
Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Utilize este manual se detetar problemas ou em caso de dúvida.

Nota: A imagem apresentada acima refere-se à região da América do Norte. O produto real pode variar consoante a
região.

Primeiros passos

Guia de partes e comandos

Desencaixar o painel frontal

Iniciar a unidade

Inicializar a unidade

Definir a área/região (DSX-GS80(EUR))

Definir o idioma do ecrã (DSX-GS80(E))

Alterar o passo de sintonização FM/AM (DSX-GS80(E))

Acertar o relógio

Verificar a tensão da bateria

Preparar um dispositivo BLUETOOTH
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Preparar um dispositivo Bluetooth®

Emparelhar e ligar a um dispositivo BLUETOOTH

Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado

Ligar com um iPhone/iPod (emparelhamento automático BLUETOOTH)

Ligar um dispositivo USB

Ligar outro dispositivo de áudio portátil

Rádio

Ouvir rádio

Utilizar o Radio Data System (RDS)

Definir AF e TA (DSX-GS80(EUR))

Selecionar tipos de programa (PTY)

Rádio SiriusXM (DSX-GS80(UC))

Ouvir rádio SiriusXM

Selecionar canais para SiriusXM

Selecionar canais das categorias

Definir um controlo parental

Reprodução

Reproduzir um dispositivo USB

Reproduzir um dispositivo BLUETOOTH

Pesquisar e reproduzir faixas

Repetir reprodução e Reprodução aleatória

Pesquisar uma faixa por nome (“Quick-BrowZer”)

Pesquisar saltando itens (modo de salto)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

Sobre Pandora®

Configurar Pandora®

Transmissão Pandora®

Operações disponíveis em Pandora®

Resposta “Gosto” ou “Não gosto”
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Utilizar a Lista de estações

Marcadores

Chamadas mãos-livres

Preparar um telemóvel

Receber uma chamada

Efetuar uma chamada

Efetuar uma chamada

Efetuar uma chamada a partir dos Contactos

Efetuar uma chamada a partir do Registo de chamadas

Efetuar uma chamada através da introdução do número de telefone

Fazer uma chamada por remarcação

Efetuar uma chamada através de marcas vocais

Operações disponíveis durante a chamada

Funções úteis

“Sony | Music Center” com iPhone/smartphone Android™

“Sony | Music Center” com iPhone/smartphone Android™

Estabelecer a ligação “Sony | Music Center”

Selecionar a fonte ou aplicação

Utilizar reconhecimento de voz (apenas smartphone Android)

Utilizar “Siri Eyes Free”

Definições

Operação de definição básica

Configuração geral (GENERAL)

Configuração do som (SOUND)

Configuração de ecrã (DISPLAY)

Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)

Configuração “Sony | Music Center” (SONY APP)

Informações adicionais

Cancelar o modo de demonstração
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Atualizar o firmware

Precauções

Manutenção

Especificações

Direitos de autor

Resolução de problemas

Resolução de problemas

Geral

Sem alimentação fornecida para a unidade. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

A unidade desliga-se quando está a reproduzir com um volume elevado.

Sem som ou som muito baixo.

Sem sinal sonoro.

As definições guardadas na memória foram eliminadas.

O fusível fundiu./Faz um ruído quando a posição da ignição é comutada.

Durante a reprodução ou receção, o modo de demonstração inicia.

O ecrã desaparece de/não aparece na janela do ecrã.

O ecrã desaparece enquanto a unidade está a funcionar. (DSX-GS80(E))

O ecrã/iluminação pisca.

Os botões de operação não funcionam.

O relógio definido automaticamente não é exato.

Rádio

A receção de rádio é fraca./Ocorre ruído de estática.

Não é possível obter receção para as estações. (DSX-GS80(E))

A sintonização predefinida não é possível.

Não é possível sintonizar entre 65 MHz e 74 MHz em FM3. (DSX-GS80(EUR))

RDS

PTY apresenta [- - - - - - - -].

Não é possível receber os serviços RDS (quando [AREA] está definido para [RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

O SEEK começa após alguns segundos a ouvir. (DSX-GS80(EUR))

Sem anúncios de trânsito. (DSX-GS80(EUR))
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O nome da estação do programa pisca. (DSX-GS80(EUR))

Reprodução USB

Um dispositivo USB demora mais tempo a reproduzir.

O ficheiro de áudio não pode ser reproduzido.

As operações para saltar um álbum, saltar itens (modo de salto) e pesquisar uma faixa por nome (“Quick-BrowZer”) não podem
ser efetuadas.

O som não pode ser emitido durante a reprodução no modo Android.

BLUETOOTH

O dispositivo de ligação não consegue detetar esta unidade.

A ligação não é possível.

O nome do dispositivo detetado não aparece.

Sem tom de toque.

A voz do falante não pode ser ouvida.

Um parceiro de chamada diz que o volume está demasiado baixo ou alto.

Ocorre eco ou ruído nas conversas ao telefone.

O telefone não está ligado.

A qualidade do som do telefone é fraca.

O volume do dispositivo de áudio ligado é baixo (alto).

O som salta durante a reprodução de um dispositivo de áudio BLUETOOTH.

O dispositivo de áudio BLUETOOTH ligado não pode ser controlado.

Algumas funções não funcionam.

Uma chamada é atendida acidentalmente.

Falha de emparelhamento devido a tempo limite.

Não é possível emparelhar.

A função BLUETOOTH não funciona.

Não é emitido qualquer som dos altifalantes do veículo durante a chamada mãos-livres.

“Siri Eyes Free” não é ativado.

Funcionamento de “Sony | Music Center”

O nome da aplicação não é correspondido com a aplicação real em “Sony | Music Center”.

Ao executar a aplicação “Sony | Music Center” através de BLUETOOTH, o ecrã muda automaticamente para [BT AUDIO].

A aplicação “Sony | Music Center” é automaticamente desligada quando o ecrã muda para [IPD].
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A ligação “Sony | Music Center” é automaticamente desligada quando o modo USB da unidade é alterado para [ANDROID].

Funcionamento de Pandora® (DSX-GS80(UC))

A ligação Pandora® não é possível.

Mensagens

Geral

Reprodução de dispositivo USB

Funcionamento do RDS (DSX-GS80(EUR))

Função BLUETOOTH

Funcionamento “Sony | Music Center”

Funcionamento do sistema Pandora® (DSX-GS80(UC))

Funcionamento do sistema SiriusXM (DSX-GS80(UC))

Operação do controlo remoto do volante

Operação de atualização de firmware

Websites de apoio ao cliente

Sobre a aplicação “Support by Sony”
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Guia de partes e comandos

Unidade principal

Painel frontal removido

Controlo remoto (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

O botão VOL (volume) + tem um ponto tátil.

Remova a película de isolamento antes da utilização.
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PTY (tipo de programa) 
Seleciona PTY em RDS. 

 (procurar) 
Entra no modo de procura durante a reprodução. 
(não disponível quando um dispositivo USB no modo Android ou iPod é ligado.)

1.

Botão de libertação do painel frontal2.
SRC (fonte) 
Liga a alimentação. 
Muda a fonte. 

 OFF 
Prima continuamente durante 1 segundo para desligar a fonte e apresentar o relógio. 
Prima continuamente durante 2 segundos para desligar a fonte e o ecrã. 
Se a unidade for desligada e o ecrã ficar em branco, o funcionamento através do controlo remoto deixa de estar
disponível.

3.

Seletor de controlo 
Ajusta o volume. 
PUSH ENTER 
Acede ao item selecionado. 
Prima, rode e prima novamente SRC para mudar de fonte (tempo limite de 2 segundos). 
MENU 
Abra o menu de configuração. 

 VOICE 
Prima continuamente durante mais de 2 segundos para ativar a marcação por voz, reconhecimento de voz (apenas
smartphone Android) ou apenas a função Siri (apenas iPhone).

4.

Janela do ecrã5.
Porta USB6.

 /  (SEEK –/+) 
Sintoniza automaticamente estações de rádio. Prima continuamente para sintonizar manualmente. 

 /  (anterior/seguinte) 
 /  (recuo rápido/avanço rápido)

7.

 (voltar) 
Regressa ao ecrã anterior. 
MODE 
Seleciona as bandas de rádio ou os modos de função.

8.

 CALL 
Acede ao menu de chamadas. Receber/terminar uma chamada. 
Prima continuamente durante mais de 2 segundos para mudar o sinal BLUETOOTH.

9.

Recetor para o controlo remoto10.
Botões com números (1 a 6) 
Receção de estações de rádio predefinidas. 
Prima continuamente para guardar estações. 
ALBUM /  
Salta um álbum do dispositivo de áudio. 
Prima continuamente para ignorar álbuns continuamente. 
(não disponível quando um dispositivo USB no modo Android ou iPod é ligado.) 
Prima  para indicar que gosta ou  para indicar que não gosta na Pandora®. (DSX-GS80(UC))

 (repetir) 
(Não disponível quando está ligado um dispositivo USB no modo Android.) 

 (aleatório) 
(Não disponível quando está ligado um dispositivo USB no modo Android.) 
MIC 
Ajusta as definições do microfone. 

 (reproduzir/pausar)

11.
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EXTRA BASS 
Reforça o som dos graves em sincronização com o nível de volume. 
Prima para alterar a definição EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

12.

Conector de entrada AUX13.
DSPL (ecrã) 
Altera os itens do ecrã. 

 SCRL (percorrer) 
Prima continuamente para percorrer um item de ecrã.

14.

RESET (painel interior) 
Reinicia a unidade (prima com uma esferográfica, etc.).

15.

SOUND 
Abra diretamente o menu SOUND. 

 MENU 
Prima continuamente para abrir o menu de configuração.

16.

 / / /  
Seleciona um item de configuração, etc. 
ENTER 
Entra no item selecionado. 
Prima continuamente durante mais de 2 segundos para estabelecer ou terminar a função “Sony | Music Center”. 

 /  (anterior/seguinte) 
+/– (álbum +/–)

17.

VOL (volume) +/–18.

9



Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Desencaixar o painel frontal

Pode desencaixar o painel frontal desta unidade para evitar o roubo.

Encaixar o painel frontal

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima continuamente OFF  até desligar a unidade, prima o botão de libertação do painel frontal  e,
em seguida, puxe o painel na sua direção para o remover.

1
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Inicializar a unidade

Inicializar a unidade elimina as definições do relógio e todas as definições do utilizador que estiverem guardadas na
memória de apoio. A opção [INITIALIZE] aparece apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está
apresentado.

Nota
Inicialize a unidade antes de a eliminar para evitar a utilização das suas informações telefónicas por terceiros.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [GENERAL], de seguida, prima-o.1

Rode o seletor de controlo para selecionar [INITIALIZE], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar [INIT-YES], de seguida, prima-o.3
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Definir a área/região (DSX-GS80(EUR))

Após inicializar a unidade, aparece o ecrã de definição da área/região.

Esta definição pode ser configurada no menu de configuração geral.

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima ENTER enquanto [AREA] é apresentado.

Aparece a área/região atualmente definida.

1

Rode o seletor de controlo para selecionar [EUROPE] ou [RUSSIA], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar [YES] ou [NO], de seguida, prima-o.

Se a definição de área/região for alterada, a unidade é inicializada e o relógio é apresentado.

3
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Definir o idioma do ecrã (DSX-GS80(E))

Após inicializar a unidade, aparece o ecrã de definição do idioma do ecrã.

Esta definição pode ser configurada no menu de configuração geral.

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima ENTER enquanto [LANGUAGE] é apresentado.

Aparece o idioma do ecrã atualmente definido.

1

Rode o seletor de controlo para selecionar [ENGLISH] ou [SPANISH], de seguida, prima-o.

A definição está concluída e o relógio é apresentado.

2

13



Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Alterar o passo de sintonização FM/AM (DSX-GS80(E))

Define o passo de sintonização FM/AM do seu país. Esta definição aparece apenas disponível enquanto a fonte está
desligada e o relógio é apresentado.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [GENERAL], de seguida, prima-o.1

Rode o seletor de controlo para selecionar [TUNING STEP], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] ou [FM200K/AM10K], de
seguida, prima-o.

3
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Acertar o relógio

Apresentar o relógio
Prima DSPL (ecrã).

Definir automaticamente o relógio
Selecione [AUTO <RDS>] no passo 3.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [GENERAL], de seguida, prima-o.1

Rode o seletor de controlo para selecionar [CLOCK], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar [MANUAL], de seguida, prima-o.

A indicação de hora pisca.

3

Rode o seletor de controlo para definir a hora e o minuto.

Para mover a indicação digital, prima /  (SEEK –/+).

4

Após definir o minuto, prima MENU.

A configuração está concluída e o relógio inicia.

5
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Verificar a tensão da bateria

Pode verificar a tensão atual da bateria. (não disponível enquanto a fonte está desligada e o relógio é apresentado.)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima repetidamente DSPL (ecrã) até aparecer o ecrã da tensão de bateria.1
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Preparar um dispositivo Bluetooth®

Pode desfrutar de música ou efetuar uma chamada mãos-livres dependendo do dispositivo compatível BLUETOOTH, tal
como um smartphone, telemóvel e dispositivo de áudio (doravante “dispositivo BLUETOOTH” se não for especificado o
contrário). Para mais informações sobre a ligação, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o
dispositivo. 
Antes de ligar o dispositivo, reduza o volume desta unidade; caso contrário, poderá resultar num som alto.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Emparelhar e ligar a um dispositivo BLUETOOTH

Ao ligar um dispositivo BLUETOOTH pela primeira vez, é necessário um registo mútuo (denominado
“emparelhamento”). O emparelhamento permite que esta unidade e outros dispositivos se detetem. Esta unidade pode
ligar dois dispositivos BLUETOOTH (dois telemóveis ou um telemóvel e um dispositivo de áudio).

Nota
Ao ligar a um dispositivo BLUETOOTH, esta unidade não pode ser detetada a partir de outro dispositivo. Para ativar a deteção,
aceda ao modo de emparelhamento e pesquise esta unidade a partir de outro dispositivo.

Iniciar a reprodução

Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 m desta unidade.1

Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [BLUETOOTH], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar [PAIRING], de seguida, prima-o.3

Rode o seletor de controlo para selecionar [DEVICE 1]* ou [DEVICE 2]*, de seguida, prima-o.

(BLUETOOTH) pisca enquanto a unidade está no modo de espera de emparelhamento.

4

[DEVICE 1] ou [DEVICE 2] será alterado para o nome do dispositivo emparelhado após o emparelhamento estar concluído.*

Efetue o emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para que detete esta unidade.5

Selecione o nome do seu modelo, mostrado no ecrã do dispositivo BLUETOOTH.

Repita a partir do passo 2 se o nome do seu modelo não aparecer.

6

Se a introdução da palavra-chave* for necessária no dispositivo BLUETOOTH, insira [0000].

Quando o emparelhamento é efetuado, (BLUETOOTH) permanece aceso.

7

A palavra-chave poderá ser referida como “Código-passe”, “Código PIN”, “Número PIN”, “Palavra-passe”, etc., dependendo do
dispositivo.

*

Selecione esta unidade no dispositivo BLUETOOTH para estabelecer a ligação BLUETOOTH.

 (telemóvel) ou (áudio) acende-se quando a ligação é efetuada.

8
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Prima SRC (fonte) para selecionar [BT AUDIO].

Desligar o dispositivo emparelhado
Efetue os passos 2 a 4 para desligar após esta unidade e o dispositivo BLUETOOTH serem emparelhados.

Tópico relacionado
Reproduzir um dispositivo BLUETOOTH

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

19



Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado

Para utilizar um dispositivo emparelhado, é necessária a ligação a esta unidade. Alguns dispositivos emparelhados vão
ligar automaticamente.

Ligar o último dispositivo ligado a partir desta unidade
Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH. 
Para ligar ao dispositivo de áudio, prima SRC (fonte) para selecionar [BT AUDIO] e prima  (reproduzir/pausar). 
Para ligar ao telemóvel, prima CALL (apenas disponível quando não existe um dispositivo de áudio ou telemóvel ligado
à unidade).

Sugestão
Com o sinal BLUETOOTH ativado: quando a ignição é ligada, esta unidade volta a ligar automaticamente ao último telemóvel
ligado.

Nota
Ao transmitir áudio BLUETOOTH, não pode ligar ao telemóvel ao partir desta unidade. Em vez disso, ligue a esta unidade a
partir do telemóvel.

Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [BLUETOOTH], de seguida, prima-o.1

Rode o seletor de controlo para selecionar [BT SIGNAL], de seguida, prima-o.

Certifique-se de que (BLUETOOTH) se acende.

2

Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.3

Utilize o dispositivo BLUETOOTH para ligar a esta unidade.

 (telemóvel) ou (áudio) acende-se.

4

Ícone no
ecrã Descrição

 
(telemóvel)

Acende-se quando a chamada mãos-livres está disponível ativando HFP (Handsfree Profile).

 
(áudio)

Acende-se quando o dispositivo de áudio é reproduzível ativando A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
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Captar a sua voz durante a chamada mãos-livres
Necessita de instalar o microfone (fornecido).

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Ligar com um iPhone/iPod (emparelhamento automático BLUETOOTH)

Quando um iPhone/iPod com iOS5 ou posterior instalado é ligado à porta USB, a unidade é emparelhada e ligada
automaticamente ao iPhone/iPod. Para ativar o emparelhamento automático BLUETOOTH, certifique-se de que [AUTO
PAIRING] em [BLUETOOTH] está definido para [ON].

Nota
O emparelhamento automático BLUETOOTH não é possível se a unidade já estiver ligada a dois dispositivos BLUETOOTH.
Neste caso, desligue um dos dispositivos, de seguida, ligue novamente o iPhone/iPod.

Se o emparelhamento automático BLUETOOTH não for estabelecido, efetue o emparelhamento e estabeleça a ligação
BLUETOOTH ao iPhone/iPod, assim como ao outro dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)
Preparar um dispositivo Bluetooth®
Emparelhar e ligar a um dispositivo BLUETOOTH
Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Ative a função BLUETOOTH no iPhone/iPod.1

Ligue o iPhone/iPod à porta USB.

Certifique-se de que (BLUETOOTH) acende no ecrã da unidade.

2
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Ligar um dispositivo USB

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Reduza o volume na unidade.1

Ligue o dispositivo USB à unidade.

Para ligar um iPod/iPhone, utilize o cabo de ligação USB para iPod (não fornecido). 

A porta USB traseira também está disponível.

2
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Ligar outro dispositivo de áudio portátil

Corresponder o nível de volume do dispositivo ligado a outras fontes
Inicie a reprodução do dispositivo de áudio portátil a um volume moderado e defina o volume de audição normal na
unidade. 
Prima MENU, de seguida, selecione [SOUND]  [AUX VOLUME].

Tópico relacionado
Configuração do som (SOUND)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Desligue o dispositivo de áudio portátil.1

Reduza o volume na unidade.2

Ligue o dispositivo de áudio portátil ao conector de entrada AUX (mini conector estéreo) na unidade com
um cabo de ligação (não fornecido)*.

3

Certifique-se de que utiliza uma ficha a direito.*

Prima SRC (fonte) para selecionar [AUX].4
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Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Ouvir rádio

Certifique-se de que o passo de sintonização está bem definido de acordo com a sua área/região. (DSX-GS80(E))
Prima SRC (fonte) para selecionar [RADIO].

Predefinir automaticamente estações (BTM)

Sintonizar uma estação

Predefinir uma estação

Durante a receção da estação que pretende predefinir, prima continuamente um botão com número (1 a 6) até aparecer
[MEM].

Receção de estações predefinidas

Selecione a banda, de seguida, prima um botão com número (1 a 6).

Tópico relacionado
Alterar o passo de sintonização FM/AM (DSX-GS80(E))
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima MODE para alterar a banda*.1.
Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [GENERAL], de seguida, prima-o.2.
Rode o seletor de controlo para selecionar [BTM], de seguida, prima-o. 
A unidade predefine estações por ordem de frequência nos botões com números.

3.

As bandas seguintes podem ser selecionadas: 
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

*

Prima MODE para alterar a banda*.1.
Efetue a sintonização. 
Sintonizar manualmente 
Prima continuamente /  (SEEK –/+) para localizar a frequência aproximada e, de seguida, prima
repetidamente /  (SEEK –/+) para fazer pequenos ajustes na frequência pretendida. 
Sintonizar automaticamente 
Prima /  (SEEK –/+). 
A procura para quando a unidade obtém receção de uma estação.

2.

As bandas seguintes podem ser selecionadas: 
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

*
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Definir AF e TA (DSX-GS80(EUR))

As frequências alternativas (AF) voltam a sintonizar continuamente a estação no sinal mais forte numa rede e anúncio
de trânsito (TA) fornece as atuais informações de trânsito ou programas de trânsito (TP), se recebidos.

Predefinir estações RDS com a definição AF e TA
Pode predefinir estações RDS juntamente com a definição AF/TA. Defina AF/TA, de seguida, predefina a estação com
BTM ou manualmente. Se predefinir manualmente, pode também predefinir estações não RDS.

Receção de anúncios de emergência
Com AF ou TA ativado, os anúncios de emergência vão interromper automaticamente a fonte atualmente selecionada.

Ajustar o nível de volume durante um anúncio de trânsito
O nível será armazenado na memória para os anúncios de trânsito seguintes, independentemente do nível de volume
normal.

Manter num programa regional (REGIONAL)
Quando as funções AF e REGIONAL estão ativadas, não será comutado para outra estação regional com uma
frequência mais forte. Se sair da área de receção do programa regional, defina [REGIONAL] em [GENERAL] para
[REGIONAL-OFF] durante a receção FM. 
(Esta função não funciona no Reino Unido e algumas outras áreas.)

Função de hiperligação local (apenas Reino Unido)
Esta função permite selecionar outras estações locais na área, mesmo que não esteja predefinida nos seus botões com
números. 
Durante a receção FM, prima um botão com número (1 a 6) no qual uma estação local está predefinida. No espaço de 5
segundos, prima novamente um botão com número da estação local. Repita este procedimento até obter receção da
estação local.

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [GENERAL], de seguida, prima-o.1

Rode o seletor de controlo para selecionar [AF/TA], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ou [AF/TA-OFF], de seguida,
prima-o.

3
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Selecionar tipos de programa (PTY)

Tipo de programas
DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

DSX-GS80(UC):

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima PTY durante a receção FM.1

Rode o seletor de controlo para selecionar [PTY MUSIC] ou [PTY TALK], de seguida, prima-o.

A unidade começa a pesquisar uma estação a transmitir o tipo de programa selecionado.

2

PTY
TALK

NEWS (Notícias), AFFAIRS (Actualidade), INFO (Informação), SPORT (Desporto), EDUCATE (Educação),
DRAMA (Teatro Radiofónico), CULTURE (Cultura), SCIENCE (Ciência), VARIED (Variado), WEATHER
(Meteorologia), FINANCE (Economia), CHILDREN (Programa Infantil), SOCIAL (Acontec Sociais),
RELIGION (Religião), PHONE IN (Telefonemas dos ouvintes), TRAVEL (Viagens), LEISURE (Lazer),
DOCUMENT (Documentário)

PTY
MUSIC

POP M (Música Pop), ROCK M (Música Rock), EASY M (Música Ligeira), LIGHT M (Clássica Ligeira),
CLASSICS (Música Clássica), OTHER M (Outras Músicas), JAZZ (Música de Jazz), COUNTRY (Música
Country), NATION M (Música Nacional), OLDIES (Música Antiga), FOLK M (Música Folk)

PTY
TALK

NEWS (Notícias), INFORM (Informação), SPORTS (Desporto), TALK (Conversas), LANGUAGE (Língua
estrangeira), REL TALK (Conversas religiosas), PERSNLTY (Personalidade), PUBLIC (Público), COLLEGE
(Faculdade), HABL ESP (Conversa em Espanhol), WEATHER (Meteorologia)

PTY
MUSIC

ROCK (Rock), CLS ROCK (Rock clássico), ADLT HIT (Êxitos adultos), SOFT RCK (Soft rock), TOP 40 (Top
40), COUNTRY (Country), OLDIES (Êxitos antigos), SOFT (Soft), NOSTALGA (Nostalgia), JAZZ (Jazz),
CLASSICL (Música clássica), R & B (Rhythm and Blues), SOFT R&B (Soft Rhythm and Blues), REL MUSC
(Música religiosa), MUSC ESP (Música espanhola), HIP HOP (Hip-Hop)
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Ouvir rádio SiriusXM

Ativar a sua subscrição SiriusXM

Apenas SiriusXM fornece mais do que adora ouvir, tudo num só lugar. Desfrute de mais de 140 canais, incluindo música
sem anúncios, mais os melhores desportos, notícias, conversas, comédia e entretenimento. Bem-vindo ao mundo da
rádio satélite. Um Sintonizador de veículo SiriusXM Connect e Subscrição são necessários. Para mais informações,
visite www.siriusxm.com

Após instalar o seu Sintonizador de veículo SiriusXM Connect e antena, prima SRC (fonte) para selecionar [SIRIUSXM].
Deve conseguir ouvir o canal de pré-visualização SiriusXM no Canal 1. Após verificar que consegue ouvir o canal de
pré-visualização, selecione Canal 0 para encontrar a ID de rádio do sintonizador. Além disso, a ID de rádio situada na
parte inferior do Sintonizador de veículo SiriusXM Connect e respetiva embalagem. Necessita deste número para ativar
a sua subscrição. Anote o número para referência.

Nota
A ID de rádio SiriusXM não inclui as letras I, O, S ou F.

Nos EUA, pode ativar online ou ligando para o Apoio ao ouvinte SiriusXM:

Online: visite www.siriusxm.com/activatenow
Telefone: Ligue para 1-866-635-2349

No Canadá, pode ativar online ou ligando para o Apoio ao ouvinte SiriusXM:

Online: visite www.siriusxm.ca/activatexm
Telefone: Ligue para 1-877-438-9677

Como parte do processo de ativação, os satélites SiriusXM vão enviar uma mensagem de ativação para o seu
sintonizador. Quando o rádio deteta que o sintonizador recebeu a mensagem de ativação, o seu rádio vai apresentar:
[SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. Uma vez subscrito, pode sintonizar canais no plano de
subscrição.

Nota
Normalmente, o processo de ativação demora 10 a 15 minutos, mas pode demorar até uma hora.

O seu rádio terá de ser ligado e obter receção do sinal SiriusXM para receber a mensagem de ativação.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Selecionar canais para SiriusXM

Selecionar canais com o modo de procura rápida
Prima continuamente  (cima) ou  (baixo) do controlo remoto durante mais de 2 segundos após [CHANNEL]
selecionado, de seguida, prima ENTER.
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Prima  (procurar).1

Rode o seletor de controlo para selecionar [CHANNEL], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar o canal pretendido, de seguida, prima-o.3
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Selecionar canais das categorias

Predefinir canais
Durante a receção do canal que pretende predefinir, prima continuamente um botão com número (1 a 6) até aparecer
[MEM].

Para receber o canal predefinido, prima MODE para selecionar a Banda pretendida ([SX1], [SX2] ou [SX3]), de seguida,
prima um botão com número (1 a 6). (Cada Banda pode predefinir até 6 canais.)
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Prima  (procurar).1

Rode o seletor de controlo para selecionar [CATEGORY], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar a categoria pretendida, de seguida, prima-o.

Aparece a lista de canais.

3

Rode o seletor de controlo para selecionar o canal pretendido, de seguida, prima-o.4
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Definir um controlo parental

A funcionalidade de controlo parental permite limitar o acesso aos canais SiriusXM com conteúdo adulto. Quando
ativado, a funcionalidade de controlo parental exige inserir um código para sintonizar os canais bloqueados. As
informações sobre definir o código e bloquear canais podem ser encontradas abaixo.

Desbloquear os canais

Alterar o código

Alterar os itens do ecrã
Prima repetidamente DSPL (ecrã) até aparecerem os itens do ecrã pretendidos.
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Prima MENU e rode o seletor de controlo.1

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

Insira o código rodando o seletor de controlo na unidade ou premindo /  (cima/baixo) no controlo
remoto.

Para mover a posição de entrada, prima /  (SEEK –/+) na unidade ou /  (esquerda/direita) no
controlo remoto. 
O código inicial é [0000].

3

Após inserir o código, prima ENTER.4

Prima MENU e rode o seletor de controlo.1.
Selecione [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [LOCK SELECT]  [LOCK-OFF].2.

Prima MENU e rode o seletor de controlo.1.
Selecione [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [CODE EDIT].2.
Insira o código atual no atual ecrã de introdução do código, de seguida, prima ENTER. 
O código inicial é [0000].

3.

Insira o novo código de 4 dígitos no novo ecrã de introdução do código, de seguida, prima ENTER.4.
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Reproduzir um dispositivo USB

Nestas Instruções de utilização, “iPod” é utilizado como uma referência geral para as funções iPod num iPod e iPhone,
a menos que seja especificado o contrário pelo texto ou ilustrações.

Para mais informações sobre a compatibilidade do seu iPod, consulte “Sobre o iPod” ou visite o website de assistência.

Podem ser utilizados os dispositivos* do tipo AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) e MTP
(Media Transfer Protocol) USB em conformidade com a norma USB. Dependendo do dispositivo USB, o modo Android
ou o modo MSC/MTP pode ser selecionado na unidade. 
Alguns leitores multimédia digitais ou smartphones Android poderão necessitar de definir para o modo MTP.

Nota
Para mais informações sobre a compatibilidade do seu dispositivo USB, visite o website de assistência.

Os smartphones com Android OS 4.1 ou superior instalado suportam Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). No entanto,
alguns smartphones poderão não suportar por completo AOA 2.0 mesmo que tenham o Android OS 4.1 ou superior instalado.
Para mais informações sobre a compatibilidade do seu smartphone Android, visite o website de assistência.

A reprodução dos ficheiros seguintes não é suportada. 
MP3/WMA/AAC/FLAC:

ficheiros protegidos por direitos de autor
Ficheiros DRM (gestão de direitos digitais)
Ficheiros de áudio multi-canais

MP3/WMA/AAC:
ficheiros de compressão sem perda

WAV:
Ficheiros de áudio multi-canais

Antes de efetuar uma ligação, selecione o modo USB (modo Android ou modo MSC/MTP) dependendo do dispositivo
USB.

Parar a reprodução
Prima continuamente OFF durante 1 segundo.

Remover o dispositivo
Pare a reprodução, de seguida, remova o dispositivo.

Cuidado para iPhone
Quando liga um iPhone através de USB, o volume do telefonema é controlado pelo iPhone, não pela unidade. Não
aumente acidentalmente o volume na unidade durante uma chamada, uma vez que poderá resultar num repentino som

por exemplo, uma unidade USB, leitor multimédia digital, smartphone Android*

Ligue um dispositivo USB à porta USB. 
A reprodução inicia. 
Para iniciar a reprodução se já existir um dispositivo ligado, prima SRC (fonte) para selecionar [USB1] se pretender
a porta USB frontal ou [USB2] se pretender a porta USB traseira. 
(Surge [IPD] no ecrã quando o iPod é reconhecido.)

1.

Ajuste o volume nesta unidade.2.

32



alto quando a chamada termina.

Tópico relacionado
Precauções
Ligar um dispositivo USB
Configuração geral (GENERAL)
Websites de apoio ao cliente

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Reproduzir um dispositivo BLUETOOTH

Pode reproduzir conteúdos num dispositivo ligado que suporta BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).

Nota
Dependendo do dispositivo de áudio, as informações, tais como o título, número/duração da faixa e estado de reprodução
poderão não ser apresentadas nesta unidade.

Mesmo que a fonte seja alterada nesta unidade, a reprodução do dispositivo de áudio não para.

[BT AUDIO] não aparece no ecrã ao executar a aplicação “Sony | Music Center” através do botão BLUETOOTH.

Corresponder o nível de volume do dispositivo BLUETOOTH a outras fontes
Inicie a reprodução do dispositivo de áudio BLUETOOTH a um volume moderado e defina o volume de audição normal
na unidade. 
Prima MENU, de seguida, selecione [SOUND]  [BT AUDIO VOL].

Tópico relacionado
Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado
Configuração do som (SOUND)
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Estabeleça uma ligação BLUETOOTH com o dispositivo de áudio.
Consulte “Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado”.

Para selecionar o dispositivo de áudio, prima MENU, de seguida, selecione [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

Prima SRC (fonte) para selecionar [BT AUDIO].2

Utilize o dispositivo de áudio para iniciar a reprodução.3

Ajuste o volume nesta unidade.4
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Repetir reprodução e Reprodução aleatória

Não disponível quando um dispositivo USB no modo Android é ligado.

Os modos de reprodução disponíveis variam dependendo da fonte de som selecionada.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Durante a reprodução, prima repetidamente  (repetir) ou  (aleatório) para selecionar o modo de
reprodução pretendido.

1
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Pesquisar uma faixa por nome (“Quick-BrowZer”)

Não disponível quando um dispositivo USB no modo Android ou iPod é ligado.

Sair do modo “Quick-BrowZer”
Prima  (procurar).

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Durante a reprodução de USB ou BT AUDIO *1, prima  (procurar)*2 para ver a lista de categorias de
pesquisa.

Quando aparece a lista de faixas, prima repetidamente  (voltar) para apresentar a categoria de pesquisa
pretendida.

1

Disponível apenas para dispositivos de áudio que suportem AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 ou superior. 
Durante a reprodução de USB, prima continuamente  (procurar) durante mais de 2 segundos para regressar diretamente ao início da
lista de categorias.

*1
*2

Rode o seletor de controlo para selecionar a categoria de pesquisa pretendida, de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar a faixa pretendida, de seguida, prima-o.

A reprodução inicia.

3
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Pesquisar saltando itens (modo de salto)

Não disponível quando um dispositivo USB no modo Android ou iPod é ligado.
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Durante a reprodução USB, prima  (procurar).1

Prima  (SEEK +).2

Rode o seletor de controlo para selecionar o item.

A lista é saltada em passos de 10% do número total de itens.

3

Prima ENTER para voltar ao modo “Quick-BrowZer”.

Aparece o item selecionado.

4

Rode o seletor de controlo para selecionar o item pretendido, de seguida, prima-o.

A reprodução inicia.

5
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Sobre Pandora®

Pandora® está disponível para transmissão de música através do iPhone e smartphone Android. Pode controlar a
Pandora® através de uma ligação BLUETOOTH a um iPhone/smartphoneAndroid a partir desta unidade. 
Pandora® só está disponível em determinados países. 
Para mais informações, visite
http://www.pandora.com/legal 
.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Configurar Pandora®

Tópico relacionado
Websites de apoio ao cliente
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Verifique a compatibilidade do seu dispositivo móvel, visite o website de assistência.1

Transfira a versão mais recente da aplicação Pandora® a partir da app store do seu smartphone. É possível
encontrar uma lista de dispositivos compatíveis em 
www.pandora.com/everywhere/mobile

2
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Transmissão Pandora®

Se aparecer o número do dispositivo
Certifique-se de que os mesmos números são apresentados (por exemplo, 123456) nesta unidade e no dispositivo
móvel e prima ENTER nesta unidade e selecione [Yes] no dispositivo móvel.

Ao ativar a função BLUETOOTH
Pode ajustar o nível de volume. 
Prima MENU, de seguida, selecione [SOUND]  [BT AUDIO VOL].

Tópico relacionado
Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado
Configuração do som (SOUND)
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)
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Estabeleça uma ligação BLUETOOTH com o dispositivo de áudio.

Para selecionar o dispositivo de áudio, prima MENU, de seguida, selecione [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

Prima SRC (fonte) para selecionar [PANDORA].2

Abra a aplicação Pandora® no seu dispositivo móvel.3

Prima  (reproduzir/pausar) para iniciar a reprodução.4
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Resposta “Gosto” ou “Não gosto”

A resposta “Gosto” ou “Não gosto” permite personalizar estações.
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Durante a reprodução, prima  (Gosto) ou  (Não gosto).1
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Utilizar a Lista de estações

A lista de estações permite-lhe selecionar facilmente uma estação pretendida.
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Durante a reprodução, prima  (procurar).1

Prima  (SEEK +) para selecionar a ordem [BY DATE] ou [A TO Z].2

Rode o seletor de controlo para selecionar a estação pretendida, de seguida, prima-o.

A reprodução inicia.

3
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Marcadores

A faixa em reprodução pode ser marcada e armazenada na sua conta Pandora®.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Durante a reprodução, prima MODE.1
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Preparar um telemóvel

Para utilizar um telemóvel, ligue-o a esta unidade. Pode ligar dois telemóveis à unidade.

Tópico relacionado
Preparar um dispositivo Bluetooth®

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Receber uma chamada

Nota
O tom de toque e a voz do falante são emitidos pelos altifalantes dianteiros. Para selecionar os altifalantes para chamadas
mãos-livres, prima MENU, de seguida, selecione [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Rejeitar a chamada
Prima continuamente OFF durante 1 segundo.

Terminar a chamada
Prima novamente CALL.

Tópico relacionado
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima CALL quando uma chamada é recebida com um tom de toque.

O telefonema inicia.

1
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Efetuar uma chamada

Pode efetuar uma chamada a partir dos contactos ou registo de chamadas quando um telemóvel que suporta PBAP
(Phone Book Access Profile) é ligado. Quando são ligados dois telemóveis à unidade, selecione um dos telefones.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

46



Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Efetuar uma chamada a partir dos Contactos
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Prima CALL.

Quando dois telemóveis são ligados à unidade, rode o seletor de controlo para selecionar um dos telefones, de
seguida, prima-o.

1

Rode o seletor de controlo para selecionar [CONTACTS], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar uma inicial da lista de iniciais, de seguida, prima-o.3

Rode o seletor de controlo para selecionar um nome da lista de nomes, de seguida, prima-o.4

Rode o seletor de controlo para selecionar um nome de telefone da lista de números, de seguida, prima-o.

O telefonema inicia.

5
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Efetuar uma chamada a partir do Registo de chamadas
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Prima CALL.

Quando dois telemóveis são ligados à unidade, rode o seletor de controlo para selecionar um dos telefones, de
seguida, prima-o.

1

Rode o seletor de controlo para selecionar [RECENT CALLS], de seguida, prima-o.

Aparece uma lista do registo de chamadas.

2

Rode o seletor de controlo para selecionar um nome ou número de telefone a partir do registo de
chamadas, de seguida, prima-o.

O telefonema inicia.

3
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Efetuar uma chamada através da introdução do número de telefone

Nota
Aparece [_] em vez de [#] no ecrã.
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Prima CALL.

Quando dois telemóveis são ligados à unidade, rode o seletor de controlo para selecionar um dos telefones, de
seguida, prima-o.

1

Rode o seletor de controlo para selecionar [DIAL NUMBER], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para inserir o número de telefone e, por fim, selecione [ ] (espaço), de seguida,
prima ENTER*.

O telefonema inicia.

3

Para mover a indicação digital, prima /  (SEEK –/+).*
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Fazer uma chamada por remarcação

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima CALL.

Quando dois telemóveis são ligados à unidade, rode o seletor de controlo para selecionar um dos telefones, de
seguida, prima-o.

1

Rode o seletor de controlo para selecionar [REDIAL], de seguida, prima-o.

O telefonema inicia.

2
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Efetuar uma chamada através de marcas vocais

Pode efetuar uma chamada dizendo a marca vocal armazenada num telemóvel ligado que disponha de uma função de
marcação por voz.

Cancelar a marcação por voz
Prima VOICE.
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Prima CALL.

Quando dois telemóveis são ligados à unidade, rode o seletor de controlo para selecionar um dos telefones, de
seguida, prima-o.

1

Rode o seletor de controlo para selecionar [VOICE DIAL], de seguida, prima-o.

Em alternativa, prima continuamente VOICE durante mais de 2 segundos (apenas disponível para o primeiro
telemóvel ligado à unidade).

2

Diga a marca vocal armazenada no telemóvel.

A sua voz é reconhecida e o telefonema inicia.

3
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Operações disponíveis durante a chamada

Ajustar o volume do tom de toque
Rode o seletor de controlo ao receber uma chamada.

Ajustar o volume de voz do falante
Rode o seletor de controlo durante uma chamada.

Ajustar o volume para a outra parte (ajuste do ganho de microfone)
Prima MIC. 
Níveis ajustáveis de volume: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Reduzir o eco e ruído (modo de cancelamento de eco/cancelamento de ruído)
Prima continuamente MIC. 
Modo configurável: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Comutar entre o modo mãos-livres e modo portátil
Durante uma chamada, prima MODE para comutar o áudio do telefonema entre a unidade e o telemóvel.

Nota
Dependendo do telemóvel, esta operação poderá não estar disponível.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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“Sony | Music Center” com iPhone/smartphone Android™

É necessário transferir a mais recente versão da aplicação “Sony | Music Center” a partir de App Store para iPhone ou a
partir de Google Play para smartphone Android.

Nota
Para sua segurança, cumpra o código da estrada e os regulamentos locais e não utilize a aplicação enquanto conduz.

“Sony | Music Center” é uma aplicação para controlar dispositivos de áudio Sony compatíveis com “Sony | Music Center”,
através do seu iPhone/smartphone Android.

O que pode controlar com “Sony | Music Center” varia consoante o dispositivo ligado.

Para utilizar funcionalidades “Sony | Music Center”, consulte os dados no seu iPhone/smartphone Android.

Para obter mais informações sobre a aplicação “Sony | Music Center”, visite o seguinte URL: http://www.sony.net/smcqa/

Visite o website abaixo e verifique os modelos de iPhone/smartphone Android compatíveis. 
Para iPhone: visite App Store 
Para smartphone Android: visite Google Play

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Estabelecer a ligação “Sony | Music Center”

Se aparecer o número do dispositivo
Certifique-se de que o número é apresentado (por exemplo, 123456) e selecione [Yes] no iPhone/smartphone Android.

Terminar a ligação
Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [SONY APP], de seguida, prima-o.

Tópico relacionado
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)
Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Efetue a ligação BLUETOOTH com iPhone/smartphone Android.

Para selecionar o dispositivo de áudio, prima MENU, de seguida, selecione [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

Abra a aplicação “Sony | Music Center”.2

Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [SONY APP], de seguida, prima-o.

A ligação a iPhone/smartphone Android inicia. 
Para mais informações sobre as operações em iPhone/smartphone Android, consulte a ajuda da aplicação.

3
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Selecionar a fonte ou aplicação

Pode utilizar para selecionar a fonte ou aplicação pretendida no iPhone/smartphone Android.

Selecionar a fonte

Prima repetidamente SRC (fonte). Em alternativa, prima SRC (fonte), rode o seletor de controlo para selecionar a fonte
pretendida, de seguida, prima ENTER.

Apresentar a lista de fontes

Prima SRC (fonte).

Para as definições de som e ecrã

Pode ajustar as definições relacionadas com o som e ecrã através do iPhone/smartphone Android.

Para mais informações sobre as definições, consulte a ajuda da aplicação.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Utilizar reconhecimento de voz (apenas smartphone Android)

Desativar o reconhecimento de voz
Prima VOICE.

Nota
Em certos casos, o reconhecimento de voz poderá não estar disponível.

O reconhecimento de voz poderá não funcionar corretamente dependendo do desempenho do smartphone Android ligado.

Utilize em condições onde o ruído, tal como o ruído do motor, é minimizado durante o reconhecimento de voz.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima continuamente VOICE para ativar o reconhecimento de voz.1

Diga o comando de voz pretendido para o microfone.2
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Utilizar “Siri Eyes Free”

“Siri Eyes Free” permite utilizar um iPhone mãos-livres falando para o microfone. Esta função exige que ligue um iPhone
à unidade através de BLUETOOTH. A disponibilidade é limitada iPhone 4s ou posterior. Certifique-se de que o seu
iPhone dispõe da mais recente versão do iOS. Tem de concluir antecipadamente o registo BLUETOOTH e as
configurações de ligação para o iPhone com a unidade. 
Para selecionar o iPhone, prima MENU, de seguida, selecione [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

Desativar “Siri Eyes Free”
Prima VOICE.

Nota
O iPhone poderá não reconhecer a sua voz, dependendo das condições de utilização. (Por exemplo, se estiver num veículo em
movimento.)

“Siri Eyes Free” poderá não funcionar corretamente ou o tempo de resposta poderá falhar em localizações onde os sinais do
iPhone são de difícil receção.

Dependendo da condição de funcionamento do iPhone, “Siri Eyes Free” poderá não funcionar corretamente ou poderá encerrar.

Se reproduzir uma faixa com um iPhone utilizando a ligação de áudio BLUETOOTH, quando a faixa inicia a reprodução através
de BLUETOOTH, “Siri Eyes Free” encerra automaticamente e a unidade muda para a fonte de áudio BLUETOOTH.

Quando “Siri Eyes Free” é ativado durante a reprodução de áudio, a unidade poderá mudar para a fonte de áudio BLUETOOTH
mesmo que não especifique uma faixa para reproduzir.

Ao ligar o iPhone à porta USB, “Siri Eyes Free” poderá não funcionar corretamente ou poderá encerrar.

Ao ligar o iPhone à unidade através de USB, não ative Siri com o iPhone. “Siri Eyes Free” poderá não funcionar corretamente ou
poderá encerrar.

Não existe áudio enquanto “Siri Eyes Free” está ativado.

Tópico relacionado
Preparar um dispositivo Bluetooth®
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Ative a função Siri no iPhone.

Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o iPhone.

1

Prima continuamente VOICE durante mais de 2 segundos.

Aparece o ecrã do comando de voz.

2

Após o iPhone emitir um som, fale para o microfone.

O iPhone volta a emitir um som, de seguida, Siri começa a responder.

3
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Operação de definição básica

Pode definir itens nas seguintes categorias de configuração: configuração geral (GENERAL), configuração do som
(SOUND), configuração do ecrã (DISPLAY), configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH), configuração “Sony | Music
Center” (SONY APP).

Regressar ao ecrã anterior
Prima  (voltar).

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prima MENU.1

Rode o seletor de controlo para selecionar a categoria de configuração, de seguida, prima-o.

Os itens que podem ser definidos variam consoante a fonte e definições.

2

Rode o seletor de controlo para selecionar as opções, de seguida, prima-o.3
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Configuração geral (GENERAL)

AREA (área) (DSX-GS80(EUR))

Especifica a área/região para utilizar esta unidade: [EUROPE], [RUSSIA]. 
Se a área/região atualmente definida for alterada, esta unidade é reposta, de seguida, o relógio é apresentado. 
(Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está apresentado.)

LANGUAGE (idioma) (DSX-GS80(E))

Altere o idioma do ecrã: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (demonstração)

Ativa a demonstração: [ON], [OFF].

CLOCK (relógio)

Acerta o relógio: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

TUNING STEP (passo de sintonização) (DSX-GS80(E))

Define o passo de sintonização FM/AM do seu país: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K]. 
(Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está apresentado.)

DETACH ALERT (alerta de desencaixe)

Ativa o alerta de desencaixe: [ON], [OFF]. 
O alerta de desencaixe soa durante alguns segundos se o interruptor da ignição for colocado na posição OFF e o painel
frontal não tiver sido desencaixado. O alarme soa apenas se for utilizado o amplificador incorporado. 
(Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está apresentado.)

BEEP (sinal sonoro)

Ativa o sinal sonoro: [ON], [OFF].

AUTO OFF (desativação automática)

Desativa-se automaticamente após um determinado período de tempo quando a unidade é desligada e o relógio é
apresentado (ou seja, prima continuamente OFF durante 1 segundo): [ENABLE] (30 minutos), [DISABLE].

STEERING (volante)
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Regista/repõe a definição do controlo remoto do volante. (Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio
está apresentado.)

Nota
Ao efetuar definições, apenas está disponível o funcionamento dos botões na unidade. Por razões de segurança, estacione o
veículo antes de efetuar esta definição.

Se ocorrer um erro durante o registo, todas as informações previamente registadas permanecem. Reinicie o registo a partir da
função onde ocorreu o erro.

Esta função poderá não estar disponível em determinados veículos. Para mais informações sobre a compatibilidade do seu
veículo, visite o website de assistência.

SPEAKER LOAD (carga de impedância dos altifalantes)

Define a carga de impedância para a ligação aos altifalantes: [4 OHM] (ligação com carga de 4 Ω), [2 OHM] (ligação
com carga de 2 Ω). 
(Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está apresentado.)

Defina como [2 OHM] ao ligar da seguinte forma: 
- Ao ligar os altifalantes dianteiros em paralelo. 
- Ao ligar o(s) subwoofer(s) aos cabos dos altifalantes traseiros direito e esquerdo. 
- Ao ligar um subwoofer com dupla bobina de voz com impedância de 4 Ω a 8 Ω.

USB AUTOPLAY (reprodução automática USB)

Ativa a reprodução automática USB: [ON], [OFF].

USB MODE (modo USB)

Item Descrição

STRG
CONTROL 
(controlo do
volante)

Seleciona o modo de entrada do controlo remoto ligado. Para evitar uma avaria, certifique-se de que
corresponde o modo de entrada com o controlo remoto ligado antes da utilização. 
[CUSTOM] (personalizado) 
Modo de entrada para o controlo remoto do volante. 
[PRESET] (predefinição) 
Modo de entrada para o controlo remoto por cabo, exceto o controlo remoto do volante.
(automaticamente selecionado quando [RESET CUSTOM] é efetuado.)

EDIT
CUSTOM 
(editar
personalizado)

Regista as funções (SOURCE, ATT (atenuar), VOL (volume) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK,
OFF HOOK) no controlo remoto do volante: 

 Rode o seletor de controlo para selecionar a função que pretende atribuir ao controlo remoto do
volante, de seguida, prima-o. 

 Enquanto [REGISTER] está a piscar, prima continuamente o botão no controlo remoto do
volante ao qual pretende atribuir a função. Quando o registo está concluído, [REGISTERED] é
apresentado. 

 Para registar outras funções, repita os passos  e . 
(Disponível apenas quando a definição [STRG CONTROL] está definida como [CUSTOM].)

RESET
CUSTOM 
(repor
personalizado)

Repõe as funções registadas do controlo remoto do volante: [YES], [NO].
(Disponível apenas quando a definição [STRG CONTROL] está definida como [CUSTOM].)
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Altera o modo USB: [ANDROID], [MSC/MTP]. 
(Disponível apenas quando a fonte USB está selecionada.)

AF/TA (frequências alternativas/anúncio de trânsito) (DSX-GS80(EUR))

Seleciona a definição de frequências alternativas (AF) e anúncio de trânsito (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON],
[AF/TA-OFF].

REGIONAL (regional) (DSX-GS80(EUR))

Restringe a receção a uma região específica: [ON], [OFF]. 
(Disponível apenas com receção FM.)

BTM (melhor memória de sintonização)

Predefine automaticamente estações.
(Disponível apenas quando o rádio está selecionado.)

SXM PARENTAL (controlo parental do SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Define o bloqueio parental para [ON], [OFF] e edita o código. 
(Disponível apenas quando o SiriusXM está selecionado.)

SXM SIGNAL (sinal do SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Apresenta o estado atual da força de sinal SiriusXM: [NO SIGNAL] (nível de sinal 0), [WEAK] (nível de sinal 1), [GOOD]
(nível de sinal 2), [EXCELLENT] (nível de sinal 3). 
(Disponível apenas quando o SiriusXM está selecionado.)

SXM RESET (reinicialização do SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Inicia as definições do Sintonizador de veículo SiriusXM Connect (canais predefinidos/bloqueio parental): [YES], [NO]. 
(Disponível apenas quando o SiriusXM está selecionado.)

INITIALIZE (inicializar)

Inicializa todas as definições com os valores de fábrica: [YES], [NO]. 
(Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está apresentado.)

FIRMWARE (firmware)

(Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está apresentado.) 
Verifica/atualiza a versão de firmware. Para mais informações, visite o website de assistência.

Item Descrição

FW VERSION 
(versão de
firmware)

Apresenta a atual versão de firmware.
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Tópico relacionado
Desencaixar o painel frontal
Websites de apoio ao cliente

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Item Descrição

FW UPDATE 
(atualização de
firmware)

Acede ao processo de atualização do firmware: [YES], [NO]. 
Atualizar o firmware demora alguns minutos a concluir. Durante a atualização, não rode a ignição
para a posição OFF nem remova o dispositivo USB.
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Configuração do som (SOUND)

Este menu de configuração não está disponível quando a fonte é desligada e o relógio é apresentado.

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Reproduz o som com otimização do sinal digital utilizando as definições de som recomendadas pela Sony: [ON], [OFF]. 
(Seleciona automaticamente [OFF] quando a definição [EQ10 PRESET] é alterada e/ou a definição [EXTRA BASS] é
definida como [1] ou [2] e/ou a definição [DSO] é definida como [LOW], [MID] ou [HIGH].)

EQ10 PRESET (EQ10 predefinido)

Seleciona uma curva de equalizador a partir de 10 curvas de equalizador ou desligado.

A definição da curva de equalizador pode ser memorizada para cada fonte.

EQ10 CUSTOM (EQ10 personalizado)

Define [CUSTOM] de EQ10. 
Definir a curva de equalizador: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8
kHz, 16 kHz). 
O nível de volume é ajustável em passos de 1 dB, de -6 dB a +6 dB.

POSITION (posição de audição)

Área/modelo Nome da curva de equalizador

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]

[KARAOKE] reduz o som vocal mas não consegue removê-lo por completo durante a reprodução. Além disso, utilizar um microfone não é
suportado.

*

Item Descrição
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DSO (organizador de etapa dinâmica)

Cria um som mais envolvente, como se existissem altifalantes no tablier: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH]. 
(Seleciona automaticamente [OFF] quando a definição [CLEAR AUDIO+] está definida como [ON].)

BALANCE (equilíbrio)

Ajusta o equilíbrio de som: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (fader)

Ajusta o nível relativo: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (processador de aperfeiçoamento de som digital)

Melhora digitalmente o som compactado através do restauro das frequências elevadas que foram perdidas no processo
de compressão: [ON], [OFF]. 
Esta definição pode ser memorizada para cada fonte exceto para rádio.

AAV (volume automático avançado)

Ajusta o nível de volume de reprodução de todas as fontes para um nível ótimo: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (melhorador de graves dos altifalantes traseiros)

Melhora os sons graves aplicando uma definição de filtro passa-baixo aos altifalantes traseiros. Esta função permite que
os altifalantes traseiros funcionem como um subwoofer se não existir um. 
(Disponível apenas quando a definição [SUBW DIRECT] está definida como [OFF].)

Item Descrição

F/R POSITION (posição
frontal/traseira)

Simula um campo sonoro natural atrasando a saída de som dos altifalantes em
função da sua posição: 

 [FRONT L] (esquerda frontal), 
 [FRONT R] (direita frontal), 
 [FRONT] (centro frontal), 
 [ALL] (centro do veiculo), 

[CUSTOM] (posição definida pelas definições de áudio do veículo em “Sony |
Music Center”) 
[OFF] (nenhuma posição definida)

ADJ POSITION (ajustar a
posição)

Afina a definição de posição de audição: 
[+3] – [CENTER] – [-3]. 
(Disponível apenas quando a definição [F/R POSITION] não está definida como
[OFF] ou [CUSTOM].)

SUBW POS (posição do
subwoofer)

 [NEAR] (perto), 
 [NORMAL] (normal), 
 [FAR] (longe) 

(Disponível apenas quando a definição [F/R POSITION] está definida como algo
exceto [OFF].)

Item Descrição
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SUBW DIRECT (ligação direta do subwoofer)

Ajusta as definições do subwoofer ligado ao cabo de altifalante traseiro sem amplificador de potência. 
(Disponível apenas quando a definição [RBE MODE] está definida como [OFF].)

Ao ligar um subwoofer de 2 Ω ou de 4 Ω a 8 Ω a um dos cabos dos altifalantes traseiros, defina [SPEAKER LOAD]
como [2 OHM].
Ao utilizar um subwoofer com dupla bobina de voz ou ao utilizar subwoofer(s) ligando aos cabos dos altifalantes
traseiros direito e esquerdo, defina [SPEAKER LOAD] como [2 OHM].

SUBWOOFER (subwoofer)

Item Descrição

RBE MODE (modo do melhorador de graves dos
altifalantes traseiros)

Seleciona o modo do melhorador de graves dos altifalantes
traseiros: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (frequência do filtro passa-baixo) Seleciona a frequência de corte do subwoofer: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (declive do filtro passa-baixo) Seleciona o declive do filtro passa-baixo: [1], [2], [3].

Item Descrição

SUBW MODE (modo de subwoofer) Seleciona o modo de subwoofer: [1], [2], [3], [OFF].

SUBW PHASE (fase de subwoofer) Seleciona a fase de subwoofer: [NORMAL], [REVERSE].

SUBW POS (posição do subwoofer)
Seleciona a posição do subwoofer: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. 
(Disponível apenas quando a definição [F/R POSITION] está definida como
algo exceto [OFF].)

LPF FREQ (frequência do filtro
passa-baixo)

Seleciona a frequência de corte do subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].

LPF SLOPE (declive do filtro passa-
baixo)

Seleciona o declive do filtro passa-baixo: [1], [2], [3].

Item Descrição

SUBW LEVEL 
(nível de subwoofer)

Ajusta o nível de volume do subwoofer: 
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. 
([MUTE] é apresentado na definição mais baixa.)

SUBW PHASE 
(fase de subwoofer)

Seleciona a fase de subwoofer: [NORMAL], [REVERSE].

SUBW POS (posição do subwoofer)
Seleciona a posição do subwoofer: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. 
(Disponível apenas quando a definição [F/R POSITION] não estiver definida
como [OFF].)

LPF FREQ 
(frequência do filtro passa-baixo)

Seleciona a frequência de corte do subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (declive do filtro passa-
baixo)

Seleciona o declive do filtro passa-baixo: [1], [2], [3].
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HPF (filtro passa-alto)

AUX VOLUME (volume AUX)

Ajusta o nível de volume para cada dispositivo auxiliar ligado: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Esta definição nega a
necessidade de ajustar o nível de volume entre fontes. (Disponível apenas quando a fonte AUX está selecionada.)

BT AUDIO VOL (volume do áudio BLUETOOTH)

Ajusta o nível de volume para cada dispositivo BLUETOOTH ligado: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Esta definição nega a
necessidade de ajustar o nível de volume entre fontes. 
(Disponível apenas quando estiver selecionado o áudio BT, a aplicação ou a Pandora® (DSX-GS80(UC)).)

MAX VOLUME (volume máximo)

Define o nível de volume máximo da unidade: [30] – [50].

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Item Descrição

HPF FREQ (frequência
do filtro passa-alto)

Seleciona a frequência de corte dos altifalantes dianteiros/traseiros: [OFF], [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOPE (declive do
filtro passa-alto)

Seleciona o declive do filtro passa-alto (tem efeito apenas quando a definição [HPF
FREQ] está definida como algo exceto [OFF]): [1], [2], [3].
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Configuração de ecrã (DISPLAY)

BLACK OUT (sem imagem) (DSX-GS80(E))

Desativa automaticamente a iluminação se não for efetuada qualquer operação durante 5 segundos quando não é
selecionada qualquer fonte: [ON], [OFF]. 
Para voltar a ligar a luz, prima qualquer botão na unidade ou controlo remoto.

DIMMER (regulador)

Alterar a luminosidade do ecrã: [OFF], [ON], [AT] (auto), [CLK] (relógio). ([AT] só está disponível quando a ficha de
controlo da iluminação está ligada e os faróis estão acesos.)

Para ativar esta função apenas durante um período fixo, selecione [CLK], de seguida, defina as horas de início e de
fim.
Para definir a luminosidade quando a função do regulador é ativada, defina [DIMMER] para [ON], de seguida, ajuste
[BRIGHTNESS].
Para definir a luminosidade quando a função do regulador é desativada, defina [DIMMER] para [OFF], de seguida,
ajuste [BRIGHTNESS].

A definição de luminosidade é armazenada e aplicada quando a função do regulador é ativada ou desativada.

BRIGHTNESS (luminosidade)

Ajusta a luminosidade do ecrã. O nível de luminosidade é ajustável: [1] – [10].

BUTTON COLOR (cor dos botões)

Define uma cor predefinida ou cor personalizada para os botões.

DISPLAYCOLOR (cor do ecrã)

Seleciona uma cor predefinida ou personalizada para o ecrã.

Item Descrição

PRESET COLOR 
(cor predefinida)

Selecione a partir de 15 cores predefinidas, 1 cor personalizada.

CUSTOM COLOR 
(cor personalizada)

Regista uma cor personalizada para os botões.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE 
Intervalo ajustável de cor: [0] – [32] ([0] não é possível definir para todos os intervalos de cor).

Item Descrição
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SOUND SYNC (sincronização do som)

Ativa a sincronização da iluminação com o som: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (percorrer automaticamente)

Percorre automaticamente itens longos: [ON], [OFF]. 
(não disponível quando AUX ou rádio é selecionado.)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Item Descrição

PRESET COLOR 
(cor predefinida)

Selecione a partir de 15 cores predefinidas, 1 cor personalizada.

CUSTOM COLOR 
(cor personalizada)

Regista uma cor personalizada para o ecrã.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE 
Intervalo ajustável de cor: [0] – [32] ([0] não é possível definir para todos os intervalos de cor).
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Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)

PAIRING (emparelhamento)

Liga até dois dispositivos BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2]. 
[DEVICE 1] ou [DEVICE 2] será alterado para o nome do dispositivo emparelhado após o emparelhamento estar
concluído.

SELECT AUDIO (selecionar o dispositivo de áudio)

Selecione o dispositivo de áudio. [*] aparece no dispositivo emparelhado com [DEVICE 1] ou o atual dispositivo de áudio
compatível com A2DP.

RINGTONE (tom de toque)

Selecione a fonte da saída do tom de toque dos altifalantes: [1] (tom de toque predefinido nesta unidade), [2] (tom de
toque do telemóvel*). 

AUTO ANSWER (atendimento automático)

Configura esta unidade para atender chamadas automaticamente: [OFF], [3 SECONDS] (cerca de 3 segundos), [10
SECONDS] (cerca de 10 segundos).

AUTO PAIRING (emparelhamento automático)

Inicie automaticamente o emparelhamento BLUETOOTH quando o dispositivo iOS versão 5.0 ou posterior é ligado
através de USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (sinal BLUETOOTH)

Ativa/desativa a função BLUETOOTH.

BT INIT (iniciar BLUETOOTH)

Inicia todas as definições relacionadas com BLUETOOTH (informações de emparelhamento, informações do
dispositivo, etc.): [YES], [NO]. 
Ao eliminar a unidade, inicie todas as definições. 
(Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está apresentado.)

VOICE OUT (saída de voz)

Selecione os altifalantes para chamadas mãos-livres: 
[VOICE FRONT] (altifalantes dianteiros), [VOICE REAR] (altifalantes traseiros), [VOICE ALL] (todos os altifalantes). 
(Disponível apenas enquanto a fonte está desligada e o relógio está apresentado.)

Dependendo do telemóvel, esta definição poderá não estar disponível.*
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Configuração “Sony | Music Center” (SONY APP)

Estabeleça e termine a função “Sony | Music Center” (ligação).

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Cancelar o modo de demonstração

Pode cancelar o ecrã de demonstração que aparece quando a fonte está desligada e o relógio é apresentado.
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Prima MENU, rode o seletor de controlo para selecionar [GENERAL], de seguida, prima-o.1

Rode o seletor de controlo para selecionar [DEMO], de seguida, prima-o.2

Rode o seletor de controlo para selecionar [DEMO-OFF], de seguida, prima-o.

A definição está concluída.

3

Prima  (voltar) duas vezes.

O ecrã regressa ao modo de receção/reprodução normal.

4
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Atualizar o firmware

Para atualizar o firmware, visite o website de assistência, de seguida, siga as instruções online.

Nota
Não remova o dispositivo USB durante a atualização.

Tópico relacionado
Websites de apoio ao cliente

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Precauções

Não deixe o painel frontal ou dispositivos de áudio no tablier.
Quando a unidade é ligada, a antena elétrica estende-se automaticamente.
Não salpique líquido para a unidade.

Ordem de reprodução dos ficheiros de áudio

 : pasta (álbum)  : ficheiro de áudio (faixa)

Sobre iPod

Pode ligar aos modelos de iPod seguintes. Atualize os seus dispositivos iPod para o software mais recente antes da
utilização.

Modelos de iPhone/iPod compatíveis

Modelo compatível 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
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A utilização do símbolo Made for Apple significa que foi criado um acessório para ligar especificamente ao(s)
produto(s) Apple identificado(s) no símbolo e foi certificado pelo programador para cumprir as normas de
desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo nem pela conformidade
com as normas de segurança e regulamentares. 
Atente que a utilização deste acessório com um produto Apple poderá afetar o desempenho sem fios.

Se tiver dúvidas relativamente à sua unidade que não são abrangidas neste manual, consulte o distribuidor Sony mais
próximo.
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Modelo compatível Bluetooth® USB

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch 
(6ª geração)

iPod touch 
(5ª geração)

iPod nano 
(7ª geração)
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Manutenção

Substituir a bateria de lítio (CR2025) do controlo remoto (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))
Quando a pilha fica fraca, o alcance do controlo remoto fica mais curto.

CUIDADO
Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas por uma igual ou equivalente.

A: pilha de lítio (CR2025) lado + para cima

Nota
Mantenha a pilha de lítio longe do alcance das crianças. Caso a pilha seja ingerida, consulte imediatamente um médico.

Limpar os conectores
Evite tocar diretamente nos conectores. A unidade poderá não funcionar corretamente se os conectores que
estabelecem a ligação entre a unidade e o painel frontal não estiverem limpos. Para evitar essa situação, desencaixe o
painel frontal e limpe os conectores com uma cotonete. Não aplique demasiada força. Caso contrário, poderá danificar
os conectores.

Nota
Para sua segurança, não remova o painel frontal enquanto estiver a conduzir.

Tópico relacionado
Desencaixar o painel frontal

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Especificações

Secção de rádio
DSX-GS80(UC):
FM

AM

DSX-GS80(EUR):
FM

AM/LW

DSX-GS80(E):
FM

Intervalo de sintonização 87,5 MHz – 107,9 MHz

Sensibilidade utilizável 8 dBf

Relação sinal-ruído 73 dB

Separação 50 dB a 1 kHz

Intervalo de sintonização 530 kHz – 1.710 kHz

Sensibilidade 26 µV

Intervalo de sintonização

Quando [AREA] está definido para [EUROPE]: 
87,5 MHz – 108,0 MHz 
Quando [AREA] está definido para [RUSSIA]: 
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (em passos de 50 kHz) 
FM3: 65 MHz – 74 MHz (em passos de 30 kHz)

Sensibilidade utilizável 8 dBf

Relação sinal-ruído 73 dB

Separação 50 dB a 1 kHz

Intervalo de sintonização 531 kHz – 1.602 kHz (AM)
153 kHz – 279 kHz (LW)

Sensibilidade 26 μV (AM)
50 μV (LW)
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AM

Secção do leitor USB

Comunicação sem fios

Intervalo de sintonização 87,5 MHz – 108,0 MHz (em passos de 50 kHz) 
87,5 MHz – 108,0 MHz (em passos de 100 kHz) 
87,5 MHz – 107,9 MHz (em passos de 200 kHz)

Passo de sintonização FM Comutável 50 kHz/100 kHz/200 kHz

Sensibilidade utilizável 8 dBf

Relação sinal-ruído 73 dB

Separação 50 dB a 1 kHz

Intervalo de sintonização 531 kHz – 1.602 kHz (em passos de 9 kHz) 
530 kHz – 1.710 kHz (em passos de 10 kHz)

Passo de sintonização AM Comutável 9 kHz/10 kHz

Sensibilidade 26 µV

Interface Porta USB1 (frontal): USB (Hi-speed) 
Porta USB2 (traseira): USB (Hi-speed)

Corrente máxima Porta USB1 (frontal): 1 A 
Porta USB2 (traseira): 1,5 A

Número máximo de ficheiros reconhecíveis
(faixas)

10.000

Protocolo Android Open Accessory (AOA)
compatível

2.0

Codec correspondente

MP3 (.mp3) 
Taxa de bits: 8 kbps – 320 kbps (suporta VBR (taxa variável de
bits)) 
Taxa de amostragem: 16 kHz – 48 kHz 
WMA (.wma) 
Taxa de bits: 32 kbps – 192 kbps (suporta VBR (taxa variável de
bits)) 
Taxa de amostragem: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
AAC (.m4a, .mp4) 
Taxa de bits: 8 kbps – 320 kbps 
Taxa de amostragem: 11,025 kHz – 48 kHz 
WAV (.wav) 
Profundidade de bits: 16 bits 
Taxa de amostragem: 44,1 kHz, 48 kHz 
FLAC (.flac) 
Profundidade de bits: 16 bits, 24 bits 
Taxa de amostragem: 44,1 kHz, 48 kHz

Sistema de ficheiros suportado FAT16, FAT32
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Secção do amplificador de potência

Geral

Consulte o distribuidor para obter informações detalhadas.

O design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Sistema de comunicação Norma BLUETOOTH versão 3.0

Saída Norma BLUETOOTH classe de potência 2 (condução máx. +1 dBm)

Intervalo máximo de comunicação*1 Campo de visão aprox. 10 m

Banda de frequência Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Método de modulação FHSS

Perfis BLUETOOTH compatíveis*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)

Codec correspondente SBC (.sbc), AAC (.m4a)

O intervalo real vai variar dependendo de factores, tais como obstáculos entre dispositivos, campos magnéticos em torno de um forno
microondas, eletricidade estática, sensibilidade de receção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicação de software, etc.

*1

Os perfis da norma BLUETOOTH indicam o objetivo da comunicação BLUETOOTH entre dispositivos.*2

Saída Saídas de altifalantes

Impedância dos altifalantes 2 Ω/4 Ω – 8 Ω

Potência máxima 100 W × 4 (a 2 Ω/4 Ω)

Requisitos de alimentação Bateria de carro 12 V CC (massa (terra) negativa)

Consumo de corrente nominal 10 A

Dimensões Aprox. 178 mm × 50 mm × 177 mm (l/a/p)

Dimensões de montagem Aprox. 182 mm × 53 mm × 160 mm (l/a/p)

Peso Aprox. 1,0 kg

Conteúdos da embalagem
Unidade principal (1) 
Controlo remoto (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) 
Peças para instalação e ligações (1 conjunto)

Acessórios/equipamento
opcionais

Sintonizador de veículo SiriusXM Connect: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-
GS80(UC))
Cabo para entrada remota do volante: RC-SR1
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Direitos de autor

Sintonizador de veículo SiriusXM e Subscrição vendidos em separado. 
www.siriusxm.com 
Sirius, XM e todas as marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Sirius XM Radio Inc. Todos os direitos
reservados.

A marca da palavra Bluetooth® e logótipos são marcas comerciais registadas detidas pela Bluetooth SIG, Inc. e
qualquer utilização dessas marcas pela Sony Corporation é efetuada sob licença. As outras marcas comerciais e nomes
comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Windows Media é uma marca comercial registada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e/ou noutros países.

Este produto está protegido por direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. É proibida a utilização ou
distribuição dessa tecnologia fora deste produto sem uma licença da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada da
Microsoft.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros
países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

IOS é uma marca comercial ou marca comercial registada da Cisco nos Estados Unidos e noutros países e é utilizada
sob licença.

PANDORA, o logótipo PANDORA e a imagem comercial de Pandora são marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas da Pandora Media, LLC. Utilizadas com autorização.

Google, Google Play e Android são marcas comerciais da Google LLC.

libFLAC
Direitos de autor (C) 2000-2009 Josh Coalson 
Direitos de autor (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
A redistribuição e utilização nas formas binárias, com ou sem modificação, são permitidas desde que as condições
seguintes sejam cumpridas:

As redistribuições do código-fonte têm de reter o aviso de direitos de autor acima, esta lista de condições e o termo
de responsabilidade seguinte.
As redistribuições na forma binária têm de reproduzir o aviso de direitos de autor acima, esta lista de condições e o
termo de responsabilidade seguinte na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a distribuição.
Nem o nome da fundação Xiph.org nem os nomes dos respetivos contribuidores poderão ser utilizados para
endossar ou promover produtos derivados deste software sem autorização prévia por escrito específica.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS TITULARES DOS DIREITOS DE AUTOR E CONTRIBUIDORES “TAL
COMO ESTÁ” E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A,
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR SÃO
RENUNCIADAS. A FUNDAÇÃO OU CONTRIBUIDORES NÃO SERÃO, DE MODO ALGUM, RESPONSÁVEIS POR
QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENTES
(INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A, AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO; PERDA DE
UTILIZAÇÃO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE) INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DE
QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, EXISTENTE NO CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU
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DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU ALGO SEMELHANTE) RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DESTE
SOFTWARE, MESMO QUE AVISADO DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS.
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Resolução de problemas

Efetue o seguinte antes de solicitar um serviço de reparação.

Leia as instruções relevantes e tópicos de resolução de problemas neste Guia de ajuda.
Os problemas poderão ser resolvidos atualizando o software. Quando instala a aplicação “Support by Sony” no seu
smartphone, pode obter convenientemente informações de atualização do software.
Visite a nossa página inicial de apoio ao cliente.

Se nenhuma das instruções acima resultar, consulte o seu distribuidor Sony mais próximo.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sem alimentação fornecida para a unidade. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Se a unidade for desligada e o ecrã desaparecer, a unidade não pode ser utilizada com o controlo remoto.

Ligue a unidade.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A unidade desliga-se quando está a reproduzir com um volume elevado.

A alimentação fornecida pelo cabo de alimentação do veículo pode não ser suficiente.

Verifique a ligação de alimentação. Se não encontrar qualquer problema na ligação, efetue a ligação de
alimentação diretamente na bateria.
Se a situação não melhorar, consulte o distribuidor mais próximo.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sem som ou som muito baixo.

A posição do controlo de fader [FADER] não está definida para um sistema de 2 altifalantes.
O volume da unidade e/ou dispositivo ligado é muito baixo.

Aumente o volume da unidade e dispositivo ligado.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sem sinal sonoro.

Um amplificador de potência opcional é ligado e não está a utilizar o amplificador integrado.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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As definições guardadas na memória foram eliminadas.

A unidade foi reinicializada.

É necessário voltar a guardar as definições na memória.

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)
Inicializar a unidade

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O fusível fundiu./Faz um ruído quando a posição da ignição é comutada.

Os cabos não estão bem ligados no conector de alimentação de acessórios do veículo.
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Durante a reprodução ou receção, o modo de demonstração inicia.

Se não for efetuada qualquer operação durante 5 minutos com [DEMO-ON], o modo de demonstração inicia.

Defina [DEMO-OFF].

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O ecrã desaparece de/não aparece na janela do ecrã.

O regulador está definido para [DIMMER-ON].
O ecrã desaparece se premir continuamente OFF.

Prima OFF na unidade até o ecrã aparecer.

Os conectores estão sujos.

Tópico relacionado
Configuração de ecrã (DISPLAY)
Manutenção
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O ecrã desaparece enquanto a unidade está a funcionar. (DSX-GS80(E))

[BLACK OUT] (apagão) está definido para [BLACK OUT-ON].

Tópico relacionado
Configuração de ecrã (DISPLAY)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O ecrã/iluminação pisca.

A fonte de alimentação não é suficiente.

Certifique-se de que a bateria de carro fornece alimentação suficiente para a unidade. (o requisito de
alimentação é 12 V CC.)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Os botões de operação não funcionam.

A ligação não está correta.

Verifique a ligação da unidade. 
Se a situação não melhorar, prima o botão de reinicialização.
Para sua segurança, não reponha a unidade enquanto está a conduzir.

Tópico relacionado
Guia de partes e comandos

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O relógio definido automaticamente não é exato.

Os dados do relógio nas ondas de rádio não são exatas.

Prima MENU, defina [CLOCK] em [GENERAL] para [MANUAL], de seguida, ajuste manualmente o relógio.

Tópico relacionado
Acertar o relógio
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A receção de rádio é fraca./Ocorre ruído de estática.

Ligue bem a antena.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Não é possível obter receção para as estações. (DSX-GS80(E))

A definição do passo de sintonização foi apagada.

Defina novamente o passo de sintonização.

Tópico relacionado
Alterar o passo de sintonização FM/AM (DSX-GS80(E))

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A sintonização predefinida não é possível.

O sinal de transmissão é demasiado fraco.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Não é possível sintonizar entre 65 MHz e 74 MHz em FM3. (DSX-GS80(EUR))

[AREA] está definido para [EUROPE].

Defina [AREA] para [RUSSIA].

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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PTY apresenta [- - - - - - - -].

A estação atual não é uma estação RDS ou a receção de rádio é fraca.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Não é possível receber os serviços RDS (quando [AREA] está definido para
[RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

FM3 é selecionado.

Selecione FM1 ou FM2.

Os serviços RDS não estão disponíveis na região atual.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O SEEK começa após alguns segundos a ouvir. (DSX-GS80(EUR))

A estação é não TP ou tem um sinal fraco.

Desative TA.

Tópico relacionado
Definir AF e TA (DSX-GS80(EUR))
Configuração geral (GENERAL)
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Sem anúncios de trânsito. (DSX-GS80(EUR))

Ative TA.
A estação não transmite quaisquer anúncios de trânsito apesar de ser TP.

Sintonizar outra estação.

Tópico relacionado
Definir AF e TA (DSX-GS80(EUR))
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O nome da estação do programa pisca. (DSX-GS80(EUR))

Não há frequência alternativa para a estação atual.

Prima /  (SEEK –/+) enquanto o nome da estação do programa está a piscar. Aparece [PI SEEK] e a
unidade começa a pesquisar outra frequência com os mesmos dados PI (identificação do programa).

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Um dispositivo USB demora mais tempo a reproduzir.

O dispositivo USB contém ficheiros com uma estrutura em árvore complicada.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O ficheiro de áudio não pode ser reproduzido.

O dispositivo USB formatado com sistemas de ficheiros que não FAT16 ou FAT32 não são suportados.* 

Tópico relacionado
Especificações
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Esta unidade suporta FAT16 e FAT32, mas alguns dispositivos USB poderão não suportar todos estes FAT. Para mais informações, consulte as
instruções de utilização de cada dispositivo USB ou contacte o fabricante.

*
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As operações para saltar um álbum, saltar itens (modo de salto) e pesquisar uma
faixa por nome (“Quick-BrowZer”) não podem ser efetuadas.

Estas operações não podem ser efetuadas quando um dispositivo USB no modo Android ou iPod é ligado.

Defina [USB MODE] para [MSC/MTP].

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

106



Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

O som não pode ser emitido durante a reprodução no modo Android.

Verifique o estado da aplicação de reprodução de áudio no smartphone Android.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O dispositivo de ligação não consegue detetar esta unidade.

Antes de o emparelhamento ser efetuado, defina esta unidade para o modo de espera de emparelhamento.
Ao estar ligado a dois dispositivos BLUETOOTH, esta unidade não pode ser detetada a partir de outro dispositivo.

Desligue uma das ligações e pesquise esta unidade a partir de outro dispositivo.

Quando o emparelhamento do dispositivo é efetuado, defina a emissão do sinal BLUETOOTH para Ligar.

Tópico relacionado
Emparelhar e ligar a um dispositivo BLUETOOTH

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A ligação não é possível.

A ligação é controlada de um lado (esta unidade ou dispositivo BLUETOOTH), mas não de ambos.

Ligue a esta unidade a partir de um dispositivo BLUETOOTH ou vice-versa.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O nome do dispositivo detetado não aparece.

Dependendo do estado do outro dispositivo, poderá não ser possível obter o nome.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sem tom de toque.

Ajuste o volume rodando o seletor de controlo ao receber uma chamada.
Dependendo do dispositivo de ligação, o tom de toque poderá não ser corretamente enviado.

Defina [RINGTONE] para [1].

Os altifalantes não estão ligados à unidade.

Ligue os altifalantes à unidade. Para selecionar os altifalantes para o tom de toque, prima MENU, de seguida,
selecione [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Tópico relacionado
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A voz do falante não pode ser ouvida.

Os altifalantes não estão ligados à unidade.

Ligue os altifalantes à unidade. Para selecionar os altifalantes para a voz do falante, prima MENU, de seguida,
selecione [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Tópico relacionado
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Um parceiro de chamada diz que o volume está demasiado baixo ou alto.

Ajuste o volume adequadamente utilizando o ajuste de ganho do microfone.

Tópico relacionado
Operações disponíveis durante a chamada

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ocorre eco ou ruído nas conversas ao telefone.

Baixe o volume.
Defina o modo EC/NC para [EC/NC-1] ou [EC/NC-2].
Se o ruído ambiente que não o som do telefonema for alto, experimente reduzir este ruído. 
Por exemplo: se uma janela estiver aberta e o ruído da estrada, etc. for alto, feche o vidro. Se o ar condicionado
estiver alto, reduza o ar condicionado.

Tópico relacionado
Operações disponíveis durante a chamada

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O telefone não está ligado.

Quando o áudio BLUETOOTH é reproduzido, o telefone não é ligado mesmo que prima CALL.

Ligue a partir do telefone.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A qualidade do som do telefone é fraca.

A qualidade do som do telefone depende das condições de receção do telemóvel.

Mova o veículo para um local onde possa melhorar o sinal do telemóvel se a receção for fraca.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O volume do dispositivo de áudio ligado é baixo (alto).

O nível do volume vai variar consoante o dispositivo de áudio.

Ajuste o volume do dispositivo de áudio ligado ou desta unidade.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O som salta durante a reprodução de um dispositivo de áudio BLUETOOTH.

Reduza a distância entre a unidade e o dispositivo de áudio BLUETOOTH.
Se o dispositivo de áudio BLUETOOTH for armazenado numa caixa que interrompe o sinal, remova o dispositivo de
áudio da caixa durante a utilização.
Vários dispositivos BLUETOOTH ou outros dispositivos que emitem ondas de rádio estão a ser utilizados nas
proximidades.

Desligue os outros dispositivos.
Aumente a distância em relação aos outros dispositivos.

O som de reprodução para momentaneamente quando a ligação entre esta unidade e o telemóvel está a ser
efetuada. Isto não é uma avaria.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O dispositivo de áudio BLUETOOTH ligado não pode ser controlado.

Certifique-se de que o dispositivo de áudio BLUETOOTH ligado suporta AVRCP.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Algumas funções não funcionam.

Verifique se o dispositivo de ligação suporta as funções em questão.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Uma chamada é atendida acidentalmente.

O telefone de ligação está definido para atender automaticamente uma chamada.

Selecione [BLUETOOTH] [AUTO ANSWER] para a definição de atendimento automático.

Tópico relacionado
Configuração BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Falha de emparelhamento devido a tempo limite.

Dependendo do dispositivo de ligação, o limite de tempo para emparelhar pode ser curto.

Tente concluir o emparelhamento dentro do tempo.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Não é possível emparelhar.

A unidade poderá não conseguir emparelhar com um dispositivo BLUETOOTH previamente emparelhado após
iniciar a unidade se as informações de emparelhamento da unidade estiverem no dispositivo BLUETOOTH. Neste
caso, elimine as informações de emparelhamento da unidade do dispositivo BLUETOOTH e, de seguida, volte a
emparelhar.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A função BLUETOOTH não funciona.

Desligue a unidade premindo continuamente OFF durante mais 2 segundos, de seguida, ligue novamente a
unidade.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Não é emitido qualquer som dos altifalantes do veículo durante a chamada mãos-
livres.

Se o som for emitido do telemóvel, defina o telemóvel para emitir som dos altifalantes do veículo.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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“Siri Eyes Free” não é ativado.

Efetue o registo mãos-livres para um iPhone que suporta “Siri Eyes Free”.
Defina a função Siri no iPhone para Ligar.
Cancele a ligação BLUETOOTH com o iPhone e a unidade e volte a ligar.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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O nome da aplicação não é correspondido com a aplicação real em “Sony | Music
Center”.

Abra novamente a aplicação a partir da aplicação “Sony | Music Center”.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ao executar a aplicação “Sony | Music Center” através de BLUETOOTH, o ecrã muda
automaticamente para [BT AUDIO].

Falha da aplicação “Sony | Music Center” ou da função BLUETOOTH.
Execute novamente a aplicação.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A aplicação “Sony | Music Center” é automaticamente desligada quando o ecrã muda
para [IPD].

A aplicação “Sony | Music Center” no iPhone/iPod não suporta reprodução iPod.

Altere a fonte da unidade para outra que não [IPD], de seguida, estabeleça a ligação “Sony | Music Center”.

Tópico relacionado
Estabelecer a ligação “Sony | Music Center”

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A ligação “Sony | Music Center” é automaticamente desligada quando o modo USB
da unidade é alterado para [ANDROID].

O smartphone Android não está a suportar a reprodução no modo Android.

Defina o modo USB da unidade para [MSC/MTP], de seguida, estabeleça a ligação “Sony | Music Center”.

Tópico relacionado
Estabelecer a ligação “Sony | Music Center”

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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A ligação Pandora® não é possível.

Feche a aplicação Pandora® no dispositivo móvel e, de seguida, volte a abrir.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Geral

As mensagens seguintes poderão aparecer ou piscar durante o funcionamento.

INVALID: A operação selecionada pode ser inválida.

OUTPUT ERROR: Poderá existir uma avaria interna.

Verifique a ligação. Se a mensagem de erro persistir no ecrã, consulte o distribuidor Sony mais próximo.

READ: a ler informações.

Aguarde até a leitura estar concluída e a reprodução inicia automaticamente. Isto poderá demorar algum tempo
consoante a organização do ficheiro.

TEMP CAUTION: O protetor térmico foi ativado.

Reduza o volume.

 (carácter de sublinhado): o carácter não pode ser apresentado.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Reprodução de dispositivo USB

HUB NO SUPRT: não são suportados concentradores USB.

IPD STOP: a reprodução iPod está concluída.

Utilize o seu iPod/iPhone para iniciar a reprodução.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

Um dispositivo USB que não suporta AOA (Android Open Accessory) 2.0 está ligado à unidade enquanto [USB
MODE] está definido para [ANDROID].

Defina [USB MODE] para [MSC/MTP].

USB ERROR: o dispositivo USB não pode ser reproduzido.

Ligue novamente o dispositivo USB.

USB NO DEV: um dispositivo USB não está ligado ou não foi reconhecido.

Certifique-se de que o dispositivo USB ou o cabo USB está bem ligado.

USB NO MUSIC: não existe qualquer ficheiro reproduzível.

Ligue um dispositivo USB com ficheiros reproduzíveis.

USB NO SUPRT: o dispositivo USB não é suportado.

Para mais informações sobre a compatibilidade do seu dispositivo USB, visite o website de assistência.

USB OVERLOAD: o dispositivo USB está sobrecarregado.

Desligue o dispositivo USB, de seguida, prima SRC (fonte) para selecionar outra fonte.
O dispositivo USB tem uma avaria ou foi ligado um dispositivo não suportado.

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)
Especificações

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

133



Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Funcionamento do RDS (DSX-GS80(EUR))

NO AF: sem frequências alternativas.

Prima /  (SEEK –/+) enquanto o nome da estação do programa está a piscar. A unidade começa a
pesquisar outra frequência com os mesmos dados PI (identificação do programa) (aparece [PI SEEK]).

NO PI: sem identificação do programa. A estação selecionada não tem dados de PI (identificação de programa).

Selecione outra estação.

NO TP: sem programas de trânsito.

A unidade vai continuar a pesquisar estações TP disponíveis.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Função BLUETOOTH

BTA NO DEV: um dispositivo de áudio BLUETOOTH não está ligado ou não foi reconhecido.

Certifique-se de que um dispositivo de áudio BLUETOOTH está bem ligado ou de que a ligação BLUETOOTH está
estabelecida com o dispositivo de áudio BLUETOOTH.

ERROR: não foi possível efetuar a operação selecionada.

Aguarde um pouco, de seguida, tente novamente.

NO DEVICE: um telemóvel com HFP (Handsfree Profile) não está ligado ou não foi reconhecido.

Certifique-se de que um telemóvel com HFP está bem ligado ou de que a ligação BLUETOOTH está estabelecida
com o telemóvel com HFP.

NO INFO: o número de telefone é ocultado pelo autor da chamada.

NO SUPPORT: a operação selecionada não é permitida ou suportada.

Certifique-se de que o dispositivo BLUETOOTH suporta HFP (Handsfree Profile).

UNKNOWN: não é possível apresentar um nome ou número de telefone.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Funcionamento “Sony | Music Center”

APP --------: não está estabelecida uma ligação com a aplicação.

Estabeleça novamente a ligação “Sony | Music Center”.

APP DISPLAY: uma apresentação de definição do ecrã da aplicação é aberta.

Saia da apresentação de definição do ecrã da aplicação para ativar o funcionamento dos botões.

APP LIST: a lista de conteúdos de USB/iPod é aberta.

Saia da lista da aplicação para ativar o funcionamento dos botões.

APP MENU: uma apresentação de definição da aplicação é aberta.

Saia da apresentação de definição da aplicação para ativar o funcionamento dos botões.

APP NO DEV: o dispositivo com a aplicação instalada não está ligado ou não foi reconhecido.

Efetue a ligação BLUETOOTH e estabeleça novamente a ligação “Sony | Music Center”.

APP SOUND: uma apresentação de definição do som da aplicação é aberta.

Saia da apresentação de definição do som da aplicação para ativar o funcionamento dos botões.

OPEN APP: a aplicação “Sony | Music Center” não está em funcionamento.

Abra a aplicação.

APP DISCNCT: a aplicação está desligada.

Estabeleça a ligação “Sony | Music Center”.

Tópico relacionado
Estabelecer a ligação “Sony | Music Center”

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Funcionamento do sistema Pandora® (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: falha de marcador.

Aguarde um pouco, de seguida, tente novamente.

LOG IN ERROR: não tem sessão iniciada na sua conta Pandora®.

Desligue o dispositivo, inicie sessão na sua conta Pandora®, de seguida, ligue novamente o dispositivo.

NO DEVICE: o dispositivo BLUETOOTH não está ligado ou não foi reconhecido.

Certifique-se de que o dispositivo BLUETOOTH está bem ligado ou de que a ligação BLUETOOTH está
estabelecida com o dispositivo BLUETOOTH. Depois, selecione novamente a fonte Pandora®.

NO STATIONS: sem estações na sua conta.

Crie a estação no dispositivo móvel.

NOT ALLOWED: a operação selecionada não é permitida.

Não é possível fazer “Gosto” ou “Não gosto”.

Aguarde até ao final do anúncio.
Algumas funções, tais como Estação partilhada, não permitem resposta. Aguarde o início da próxima faixa ou
selecione outra estação na lista.

Não é permitido o Marcador.

Aguarde até ao final do anúncio.
Selecione outra faixa ou estação, de seguida, tente novamente.

UNAVAILABLE: A Pandora® não está disponível fora do seu país.

ERROR: não foi possível efetuar a operação selecionada ou o servidor Pandora® está em manutenção.

Aguarde um pouco, de seguida, tente novamente.

NOT FOUND: A Pandora® não está a funcionar.

Abra a aplicação Pandora® no iPhone.

BAD NETWORK: a ligação de rede está instável ou perdida.

Estabeleça novamente a ligação de rede no dispositivo ou aguarde até a ligação de rede ser estabelecida.

SKIP LIMIT: não é permitido saltar faixas.

Aguarde até ao final do anúncio, início da próxima faixa ou selecione outra estação na lista. Pandora® limita o
número de saltos permitidos no seu serviço.

THUMBS ERROR: falha ao fazer “Gosto” ou “Não gosto”.

Aguarde um pouco, de seguida, tente novamente.
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UPDATE APP: está ligada uma versão antiga de Pandora®.

Atualize a aplicação Pandora® para a versão mais recente.

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Funcionamento do sistema SiriusXM (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

O canal solicitado está bloqueado pela funcionalidade do controlo parental do rádio.

Selecione [GENERAL]  [SXM PARENTAL] nas definições de controlo parental.

CH UNAVAIL

O canal solicitado não é um canal SiriusXM válido ou o canal que estava a ouvir já não está disponível.
Poderá também ver esta mensagem brevemente ao ligar pela primeira vez um Sintonizador de veículo SiriusXM
Connect novo. 
Visite www.siriusxm.com nos EUA ou www.siriusxm.ca no Canadá para obter informações sobre a gama de canais
do SiriusXM.

CHAN UNSUB

O canal solicitado não está incluído no seu pacote de subscrição SiriusXM ou o canal que está a ouvir já não está
incluído no seu pacote de subscrição SiriusXM. 
Se tiver dúvidas relativamente ao seu pacote de subscrição ou se desejar subscrever este canal, contacte SiriusXM.
Nos EUA, visite www.siriusxm.com ou ligue para 1-866-635-2349. 
No Canadá, visite www.siriusxm.ca ou ligue para 1-877-438-9677.

CHK ANT

O rádio detetou uma avaria com a antena SiriusXM.
O cabo da antena poderá estar desligado ou danificado.

Certifique-se de que o cabo da antena está ligado ao Sintonizador de vídeo SiriusXM Connect.
Inspecione o cabo da antena quanto a danos e dobras.
Substitua a antena se o cabo estiver danificado. Os produtos SiriusXM estão disponíveis no seu distribuidor local
de áudio para veículos ou online em 
https://shop.siriusxm.com/all-parts/

CHECK TUNER

O rádio está a ter dificuldades em comunicar com o Sintonizador de veículo SiriusXM Connect.
O sintonizador poderá estar desligado ou danificado.

Certifique-se de que o cabo Sintonizador de veículo SiriusXM Connect está bem ligado ao rádio.

CODE ERROR

O código incorreto está incorreto.

Insira o código correto.
Se se esquecer do código, efetue [SXM RESET] em [GENERAL]. 
Tenha em atenção que efetuar a operação [SXM RESET] inicializará todas as definições do SiriusXM e os
parâmetros guardados na memória do Sintonizador de veículo SiriusXM Connect.

NO SIGNAL

O Sintonizador de veículo SiriusXM Connect está a ter dificuldades em receber o sinal de satélite SiriusXM.

Certifique-se de que o veículo está no exterior com uma visão desimpedida do céu.
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Certifique-se de que a antena de montagem magnética SiriusXM está montada numa superfície metálica no
exterior do veículo.
Afaste a antena SiriusXM de quaisquer obstruções.
Inspecione o cabo da antena quanto a danos e dobras.
Consulte o manual de instalação do Sintonizador de veículo SiriusXM Connect para mais informações sobre a
instalação da antena.
Substitua a antena se o cabo estiver danificado. Os produtos SiriusXM estão disponíveis no seu distribuidor local
de áudio para veículos ou online em 
https://shop.siriusxm.com/all-parts/

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

O rádio detetou uma alteração no estado de subscrição SiriusXM.

Prima ENTER para apagar a mensagem. 
Se tiver dúvidas sobre a sua subscrição, contacte a SiriusXM. Nos EUA, visite www.siriusxm.com ou ligue para
1-866-635-2349. 
No Canadá, visite www.siriusxm.ca ou ligue para 1-877-438-9677.

Tópico relacionado
Definir um controlo parental
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Operação do controlo remoto do volante

ERROR: ocorreu um erro durante o registo da função.

Registe novamente a partir da função onde ocorreu o erro.

TIMEOUT: falha do registo da função devido a tempo limite.

Experimente concluir o registo enquanto [REGISTER] está a piscar (cerca de 6 segundos).

Tópico relacionado
Configuração geral (GENERAL)

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Operação de atualização de firmware

FILE ERROR: O atualizador não está armazenado no dispositivo USB.

Armazene o atualizador no dispositivo USB, de seguida, tente novamente.

NO DEVICE: o dispositivo USB que contém o atualizador não está ligado ou não foi reconhecido.

Certifique-se de que o dispositivo USB está bem ligado.
Desligue o dispositivo USB e ligue-o novamente.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: a atualização de firmware não foi concluída corretamente.

Prima ENTER para apagar a mensagem, de seguida, tente novamente. 
Durante a atualização, não rode a ignição para a posição OFF nem remova o dispositivo USB.

Tópico relacionado
Atualizar o firmware

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

142



Guia de ajuda

Recetor In-Car
DSX-GS80

Websites de apoio ao cliente

Pode aceder aos seguintes websites de apoio ao cliente para obter informações de assistência sobre o seu sistema.
Para os clientes nos EUA/Canadá/América latina: 
https://www.sony.com/am/support 
Para os clientes nos países europeus: 
https://www.sony.eu/support 
Para os clientes noutros países/regiões: 
https://www.sony-asia.com/support

Para os clientes nos EUA
Se tiver dúvidas/problemas relativamente a este produto, experimente o seguinte:

Para clientes nos países europeus
Registe o seu produto online em: 
https://www.sony.eu/mysony

5-006-643-41(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Leia Resolução de problemas neste Guia de ajuda.1.
Contacte (apenas EUA); 
Ligue para 1-800-222-7669 
URL https://www.SONY.com

2.
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Sobre a aplicação “Support by Sony”

Quando instala a aplicação “Support by Sony” no seu smartphone, pode obter convenientemente informações de
atualização do software.

Aplicação “Support by Sony” - Encontre informações e receba notificações sobre o seu produto:

 Notícias e alertas 
 Atualizações de software 
 Tutoriais 
 Dicas e truques

https://sony.net/SBS

Visite o website “Support by Sony” em sony.net/SBS e marque o nome do modelo da unidade, “DSX-GS80”, quando
visitar o website.
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