ingesteld op [OFF] wanneer [CLEAR AUDIO+] ingesteld is op [ON].)

BALANCE (balans)

Hiermee kunt u de geluidsbalans aanpassen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (fader)

Hiermee kunt u het relatieve niveau aanpassen: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)

Hiermee kunt u digitaal gecomprimeerd geluid verbeteren door hoge frequenties die verloren zijn gegaan in het
compressieproces te herstellen: [ON], [OFF]. 
Deze instelling kan voor iedere bron behalve de radio in het geheugen worden opgeslagen.

AAV (Advanced Auto Volume)

Hiermee kunt u het volumeniveau van alle afspeelbronnen aanpassen naar het optimale niveau: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (Rear Bass Enhancer)

Deze functie versterkt het basgeluid door de instelling van een laagdoorlaatfilter op de achterluidsprekers toe te passen.
Door middel van deze functie kunnen de achterluidsprekers werken als subwoofer als er geen subwoofer is aangesloten.
(Alleen beschikbaar wanneer [SUBW DIRECT] ingesteld is op [OFF].)

Item Detail

F/R POSITION (positie
vooraan/achteraan)

Hiermee kunt u een natuurlijk geluidsveld simuleren door het geluid overeenkomstig uw
positie met vertraging uit de luidsprekers uit te voeren: 

 [FRONT L] (voor links), 
 [FRONT R] (voor rechts), 
 [FRONT] (midden voor), 
 [ALL] (midden van de auto), 

[CUSTOM] (positie ingesteld door de geavanceerde autoaudio-instellingen op "Sony |
Music Center") 
[OFF] (geen positie ingesteld)

ADJ POSITION (positie
aanpassen)

Hiermee kunt u de instelling van de luisterpositie erg nauwkeurig afregelen: 
[+3] – [CENTER] – [-3]. 
(Alleen beschikbaar wanneer [F/R POSITION] niet ingesteld is op [OFF] of [CUSTOM].)

SUBW POS
(subwooferpositie)

 [NEAR] (dichtbij), 
 [NORMAL] (normaal), 
 [FAR] (veraf) 

(Alleen beschikbaar wanneer [F/R POSITION] op iets anders dan [OFF] is ingesteld.)

Item Detail
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SUBW DIRECT (rechtstreekse subwooferverbinding)

Hiermee kunt u de instellingen aanpassen voor de subwoofer die zonder eindversterker aangesloten is op de
achterluidsprekerkabel. 
(Alleen beschikbaar wanneer [RBE MODE] ingesteld is op [OFF].)

Wanneer u een subwoofer van 2 Ω of 4 Ω tot 8 Ω aansluit op een van de achterluidsprekerkabels, moet u [SPEAKER
LOAD] instellen op [2 OHM].
Wanneer u een subwoofer met een dubbele spreekspoel gebruikt of subwoofer(s) gebruikt door deze aan te sluiten
op de rechter en linker achterluidsprekerkabels, moet u [SPEAKER LOAD] instellen op [2 OHM].

SUBWOOFER (subwoofer)

Item Detail

RBE MODE (Rear Bass
Enhancer-stand)

Hiermee kunt u de stand voor versterking van de lage tonen achteraan selecteren:
[1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (frequentie
laagdoorlaatfilter)

Hiermee kunt u de kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (steilheid
laagdoorlaatfilter)

Hiermee kunt u de steilheid van de laagdoorlaatfilter selecteren: [1], [2], [3].

Item Detail

SUBW MODE
(subwooferstand)

Hiermee kunt u de subwooferstand selecteren: [1], [2], [3], [OFF].

SUBW PHASE
(subwooferfase)

Hiermee kunt u de fase van de subwoofer selecteren: [NORMAL], [REVERSE].

SUBW POS (subwooferpositie)
Hiermee kunt u de subwooferpositie selecteren: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. 
(Alleen beschikbaar wanneer [F/R POSITION] ingesteld is op iets anders dan
[OFF].)

LPF FREQ (frequentie
laagdoorlaatfilter)

Hiermee kunt u de kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (steilheid
laagdoorlaatfilter)

Hiermee kunt u de steilheid van de laagdoorlaatfilter selecteren: [1], [2], [3].

Item Detail

SUBW LEVEL 
(subwooferniveau)

Hiermee kunt u het subwoofervolume regelen: 
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. 
([MUTE] wordt weergegeven bij de laagste instelling.)

SUBW PHASE 
(subwooferfase)

Hiermee kunt u de fase van de subwoofer selecteren: [NORMAL], [REVERSE].

SUBW POS (subwooferpositie) Hiermee kunt u de subwooferpositie selecteren: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. 
(Alleen beschikbaar wanneer [F/R POSITION] niet ingesteld is op [OFF].)

LPF FREQ 
(frequentie laagdoorlaatfilter)

Hiermee kunt u de kantelfrequentie van de subwoofer selecteren: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
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HPF (hoogdoorlaatfilter)

AUX VOLUME (AUX volume)

Hiermee kunt u het volume van elk aangesloten randapparaat aanpassen: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Dankzij deze
instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. (Alleen beschikbaar wanneer AUX
geselecteerd is.)

BT AUDIO VOL (BLUETOOTH-audiovolume)

Hiermee kunt u het volume van elk aangesloten BLUETOOTH-apparaat aanpassen: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Dankzij
deze instelling is het niet nodig om het volumeniveau tussen bronnen aan te passen. 
(Alleen beschikbaar wanneer BT-audio, een applicatie of Pandora® (DSX-GS80(UC)) geselecteerd is.)

MAX VOLUME (maximumvolume)

Hiermee kunt u het maximale volumeniveau van het toestel instellen: [30] – [50].

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Item Detail

LPF SLOPE (steilheid
laagdoorlaatfilter)

Hiermee kunt u de steilheid van de laagdoorlaatfilter selecteren: [1], [2], [3].

Item Detail

HPF FREQ (frequentie
hoogdoorlaatfilter)

Hiermee kunt u de kantelfrequentie van de voor-/achterluidspreker selecteren: [OFF],
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOPE (steilheid
hoogdoorlaatfilter)

Hiermee kunt u de steilheid van de hoogdoorlaatfilter selecteren (werkt alleen wanneer
[HPF FREQ] op iets anders dan [OFF] ingesteld is): [1], [2], [3].
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Scherminstellingen (DISPLAY)

BLACK OUT (black-out) (DSX-GS80(E))

Hiermee kunt u de verlichting automatisch laten uitschakelen als er gedurende 5 seconden geen handelingen worden
uitgevoerd wanneer er een bron geselecteerd is: [ON], [OFF]. 
Om de verlichting opnieuw in te schakelen, drukt u op een willekeurige knop op het toestel of de afstandsbediening.

DIMMER (dimmer)

Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen: [OFF], [ON], [AT] (auto), [CLK] (klok). ([AT] is alleen
beschikbaar wanneer de verlichtingsbedieningskabel aangesloten is en de koplampen ingeschakeld zijn.)

Om deze functie alleen gedurende een bepaalde periode te activeren, selecteert u [CLK] en stelt u vervolgens de
start- en eindtijd in.
Om de helderheid in te stellen wanneer de dimmerfunctie geactiveerd is, stelt u [DIMMER] in op [ON] en past u
vervolgens [BRIGHTNESS] aan.
Om de helderheid in te stellen wanneer de dimmerfunctie uitgeschakeld is, stelt u [DIMMER] in op [OFF] en past u
vervolgens [BRIGHTNESS] aan.

De helderheidsinstelling wordt opgeslagen en toegepast wanneer de dimmerfunctie in- of uitgeschakeld is.

BRIGHTNESS (helderheid)

Hiermee kunt u de schermhelderheid regelen. U kunt het helderheidsniveau aanpassen: [1] – [10].

BUTTON COLOR (knopkleur)

Hiermee kunt u voor de knoppen een voorgeprogrammeerde of aangepaste kleur instellen.

DISPLAYCOLOR (schermkleur)

Hiermee kunt u voor het scherm een voorgeprogrammeerde of aangepaste kleur instellen.

Item Detail

PRESET COLOR 
(voorgeprogrammeerde
kleur)

Hiermee kunt u kiezen uit 15 voorgeprogrammeerde kleuren en 1 aangepaste kleur.

CUSTOM COLOR 
(aangepaste kleur)

Hiermee kunt u voor de knoppen een aangepaste kleur registreren.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE 
Aanpasbaar kleurbereik: [0] - [32] ([0] kan niet worden ingesteld voor alle
kleurbereiken).

Item Detail
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SOUND SYNC (geluidssynchronisatie)

Hiermee kunt u de synchronisatie van verlichting en geluid activeren: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (automatisch scrollen)

Hiermee kunt u lange items automatisch laten rollen: [ON], [OFF]. 
(Niet beschikbaar wanneer AUX of de radio geselecteerd is.)

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Item Detail

PRESET COLOR 
(voorgeprogrammeerde
kleur)

Hiermee kunt u kiezen uit 15 voorgeprogrammeerde kleuren en 1 aangepaste kleur.

CUSTOM COLOR 
(aangepaste kleur)

Hiermee kunt u voor het scherm een aangepaste kleur registreren.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE 
Aanpasbaar kleurbereik: [0] - [32] ([0] kan niet worden ingesteld voor alle
kleurbereiken).
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BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)

PAIRING (koppelen)

Hiermee kunt u tot twee BLUETOOTH-apparaten verbinden: [DEVICE 1], [DEVICE 2]. 
Wanneer de koppeling voltooid is, verandert [DEVICE 1] of [DEVICE 2] in de naam van het gekoppelde apparaat.

SELECT AUDIO (audioapparaat selecteren)

Hiermee kunt u het audioapparaat selecteren. [*] wordt weergegeven bij het apparaat dat gekoppeld is met [DEVICE 1]
of bij het huidige audioapparaat dat compatibel is met A2DP.

RINGTONE (beltoon)

Hiermee kunt u de bron van de beltoon die uitgevoerd wordt via de luidsprekers selecteren: [1] (beltoon
voorgeprogrammeerd in dit toestel), [2] (beltoon van de mobiele telefoon*). 

AUTO ANSWER (automatisch beantwoorden)

Hiermee kunt u instellen dat het toestel automatisch een binnenkomend gesprek beantwoord: [OFF], [3 SECONDS]
(ongeveer 3 seconden), [10 SECONDS] (ongeveer 10 seconden).

AUTO PAIRING (automatisch koppelen)

Start BLUETOOTH-koppeling automatisch wanneer een iOS-apparaat met versie 5.0 of recenter wordt verbonden via
USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaal)

Hiermee kunt u de BLUETOOTH-functie activeren/deactiveren.

BT INIT (BLUETOOTH initialiseren)

Hiermee kunt u alle instellingen met betrekking tot BLUETOOTH initialiseren (koppelingsinformatie, apparaatinformatie
enz.): [YES], [NO]. 
Initialiseer alle instellingen wanneer u het apparaat weggooit. 
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

VOICE OUT (stemuitvoer)

Hiermee kunt u de luidsprekers voor handsfree bellen selecteren: 
[VOICE FRONT] (voorluidsprekers), [VOICE REAR] (achterluidsprekers), [VOICE ALL] (alle luidsprekers). 
(Alleen beschikbaar wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok weergegeven wordt.)

Afhankelijk van de mobiele telefoon is deze instelling mogelijk niet beschikbaar.*
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"Sony | Music Center" configureren (SONY APP)

Hiermee kunt u de functie "Sony | Music Center" (de verbinding) activeren en beëindigen.
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De demonstratiestand annuleren

U kunt het demonstratiescherm annuleren dat wordt weergegeven wanneer de bron uitgeschakeld is en de klok
weergegeven wordt.
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Druk op MENU, draai aan de regelknop om [GENERAL] te selecteren en druk er vervolgens op.1

Draai aan de regelknop om [DEMO] te selecteren en druk er vervolgens op.2

Draai aan de regelknop om [DEMO-OFF] te selecteren en druk er vervolgens op.

Het instellen is voltooid.

3

Druk twee keer op  (terug).

Het scherm keert terug naar de normale ontvangst-/afspeelstand.

4
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De firmware updaten

Om de firmware te updaten, opent u de ondersteuningssite en volgt u de instructies online.

Opmerking
Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de update.

Verwant onderwerp
Website voor klantenondersteuning
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Voorzorgsmaatregelen

Laat het voorpaneel of een audioapparaat niet op het dashboard liggen.
Wanneer het toestel ingeschakeld wordt, schuift de antenne automatisch uit.
Mors geen vloeistof op het toestel.

Afspeelvolgorde van audiobestanden

: map (album) : audiobestand (track)

Over iPod

U kunt de volgende iPod-modellen aansluiten. Werk vóór gebruik de software van uw iPod bij naar de laatste versie.

Compatibele iPhone-/iPod-modellen

Compatibel model Bluetooth® USB

iPhone XR  

iPhone Xs max

iPhone Xs

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus
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Het gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te
worden op de Apple-producten die vermeld worden op de badge, en gecertificeerd is door de ontwikkelaar om te
beantwoorden aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of
voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. 
Merk op dat het gebruik van dit accessoire in combinatie met een Apple-product de draadloze prestaties kan
beïnvloeden.

Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit toestel die niet aan bod komen in deze handleiding, kunt u terecht bij
uw Sony-verdeler.
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Compatibel model Bluetooth® USB

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch 
(6e generatie)

iPod touch 
(5e generatie)

iPod nano 
(7e generatie)
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Onderhoud

De lithiumbatterij (CR2025) van de afstandsbediening vervangen (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))
Wanneer de batterij leeg raakt, zal het bereik van de afstandsbediening kleiner worden.

OPGELET
Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij niet correct wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door een batterij van
hetzelfde of een gelijkwaardig type.

A: lithiumbatterij (CR2025), + naar boven gericht

Opmerking
Bewaar de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Indien de batterij wordt ingeslikt, dient u onmiddellijk een arts te
raadplegen.

De aansluitingen schoonmaken
Raak de aansluitingen niet rechtstreeks aan. Mogelijk werkt het toestel niet goed als de aansluitingen tussen het toestel
en het voorpaneel niet schoon zijn. U kunt dit voorkomen door het voorpaneel los te maken en de aansluitingen te
reinigen met een wattenstaafje. Gebruik hierbij niet te veel kracht. Anders kunnen de aansluitingen beschadigd raken.

Opmerking
Verwijder voor uw eigen veiligheid het voorpaneel niet tijdens het rijden.

Verwant onderwerp
Het voorpaneel verwijderen

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Technische gegevens

Radio
DSX-GS80(UC):
FM

AM

DSX-GS80(EUR):
FM

AM/LW

DSX-GS80(E):
FM

Afstembereik 87,5 MHz - 107,9 MHz

Bruikbare gevoeligheid 8 dBf

Signaal-ruisverhouding 73 dB

Scheiding 50 dB bij 1 kHz

Afstembereik 530 kHz - 1.710 kHz

Gevoeligheid 26 µV

Afstembereik

Wanneer [AREA] ingesteld is op [EUROPE]: 
87,5 MHz - 108,0 MHz 
Wanneer [AREA] ingesteld is op [RUSSIA]: 
FM1/FM2: 87,5 MHz - 108,0 MHz (bij stappen van 50 kHz step) 
FM3: 65 MHz -74 MHz (bij stappen van 30 kHz)

Bruikbare gevoeligheid 8 dBf

Signaal-ruisverhouding 73 dB

Scheiding 50 dB bij 1 kHz

Afstembereik 531 kHz - 1.602 kHz (AM)
153 kHz - 279 kHz (LW)

Gevoeligheid 26 μV (AM)
50 μV (LW)
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AM

USB-speler

Draadloze communicatie

Afstembereik 87,5 MHz - 108,0 MHz (bij stappen van 50 kHz) 
87,5 MHz - 108,0 MHz (bij stappen van 100 kHz) 
87,5 MHz - 107,9 MHz (bij stappen van 200 kHz)

FM-afstemstap 50 kHz/100 kHz/200 kHz schakelbaar

Bruikbare gevoeligheid 8 dBf

Signaal-ruisverhouding 73 dB

Scheiding 50 dB bij 1 kHz

Afstembereik 531 kHz - 1.602 kHz (bij stappen van 9 kHz) 
530 kHz - 1.710 kHz (bij stappen van 10 kHz)

AM-afstemstap 9 kHz/10 kHz schakelbaar

Gevoeligheid 26 µV

Interface USB1-poort (vooraan): USB (Hi-speed) 
USB2-poort (achteraan): USB (Hi-speed)

Maximale stroom USB1-poort (vooraan): 1 A 
USB2-poort (achteraan): 1,5 A

Maximaal aantal herkenbare bestanden (tracks) 10.000

Compatibel Android Open Accessory-protocol
(AOA)

2.0

Overeenstemmende codec

MP3 (.mp3) 
Bitsnelheid: 8 kbps - 320 kbps (ondersteunt VBR (variabele
bitsnelheid)) 
Bemonsteringsfrequentie: 16 kHz - 48 kHz 
WMA (.wma) 
Bitsnelheid: 32 kbps - 192 kbps (ondersteunt VBR (variabele
bitsnelheid)) 
Bemonsteringsfrequentie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
AAC (.m4a, .mp4) 
Bitsnelheid: 8 kbps - 320 kbps 
Bemonsteringsfrequentie: 11,025 kHz - 48 kHz 
WAV (.wav) 
Bitdiepte: 16 bit 
Bemonsteringsfrequentie: 44,1 kHz, 48 kHz 
FLAC (.flac) 
Bitdiepte: 16 bit, 24 bit 
Bemonsteringsfrequentie: 44,1 kHz, 48 kHz

Ondersteund bestandssysteem FAT16, FAT32
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Eindversterker

Algemeen

Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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Communicatiesysteem BLUETOOTH-standaard versie 3.0

Uitvoer BLUETOOTH-standaard Power Class 2 (max. geleid +1 dBm)

Maximaal communicatiebereik*1 In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m

Frequentieband 2,4GHz-band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modulatiemethode FHSS

Compatibele BLUETOOTH-profielen*2

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5 
HFP (Handsfree Profile) 1.6 
PBAP (Phone Book Access Profile) 
SPP (Serial Port Profile)

Overeenstemmende codec SBC (.sbc), AAC (.m4a)

Het effectieve bereik varieert afhankelijk van factoren zoals hindernissen tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische
elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, besturingssysteem, softwareprogramma enz.

*1

BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van de BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten.*2

Uitvoer Luidsprekeruitvoer

Luidsprekerimpedantie 2 Ω/4 Ω - 8 Ω

Maximaal uitgangsvermogen 100 W × 4 (bij 2 Ω/4 Ω)

Voedingsvereisten 12VDC-autoaccu (negatieve massa)

Nominaal stroomverbruik 10 A

Afmetingen Ong. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)

Montageafmetingen Ong. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)

Gewicht Ong. 1,0 kg

Inhoud van de verpakking
Hoofdtoestel (1) 
Afstandsbediening(1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) 
Onderdelen voor installatie en aansluitingen (1 set)

Optionele accessoires/apparatuur SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC))
Kabel voor invoer stuurafstandsbediening: RC-SR1
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Auteursrechten

SiriusXM Connect Vehicle Tuner en bijbehorend abonnement zijn los verkrijgbaar. 
www.siriusxm.com 
Sirius, XM en alle verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk
gebruik ervan door Sony Corporation gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het
eigendom van hun respectieve eigenaars.

Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of
de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een
erkende dochteronderneming van Microsoft.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere
landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder
licentie.

PANDORA, het PANDORA-logo en de Pandora-huisstijl zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
Pandora Media, LLC. Gebruikt met toestemming.

Google, Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC.

libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson 
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Verspreiding en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, is toegestaan als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

Bij verspreiding van de broncode moeten de hierboven aangegeven auteursrechtelijke melding, deze lijst met
voorwaarden en de volgende disclaimer behouden blijven.
Bij verspreiding in binaire vorm moeten de hierboven aangegeven auteursrechtelijke melding, deze lijst met
voorwaarden en de volgende disclaimer worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de
verspreiding worden geleverd.
Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toelating mogen de naam Xiph.org Foundation noch de namen
van haar bijdragers worden gebruikt om producten te ondersteunen of te promoten die van deze software afgeleid
zijn.

DEZE SOFTWARE WORDT "VOETSTOOTS" DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE
BIJDRAGERS GELEVERD EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL KUNNEN DE FOUNDATION OF HAAR BIJDRAGERS
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF
GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANKOOP VAN VERVANGGOEDEREN OF DIENSTEN,
VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE OORZAAK
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EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZOWEL IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF
TORT (INCLUSIEF VERWAARLOZING OF ANDERSZINS) TEN GEVOLGE VAN ENIGERLEI GEBRUIK VAN DEZE
SOFTWARE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WERD AANGEGEVEN.
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Problemen oplossen

Probeer het volgende voor u een herstelling aanvraagt.

Lees de relevante instructies en onderwerpen voor het oplossen van problemen in deze Helpgids.
Sommige problemen kunnen opgelost worden door de software te updaten. Wanneer u de app "Support by Sony"
installeert op uw smartphone, ontvangt u informatie over software-updates.
Ga naar onze website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande suggesties niet helpen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Het toestel wordt niet van stroom voorzien. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Als het toestel wordt uitgeschakeld en het scherm verdwijnt, kan het toestel niet worden bediend met de
afstandsbediening.

Schakel het toestel in.
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Het apparaat wordt uitgeschakeld bij een hoog volume.

Het vermogen van de voedingskabel van de auto is mogelijk onvoldoende.

Controleer de voedingsaansluiting. Als u daar geen probleem kunt vaststellen, maakt u rechtstreeks verbinding
met de accu.
Als het probleem hierdoor niet opgelost raakt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde handelaar.
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Er is geen of slechts een heel zwak geluid hoorbaar.

De positie van de faderregelaar [FADER] is niet ingesteld voor een systeem met 2 luidsprekers.
Het volume van het toestel en/of verbonden apparaat is erg laag.

Zet het volume van het toestel en het verbonden apparaat harder.
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Geen pieptoon.

Er is een optionele eindversterker aangesloten en u gebruikt de ingebouwde versterker niet.
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De instellingen in het geheugen zijn gewist.

Het toestel is geïnitialiseerd.

Sla opnieuw op in het geheugen.

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)
Het toestel initialiseren
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De zekering is doorgebrand. / Maakt geluid wanneer de stand van het contactslot
wordt gewijzigd.

De kabels zijn niet goed verbonden met de voedingsaansluiting voor accessoires van de auto.
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De demonstratiestand wordt gestart tijdens het afspelen of radio-ontvangst.

Als er gedurende 5 minuten geen handeling wordt uitgevoerd en [DEMO-ON] ingesteld is, wordt de
demonstratiestand gestart.

Stel [DEMO-OFF] in.

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

91



Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Het display verdwijnt van/verschijnt niet in het weergavevenster.

De dimmer is ingesteld op [DIMMER-ON].
Het scherm verdwijnt als u OFF ingedrukt houdt.

Houd OFF op het toestel ingedrukt tot het scherm verschijnt.

De aansluitingen zijn vuil.

Verwant onderwerp
Scherminstellingen (DISPLAY)
Onderhoud
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Het scherm verdwijnt terwijl het toestel ingeschakeld is (DSX-GS80(E))

[BLACK OUT] (black-out) is ingesteld op [BLACK OUT-ON].

Verwant onderwerp
Scherminstellingen (DISPLAY)
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Het scherm/de verlichting knippert.

Er wordt onvoldoende voeding geleverd.

Controleer of de autoaccu voldoende voeding levert aan het toestel (de vereiste voeding is 12 V DC).
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De bedieningsknoppen werken niet.

De aansluiting is niet juist.

Controleer de aansluiting van het toestel. 
Als de situatie niet verbetert, drukt u op de resettoets.
Reset het toestel voor uw eigen veiligheid niet tijdens het rijden.

Verwant onderwerp
Onderdelen en bedieningselementen
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De automatisch ingestelde klok is niet nauwkeurig.

De klokgegevens afkomstig van de radiogolven zijn niet nauwkeurig.

Druk op MENU, stel [CLOCK] bij [GENERAL] in op [MANUAL] en pas de klok handmatig aan.

Verwant onderwerp
De klok instellen
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De radio-ontvangst is slecht./Er is statische ruis hoorbaar.

Sluit de antenne goed aan.
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Er kunnen geen zenders ontvangen worden. (DSX-GS80(E))

De instelling voor de afstemstap is gewist.

Stel de afstemstap opnieuw in

Verwant onderwerp
De FM-/AM-afstemstap wijzigen (DSX-GS80(E))
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Er kan niet worden afgestemd op voorgeprogrammeerde zenders.

Het signaal van de uitzending is te zwak.
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Er kan in FM3 niet worden afgestemd op 65 MHz tot 74 MHz. (DSX-GS80(EUR))

[AREA] is ingesteld op [EUROPE].

Stel [AREA] in op [RUSSIA].

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)
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PTY toont [- - - - - - - -].

De huidige zender is geen RDS-zender of de radio-ontvangst is slecht.
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RDS-diensten kunnen niet ontvangen worden (wanneer [AREA] ingesteld is op
[RUSSIA]) (DSX-GS80(EUR))

FM3 is geselecteerd.

Selecteer FM1 of FM2.

RDS-diensten zijn niet beschikbaar in de huidige regio.
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SEEK begint na enkele seconden luisteren (DSX-GS80(EUR))

De zender is geen TP-zender of heeft een zwak signaal.

Deactiveer TA.

Verwant onderwerp
AF en TA instellen (DSX-GS80(EUR))
Algemene instellingen (GENERAL)
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Er is geen verkeersinformatie. (DSX-GS80(EUR))

Activeer TA.
De zender is een TP-zender maar zendt toch geen verkeersinformatie uit.

Stem af op een andere zender.

Verwant onderwerp
AF en TA instellen (DSX-GS80(EUR))
Algemene instellingen (GENERAL)
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De programmazendernaam knippert. (DSX-GS80(EUR))

Er is geen alternatieve frequentie voor de huidige zender.

Druk op /  (SEEK –/+) terwijl de programmazendernaam knippert. [PI SEEK] wordt weergegeven en
het toestel begint te zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI (programma-identificatie)-gegevens.
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Het duurt langer voordat een USB-apparaat wordt afgespeeld.

Het USB-apparaat bevat bestanden met een ingewikkelde boomstructuur.
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Het audiobestand kan niet worden afgespeeld.

USB-apparaten die zijn geformatteerd met andere bestandssystemen dan FAT16 of FAT32 worden niet
ondersteund.* 

Verwant onderwerp
Technische gegevens
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Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

*
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Handelingen voor het overslaan van een album, overslaan van items
(overspringstand) en opzoeken van een track op naam ("Quick-BrowZer") kunnen niet
worden uitgevoerd.

Deze handelingen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer er een USB-apparaat in de Android-stand of een iPod
aangesloten is.

Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP].

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)
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Er kan geen geluid worden uitgevoerd tijdens het afspelen in de Android-stand.

Controleer de status van de applicatie voor het afspelen van muziek op de Android-smartphone.
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Het apparaat dat de verbinding tot stand wil brengen, kan dit toestel niet detecteren.

Zet dit toestel in de stand-bystand voor koppeling voordat de koppeling tot stand wordt gebracht.
Als er verbinding gemaakt is met twee BLUETOOTH-apparaten, kan dit toestel niet worden herkend door een ander
apparaat.

Verbreek een van de verbindingen en zoek dit toestel vanaf een ander apparaat.

Wanneer de koppeling tussen de apparaten tot stand is gebracht, activeert u het BLUETOOTH-signaal.

Verwant onderwerp
Koppelen en verbinden met een BLUETOOTH-apparaat
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Er is geen verbinding mogelijk.

De verbinding wordt via één zijde aangestuurd (dit toestel of het BLUETOOTH-apparaat), niet via beide zijden.

Maak vanaf een BLUETOOTH-apparaat verbinding met dit toestel of vice versa.
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De naam van het gedetecteerde apparaat wordt niet weergegeven.

Afhankelijk van de status van het andere apparaat zal het misschien niet mogelijk zijn de naam op te vragen.
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Geen beltoon.

Regel het volume door de regelknop te verdraaien terwijl u een gesprek ontvangt.
Afhankelijk van het apparaat dat de verbinding tot stand brengt, wordt de beltoon mogelijk niet goed verzonden.

Stel [RINGTONE] in op [1].

De luidsprekers zijn niet aangesloten op het toestel.

Sluit de luidsprekers aan op het toestel. Om de luidsprekers voor de beltoon te selecteren, drukt u op MENU en
selecteert u vervolgens [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Verwant onderwerp
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)
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De stem van de spreker is niet hoorbaar.

De luidsprekers zijn niet aangesloten op het toestel.

Sluit de luidsprekers aan op het toestel. Om de luidsprekers voor de stem van de spreker te selecteren, drukt u
op MENU en selecteert u vervolgens [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Verwant onderwerp
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)
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Een gesprekspartner zegt dat het volume te laag of te hoog is.

Pas het volume overeenkomstig aan met Mic Gain-aanpassing.

Verwant onderwerp
Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek
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Er klinkt een echo of ruis in de telefoongesprekken.

Verlaag het volume.
Stel de EC/NC-stand in op [EC/NC-1] of [EC/NC-2].
Als de overige omgevingsgeluiden luid zijn, probeert u dat lawaai te verminderen. 
Bv.: als er verkeerslawaai enz. door een raam klinkt, sluit u het raam. Als een airco veel lawaai maakt, zet deze dan
in een lagere stand.

Verwant onderwerp
Beschikbare bedieningen tijdens een gesprek
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De telefoon is niet aangesloten.

Wanneer BLUETOOTH-audio wordt afgespeeld, is de telefoon niet verbonden, zelfs niet als u op CALL drukt.

Maak verbinding vanaf de telefoon.

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

117



Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

De kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.

De kwaliteit van het geluid van de telefoon hangt af van de ontvangstomstandigheden van de mobiele telefoon.

Als de ontvangst slecht is, verplaats uw auto dan naar een plaats waar uw mobiele telefoon een beter signaal
ontvangt.
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Het volume van het aangesloten audioapparaat is laag (hoog).

Het volumeniveau kan verschillen afhankelijk van het audioapparaat.

Pas het volume van het aangesloten audioapparaat of van dit toestel aan.
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Het geluid hapert tijdens het afspelen van een BLUETOOTH-audioapparaat.

Verklein de afstand tussen het toestel en het BLUETOOTH-audioapparaat.
Als het BLUETOOTH-audioapparaat in een houder wordt bewaard die het signaal kan verstoren, verwijdert u de
houder tijdens het gebruik van het audioapparaat.
Er worden een aantal BLUETOOTH-apparaten of andere apparaten die radiogolven uitzenden in de buurt gebruikt.

Zet de andere apparaten uit.
Vergroot de afstand tot de andere apparaten.

Het afspelen van geluid stopt een ogenblik wanneer de verbinding tussen dit toestel en de mobiele telefoon tot stand
wordt gebracht. Dit is geen storing.
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Het is niet mogelijk het verbonden BLUETOOTH-audioapparaat te bedienen.

Controleer of het verbonden BLUETOOTH-audioapparaat AVRCP ondersteunt.
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Sommige functies werken niet.

Controleer of het apparaat waarmee verbinding tot stand is gebracht de betreffende functie ondersteunt.
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Er wordt onbedoeld een oproep beantwoord.

De telefoon waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, is zo ingesteld dat een oproep automatisch wordt
beantwoord.

Selecteer [BLUETOOTH] [AUTO ANSWER] om de instellingen voor automatisch antwoorden te openen.

Verwant onderwerp
BLUETOOTH-configuratie (BLUETOOTH)
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Het koppelen is mislukt door een time-out.

Afhankelijk van het apparaat waarmee verbinding tot stand wordt gebracht, kan de tijdslimiet voor het koppelen kort
zijn.

Probeer de koppeling binnen de gestelde tijd te voltooien.
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Het lukt niet om te koppelen.

Mogelijk kan het toestel nadat het geïnitialiseerd werd niet meer koppelen met een eerder gekoppeld BLUETOOTH-
apparaat als de koppelingsinformatie van het toestel op het BLUETOOTH-apparaat aanwezig is. Wis in dat geval de
koppelingsinformatie van het toestel van het BLUETOOTH-apparaat en koppel ze opnieuw.
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De BLUETOOTH-functie werkt niet.

Schakel het toestel uit door OFF langer dan 2 seconden ingedrukt te houden en schakel het vervolgens weer in.
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Er wordt tijdens een handsfree oproep geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers van
de auto.

Als het geluid wordt uitgevoerd via de mobiele telefoon, stel de mobiele telefoon dan zo in dat het geluid via de
luidsprekers van de auto wordt uitgevoerd.
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"Siri Eyes Free" is niet geactiveerd.

Voer de handsfree registratie uit voor een iPhone die ondersteuning biedt voor "Siri Eyes Free".
Schakel de Siri-functie op de iPhone in.
Verbreek de BLUETOOTH-verbinding tussen de iPhone en het toestel en breng de verbinding opnieuw tot stand.
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De geopende applicatie en de applicatie in "Sony | Music Center" zijn niet gelijk.

Start de applicatie opnieuw via de applicatie "Sony | Music Center".
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Terwijl de applicatie "Sony | Music Center" via BLUETOOTH wordt gebruikt, schakelt
het scherm automatisch over naar [BT AUDIO].

De applicatie "Sony | Music Center" of de BLUETOOTH-functie vertoont een probleem.
Voer de applicatie opnieuw uit.
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De verbinding met de applicatie "Sony | Music Center" wordt automatisch verbroken
wanneer het scherm overschakelt naar [IPD].

De applicatie "Sony | Music Center" biedt op een iPhone/iPod geen ondersteuning voor afspelen via een iPod.

Wijzig de bron van het apparaat naar iets anders dan [IPD] en maak vervolgens verbinding met "Sony | Music
Center".

Verwant onderwerp
De verbinding met "Sony | Music Center" tot stand brengen
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De verbinding met "Sony | Music Center" wordt automatisch verbroken wanneer de
USB-stand van het toestel gewijzigd wordt naar [ANDROID].

De Android-smartphone biedt geen ondersteuning voor afspelen in de Android-stand.

Zet de USB-stand van het toestel op [MSC/MTP] en maak vervolgens verbinding met "Sony | Music Center".

Verwant onderwerp
De verbinding met "Sony | Music Center" tot stand brengen
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Verbinding met Pandora® is niet mogelijk.

Schakel de Pandora®-applicatie op het mobiele apparaat uit en daarna weer in.
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Algemeen

De volgende berichten kunnen verschijnen of knipperen tijdens het gebruik.

INVALID: de gekozen bediening is mogelijk ongeldig.

OUTPUT ERROR: er is mogelijk een interne storing.

Controleer de verbinding. Vraag uw Sony-verdeler om advies als de foutmelding op het scherm blijft staan.

READ: bezig met het lezen van informatie.

Wacht tot het lezen is voltooid en het afspelen automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de
bestandsorganisatiestructuur kan dit enige tijd duren.

TEMP CAUTION: de thermische beveiliging is geactiveerd.

Verlaag het volume.

 (onderstrepingsteken): het teken kan niet worden weergegeven.
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Afspelen vanaf een USB-apparaat

HUB NO SUPRT: USB-hubs worden niet ondersteund.

IPD STOP:: het afspelen van muziek op de iPod is afgelopen.

Bedien uw iPod/iPhone om het afspelen te starten.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

Er is een USB-apparaat dat geen ondersteuning biedt voor AOA (Android Open Accessory) 2.0 aangesloten op het
toestel terwijl [USB MODE] ingesteld is op [ANDROID].

Stel [USB MODE] in op [MSC/MTP].

USB ERROR:: het USB-apparaat kan niet worden afgespeeld.

Sluit het USB-apparaat opnieuw aan.

USB NO DEV:: er is geen USB-apparaat aangesloten of het apparaat wordt niet herkend.

Zorg ervoor dat het USB-apparaat of de USB-kabel correct aangesloten is.

USB NO MUSIC: er werden geen afspeelbare bestanden gevonden.

Sluit een USB-apparaat aan waarop afspeelbare bestanden opgeslagen zijn.

USB NO SUPRT:: het USB-apparaat wordt niet ondersteund.

Ga naar de ondersteuningssite voor meer informatie over de compatibiliteit van uw USB-apparaat.

USB OVERLOAD:: het USB-apparaat is overbelast.

Koppel het USB-apparaat los en druk vervolgens op SRC (bron) om een andere bron te selecteren.
Het USB-apparaat vertoont een storing of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten.

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)
Technische gegevens
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Gebruik van RDS (DSX-GS80(EUR))

NO AF: geen alternatieve frequenties.

Druk op /  (SEEK –/+) terwijl de programmazendernaam knippert. Het toestel zoekt naar een andere
frequentie met dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie) ([PI SEEK] wordt weergegeven).

NO PI:: geen programma-identificatie. De geselecteerde zender heeft geen PI (programma-identificatie)-gegevens.

Selecteer een andere zender.

NO TP: geen verkeersprogramma's.

Het toestel blijft zoeken naar beschikbare TP-zenders.
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BLUETOOTH-functie

BTA NO DEV: er is geen BLUETOOTH-audioapparaat aangesloten of het audioapparaat wordt niet herkend.

Ga na of het BLUETOOTH-audioapparaat goed aangesloten is of controleer of er via BLUETOOTH verbinding
gemaakt is met het BLUETOOTH-audioapparaat.

ERROR:: de gekozen bediening kon niet worden uitgevoerd.

Wacht even en probeer het daarna opnieuw.

NO DEVICE: er werd geen mobiele telefoon met HFP (Handsfree Profile) aangesloten of herkend.

Ga na of de mobiele telefoon met HFP goed aangesloten is of controleer of er via BLUETOOTH verbinding is
gemaakt met de mobiele telefoon met HFP.

NO INFO:: het telefoonnummer is verborgen door de beller.

NO SUPPORT: de gekozen handeling is niet toegestaan of ondersteund.

Ga na of het BLUETOOTH-apparaat ondersteuning biedt voor HFP (Handsfree Profile).

UNKNOWN:: een naam of telefoonnummer kan niet worden weergegeven.
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Gebruik van "Sony | Music Center"

APP --------: er is geen verbinding gemaakt met de applicatie.

Maak opnieuw verbinding met "Sony | Music Center".

APP DISPLAY: er is een scherm voor schermconfiguratie van de applicatie geopend.

Sluit het scherm voor schermconfiguratie van de applicatie om knopbediening mogelijk te maken.

APP LIST: de inhoudslijst van de USB/iPod is geopend.

Sluit de lijst van de applicatie om knopbediening mogelijk te maken.

APP MENU:: er is een instelscherm van de applicatie geopend.

Sluit het instelscherm van de applicatie om knopbediening mogelijk te maken.

APP NO DEV: het toestel waarop de applicatie geïnstalleerd is, is niet aangesloten of wordt niet herkend.

Maak verbinding via BLUETOOTH en maak opnieuw verbinding met "Sony | Music Center".

APP SOUND: er is een geluidsconfiguratiescherm van de applicatie geopend.

Sluit het geluidsconfiguratiescherm van de applicatie om knopbediening mogelijk te maken.

OPEN APP: de app "Sony | Music Center" is niet geactiveerd.

Start de applicatie.

APP DISCNCT: de verbinding met de app is verbroken.

Maak verbinding met "Sony | Music Center".

Verwant onderwerp
De verbinding met "Sony | Music Center" tot stand brengen
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Gebruik van Pandora® (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: het aanmaken van een bladwijzer is mislukt.

Wacht even en probeer het daarna opnieuw.

LOG IN ERROR: u bent niet aangemeld bij uw Pandora®-account.

Koppel het apparaat los, meld u aan bij uw Pandora®-account en sluit het apparaat opnieuw aan.

NO DEVICE: het BLUETOOTH-apparaat is niet aangesloten of wordt niet herkend.

Ga na of het BLUETOOTH-apparaat goed aangesloten is of controleer of er via BLUETOOTH verbinding gemaakt is
met het BLUETOOTH-apparaat. Selecteer vervolgens opnieuw de Pandora®-bron.

NO STATIONS:: er zijn geen zenders opgeslagen in uw account.

Maak de zender aan op een mobiel apparaat.

NOT ALLOWED: de gekozen handeling is niet toegestaan.

Een "duim" geven is niet toegestaan.

Wacht tot de advertentie verdwijnt.
Sommige functies zoals Shared Station laten geen feedback toe. Wacht tot de volgende track start of selecteer
een andere zender in de lijst.

Een bladwijzer toevoegen is niet toegestaan.

Wacht tot de advertentie verdwijnt.
Selecteer een andere track of zender en probeer het opnieuw.

UNAVAILABLE: Pandora® is buiten uw land niet beschikbaar.

ERROR: de geselecteerde handeling kon niet worden uitgevoerd of er wordt gewerkt aan de Pandora®-server.

Wacht even en probeer het daarna opnieuw.

NOT FOUND: Pandora® is niet geactiveerd.

Start de applicatie Pandora® op de iPhone.

BAD NETWORK: de verbinding met het netwerk is onstabiel of verbroken.

Maak op het apparaat opnieuw verbinding met het netwerk of wacht tot er verbinding met het netwerk gemaakt is.

SKIP LIMIT: tracks overslaan is niet toegestaan.

Wacht tot de reclameboodschap afgelopen is of de volgende track start, of selecteer een andere zender in de lijst.
Pandora® beperkt voor hun service het aantal keer dat tracks kunnen worden overgeslagen.

THUMBS ERROR: toekennen van een "Duim" mislukt.

Wacht even en probeer het daarna opnieuw.
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UPDATE APP: er is verbinding gemaakt met een oude versie van Pandora®.

Installeer de recentste versie van de Pandora®-applicatie.
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Gebruik van SiriusXM (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

De gevraagde zender is vergrendeld door de functie voor ouderlijk toezicht van de radio.

Selecteer [GENERAL]  [SXM PARENTAL] om ouderlijk toezicht in te stellen.

CH UNAVAIL

De gevraagde zender is geen geldige SiriusXM-zender of de zender waarnaar u luisterde, is niet langer beschikbaar.
Mogelijk krijgt u deze melding ook kort te zien wanneer u voor het eerst een nieuwe SiriusXM Connect Vehicle Tuner
aansluit. 
Ga naar www.siriusxm.com in de VS of www.siriusxm.ca in Canada voor meer informatie over de SiriusXM-
zenderlijst.

CHAN UNSUB

De gevraagde zender is niet inbegrepen in uw SiriusXM-abonnementspakket of de zender waarnaar u luisterde, is
niet langer inbegrepen in uw SiriusXM-abonnementspakket. 
Neem voor vragen over uw abonnementspakket of voor een abonnement op deze zender contact op met SiriusXM. 
Als u in de VS woont, ga dan naar www.siriusxm.com of bel naar 1-866-635-2349. 
Woont u in Canada, ga dan naar www.siriusxm.ca of bel naar 1-877-438-9677.

CHK ANT

De radio heeft een fout met de SiriusXM-antenne gedetecteerd.
Mogelijk is de antennekabel losgekoppeld of beschadigd.

Controleer of de antennekabel aangesloten is op de SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Kijk of de antennekabel beschadigd is of geklemd zit.
Als de kabel beschadigd is, dient u de antenne te vervangen. SiriusXM-producten zijn verkrijgbaar bij uw
plaatselijke autoradioverdeler of online op 
https://shop.siriusxm.com/all-parts/

CHECK TUNER

De communicatie tussen de radio en de SiriusXM Connect Vehicle Tuner verloopt moeilijk.
De tuner is mogelijk losgekoppeld of beschadigd.

Controleer of de kabel van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner goed aangesloten is op de radio.

CODE ERROR

Het ingevoerde wachtwoord is fout.

Voer het correcte wachtwoord in.
Als u het wachtwoord vergeten bent, voer dan [SXM RESET] onder [GENERAL] uit. 
Als u [SXM RESET] uitvoert, worden alle instellingen van SiriusXM en het geheugen van de SiriusXM Connect
Vehicle Tuner geïnitialiseerd.

NO SIGNAL

De SiriusXM Connect Vehicle Tuner heeft problemen met het ontvangen van het SiriusXM-satellietsignaal.

Zorg ervoor dat uw voertuig zich buiten bevindt en de lucht zichtbaar is.
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Ga na of de SiriusXM-antenne met magnetisch montagestuk aan een metalen oppervlak aan de buitenkant van
het voertuig bevestigd is.
Monteer de SiriusXM-antenne uit de buurt van eventuele obstakels.
Kijk of de antennekabel beschadigd is of geklemd zit.
Raadpleeg de installatiehandleiding van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner voor meer informatie over de
installatie van de antenne.
Als de kabel beschadigd is, dient u de antenne te vervangen. SiriusXM-producten zijn verkrijgbaar bij uw
plaatselijke autoradioverdeler of online op 
https://shop.siriusxm.com/all-parts/.

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

De radio heeft een wijziging van uw SiriusXM-abonnementstatus gedetecteerd.

Druk op ENTER om de melding te wissen. 
Neem voor vragen over uw abonnement contact op met SiriusXM. Als u in de VS woont, ga dan naar
www.siriusxm.com of bel naar 1-866-635-2349. 
Woont u in Canada, ga dan naar www.siriusxm.ca of bel naar 1-877-438-9677.

Verwant onderwerp
Ouderlijk toezicht instellen
Algemene instellingen (GENERAL)
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Bediening van de stuurafstandsbediening

ERROR: er heeft zich een fout voorgedaan tijdens de registratie van de functie.

Start de registratie opnieuw vanaf de functie waar de fout zich heeft voorgedaan.

TIMEOUT: de registratie van de functie is mislukt door een time-out.

Probeer de registratie te voltooien terwijl [REGISTER] knippert (ongeveer 6 seconden).

Verwant onderwerp
Algemene instellingen (GENERAL)

5-006-642-51(2) Copyright 2019 Sony Corporation

143



Helpgids

Ontvanger voor in de auto
DSX-GS80

Gebruik van de firmware-update

FILE ERROR: het updateprogramma is niet opgeslagen op het USB-apparaat.

Sla het updateprogramma op het USB-apparaat op en probeer het opnieuw.

NO DEVICE: het USB-apparaat waarop het updateprogramma is opgeslagen, is niet aangesloten of wordt niet herkend.

Zorg ervoor dat het USB-apparaat correct aangesloten is.
Koppel het USB-apparaat los en sluit het vervolgens opnieuw aan.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: de firmware-update werd niet correct uitgevoerd.

Druk op ENTER om de melding te wissen en probeer het opnieuw. 
Tijdens de update mag u het contact niet naar OFF draaien en mag u evenmin het USB-apparaat loskoppelen.

Verwant onderwerp
De firmware updaten
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Website voor klantenondersteuning

Op de volgende websites voor klantenondersteuning vindt u ondersteuningsinformatie voor uw systeem.
Voor klanten in de VS/Canada/Latijns-Amerika: 
https://www.sony.com/am/support 
Voor klanten in Europa: 
https://www.sony.eu/support 
Voor klanten in andere landen/regio's: 
https://www.sony-asia.com/support

Voor klanten in de VS
Als u vragen over of problemen met dit product hebt, probeer dan het volgende:

Voor klanten in Europese landen
Registreer nu uw product online op: 
https://www.sony.eu/mysony
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Lees het hoofdstuk Problemen oplossen in deze Helpgids.1.
Neem contact op via (alleen VS): 
Bel naar 1-800-222-7669 
URL: https://www.SONY.com

2.
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De app "Support by Sony"

Wanneer u de app "Support by Sony" installeert op uw smartphone, ontvangt u informatie over software-updates.

App "Support by Sony": zoek informatie en ontvang meldingen over uw product:

 Nieuws en meldingen 
 Software-updates 
 Tutorials 
 Tips en trucs

https://sony.net/SBS

Ga naar de website "Support by Sony" via sony.net/SBS en maak een bladwijzer aan voor de modelnaam van uw
toestel: "DSX-GS80".
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