
Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Ak sa vyskytnú nejaké problémy alebo budete mať nejaké otázky, prečítajte si túto príručku.

Poznámka: hore uvedený obrázok je pre Severnú Ameriku. Skutočný výrobok sa líši od oblasti.

Začíname

Opis častí a ovládacích prvkov

Odpojenie predného panela

Spúšťanie jednotky

Inicializácia jednotky

Nastavenie oblasti/regiónu (DSX-GS80(EUR))

Nastavenie jazyka zobrazenia (DSX-GS80(E))

Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM (DSX-GS80(E))

Nastavenie hodín

Kontrola napätia batérie

Príprava zariadenia BLUETOOTH

Príprava zariadenia Bluetooth®
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Párovanie so zariadením BLUETOOTH

Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

Pripojenie zariadenia iPhone/iPod (automatické párovanie BLUETOOTH)

Pripojenie zariadenia USB

Pripojenie iných prenosných zvukových zariadení

Rádio

Počúvanie rádia

Používanie funkcie Radio Data System (RDS)

Nastavenie funkcií AF a TA (DSX-GS80(EUR))

Výber druhu programu (PTY)

Rádio SiriusXM (DSX-GS80(UC))

Počúvanie rádia SiriusXM

Výber kanálov v službe SiriusXM

Výber kanálov podľa kategórie

Nastavenie rodičovskej kontroly

Prehrávanie hudby

Prehrávanie zo zariadenia USB

Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH

Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb

Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie

Vyhľadávanie skladieb podľa názvu („Quick-BrowZer“)

Vyhľadávanie preskakovaním položiek (režim preskakovania)

Pandora® (DSX-GS80(UC))

Informácie o službe Pandora®

Nastavenie služby Pandora®

Streamovanie zo služby Pandora®

Dostupné funkcie služby Pandora®

Hodnotenie „palcom“

Používanie zoznamu staníc
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Pridávanie záložiek

Handsfree telefonovanie

Príprava mobilného telefónu

Prijatie hovoru

Uskutočnenie hovoru

Uskutočnenie hovoru

Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu

Uskutočnenie hovoru z histórie hovorov

Uskutočnenie hovoru zadaním telefónneho čísla

Uskutočnenie hovoru zopakovaním voľby

Uskutočnenie hovoru pomocou hlasových značiek

Dostupné funkcie počas hovoru

Praktické funkcie

Funkcia „Sony | Music Center“ v spojení so smartfónom iPhone/Android™

Používanie aplikácie „Sony | Music Center“ so smartfónom iPhone/Android™

Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“

Výber zdroja alebo aplikácie

Používanie hlasových príkazov (iba smartfóny Android)

Používanie funkcie „Siri Eyes Free“

Nastavenia

Základné nastavenia

Všeobecné nastavenia (GENERAL)

Nastavenia zvuku (SOUND)

Nastavenia displeja (DISPLAY)

Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)

Nastavenie funkcie „Sony | Music Center“ (SONY APP)

Doplňujúce informácie

Ukončenie ukážkového režimu

Aktualizácia firmvéru
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Upozornenia

Údržba

Technické údaje

Informácie o autorských právach

Riešenie problémov

Riešenie problémov

Všeobecné

Zariadenie nie je napájané. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Jednotka sa pri prehrávaní s nastavením vysokej hlasitosti vypne.

Žiadny zvuk alebo veľmi nízka hlasitosť.

Nepočuť pípanie.

Nastavenia v pamäti sa vymazali.

Prepálila sa poistka./Pri zapnutí zapaľovania počuť šum.

Počas prehrávania alebo príjmu rádia sa spustí ukážkový režim.

Displej zhasína/nič sa na ňom nezobrazuje.

Počas prevádzky zariadenia zmizne obsah displeja. (DSX-GS80(E))

Displej/podsvietenie bliká.

Ovládacie tlačidlá nefungujú.

Automaticky nastavený čas nie je správny.

Rádio

Príjem rádia je slabý./Počuť statický šum.

Nemožno prijímať stanice. (DSX-GS80(E))

Nie je možné uložiť stanice do predvolieb.

Nemožno naladiť frekvencie od 65 MHz do 74 MHz v pásme FM3. (DSX-GS80(EUR))

RDS

PTY zobrazuje [- - - - - - - -].

Nemožno prijímať službu RDS (keď je položka [AREA] nastavená na možnosť [RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia SEEK. (DSX-GS80(EUR))

Žiadne dopravné správy. (DSX-GS80(EUR))

Názov programovej stanice bliká. (DSX-GS80(EUR))
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Prehrávanie z USB

Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.

Zvukový súbor sa nedá prehrať.

Nemožno vykonávať operácie ako preskočenie albumu, preskočenie položky (režim preskakovania) a vyhľadávanie podľa názvu
skladby („Quick-BrowZer“).

Počas prehrávania v režime Android nepočuť zvuk.

BLUETOOTH

Pripájané zariadenie nerozpoznalo toto zariadenie.

Nemožno sa pripojiť.

Názov rozpoznaného zariadenia sa nezobrazuje.

Žiadny vyzváňací tón.

Nepočuť hlas volajúceho.

Volajúci hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.

Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.

Telefón nie je pripojený.

Kvalita zvuku pri telefonovaní je nízka.

Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia je nízka (vysoká).

Počas prehrávania zo zvukového zariadenia BLUETOOTH je zvuk prerušovaný.

Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá ovládať.

Niektoré funkcie nefungujú.

Hovor bol neúmyselne prijatý.

Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.

Nemožno vykonať párovanie.

Funkcia BLUETOOTH nepracuje.

Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.

Funkcia „Siri Eyes Free“ nie je aktivovaná.

Používanie „Sony | Music Center“

Názov aplikácie nezodpovedá skutočnej aplikácii v „Sony | Music Center“.

Počas spustenej aplikácie „Sony | Music Center“ prostredníctvom BLUETOOTH sa displej automaticky prepne na [BT AUDIO].

Keď sa displej prepne na [IPD], aplikácia „Sony | Music Center“ sa automaticky odpojí.

Keď sa režim USB tohto zariadenia zmení na [ANDROID], pripojenie „Sony | Music Center“ sa automaticky zruší.
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Používanie Pandora® (DSX-GS80(UC))

Nemožno sa pripojiť k službe Pandora®.

Hlásenia

Všeobecné

Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB

Používanie RDS (DSX-GS80(EUR))

Funkcia BLUETOOTH

Používanie „Sony | Music Center“

Používanie služby Pandora® (DSX-GS80(UC))

Používanie služby SiriusXM (DSX-GS80(UC))

Používanie diaľkového ovládania na volante

Aktualizácia firmvéru

Webové stránky podpory pre zákazníkov

Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“

6



Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Opis častí a ovládacích prvkov

Hlavná jednotka

Odstránený predný panel

Diaľkový ovládač (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Tlačidlo VOL (hlasitosť) + má na povrchu hmatateľnú bodku.

Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.
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PTY (typ programu) 
Slúži na výber PTY v RDS. 

 (prehľadávanie) 
Slúži na vstup do režimu prehľadávania počas prehrávania. 
(Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.)

1.

Tlačidlo na uvoľnenie predného panela2.
SRC (zdroj) 
Slúži na zapnutie napájania. 
Zmena zdroja. 

 OFF 
Stlačením a podržaním na 1 sekundu sa vypne vybraný zdroj a zobrazia sa hodiny. 
Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy za vypne napájanie zariadenia a displej zhasne. 
Keď je zariadenie vypnuté a displej zhasne, ovládanie diaľkovým ovládačom nie je možné.

3.

Otočný ovládač 
Slúži na nastavenie hlasitosti. 
PUSH ENTER 
Vstup do vybranej položky. 
Stlačte SRC, otočením a stlačením zmeňte zdroj (časový limit 2 sekundy). 
MENU 
Otvorenie ponuky nastavení. 

 VOICE 
Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy aktivujete hlasové vytáčanie, hlasové ovládanie (iba smartfóny
Android) alebo funkciu Siri (iba iPhone).

4.

Displej5.
Port USB6.

 /  (SEEK –/+) 
Slúži na automatické naladenie rozhlasových staníc. Stlačením a podržaním môžete ladiť manuálne. 

 /  (predchádzajúca/nasledujúca) 
 /  (rýchly posun dozadu/dopredu)

7.

 (späť) 
Návrat na predchádzajúce zobrazenie. 
MODE 
Slúži na výber rozhlasových pásiem alebo režimov funkcií.

8.

 CALL 
Vstup do ponuky volania. Prijatie/ukončenie hovoru. 
Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy za zapne signál BLUETOOTH.

9.

Senzor diaľkového ovládača10.
Číselné tlačidlá (1 až 6) 
Slúži na uloženie predvoľby rozhlasovej stanice. 
Stlačením a podržaním môžete uložiť stanice. 
ALBUM /  
Preskočenie albumu v zvukovom zariadení. 
Stlačením a podržaním môžete postupne preskakovať albumy. 
(Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.) 
Stlačením  ohodnotíte palcom nahor a stlačením  ohodnotíte palcom nadol v službe Pandora®. (DSX-
GS80(UC))

 (opakovanie) 
(Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.) 

 (náhodný výber) 
(Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.) 
MIC 
Slúži na úpravu nastavení mikrofónu. 

 (prehrávanie/pozastavenie)

11.
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EXTRA BASS 
Zosilní reprodukciu basových tónov v súlade s úrovňou hlasitosti. 
Stlačením zmeníte nastavenie funkcie EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].

12.

Vstupný konektor AUX13.
DSPL (zobrazenie) 
Zmena zobrazených položiek na displeji. 

 SCRL (posúvanie) 
Stlačením a podržaním sa bude na displeji posúvať názov položky.

14.

RESET (vnútorný panel) 
Slúži na reštartovanie jednotky (stlačením guľôčkovým perom atď.).

15.

SOUND 
Rýchle otvorenie ponuky SOUND. 

 MENU 
Stlačením a podržaním otvoríte ponuku nastavení.

16.

 / / /  
Výber položky nastavení a pod.
ENTER 
Vstup do vybranej položky. 
Stlačením a podržaním na viac ako 2 sekundy sa aktivuje alebo ukončí funkcia „Sony | Music Center“. 

 /  (predchádzajúca/nasledujúca) 
+/– (album +/–)

17.

VOL (hlasitosť) +/–18.

9



Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Odpojenie predného panela

Aby ste zabránili odcudzeniu tejto jednotky, môžete predný panel odpojiť.

Nasadenie predného panela

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačením a podržaním tlačidla OFF  vypnite jednotku, stlačte tlačidlo na uvoľnenie predného panela 
, potom panel potiahnutím k sebe uvoľnite.

1
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Inicializácia jednotky

Inicializáciou jednotky sa vymažú nastavenia hodín a všetky nastavenia uložené v záložnej pamäti. [INITIALIZE] sa
zobrazí iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.

Poznámka
Pred likvidáciou jednotky ju inicializujte, aby ste zabránili úniku informácií z telefónu.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [INITIALIZE] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [INIT-YES] a potvrďte stlačením.3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie oblasti/regiónu (DSX-GS80(EUR))

Po inicializovaní jednotky sa zobrazí nastavenie oblasti/regiónu.

Toto nastavenie možno zmeniť v ponuke všeobecných nastavení.

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Keď sa zobrazuje možnosť [AREA], stlačte ENTER.

Zobrazí sa aktuálne nastavená oblasť.

1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [EUROPE] alebo [RUSSIA] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [YES] alebo [NO] a potvrďte stlačením.

Ak zmeníte nastavenie oblasti/regiónu, jednotka sa inicializuje a zobrazia sa hodiny.

3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie jazyka zobrazenia (DSX-GS80(E))

Po inicializovaní zariadenia sa zobrazí nastavenie jazyka zobrazenia.

Toto nastavenie možno zmeniť v ponuke všeobecných nastavení.

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Keď sa zobrazuje možnosť [LANGUAGE], stlačte ENTER.

Zobrazí sa aktuálne nastavený jazyk.

1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [ENGLISH] alebo [SPANISH] a potvrďte stlačením.

Nastavenie je dokončené a zobrazia sa hodiny.

2
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM (DSX-GS80(E))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu. Toto nastavenie je dostupné iba vtedy,
keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [TUNING STEP] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] alebo [FM200K/AM10K] a
potvrďte stlačením.

3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie hodín

Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL (zobrazenie).

Automatické nastavenie hodín
V kroku 3 vyberte možnosť [AUTO <RDS>].

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CLOCK] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [MANUAL] a potvrďte stlačením.

Indikátor hodín začne blikať.

3

Pomocou otočného ovládača nastavte hodiny a minúty.

Ak chcete presúvať digitálny ukazovateľ, stlačte tlačidlo /  (SEEK –/+).

4

Po nastavení minút stlačte MENU.

Nastavenie je dokončené a hodiny sa aktivujú.

5
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Kontrola napätia batérie

Umožňuje zobraziť aktuálne napätie batérie. (Nie je dostupné, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL (zobrazenie), kým sa nezobrazí napätie batérie.1
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Príprava zariadenia Bluetooth®

V závislosti od použitého kompatibilného zariadenia BLUETOOTH, napríklad smartfónu. mobilného telefónu či
zvukového zariadenia (ďalej označovaného ako „zariadenie BLUETOOTH“, pokiaľ nie je uvedené inak) môžete počúvať
hudbu alebo uskutočňovať handsfree telefonovanie. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s daným
zariadením. 
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť tohto zariadenia, inak môže dôjsť k reprodukcii zvuku s vysokou hlasitosťou.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Párovanie so zariadením BLUETOOTH

Pri prvom pripájaní zariadenia BLUETOOTH je potrebné vykonať vzájomnú registráciu zariadení (nazývanú „párovanie“).
Párovanie zabezpečí, aby sa toto zariadenie a ostatné zariadenia navzájom rozpoznali. K tomuto zariadeniu možno
pripojiť súčasne dve zariadenia BLUETOOTH (dva mobilné telefóny alebo mobilný telefón a zvukové zariadenie).

Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia. Ak chcete, aby bolo toto
zariadenie viditeľné, aktivujte režim párovania a vyhľadajte toto zariadenie z iného zariadenia.

Spustenie prehrávania
Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO].

Umiestnite zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.1

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BLUETOOTH] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [PAIRING] a potvrďte stlačením.3

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEVICE 1]* alebo [DEVICE 2]* a potvrďte stlačením.

Keď je zariadenie v režime párovania, symbol (BLUETOOTH) bliká.

4

Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1] alebo [DEVICE 2] zmení na názov párovaného zariadenia.*

Spustite párovanie na druhom zariadení BLUETOOTH, aby rozpoznalo toto zariadenie.5

Vyberte názov modelu zobrazený na displeji zariadenia BLUETOOTH.

Ak sa názov modelu nezobrazí, zopakujte postup od kroku 2.

6

Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie hesla*, zadajte [0000].

Po dokončení párovania zostane symbol (BLUETOOTH) trvalo svietiť.

7

Namiesto hesla sa môže v závislosti od použitého zariadenia vyžadovať „kód“, „PIN kód“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.*

Výberom tohto zariadenia v párovanom zariadení BLUETOOTH vytvoríte pripojenie BLUETOOTH.

 (mobilný telefón) alebo (zvukové zariadenie) sa po vytvorení pripojenia rozsvieti.

8

18



Odpojenie párovaného zariadenia
Pomocou krokov 2 až 4 odpojíte toho zariadenie od zariadenia BLUETOOTH po spárovaní.

Súvisiaca téma
Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

Ak chcete používať spárované zariadenie, je potrebné ho pripojiť k tomuto zariadeniu. Niektoré spárované zariadenia sa
pripoja automaticky.

Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia k tomuto zariadeniu
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH. 
Ak sa chcete pripojiť k zvukovému zariadeniu, stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO] a stlačte
tlačidlo  (prehrávanie/pozastavenie). 
Ak chcete pripojiť mobilný telefón, stlačte tlačidlo CALL (dostupné iba vtedy, keď nie je k tomuto zariadeniu pripojené
zvukové zariadenie alebo mobilný telefón).

Rada
Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: keď je zapnuté zapaľovanie, toto zariadenie sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému
mobilnému telefónu.

Poznámka

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BLUETOOTH] a potvrďte stlačením.1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BT SIGNAL] a potvrďte stlačením.

Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona (BLUETOOTH).

2

Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.3

Vykonajte potrebné kroky na zariadení BLUETOOTH, aby sa pripojilo k tomuto zariadeniu.

Rozsvieti sa kontrolka  (mobilný telefón) alebo (zvukové zariadenie).

4

Ikona na
displeji Opis

 
(mobilný
telefón)

Zobrazí sa, keď je dostupné handsfree telefonovanie povolením funkcie HFP (Handsfree Profile).

 
(zvukové
zariadenie)

Rozsvieti sa, keď je možné prehrávať zo zvukového zariadenia povolením funkcie A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).

20



Počas prenosu zvuku cez BLUETOOTH nemožno pripojiť toto zariadenie k mobilnému telefónu. V takom prípade pripojte
mobilný telefón k tomuto zariadeniu.

Snímanie vášho hlasu počas handsfree telefonovania
Musíte nainštalovať mikrofón (dodáva sa).

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojenie zariadenia iPhone/iPod (automatické párovanie BLUETOOTH)

Keď do portu USB pripojíte zariadenie iPhone/iPod a nainštalovaným softvérom iOS5 alebo novším, zariadenie sa
spáruje a pripojí k iPhone/iPod automaticky. Ak chcete povoliť automatické párovanie BLUETOOTH, skontrolujte, či je
položka [AUTO PAIRING] v ponuke [BLUETOOTH] nastavená na možnosť [ON].

Poznámka
Automatické párovanie BLUETOOTH nie je možné, ak je už toto zariadenie pripojené k dvom zariadeniam BLUETOOTH. V
takom prípade odpojte jedno zo zariadení a znovu pripojte iPhone/iPod.

Ak sa automatické párovanie BLUETOOTH neuskutoční, vykonajte párovanie a potom vytvorte pripojenie BLUETOOTH so
zariadením iPhone/iPod, rovnako ako s iným zariadením BLUETOOTH.

Súvisiaca téma
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)
Príprava zariadenia Bluetooth®
Párovanie so zariadením BLUETOOTH
Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Aktivujte funkciu BLUETOOTH v telefóne iPhone/iPod.1

Pripojte iPhone/iPod do portu USB.

Skontrolujte, či sa rozsvietila ikona (BLUETOOTH) na displeji zariadenia.

2
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojenie zariadenia USB

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Znížte hlasitosť na tomto zariadení.1

Pripojte zariadenie USB k tomuto zariadeniu.

Ak chcete pripojiť zariadenie iPod/iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPod (nedodáva sa). 

K dispozícii je aj port USB vzadu.

2
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojenie iných prenosných zvukových zariadení

Zosúladenie úrovne hlasitosti pripojeného zariadenia s inými zdrojmi
Spustite prehrávanie na prenosnom zvukovom zariadení pri strednej hlasitosti a nastavte obvyklú hlasitosť na tomto
zariadení. 
Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [SOUND]  [AUX VOLUME].

Súvisiaca téma
Nastavenia zvuku (SOUND)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Vypnite zvukové zariadenie.1

Znížte hlasitosť na tomto zariadení.2

Pripojte prenosné zvukové zariadenie k vstupnému konektoru AUX (stereofónny minikonektor) tohto
zariadenia pomocou príslušného kábla (nedodáva sa)*.

3

Použite kábel s rovným konektorom.*

Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [AUX].4
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počúvanie rádia

Uistite sa, že je správne nastavené odstupňovanie frekvencií podľa vašej oblasti/regiónu. (DSX-GS80(E))
Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte [RADIO].

Automatické uloženie staníc do predvolieb (BTM)

Naladenie stanice

Uloženie stanice do pamäte

Počas prijímania stanice, ktorú chcete uložiť do pamäte, stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí
hlásenie [MEM].

Aktivovanie uloženej stanice

Po výbere pásma stlačte číselné tlačidlo (1 až 6).

Súvisiaca téma
Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM (DSX-GS80(E))
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
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Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo*.1.
Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.2.
Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [BTM] a potvrďte stlačením. 
Stanice sú v zariadení uložené pod predvoľby podľa frekvencie.

3.

Vybrať možno nasledujúce pásma: 
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

*

Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo*.1.
Nalaďte stanicu. 
Manuálne ladenie 
Stlačte a podržte tlačidlo /  (SEEK –/+) na nastavenie približnej frekvencie, potom opakovaným stláčaním
tlačidla /  (SEEK –/+) nastavte požadovanú frekvenciu v menších krokoch. 
Automatické ladenie 
Stlačte tlačidlo /  (SEEK –/+). 
Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu.

2.

Vybrať možno nasledujúce pásma: 
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

*
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Prijímač do auta
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Nastavenie funkcií AF a TA (DSX-GS80(EUR))

Funkcia Alternatívne frekvencie (AF) nepretržite prelaďuje stanicu na najsilnejší signál v rámci siete a funkcia Dopravné
informácie (TA) prináša aktuálne dopravné informácie a ďalšie spravodajstvo (TP), ak sa vysiela.

Uloženie staníc RDS do pamäte s funkciou AF a TA
Stanice RDS môžete uložiť do pamäte spolu s nastavenou funkciou AF/TA. Nastavte funkciu AF/TA, potom uložte
stanicu pomocou funkcie BTM alebo manuálne. Ak uprednostňujete manuálne uloženie, môžete uložiť do pamäte aj iné
stanice než RDS.

Príjem núdzových hlásení
Keď je zapnutá funkcia AF alebo TA, núdzové hlásenia automaticky prerušia práve vybraný zdroj.

Nastavenie hlasitosti dopravných informácií
Nastavená úroveň sa uloží do pamäte pre nasledujúce dopravné informácie bez ohľadu na práve nastavenú hlasitosť.

Zachovanie regionálneho programu (REGIONAL)
Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL, zariadenie sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejším signálom. Ak
sa chystáte opustiť oblasť vysielania regionálnej stanice, nastavte položku [REGIONAL] v ponuke [GENERAL] na
možnosť [REGIONAL-OFF] počas príjmu FM. 
(Táto funkcia nefunguje v Spojenom kráľovstve a niektorých ďalších oblastiach.)

Funkcia Local Link (iba Spojené kráľovstvo)
Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne stanice v danej oblasti, a to aj v prípade, že ich nemáte uložené pod číselnými
predvoľbami. 
Počas príjmu FM stlačte číselné tlačidlo (1 až 6), pod ktorým je uložená lokálna stanica. Do 5 sekúnd znovu stlačte
číselné tlačidlo lokálnej stanice. Tento postup opakujte, kým sa nezačne prijímať lokálna stanica.

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
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Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [AF/TA] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] alebo [AF/TA-OFF] a potvrďte
stlačením.

3
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Prijímač do auta
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Výber druhu programu (PTY)

Druhy programov
DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

DSX-GS80(UC):

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Počas príjmu FM stlačte PTY.1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [PTY MUSIC] alebo [PTY TALK] a potvrďte stlačením.

Zariadenie začne vyhľadávať stanice vysielajúce vybraný druh programu.

2

PTY
TALK

NEWS (spravodajstvo), AFFAIRS (aktuálne dianie), INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE (kultúra), SCIENCE (veda), VARIED (rôzne), WEATHER
(počasie), FINANCE (financie), CHILDREN (detské programy), SOCIAL (spoločenské dianie), RELIGION
(náboženstvo), PHONE IN (na zatelefonovanie), TRAVEL (cestovanie), LEISURE (voľný čas), DOCUMENT
(dokumentárne)

PTY
MUSIC

POP M (populárna hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M (nenáročné počúvanie), LIGHT M (ľahká
klasika), CLASSICS (vážna klasika), OTHER M (iná hudba), JAZZ (džez), COUNTRY (country), NATION M
(národná hudba), OLDIES (oldies), FOLK M (folk)

PTY
TALK

NEWS (spravodajstvo), INFORM (informácie), SPORTS (šport), TALK (diskusia), LANGUAGE
(cudzojazyčné), REL TALK (náboženské diskusie), PERSNLTY (osobnosť), PUBLIC (verejné), COLLEGE
(školy), HABL ESP (diskusie v španielčine), WEATHER (počasie)

PTY
MUSIC

ROCK (rocková hudba), CLS ROCK (klasický rock), ADLT HIT (hity pre dospelých), SOFT RCK (jemný
rock), TOP 40 (top 40), COUNTRY (country), OLDIES (oldies), SOFT (jemná hudba), NOSTALGA
(nostalgia), JAZZ (džez), CLASSICL (klasika), R & B (R&B), SOFT R&B (jemné R&B), REL MUSC
(náboženská hudba), MUSC ESP (španielska hudba), HIP HOP (hip-hop)
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Prijímač do auta
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Počúvanie rádia SiriusXM

Aktivácia predplatného služieb SiriusXM

Iba SiriusXM vám prináša viac z toho, čo radi počúvate – na jednom mieste. Získajte viac ako 140 staníc vrátane hudby
bez reklám a najlepšie športové, spravodajské, diskusné, komediálne a zábavné vysielanie. Vitajte vo svete satelitného
rádia. Vyžaduje sa zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner a predplatné služby. Viac informácií nájdete na
www.siriusxm.com.

Po nainštalovaní zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner a antény stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť
[SIRIUSXM]. Mali by ste počuť ukážkový kanála SiriusXM na kanáli 1. Po overení, že počujete ukážkový kanál vyberte
kanál 0, kde nájdete rádiový identifikátor vášho tunera. Rádiový identifikátor sa nachádza aj na spodnej strane
zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner a jeho obale. Toto číslo je potrebné na aktiváciu predplatného služieb. Číslo
si zapíšte.

Poznámka
Rádiový identifikátor SiriusXM neobsahuje písmená I, O, S ani F.

V USA si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:

Online: navštívte www.siriusxm.com/activatenow
Telefonicky: zavolajte na číslo 1-866-635-2349

V Kanade si môžete službu aktivovať online alebo telefonicky na oddelení starostlivosti o poslucháčov SiriusXM:

Online: navštívte www.siriusxm.ca/activatexm
Telefonicky: zavolajte na číslo 1-877-438-9677

Ako súčasť aktivácie odošlú satelity SiriusXM do vášho tunera aktivačnú správu. Keď vaše rádio deteguje, že tuner prijal
aktivačnú správu, na rádiu sa zobrazí: [SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. Po aktivácii
predplatného si môžete naladiť kanály, ktoré sú zahrnuté vo vašom predplatnom.

Poznámka
Proces aktivácie obvykle trvá 10 až 15 minút, avšak môže trvať až hodinu.

Aby rádio mohlo prijať aktivačnú správu, musí byť zapnuté a prijímať signál SiriusXM.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prijímač do auta
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Výber kanálov v službe SiriusXM

Výber kanálov v režime rýchleho prehľadávania
Stlačte a podržte tlačidlo  (nahor) alebo  (nadol) na diaľkovom ovládači na viac ako 2 sekundy po výbere možnosti
[CHANNEL], potom stlačte tlačidlo ENTER.
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Stlačte  (prehľadávať).1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CHANNEL] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný kanál a potvrďte stlačením ovládača.3
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Prijímač do auta
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Výber kanálov podľa kategórie

Uloženie kanála do predvoľby
Počas prijímania kanála, ktorý chcete uložiť do pamäte, stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí
hlásenie [MEM].

Ak chcete prijímať kanál uložený pod predvoľbou, stlačením tlačidla MODE vyberte požadované pásmo ([SX1], [SX2]
alebo [SX3]) a potom číselné tlačidlo (1 až 6). (V každom pásme možno uložiť 6 kanálov.)
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Stlačte  (prehľadávať).1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CATEGORY] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú kategóriu a potvrďte stlačením ovládača.

Zobrazí sa zoznam kategórií.

3

Pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný kanál a potvrďte stlačením ovládača.4
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Nastavenie rodičovskej kontroly

Funkcia rodičovskej kontroly umožňuje obmedziť prístup ku kanálom v službe SiriusXM s obsahom pre dospelých. Keď
je funkcia aktívna, na naladenie zamknutých kanálov je potrebné zadať kód. Informácie o nastavení kódu a uzamknutí
kanálov nájdete nižšie.

Odomknutie kanálov

Zmena kódu

Zmena zobrazených položiek na displeji
Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL (zobrazenie), kým sa nezobrazia požadované položky.
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Stlačte MENU a použite otočný ovládač.1

Vyberte možnosť [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [LOCK SELECT]  [LOCK-ON].2

Zadajte kód pomocou otočného ovládača na zariadení alebo tlačidiel /  (nahor/nadol) na diaľkovom
ovládači.

Ak chcete posunúť kurzor, stlačte /  (SEEK –/+) na zariadení alebo /  (doľava/doprava) na
diaľkovom ovládači. 
Kód nastavený z výroby je [0000].

3

Po zadaní kódu stlačte ENTER.4

Stlačte MENU a použite otočný ovládač.1.
Vyberte možnosť [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [LOCK SELECT]  [LOCK-OFF].2.

Stlačte MENU a použite otočný ovládač.1.
Vyberte možnosť [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [CODE EDIT].2.
Na obrazovke zadania kódu zadajte aktuálny kód, potom stlačte ENTER. 
Kód nastavený z výroby je [0000].

3.

Na obrazovke zadania kódu zadajte nový 4-miestny kód, potom stlačte ENTER.4.
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Prehrávanie zo zariadenia USB

Pokiaľ text alebo ilustrácie nešpecifikujú inak, slovom „iPod“ sa v tomto návode na používanie všeobecne označujú
funkcie iPod zariadení iPod a iPhone.

Podrobnosti o kompatibilite vášho zariadenia iPodnájdete v časti „Informácie o službe iPod“ alebo na stránke podpory.

Je možné použiť zariadenia USB* typu AOA (Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media
Transfer Protocol) vyhovujúce norme USB. V závislosti od zariadenia USB možno na zariadení zvoliť režim Android
alebo MSC/MTP. 
Niektoré digitálne multimediálne prehrávače alebo smartfóny Android môžu vyžadovať použitie režimu MTP.

Poznámka
Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USBzískate na stránke podpory.

Smartfóny s nainštalovaným systémom Android OS 4.1 alebo novším podporujú protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA
2.0). Niektoré smartfóny však nemusia úplne podporovať protokol AOA 2.0, a to aj v prípade, ak majú nainštalovaný systém
Android OS 4.1 alebo novší. Podrobnosti o kompatibilite smartfónov Android získate na stránke podpory.

Prehrávanie nasledujúcich typov súborov nie je podporované. 
MP3/WMA/AAC/FLAC:

súbory chránené autorskými právami
súbory s funkciou DRM (Digital Rights Management)
viackanálové zvukové súbory

MP3/WMA/AAC:
súbory s bezstratovou kompresiou

WAV:
viackanálové zvukové súbory

Pred vytvorením pripojenia vyberte režim USB (režim Android alebo MSC/MTP) v závislosti od zariadenia USB.

Zastavenie prehrávania
Stlačte a podržte tlačidlo OFF na 1 sekundu.

Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a potom odpojte zariadenie.

Upozornenie týkajúce sa zariadenia iPhone
Keď pripojíte zariadenie iPhone prostredníctvom rozhrania USB, hlasitosť telefónneho hovoru sa ovláda pomocou
zariadenia iPhone, nie pomocou tohto zariadenia. Dávajte pozor, aby ste počas hovoru omylom nezvýšili hlasitosť na
zariadení, pretože po skončení hovoru by mohlo pokračovať prehrávanie pri veľmi vysokej hlasitosti.

Napríklad pamäťové zariadenie USB, digitálny multimediálny prehrávač, smartfón Android*

Pripojte zariadenie USB do portu USB. 
Spustí sa prehrávanie. 
Ak je už zariadenie pripojené, na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo SRC (zdroj) a vyberte možnosť [USB1] pre
port USB vpredu alebo [USB2] pre port USB vzadu. 
(Na displeji sa zobrazí [IPD], len čo sa rozpozná zariadenie iPod.)

1.

Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.2.
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Súvisiaca téma
Upozornenia
Pripojenie zariadenia USB
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
Webové stránky podpory pre zákazníkov

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH

Môžete prehrávať obsah z pripojeného zariadenia, ktoré podporuje funkciu BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).

Poznámka
V závislosti od zvukového zariadenia sa na tomto zariadení nemusia zobrazovať informácie ako názov skladby, číslo skladby a
stav prehrávania.

Prehrávanie sa na zvukovom zariadení nezastaví ani v prípade zmeny zdroja na tomto zariadení.

Keď je spustená aplikácia „Sony | Music Center“ pomocou funkcie BLUETOOTH, na displeji sa nebude zobrazovať [BT AUDIO].

Zosúladenie úrovne hlasitosti zariadenia BLUETOOTH s inými zdrojmi
Spustite prehrávanie na zvukovom zariadení BLUETOOTH pri strednej hlasitosti a nastavte obvyklú hlasitosť na tomto
zariadení. 
Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [SOUND]  [BT AUDIO VOL].

Súvisiaca téma
Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH
Nastavenia zvuku (SOUND)
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.
Pozrite časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH “.

Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [BT AUDIO].2

Pomocou zvukového zariadenia spustite prehrávanie.3

Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.4
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Opakované prehrávanie a náhodné prehrávanie

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android.

Dostupné režimy prehrávania závisia od vybraného zvukového zdroja.
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Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo  (opakovanie) alebo  (náhodné prehrávanie) a
vyberte požadovaný režim prehrávania.

1
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Vyhľadávanie skladieb podľa názvu („Quick-BrowZer“)

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.

Ukončenie režimu „Quick-BrowZer“
Stlačte  (prehľadávať).
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Počas prehrávania z USB alebo BT AUDIO *1 stlačte tlačidlo  (prehľadávať)*2 na zobrazenie zoznamu
kategórií vyhľadávania.

Keď sa zobrazí zoznam skladieb, opakovaným stláčaním tlačidla  (späť) zobrazte požadovanú kategóriu
vyhľadávania.

1

K dispozícii len pre zvukové zariadenia s podporou profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 alebo novšieho. 
Počas prehrávania cez USB sa stlačením tlačidla  (prehľadávať) na viac ako 2 sekundy vrátite priamo na začiatok zoznamu kategórií.

*1
*

Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú kategóriu vyhľadávania a potvrďte stlačením ovládača.2

Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú skladbu a potvrďte stlačením ovládača.

Spustí sa prehrávanie.

3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Vyhľadávanie preskakovaním položiek (režim preskakovania)

Nie je dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.
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Počas prehrávania zo zariadenia USB stlačte tlačidlo  (prehľadávať).1

Stlačte tlačidlo  (SEEK +).2

Pomocou otočného ovládača vyberte položku.

Zoznam sa bude preskakovať v krokoch po 10 % celkového počtu položiek.

3

Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite do režimu „Quick-BrowZer“.

Zobrazí sa vybraná položka.

4

Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú položku a potvrďte stlačením ovládača.

Spustí sa prehrávanie.

5
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Informácie o službe Pandora®

Pandora® umožňuje streamovanie hudby prostredníctvom smartfónov iPhone alebo Android. Pomocou tohto zariadenia
môžete ovládať prehrávanie hudby zo služby Pandora® v smartfóne iPhone/Android pripojenom prostredníctvom
rozhrania BLUETOOTH. 
Služba Pandora® je dostupná iba v niektorých krajinách. 
Ďalšie informácie nájdete na stránke
http://www.pandora.com/legal 
.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie služby Pandora®

Súvisiaca téma
Webové stránky podpory pre zákazníkov
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Kompatibilitu svojho zariadenia môžete skontrolovať na stránke podpory.1

Prevezmite si najnovšiu verziu aplikácie Pandora® z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne. Zoznam
kompatibilných zariadení nájdete na 
www.pandora.com/everywhere/mobile

2
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Streamovanie zo služby Pandora®

Keď sa zobrazí číslo zariadenia
Skontrolujte, či sa zobrazuje správne číslo (napr. 123456) na tomto zariadení aj v mobilnom zariadení, potom stlačte
tlačidlo ENTER na tomto zariadení a vyberte možnosť [Yes] v mobilnom zariadení.

Pri aktivovaní funkcie BLUETOOTH
Môžete nastaviť hlasitosť. 
Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [SOUND]  [BT AUDIO VOL].

Súvisiaca téma
Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH
Nastavenia zvuku (SOUND)
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)
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Vytvorte pripojenie BLUETOOTH so zvukovým zariadením.

Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

Stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte možnosť [PANDORA].2

Spustite aplikáciu Pandora® v mobilnom zariadení.3

Stlačením tlačidla  (prehrávanie/pozastavenie) spustite prehrávanie.4
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Hodnotenie „palcom“

Hodnotenie „palec nahor“ alebo „palec nadol“ umožňuje prispôsobiť si rádiové stanice.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Počas prehrávania stlačte  (palec nahor) alebo  (palec nadol).1
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie zoznamu staníc

Zoznam staníc umožňuje jednoduchý výber požadovanej stanice.
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Počas prehrávania stlačte tlačidlo  (prehľadávať).1

Stlačením tlačidla  (SEEK +) vyberte spôsob zoradenia [BY DATE] alebo [A TO Z].2

Pomocou otočného ovládača vyberte požadovanú stanicu a potvrďte stlačením ovládača.

Spustí sa prehrávanie.

3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pridávanie záložiek

Práve prehrávanú skladbu si môžete uložiť medzi záložky a uložiť do svojho účtu Pandora®.
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Počas prehrávania stlačte tlačidlo MODE.1
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Príprava mobilného telefónu

Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho k tomuto zariadeniu. K zariadeniu môžete pripojiť dva mobilné telefóny.

Súvisiaca téma
Príprava zariadenia Bluetooth®

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Prijatie hovoru

Poznámka
Vyzváňanie a hlas volajúceho budú znieť z predných reproduktorov. Ak chcete vybrať reproduktory na handsfree telefonovanie,
stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Odmietnutie hovoru
Stlačte a podržte tlačidlo OFF na 1 sekundu.

Ukončenie hovoru
Znovu stlačte CALL.

Súvisiaca téma
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)
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Počas vyzváňania prichádzajúceho telefónneho hovoru stlačte tlačidlo CALL.

Začne sa telefónny hovor.

1
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru

Keď je k zariadeniu pripojený mobilný telefón podporujúci protokol PBAP (Phone Book Access Profile), môžete
uskutočniť hovor z telefónneho zoznamu alebo histórie hovorov. Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny,
vyberte jeden z nich.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu
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Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a
potvrďte stlačením.

1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [CONTACTS] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte iniciálu mena zo zoznamu a potvrďte stlačením ovládača.3

Pomocou otočného ovládača vyberte meno zo zoznamu mien a potvrďte stlačením.4

Pomocou otočného ovládača vyberte telefónne číslo zo zoznamu telefónnych čísiel a potvrďte stlačením.

Začne sa telefónny hovor.

5
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru z histórie hovorov

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a
potvrďte stlačením.

1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [RECENT CALLS] a potvrďte stlačením.

Zobrazí sa zoznam minulých hovorov.

2

Pomocou otočného ovládača vyberte meno alebo telefónne číslo z histórie hovorov a potvrďte stlačením.

Začne sa telefónny hovor.

3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru zadaním telefónneho čísla

Poznámka
Na displeji sa namiesto symbolu [#] zobrazí [_].
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Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a
potvrďte stlačením.

1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DIAL NUMBER] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača zadajte telefónne číslo a na konci vyberte [ ] (medzeru). Potom stlačte
ENTER*.

Začne sa telefónny hovor.

3

Ak chcete presúvať digitálny ukazovateľ, stlačte tlačidlo /  (SEEK –/+).*
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru zopakovaním voľby

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a
potvrďte stlačením.

1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [REDIAL] a potvrďte stlačením.

Začne sa telefónny hovor.

2

50



Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Uskutočnenie hovoru pomocou hlasových značiek

Telefonický hovor je možné uskutočniť vyslovením hlasovej značky uloženej v pripojenom mobilnom telefóne s funkciou
hlasového vytáčania.

Zrušenie hlasového vytáčania
Stlačte tlačidlo VOICE.
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Stlačte tlačidlo CALL.

Keď sú k zariadeniu pripojené dva mobilné telefóny, pomocou otočného ovládača vyberte jeden z telefónov a
potvrďte stlačením.

1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [VOICE DIAL] a potvrďte stlačením.

Alternatívne stlačte a podržte tlačidlo VOICE na viac ako 2 sekundy (dostupné iba pre prvý mobilný telefón
pripojený k zariadeniu).

2

Vyslovte hlasovú značku uloženú v mobilnom telefóne.

Zariadenie rozpozná váš hlasový príkaz a uskutoční sa hovor.

3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Dostupné funkcie počas hovoru

Nastavenie hlasitosti vyzváňania
Počas prichádzajúceho hovoru otočte otočným ovládačom.

Nastavenie hlasitosti volajúceho
Počas hovoru otočte otočným ovládačom.

Nastavenie hlasitosti pre druhého účastníka (nastavenie citlivosti mikrofónu)
Stlačte tlačidlo MIC. 
Možnosti nastavenia hlasitosti sú: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].

Odstránenie ozveny a hluku (režim zníženia ozveny/hluku)
Stlačte a podržte tlačidlo MIC. 
Dostupné režimy: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

Prepínanie medzi handsfree režimom a slúchadlom
Počas hovoru môžete stlačením tlačidla MODE prepínať zvuk hovoru medzi zariadením a mobilným telefónom.

Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto funkcia dostupná.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie aplikácie „Sony | Music Center“ so smartfónom iPhone/Android™

Vyžaduje sa prevzatie najnovšej verzie aplikácie „Sony | Music Center“ z obchodu App Store v prípade smartfónov
iPhone, resp. z obchodu Google Play v prípade smartfónov Android.

Poznámka
Na zaistenie bezpečnosti dbajte na zákony a predpisy o cestnej premávke a nepoužívajte aplikáciu počas jazdy.

„Sony | Music Center“ je aplikácia na ovládanie zvukových zariadení Sony kompatibilných s aplikáciou „Sony | Music Center“
pomocou smartfónu iPhone/Android.

Možnosti ovládania pomocou aplikácie „Sony | Music Center“ závisia od pripojeného zariadenia.

Informácie o použiteľných funkciách aplikácie „Sony | Music Center“ nájdete v podrobných informáciách na vašom smartfóne
iPhone/Android.

Ďalšie podrobnosti o aplikácii „Sony | Music Center“ nájdete na nasledujúcej adrese URL: http://www.sony.net/smcqa/

Informácie o kompatibilných modeloch smartfónov iPhone/Android nájdete na nižšie uvedených webových stránkach. 
V prípade smartfónov iPhone: navštívte obchod App Store 
V prípade smartfónov Android: navštívte obchod Google Play

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“

Keď sa zobrazí číslo zariadenia
Skontrolujte, či sa zobrazuje správne číslo (napr. 123456), potom v smartfóne iPhone/Android vyberte možnosť [Yes].

Ukončenie pripojenia
Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [SONY APP] a potvrďte stlačením.

Súvisiaca téma
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)
Pripojenie k spárovanému zariadeniu BLUETOOTH
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Vytvorte pripojenie cez BLUETOOTH so smartfónom iPhone/Android.

Ak chcete zvoliť zvukové zariadenie, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

Spustite aplikáciu „Sony | Music Center“.2

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [SONY APP] a potvrďte stlačením.

Vytvorí sa pripojenie so smartfónom iPhone/Android. 
Podrobnosti o operáciách pomocou smartfónu iPhone/Android nájdete v pomocníkovi aplikácie.

3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Výber zdroja alebo aplikácie

Pomocou smartfónu iPhone/Android môžete vybrať požadovaný zdroj alebo aplikáciu.

Výber zdroja

Opakovane stláčajte tlačidlo SRC (zdroj). Alternatívne stlačte tlačidlo SRC (zdroj), pomocou otočného ovládača vyberte
požadovaný zdroj a potom stlačte ENTER.

Zobrazenie zoznamu zdrojov

Stlačte tlačidlo SRC (zdroj).

Nastavenia zvuku a displeja

Pomocou smartfónu iPhone/Android môžete meniť nastavenia týkajúce sa zvuku a displeja.

Podrobnosti o nastaveniach nájdete v pomocníkovi aplikácie.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie hlasových príkazov (iba smartfóny Android)

Deaktivácia hlasových príkazov
Stlačte tlačidlo VOICE.

Poznámka
V niektorých prípadoch nemusí byť rozpoznávanie hlasu dostupné.

V závislosti od výkonu pripojeného smartfónu Android nemusí rozpoznávanie hlasu fungovať správne.

Rozpoznávanie hlasu používajte v podmienkach, pri ktorých je minimalizovaný okolitý hluk, napríklad hluk motora.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačením a podržaním tlačidla VOICE aktivujte rozpoznávanie hlasu.1

Vyslovte požadovaný hlasový príkaz do mikrofónu.2
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie funkcie „Siri Eyes Free“

Funkcia „Siri Eyes Free“ vám umožňuje používať telefón iPhone bez použitia rúk diktovaním hlasových pokynov do
mikrofónu. Táto funkcia vyžaduje pripojenie telefónu iPhone k zariadeniu prostredníctvom BLUETOOTH. Funkcia je
dostupná iba pre telefóny iPhone 4s a novšie. Uistite sa, že vo vašom telefóne iPhone je nainštalovaná najnovšia verzia
operačného systému iOS. Ešte pred začatím je potrebné zaregistrovať telefón iPhone v tomto zariadení cez
BLUETOOTH a vykonať konfiguráciu pripojenia. 
Ak chcete zvoliť telefón iPhone, stlačte MENU a vyberte možnosť [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

Deaktivácia funkcie „Siri Eyes Free“
Stlačte tlačidlo VOICE.

Poznámka
Telefón iPhone nemusí rozpoznať váš hlas v závislosti od podmienok používania. (Napríklad, keď sa nachádzate v pohybujúcom
sa vozidle.)

V oblastiach, kde má telefón iPhone slabý signál, nemusí funkcia „Siri Eyes Free“ pracovať správne, alebo môže reagovať
oneskorene.

V závislosti od prevádzkových podmienok telefónu iPhone nemusí funkcia „Siri Eyes Free“ pracovať správne, alebo sa môže
ukončiť.

Ak prehrávate skladby z telefónu iPhone pomocou zvukového pripojenia BLUETOOTH, pri začatí prehrávania cez BLUETOOTH
sa funkcia „Siri Eyes Free“ automaticky ukončí a zariadenie sa prepne na zvukový zdroj BLUETOOTH.

Keď funkciu „Siri Eyes Free“ aktivujete počas prehrávania hudby, zariadenia sa môže prepnúť na zvukový zdroj BLUETOOTH aj
v prípade, že nevyberiete žiadnu skladbu na prehrávanie.

Keď pripojíte telefón iPhone k portu USB, funkcia „Siri Eyes Free“ nemusí fungovať správne, alebo sa môže ukončiť.

Keď pripojíte telefón iPhone k zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB, neaktivujte funkciu Siri v telefóne iPhone. Funkcia „Siri
Eyes Free“ nemusí fungovať správne, alebo sa môže ukončiť.

Keď je aktivovaná funkcia „Siri Eyes Free“, hudba sa nebude prehrávať.

Súvisiaca téma
Príprava zariadenia Bluetooth®
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)

Aktivujte funkciu Siri v telefóne iPhone.

Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom s telefónom iPhone.

1

Stlačte a podržte tlačidlo VOICE na viac ako 2 sekundy.

Zobrazí sa obrazovka hlasového ovládania.

2

Keď iPhone pípne, vyslovte príkaz do mikrofónu.

Telefón iPhone znovu pípne a asistent Siri začne reagovať.

3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Základné nastavenia

Môžete nastaviť položky z nasledujúcich kategórií: Všeobecné nastavenia (GENERAL), nastavenia zvuku (SOUND),
nastavenia zobrazenia (DISPLAY), nastavenia pripojenia BLUETOOTH (BLUETOOTH), nastavenia funkcie „Sony |
Music Center“ (SONY APP).

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
Stlačte  (späť).

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačte tlačidlo MENU.1

Pomocou otočného ovládača vyberte kategóriu nastavení a potvrďte stlačením ovládača.

Položky, ktoré možno nastaviť, závisia od zdroja a nastavení.

2

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť a potvrďte stlačením ovládača.3
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Všeobecné nastavenia (GENERAL)

AREA (oblasť) (DSX-GS80(EUR))

Určuje oblasť používania zariadenia: [EUROPE], [RUSSIA]. 
Ak zmeníte nastavenú oblasť, zariadenie sa resetuje a zobrazia sa hodiny. 
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

LANGUAGE (jazyk) (DSX-GS80(E))

Zmena jazyka displeja: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (ukážka)

Aktivuje ukážkový režim: [ON], [OFF].

CLOCK (hodiny)

Nastavenie hodín: [AUTO <RDS>], [MANUAL].

TUNING STEP (odstupňovanie frekvencií v pásme ) (DSX-GS80(E))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K],
[FM200K/AM10K]. 
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

DETACH ALERT (upozornenie na odpojenie)

Slúži na aktivovanie upozornenia na odpojenie: [ON], [OFF]. 
Upozornenie na odpojenie bude znieť niekoľko sekúnd, ak otočíte kľúčik zapaľovania do polohy OFF bez toho, aby ste
odpojili predný panel. Signalizácia bude znieť len pri používaní zabudovaného zosilňovača. 
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

BEEP (pípanie)

Nastavenie zvukovej odozvy zariadenia: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automatické vypnutie)

Nastavuje automatické vypnutie zariadenia po uplynutí určitého času od jeho vypnutia a zobrazenia hodín (t. j. po
stlačení a podržaní tlačidla OFF na 1 sekundu): [ENABLE] (30 minút), [DISABLE].

STEERING (ovládanie na volante)
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Registrácia/resetovanie nastavení diaľkového ovládania na volante. (Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a
zobrazujú sa hodiny.)

Poznámka
Pri vykonávaní nastavení je možné zariadenie ovládať iba tlačidlami. Na zaistenie bezpečnosti pred zmenou nastavení vozidlo
zaparkujte.

V prípade, že sa pri nastavovaní vyskytne chyba, zostanú zachované všetky predtým zaregistrované informácie. Zopakujte
registráciu, pričom pokračujte od funkcie, pri ktorej sa vyskytla chyba.

Táto funkcia nemusí byť pri niektorých vozidlách dostupná. Podrobnosti o kompatibilite svojho vozidla získate na stránke
podpory.

SPEAKER LOAD (zaťaženie impedanciou reproduktorov)

Slúži na nastavenie zaťaženia pripojenia reproduktorov impedanciou: [4 OHM] (pripojenie so zaťažením 4 Ω), [2 OHM]
(pripojenie so zaťažením 2 Ω). 
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

Nastavte [2 OHM], ak pripájate nasledovne: 
- Pri pripájaní predných reproduktorov paralelne. 
- Pri pripájaní subwoofera/-ov ku káblom pre pravý a ľavý zadný reproduktor. 
- Pri pripájaní subwoofera s dvojitou cievkou a impedanciou 4 Ω až 8 Ω.

USB AUTOPLAY (automatické prehrávanie z USB)

Aktivuje automatické prehrávanie zo zariadenia USB: [ON], [OFF].

USB MODE (režim USB)

Položka Opis

STRG
CONTROL
(ovládanie
na
volante)

Nastavuje režim vstupu pripojeného diaľkového ovládača. Aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu
zariadenia, pred použitím je potrebné nastaviť správny režim vstupu podľa pripojeného diaľkového
ovládača. 
[CUSTOM] (vlastný) 
Režim vstupu pre diaľkové ovládanie na volante. 
[PRESET] (prednastavený) 
Režim vstupu pre káblové diaľkové ovládanie okrem diaľkového ovládania na volante. (Táto možnosť sa
vyberie automaticky po aktivovaní možnosti [RESET CUSTOM].)

EDIT
CUSTOM 
(upraviť
vlastný)

Umožňuje zaregistrovať funkcie (SOURCE, ATT (stlmenie), VOL (hlasitosť) +/–, SEEK +/–, VOICE, ON
HOOK, OFF HOOK) diaľkového ovládania na volante: 

 Pomocou otočného ovládača vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť diaľkovému ovládaniu na
volante, a stlačením otočného ovládača potvrďte. 

 Kým bliká nápis [REGISTER], stlačte a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní na volante, ktorému
chcete vybranú funkciu priradiť. Po zaregistrovaní funkcie sa zobrazí hlásenie [REGISTERED]. 

 Ďalšie funkcie zaregistrujete opakovaním krokov  a . 
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [STRG CONTROL] nastavená na možnosť [CUSTOM].)

RESET
CUSTOM 
(resetovať
vlastný)

Resetuje zaregistrované funkcie diaľkového ovládania na volante: [YES], [NO].
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [STRG CONTROL] nastavená na možnosť [CUSTOM].)
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Nastavenie režimu USB: [ANDROID], [MSC/MTP]. 
(Dostupné iba vtedy, keď je vybraná možnosť USB.)

AF/TA (alternatívne frekvencie/dopravné informácie) (DSX-GS80(EUR))

Umožňuje vybrať nastavenia pre alternatívne frekvencie (AF) a dopravné informácie (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-
ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL (oblastný príjem) (DSX-GS80(EUR))

Nastavenie obmedzenia príjmu pre špecifickú oblasť: [ON], [OFF]. 
(Dostupné iba počas príjmu FM rádia.)

BTM (uloženie najlepších frekvencií)

Automatické uloženie staníc do predvolieb.
(Dostupné iba v režime rádia.)

SXM PARENTAL (rodičovský zámok SiriusXM) (DSX-GS80(UC))

Nastavenie rodičovského zámku [ON], [OFF] a hesla. 
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)

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

Zobrazenie aktuálneho stavu intenzity signálu SiriusXM: [NO SIGNAL] (úroveň signálu 0), [WEAK] (úroveň signálu 1),
[GOOD] (úroveň signálu 2), [EXCELLENT] (úroveň signálu 3). 
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)

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

Inicializuje nastavenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner (predvolené kanály/rodičovský zámok): [YES], [NO]. 
(Dostupné iba počas príjmu rádia SiriusXM.)

INITIALIZE (inicializácia)

Slúži na inicializovanie (teda obnovenie) výrobných nastavení: [YES], [NO]. 
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

FIRMWARE (firmvér)

(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.) 
Kontrola verzie/aktualizácia firmvéru. Podrobnosti nájdete na stránke podpory.

Položka Opis

FW VERSION
(verzia
firmvéru)

Zobrazí aktuálnu verziu firmvéru.
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Súvisiaca téma
Odpojenie predného panela
Webové stránky podpory pre zákazníkov

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Položka Opis

FW UPDATE 
(aktualizácia
firmvéru)

Zapnutie procesu aktualizácie firmvéru: [YES], [NO]. 
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas aktualizácie nevypínajte zapaľovanie do polohy
OFF ani neodpájajte pamäťové zariadenie USB.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenia zvuku (SOUND)

Táto ponuka nastavení je dostupná iba vtedy, keď nie je vybraný žiadny zdroj a zobrazujú sa hodiny.

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Slúži na redukovanie zvuku optimalizáciou digitálneho signálu pomocou odporúčaných nastavení zvuku Sony: [ON],
[OFF]. 
(Slúži na automatické nastavenie na [OFF] pri zmene [EQ10 PRESET] a/alebo nastavení [EXTRA BASS] na [1] alebo [2]
a/alebo pri nastavení [DSO] na [LOW], [MID] alebo [HIGH].)

EQ10 PRESET (predvoľba EQ10)

Výber jednej z 10 kriviek ekvalizéra alebo vypnutie ekvalizéra.

Krivku ekvalizéra možno nastaviť zvlášť pre každý zdroj.

EQ10 CUSTOM (vlastný EQ10)

Nastaví možnosť [CUSTOM] v ponuke EQ10. 
Nastavenie krivky ekvalizéra: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8
kHz, 16 kHz). 
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná v krokoch po 1 dB od -6 dB do +6 dB.

POSITION (poloha pri počúvaní)

Oblasť/model Názov krivky ekvalizéra

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] redukuje hlasitosť spevu počas prehrávania, ale nedokáže ho úplne odstrániť. Okrem toho, používanie mikrofónu nie je
podporované.

*

Položka Opis
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DSO (dynamic stage organizer)

Vytvára viac obklopujúci zvuk, ako keby boli reproduktory v prístrojovej doske: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH]. 
(Slúži na automatické nastavenie na [OFF], ak je položka [CLEAR AUDIO+] nastavená na [ON].)

BALANCE (vyváženie)

Nastavuje pravo-ľavé vyváženie zvuku: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER (prelínanie)

Nastavuje relatívne predo-zadné vyváženie zvuku: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (digital sound enhancement engine)

Zlepšuje digitálne skomprimovaný zvuk obnovením vysokých frekvencií, ktoré sa počas procesu komprimovania stratili:
[ON], [OFF]. 
Toto nastavenie možno nastaviť pre každý zdroj okrem rádia.

AAV (rozšírená automatická hlasitosť)

Slúži na úpravu úrovne hlasitosti pri prehrávaní pre všetky zdroje na prehrávanie na optimálnu úroveň: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (vylepšenie basov zadného reproduktora)

Vylepšuje zvuk basov použitím nastavenia dolnopriepustného filtra pre zadné reproduktory. Táto funkcia umožňuje
zadným reproduktorom fungovať ako subwoofer, ak nie je žiadny pripojený. 
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [SUBW DIRECT] nastavená na možnosť [OFF].)

Položka Opis

F/R POSITION (poloha
vpredu/vzadu)

Simuluje prirodzené zvukové pole odstránením zvuku z reproduktorov, aby
vyhovoval vašej polohe: 

 [FRONT L] (vpredu vľavo), 
 [FRONT R] (vpredu vpravo), 
 [FRONT] (vpredu v strede), 
 [ALL] (v strede vozidla), 

[CUSTOM] (poloha nastavená rozšírenými nastaveniami zvuku pre vozidlo v „Sony
| Music Center“) 
[OFF] (nie je nastavená žiadna poloha).

ADJ POSITION (úprava polohy)

Slúži na jemné naladenie polohy na počúvanie: 
[+3] – [CENTER] – [-3]. 
(K dispozícii, len ak možnosť [F/R POSITION] nie je nastavená na [OFF] alebo
[CUSTOM].)

SUBW POS (umiestnenie
subwoofera)

 [NEAR] (blízko), 
 [NORMAL] (normálne), 
 [FAR] (ďaleko) 

(K dispozícii, len ak je možnosť [F/R POSITION] nastavená na inú možnosť než
[OFF].)

Položka Opis
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SUBW DIRECT (priame pripojenie subwoofera)

Slúži na úpravu nastavení subwoofera pripojeného k vývodu zadného reproduktora bez zosilňovača výkonu. 
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [RBE MODE] nastavená na možnosť [OFF].)

Keď k jednému z vývodov zadných reproduktorov pripojíte 2 Ω alebo 4 Ω až 8 Ω subwoofer, nastavte položku
[SPEAKER LOAD] na možnosť [2 OHM].
Ak používate subwoofer s dvomi cievkami alebo subwoofer(y) pripojíte ku káblom pre pravý a ľavý zadný
reproduktor, nastavte položku [SPEAKER LOAD] na možnosť [2 OHM].

SUBWOOFER (subwoofer)

Položka Opis

RBE MODE (režim vylepšenia basov zadného
reproduktora)

Slúži na výber režimu vylepšenia basov zadného reproduktora: [1],
[2], [3], [OFF].

LPF FREQ (frekvencia dolnopriepustného filtra) Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného filtra) Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].

Položka Opis

SUBW MODE (režim subwoofera) Slúži na výber režimu subwoofera: [1], [2], [3], [OFF].

SUBW PHASE (fáza subwoofera) Nastavuje fázu subwoofera: [NORMAL], [REVERSE].

SUBW POS (umiestnenie subwoofera)
Nastavuje polohu subwoofera: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. 
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [F/R POSITION] nastavená na inú
možnosť než [OFF].)

LPF FREQ (frekvencia
dolnopriepustného filtra)

Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].

LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného
filtra)

Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].

Položka Opis

SUBW LEVEL 
(úroveň subwoofera)

Nastavuje hlasitosť subwoofera: 
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. 
(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí [MUTE].)

SUBW PHASE 
(fáza subwoofera)

Nastavuje fázu subwoofera: [NORMAL], [REVERSE].

SUBW POS (umiestnenie subwoofera) Nastavuje polohu subwoofera: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. 
(K dispozícii, len ak možnosť [F/R POSITION] nie je nastavená na [OFF].)

LPF FREQ 
(frekvencia dolnopriepustného filtra)

Nastavuje hraničnú frekvenciu subwoofera: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].

LPF SLOPE (sklon dolnopriepustného
filtra)

Nastavuje sklon dolnopriepustného filtra: [1], [2], [3].
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HPF (hornopriepustný filter)

AUX VOLUME (hlasitosť vstupu AUX)

Nastavuje hlasitosť pripojených externých zariadení: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Toto nastavenie odstraňuje potrebu
upravovať hlasitosť pri prepínaní zdrojov. (Dostupné iba vtedy, keď je vybraná možnosť AUX.)

BT AUDIO VOL (hlasitosť zvuku cez BLUETOOTH)

Nastavuje hlasitosť pripojených zariadení BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Toto nastavenie odstraňuje potrebu
upravovať hlasitosť pri prepínaní zdrojov. 
(Dostupné iba pri zvolení zvuku cez BT, aplikácie alebo Pandora® (DSX-GS80(UC)).)

MAX VOLUME (maximálna hlasitosť)

Slúži na nastavenie maximálnej hlasitosti jednotky: [30] – [50].

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Položka Opis

HPF FREQ (frekvencia
hornopriepustného filtra)

Nastavuje hraničnú frekvenciu predných/zadných reproduktorov: [OFF], [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOPE (sklon
hornopriepustného filtra)

Slúži na výber sklonu hornopriepustného filtra (účinné, len ak je položka [HPF FREQ]
nastavená na inú možnosť než [OFF]): [1], [2], [3].
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenia displeja (DISPLAY)

BLACK OUT (vypnutie podsvietenia) (DSX-GS80(E))

Automaticky vypne podsvietenie displeja pri ktoromkoľvek vybranom zdroji, keď počas 5 sekúnd nevykonáte žiadnu
operáciu: [ON], [OFF]. 
Podsvietenie sa opäť rozsvieti, keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo na zariadení alebo diaľkovom ovládači.

DIMMER (stlmenie jasu)

Slúži na zmenu jasu displeja: [OFF], [ON], [AT] (automaticky), [CLK] (hodiny). (Možnosť [AT] je dostupná iba vtedy, keď
je zapojený kábel ovládania svetiel a aktivuje sa pri zapnutých svetlách.)

Ak chcete túto funkciu aktivovať iba počas pevne stanoveného času, vyberte možnosť [CLK] a potom čas začiatku a
konca.
Ak chcete nastaviť jas pri aktivovanej funkcii stlmenia jasu, nastavte položku [DIMMER] na možnosť [ON] a potom
nastavte položku [BRIGHTNESS].
Ak chcete nastaviť jas pri deaktivovanej funkcii stlmenia jasu, nastavte položku [DIMMER] na možnosť [OFF] a
potom nastavte položku [BRIGHTNESS].

Príslušné nastavenie jasu sa uloží a aplikuje pri aktivovaní, resp. deaktivovaní stlmenia jasu.

BRIGHTNESS (jas)

Nastavenie jasu displeja. Úroveň jasu je nastaviteľná v rozsahu: [1] – [10].

BUTTON COLOR (farba tlačidiel)

Umožňuje vybrať prednastavenú alebo vlastnú farbu podsvietenia tlačidiel.

DISPLAYCOLOR (farba zobrazenia)

Umožňuje vybrať prednastavenú alebo vlastnú farbu zobrazenia.

Položka Opis

PRESET COLOR 
(prednastavená farba)

Výber z 15 prednastavených a 1 vlastnej farby.

CUSTOM COLOR 
(vlastná farba)

Umožňuje nastaviť vlastnú farbu podsvietenia tlačidiel.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE 
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32] (nemožno nastaviť [0] pre všetky farby).

Položka Opis
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SOUND SYNC (synchronizácia so zvukom)

Aktivuje synchronizáciu podsvietenia so zvukom: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (automatické posúvanie textu)

Automatické posúvanie dlhých položiek: [ON], [OFF]. 
(Nedostupné, keď je vybraný režim AUX alebo rádio.)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Položka Opis

PRESET COLOR 
(prednastavená farba)

Výber z 15 prednastavených a 1 vlastnej farby.

CUSTOM COLOR 
(vlastná farba)

Umožňuje nastaviť vlastnú farbu zobrazenia.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE 
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32] (nemožno nastaviť [0] pre všetky farby).

69



Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)

PAIRING (párovanie)

Umožňuje pripojiť až dve zariadenia BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2]. 
Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1] alebo [DEVICE 2] zmení na názov párovaného zariadenia.

SELECT AUDIO (výber zvukového zariadenia)

Výber zvukového zariadenia. Na zariadení spárovanom cez [DEVICE 1] alebo aktuálnom zvukovom zariadení
kompatibilnom s protokolom A2DP sa zobrazí [*].

RINGTONE (vyzváňací tón)

Výber zdroja vyzváňacieho tónu, ktorý bude znieť z reproduktorov: [1] (vyzváňací tón prednastavený v tomto zariadení),
[2] (vyzváňací tón z mobilného telefónu*). 

AUTO ANSWER (automatické prijatie hovoru)

Nastaví zariadenie tak, aby automaticky prijalo prichádzajúci hovor: [OFF], [3 SECONDS] (približne po 3 sekundách),
[10 SECONDS] (približne po 10 sekundách).

AUTO PAIRING (automatické párovanie)

Spustenie automatického párovania BLUETOOTH po pripojení zariadenia iOS verzie 5.0 alebo novšej prostredníctvom
USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (signál BLUETOOTH)

Aktivuje/deaktivuje funkciu BLUETOOTH.

BT INIT (inicializácia BLUETOOTH)

Vynuluje všetky nastavenia súvisiace s BLUETOOTH (informácie o párovaní, informácie o zariadeniach a pod.): [YES],
[NO]. 
Pred likvidáciou zariadenia odporúčame vykonať inicializáciu nastavení. 
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

VOICE OUT (hlasový výstup)

Nastavuje reproduktory na handsfree telefonovanie: 
[VOICE FRONT] (predné reproduktory), [VOICE REAR] (zadné reproduktory), [VOICE ALL] (všetky reproduktory). 
(Dostupné iba vtedy, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)

V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť toto nastavenie dostupné.*
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Nastavenie funkcie „Sony | Music Center“ (SONY APP)

Nadviazanie a zrušenie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prijímač do auta
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Ukončenie ukážkového režimu

Ukážkový režim, ktorý sa zobrazí po vypnutí zdroja a zobrazení hodín, je možné zrušiť.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stlačte MENU, pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [GENERAL] a potvrďte stlačením.1

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEMO] a potvrďte stlačením.2

Pomocou otočného ovládača vyberte možnosť [DEMO-OFF] a potvrďte stlačením.

Nastavenie je dokončené.

3

Dvakrát stlačte tlačidlo  (späť).

Zobrazenie sa vráti do normálneho režimu príjmu rádia/prehrávania hudby.

4
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Aktualizácia firmvéru

Ak chcete aktualizovať firmvér zariadenia, navštívte stránku podpory a postupujte podľa pokynov online.

Poznámka
Počas aktualizácie neodstraňujte USB zariadenie.

Súvisiaca téma
Webové stránky podpory pre zákazníkov

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Upozornenia

Nenechávajte predný panel ani zvukové zariadenia na prístrojovej doske.
Po zapnutí jednotky sa elektrická anténa vysúva automaticky.
Nedovoľte, aby sa na zariadenie vyliala tekutina.

Postupnosť prehrávania zvukových súborov

 : priečinok (album)  : zvukový súbor (skladba)

Informácie o službe iPod

K zariadeniu možno pripojiť nasledujúce modely iPod. Pred použitím aktualizujte zariadenie iPod pomocou
najnovšieho firmvéru.

Kompatibilné modely iPhone/iPod

Kompatibilný model Bluetooth® USB

iPhone XR  

iPhone Xs max

iPhone Xs

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s
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Použitie označenia Made for Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie k produktom
Apple identifikovaným v označení a bolo certifikované vývojárom, že spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia, ani za jeho súlad s bezpečnostnými
normami a smernicami. 
Majte na pamäti, že používanie tohto príslušenstva v spojení s produktom Apple môže mať vplyv na bezdrôtový
výkon.

Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v tejto príručke, poraďte sa s
najbližším predajcom Sony.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Kompatibilný model Bluetooth® USB

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch 
(6. generácia)

iPod touch 
(5. generácia)

iPod nano 
(7. generácia)
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Údržba

Výmena lítiovej batérie (CR2025) v diaľkovom ovládači (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))
Keď sa batéria vybije, zníži sa dosah diaľkového ovládača.

UPOZORNENIE
Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu. Batériu vymeňte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

A: Lítiová batéria (CR2025) strana + smeruje nahor

Poznámka
Lítiovú batériu udržujte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekára.

Čistenie vodičov
Zabráňte priamemu dotyku s vodičmi. Jednotka nemusí správne fungovať, ak nie sú vodiče medzi jednotkou a predným
panelom čisté. Aby ste tomu zabránili, odpojte predný panel a vyčisťte vodiče vatovým tampónom. Veľmi na ne netlačte.
V opačnom prípade sa vodiče poškodia.

Poznámka
Kvôli bezpečnosti neodstraňujte počas jazdy predný panel.

Súvisiaca téma
Odpojenie predného panela

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Technické údaje

Sekcia rádia
DSX-GS80(UC):
FM

AM

DSX-GS80(EUR):
FM

AM/LW

DSX-GS80(E):
FM

Frekvenčný rozsah 87,5 MHz – 107,9 MHz

Využiteľná citlivosť 8 dBf

Odstup signálu od šumu 73 dB

Separácia kanálov 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčný rozsah 530 kHz – 1 710 kHz

Citlivosť 26 µV

Frekvenčný rozsah

Keď je položka [AREA] nastavená na možnosť [EUROPE]: 
87,5 MHz – 108,0 MHz 
Keď je položka [AREA] nastavená na možnosť [RUSSIA]: 
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 50 kHz) 
FM3: 65 MHz – 74 MHz (v krokoch po 30 kHz)

Využiteľná citlivosť 8 dBf

Odstup signálu od šumu 73 dB

Separácia kanálov 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčný rozsah 531 kHz – 1 602 kHz (AM)
153 kHz – 279 kHz (LW)

Citlivosť 26 μV (AM)
50 μV (LW)
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AM

Sekcia prehrávača USB

Bezdrôtová komunikácia

Frekvenčný rozsah 87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 50 kHz) 
87,5 MHz – 108,0 MHz (v krokoch po 100 kHz) 
87,5 MHz – 107,9 MHz (v krokoch po 200 kHz)

Odstupňovanie frekvencií v pásme FM možnosť voľby 50 kHz/100 kHz/200 kHz

Využiteľná citlivosť 8 dBf

Odstup signálu od šumu 73 dB

Separácia kanálov 50 dB pri 1 kHz

Frekvenčný rozsah 531 kHz – 1 602 kHz (v krokoch po 9 kHz) 
530 kHz – 1 710 kHz (v krokoch po 10 kHz)

Odstupňovanie frekvencií v pásme AM možnosť voľby 9 kHz/10 kHz

Citlivosť 26 µV

Rozhranie USB1 port (vpredu): USB (vysokorýchlostný) 
USB2 port (vzadu): USB (vysokorýchlostný)

Maximálny odber prúdu USB1 port (vpredu): 1 A 
USB2 port (vzadu): 1,5 A

Maximálny počet rozpoznateľných súborov
(skladieb)

10 000

Kompatibilita s protokolom Android Open Accessory
protocol (AOA)

2.0

Použité kodeky

MP3 (.mp3) 
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s (podporuje VBR (premenlivá
bitová rýchlosť)) 
Vzorkovacia frekvencia: 16 kHz – 48 kHz 
WMA (.wma) 
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/s (podporuje VBR
(premenlivá bitová rýchlosť)) 
Vzorkovacia frekvencia: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz 
AAC (.m4a, .mp4) 
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s 
Vzorkovacia frekvencia: 11,025 kHz – 48 kHz 
WAV (.wav) 
Bitová hĺbka: 16 bitov 
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz 
FLAC (.flac) 
Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov 
Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz

Podporovaný systém súborov FAT16, FAT32
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Sekcia výkonového zosilňovača

Všeobecné

Podrobné informácie vám poskytne predajca.

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Komunikačný systém Štandard BLUETOOTH verzia 3.0

Výstup Norma BLUETOOTH, výkonová trieda 2 (max. +1 dBm)

Maximálny komunikačný dosah*1 Približne 10 m vzdušnou čiarou

Frekvenčné pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metóda modulácie FHSS

Kompatibilné profily BLUETOOTH*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)

Použité kodeky SBC (.sbc), AAC (.m4a)

Skutočný dosah závisí od viacerých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí mikrovlnných rúr, statická elektrická
energia, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný systém, softvérová aplikácia a pod.

*1

Kompatibilné profily BLUETOOTH určujú účel komunikácie medzi zariadeniami prostredníctvom technológie BLUETOOTH.*2

Výstup Výstupy pre reproduktory

Impedancia reproduktorov 2 Ω/4 Ω – 8 Ω

Maximálny výstupný výkon 100 W × 4 (pri 2 Ω/4 Ω)

Napájanie Autobatéria, 12 V, jednosmerný prúd (uzemnenie záporným pólom)

Menovitý odber prúdu 10 A

Rozmery Približne 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/h)

Montážne rozmery Približne 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/h)

Hmotnosť Približne 1,0 kg

Obsah balenia
Hlavná jednotka (1) 
Diaľkový ovládač (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) 
Diely na montáž a pripojenie (1 súprava)

Voliteľné príslušenstvo/vybavenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC))
Kábel so vstupom pre diaľkové ovládanie na volante: RC-SR1
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Informácie o autorských právach

SiriusXM Connect Vehicle Tuner a predplatné sa predávajú osobitne. 
www.siriusxm.com 
Sirius, XM a všetky súvisiace značky a logá sú ochranné známky spoločnosti Sirius XM Radio Inc. Všetky práva
vyhradené.

Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich
použitie spoločnosťou Sony Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Windows Media je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a iných krajinách.

Tento produkt je chránený niektorými právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation.
Použitie alebo distribúcia takej technológie mimo tohto produktu sú bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo
autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft zakázané.

Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a
iných krajinách. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.

IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa
na základe licencie.

PANDORA, logo PANDORA a podobizeň Pandora sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Pandora Media, LLC. Používajú sa na základe povolenia.

Google, Google Play a Android sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson 
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Opakovaná distribúcia a použitie vo forme zdrojového alebo binárneho kódu, či už s alebo bez úprav, sú povolené po
splnení nasledujúcich podmienok:

Opakovaná distribúcia zdrojového kódu musí obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento
zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie.
Opakovaná distribúcia v binárnej forme musí obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento
zoznam podmienok a nasledujúce právne informácie v dokumentácii alebo iných materiáloch poskytnutých s
distribuovaným obsahom.
Názov organizácie Xiph.org Foundation ani mená jej prispievateľov nesmú byť použité na podpísanie alebo
propagáciu produktov odvodených od tohto softvéru bez špecifického písomného povolenia.

TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK AKO JE“ A AKÉKOĽVEK
VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, NAPRÍKLAD PREDPOKLADANÁ ZÁRUKA PREDAJNOSTI A
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ ODMIETNUTÉ. ORGANIZÁCIA ANI JEJ PRISPIEVATELIA NENESÚ V
ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, VEDĽAJŠIE, VÝNIMOČNÉ, PRÍKLADNÉ
ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (NAPRÍKLAD OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, NEMOŽNOSŤ
POUŽITIA, STRATU DÁT ALEBO ZISKU, ALEBO PRERUŠENIE PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA TO, AKO K NIM
DOŠLO, A BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ VO FORME ZMLUVY, ABSOLÚTNEJ
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ZODPOVEDNOSTI ALEBO ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁV (VRÁTANE NEDBALOSTI A POD.), KTORÉ MOHLI
VZNIKNÚŤ V AKEJKOĽVEK SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU, DOKONCA ANI V PRÍPADE
UPOZORNENIA NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJ ŠKODY.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Riešenie problémov

Pred požiadaním o opravu zariadenia vykonajte nasledovné.

Prečítajte si príslušné pokyny a možnosti riešenia problémov v tomto dokumente Príručka.
Niektoré problémy môže vyriešiť aktualizácia softvéru. Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by
Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.
Navštívte našu domovskú stránku podpory pre zákazníkov.

Ak nič z vyššie uvedeného nepomohlo vyriešiť problém, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

83



Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Zariadenie nie je napájané. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Keď zariadenie vypnete a displej zhasne, zariadenie nemožno ovládať pomocou diaľkového ovládača.

Zapnite zariadenie.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Jednotka sa pri prehrávaní s nastavením vysokej hlasitosti vypne.

Napájanie cez vodič na napájanie z vozidla nemusí byť postačujúce.

Skontrolujte pripojenie k napájaniu. Ak nenájdete žiadny problém v pripojení, na účel napájania pripojte priamo k
batérii.
Ak sa situácia nezlepší, poraďte sa s najbližším predajcom.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prijímač do auta
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Žiadny zvuk alebo veľmi nízka hlasitosť.

Pozícia ovládania predo-zadného vyváženia [FADER] nie je nastavená na systém s 2 reproduktormi.
Hlasitosť zariadenia alebo pripojeného zariadenia je veľmi nízka.

Zvýšte hlasitosť tohto zariadenia a pripojeného zariadenia.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Nepočuť pípanie.

Je pripojený voliteľný zosilňovač zvuku a vstavaný zosilňovač zvuku sa nepoužíva.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Nastavenia v pamäti sa vymazali.

Jednotka sa inicializovala.

Uložte znova do pamäte.

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
Inicializácia jednotky

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prepálila sa poistka./Pri zapnutí zapaľovania počuť šum.

Vodiče nie sú správne zapojené ku konektoru napájania príslušenstva vozidla.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Počas prehrávania alebo príjmu rádia sa spustí ukážkový režim.

Ak počas 5 minút nevykonáte žiadnu operáciu a je nastavená položka [DEMO-ON], spustí sa ukážkový režim.

Nastavte [DEMO-OFF].

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
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Displej zhasína/nič sa na ňom nezobrazuje.

Stlmenie podsvietenia je nastavené na možnosť [DIMMER-ON].
Keď stlačíte a podržíte tlačidlo OFF, displej zhasne.

Stlačte a podržte tlačidlo OFF na zariadení, kým sa nezobrazí obsah displeja.

Vodiče sú znečistené.

Súvisiaca téma
Nastavenia displeja (DISPLAY)
Údržba

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Počas prevádzky zariadenia zmizne obsah displeja. (DSX-GS80(E))

Položka [BLACK OUT] (vypnutie podsvietenia) je nastavená na možnosť [BLACK OUT-ON].

Súvisiaca téma
Nastavenia displeja (DISPLAY)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prijímač do auta
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Displej/podsvietenie bliká.

Nedostatočné napätie.

Skontrolujte, či batéria vozidla dodáva zariadeniu dostatok napätia. (Požiadavka na napájanie je 12 V
jednosmerne.)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

93



Príručka
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Ovládacie tlačidlá nefungujú.

Nesprávne pripojenie.

Skontrolujte pripojenie jednotky. 
Ak sa situácia nezlepší, stlačte tlačidlo na resetovanie.
Na zaistenie bezpečnosti nevykonávajte resetovanie zariadenia počas jazdy.

Súvisiaca téma
Opis častí a ovládacích prvkov

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Automaticky nastavený čas nie je správny.

Rádiovo prenášaný časový údaj nie je presný.

Stlačte MENU, nastavte položku [CLOCK] v ponuke [GENERAL] na možnosť [MANUAL] a potom nastavte
hodiny manuálne.

Súvisiaca téma
Nastavenie hodín

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Príjem rádia je slabý./Počuť statický šum.

Pevne pripojte anténu.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Nemožno prijímať stanice. (DSX-GS80(E))

Vymazané nastavenie odstupňovania frekvencií.

Nastavte odstupňovanie frekvencií.

Súvisiaca téma
Nastavenie odstupňovania frekvencií v pásme FM/AM (DSX-GS80(E))

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Nie je možné uložiť stanice do predvolieb.

Rádiový signál je príliš slabý.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prijímač do auta
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Nemožno naladiť frekvencie od 65 MHz do 74 MHz v pásme FM3. (DSX-GS80(EUR))

Položka [AREA] je nastavená na možnosť [EUROPE].

Nastavte položku [AREA] na možnosť [RUSSIA].

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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PTY zobrazuje [- - - - - - - -].

Aktuálna stanica nie je stanica so službou RDS alebo je príjem rozhlasového signálu slabý.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Nemožno prijímať službu RDS (keď je položka [AREA] nastavená na možnosť
[RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

Je vybrané pásmo FM3.

Vyberte pásmo FM1 alebo FM2.

Služby RDS nie sú v aktuálnej oblasti dostupné.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Prijímač do auta
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Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia SEEK. (DSX-GS80(EUR))

Stanica nepodporuje TP alebo má slabý signál.

Deaktivujte funkciu TA.

Súvisiaca téma
Nastavenie funkcií AF a TA (DSX-GS80(EUR))
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Žiadne dopravné správy. (DSX-GS80(EUR))

Aktivujte funkciu TA.
Stanica nevysiela žiadne dopravné spravodajstvo napriek tomu, že podporuje TP.

Nalaďte inú stanicu.

Súvisiaca téma
Nastavenie funkcií AF a TA (DSX-GS80(EUR))
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Názov programovej stanice bliká. (DSX-GS80(EUR))

Nie sú k dispozícii žiadne alternatívne frekvencie pre aktuálnu stanicu .

Stlačte tlačidlo /  (SEEK –/+), keď bliká názov programovej stanice. Na displeji sa zobrazí [PI SEEK] a
zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s rovnakým údajom PI (identifikátor programu).
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Zariadeniu USB trvá prehrávanie dlhšie.

Zariadenie USB obsahuje súbory v komplikovanej štruktúre priečinkov.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Zvukový súbor sa nedá prehrať.

Zariadenia USB naformátované na iný systém súborov než FAT16 alebo FAT32 nie sú podporované.* 

Súvisiaca téma
Technické údaje
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Toto zariadenie podporuje systém súborov FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky druhy systému súborov
FAT. Podrobnosti nájdete v návode na používanie jednotlivých zariadení USB, alebo kontaktujte ich výrobcu.

*
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno vykonávať operácie ako preskočenie albumu, preskočenie položky (režim
preskakovania) a vyhľadávanie podľa názvu skladby („Quick-BrowZer“).

Tieto operácie nie sú dostupné, keď je pripojené zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie iPod.

Nastavte položku [USB MODE] na možnosť [MSC/MTP].

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas prehrávania v režime Android nepočuť zvuk.

Skontrolujte stav aplikácie na prehrávanie hudby v smartfóne Android.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripájané zariadenie nerozpoznalo toto zariadenie.

Pred uskutočnením párovania nastavte toto zariadenie do pohotovostného režimu párovania.
Počas pripojenia k dvom zariadeniam BLUETOOTH nebude toto zariadenie viditeľné pre iné zariadenia.

Odpojte jedno zo zariadení a vyhľadajte toto zariadenie v druhom zariadení.

Pred párovaním zariadení zapnite signál BLUETOOTH.

Súvisiaca téma
Párovanie so zariadením BLUETOOTH
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno sa pripojiť.

Pripojenie je riadené z jednej strany (z tohto zariadenia alebo zariadenia BLUETOOTH), nie z oboch.

Pripojte sa k tomuto zariadeniu zo zariadenia BLUETOOTH alebo naopak.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Názov rozpoznaného zariadenia sa nezobrazuje.

V závislosti od stavu druhého zariadenia nemusí byť možné získať jeho názov.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Žiadny vyzváňací tón.

Počas prichádzajúceho hovoru nastavte hlasitosť otočným ovládačom.
V závislosti od pripojeného zariadenia sa nemusí vyzváňací tón preniesť správne.

Nastavte položku [RINGTONE] na možnosť [1].

K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.

Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory na prehrávanie vyzváňania, stlačte tlačidlo
MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Súvisiaca téma
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nepočuť hlas volajúceho.

K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.

Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory na reprodukciu hlasu volajúceho, stlačte
tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť [BLUETOOTH]  [VOICE OUT].

Súvisiaca téma
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Volajúci hovorí, že hlasitosť je príliš nízka alebo vysoká.

Nastavte hlasitosť pomocou nastavenia citlivosti mikrofónu.

Súvisiaca téma
Dostupné funkcie počas hovoru
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.

Znížte hlasitosť.
Nastavte režim EC/NC na možnosť [EC/NC-1] alebo [EC/NC-2].
Ak je okolitý hluk vyšší ako hlasitosť telefónneho hovoru, pokúste sa znížiť tento hluk. 
Ak je hluk spôsobený napríklad otvoreným oknom a hlukom od cesty, zatvorte okná. Ak je hlučná klimatizácia, znížte
jej intenzitu.

Súvisiaca téma
Dostupné funkcie počas hovoru
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Telefón nie je pripojený.

Pri prehrávaní zvuku cez BLUETOOTH nie je telefón pripojený, ani keď stlačíte tlačidlo CALL.

Pripojte sa pomocou telefónu.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Kvalita zvuku pri telefonovaní je nízka.

Kvalita zvuku telefónneho hovoru závisí od intenzity mobilného signálu vášho telefónu.

Ak je signál telefónu zlý, prejdite autom na miesto, kde možno získať lepší signál.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia je nízka (vysoká).

Hlasitosť závisí od zvukového zariadenia.

Nastavte hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia alebo tohto zariadenia.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas prehrávania zo zvukového zariadenia BLUETOOTH je zvuk prerušovaný.

Skráťte vzdialenosť medzi týmto zariadením a zvukovým zariadením BLUETOOTH.
Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH v puzdre, ktoré ruší signál, vyberte zvukové zariadenie z puzdra.
V okolí sa používa viacero zariadení BLUETOOTH alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.

Vypnite ostatné zariadenia.
Predĺžte vzdialenosť k ostatným zariadeniam.

Pri vytváraní spojenia medzi týmto zariadením a mobilným telefónom sa prehrávanie na chvíľu zastaví. Nie je to
chyba.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH sa nedá ovládať.

Skontrolujte, či pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH podporuje AVRCP.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Niektoré funkcie nefungujú.

Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje danú funkciu.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Hovor bol neúmyselne prijatý.

Pripojený telefón je nastavený na automatické prijímanie hovorov.

Vyberte [BLUETOOTH] [AUTO ANSWER] na nastavenie automatického prijatia hovoru.

Súvisiaca téma
Nastavenie BLUETOOTH (BLUETOOTH)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

122



Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania časového limitu.

V závislosti od pripojeného zariadenia môže byť čas na spárovanie krátky.

Pokúste sa uskutočniť párovanie v časovom limite.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno vykonať párovanie.

Zariadenie sa nemusí dať spárovať s predtým spárovaným zariadením BLUETOOTH po inicializácii tohto zariadenia,
ak je informácia o spárovaní uložená v zariadení BLUETOOTH. V takom prípade odstráňte informáciu o spárovaní
zo zariadenia BLUETOOTH a znovu zariadenia spárujte.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Funkcia BLUETOOTH nepracuje.

Vypnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla OFF na viac ako 2 sekundy a znovu zariadenie zapnite.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas handsfree telefonovania nepočuť z reproduktorov vo vozidle žiadny zvuk.

Ak počuť zvuk v telefóne, nastavte mobilný telefón na výstup zvuku z reproduktorov vo vozidle.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Funkcia „Siri Eyes Free“ nie je aktivovaná.

Vykonajte handsfree registráciu telefónu iPhone, ktorý podporuje funkciu „Siri Eyes Free“.
Zapnite funkciu Siri v telefóne iPhone.
Zrušte pripojenie BLUETOOTH medzi telefónom iPhone a zariadením, a potom ich znovu pripojte.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Názov aplikácie nezodpovedá skutočnej aplikácii v „Sony | Music Center“.

Znovu spustite aplikáciu z aplikácie „Sony | Music Center“.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Počas spustenej aplikácie „Sony | Music Center“ prostredníctvom BLUETOOTH sa
displej automaticky prepne na [BT AUDIO].

Zlyhala aplikácia „Sony | Music Center“ alebo funkcia BLUETOOTH.
Znovu spustite aplikáciu.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Keď sa displej prepne na [IPD], aplikácia „Sony | Music Center“ sa automaticky
odpojí.

Aplikácia „Sony | Music Center“ v zariadení iPhone/iPod nepodporuje prehrávanie zo zariadenia iPod.

Zmeňte zdroj tohto zariadenia na [IPD] a potom vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

Súvisiaca téma
Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Keď sa režim USB tohto zariadenia zmení na [ANDROID], pripojenie „Sony | Music
Center“ sa automaticky zruší.

Smartfón Android nepodporuje prehrávania v režime Android.

Nastavte režim USB tohto zariadenia na [MSC/MTP] a potom vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

Súvisiaca téma
Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Nemožno sa pripojiť k službe Pandora®.

Vypnite aplikáciu Pandora® v mobilnom zariadení a znovu ju spustite.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Všeobecné

Počas prevádzky zariadenia sa môžu zobraziť alebo blikať nasledujúce hlásenia.

INVALID: Vybraná operácia mohla byť neplatná.

OUTPUT ERROR: Môže sa vyskytovať interná porucha.

Skontrolujte pripojenie. Ak sa hlásenie o chybe bude aj naďalej zobrazovať, poraďte sa najbližším predajcom
výrobkov značky Sony.

READ: Prebieha načítavanie informácií.

Počkajte, kým sa načítavanie dokončí. Prehrávanie sa spustí automaticky. V závislosti od organizácie súborov to
môže chvíľu trvať.

TEMP CAUTION : Aktivovala sa ochrana pred teplom.

Znížte hlasitosť.

 (podčiarknik): Znak nemožno zobraziť.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Prehrávanie z pamäťového zariadenia USB

HUB NO SUPRT: rozbočovače USB nie sú podporované.

IPD STOP: Prehrávanie zo zariadenia iPod sa skončilo.

Spustite prehrávanie v zariadení iPod/iPhone.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

K zariadeniu je pripojené zariadenie USB, ktoré nepodporuje AOA (Android Open Accessory) 2.0 a položka [USB
MODE] je nastavená na možnosť [ANDROID].

Nastavte položku [USB MODE] na možnosť [MSC/MTP].

USB ERROR : Zo zariadenia USB nemožno prehrávať.

Skúste zariadenie USB znovu pripojiť.

USB NO DEV : Zariadenie USB nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

Skontrolujte, či je zariadenie USB alebo kábel USB bezpečne pripojený.

USB NO MUSIC : V zariadení sa nenachádza žiadny súbor, ktorý možno prehrať.

Pripojte zariadenie USB obsahujúce súbory, ktoré možno prehrať.

USB NO SUPRT : Zariadenie USB nie je podporované.

Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USBzískate na stránke podpory.

USB OVERLOAD : Zariadenie USB je preťažené.

Odpojte zariadenie USB a stlačením tlačidla SRC (zdroj) vyberte iný zdroj.
Zariadenie USB je chybné, alebo je pripojené nepodporované zariadenie.

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)
Technické údaje
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie RDS (DSX-GS80(EUR))

NO AF: Žiadne alternatívne frekvencie.

Stlačte tlačidlo /  (SEEK –/+), keď bliká názov programovej stanice. Zariadenie začne vyhľadávať inú
frekvenciu s rovnakým údajom PI (identifikátor programu) (zobrazí sa [PI SEEK]).

NO PI : Žiadny identifikátor programu. Vybraná stanica nemá žiadne údaje PI (identifikátor programu).

Vyberte inú stanicu.

NO TP : Žiadne programy s dopravnými informáciami.

Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc s funkciou TP.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Funkcia BLUETOOTH

BTA NO DEV: Zvukové zariadenie BLUETOOTH nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

Skontrolujte, či je zvukové zariadenie BLUETOOTH bezpečne pripojené, alebo či je vytvorené pripojenie
BLUETOOTH so zvukovým zariadením BLUETOOTH.

ERROR : Vybranú operáciu nebolo možné vykonať.

Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

NO DEVICE : Nie je pripojený alebo nebol rozpoznaný mobilný telefón s podporou profilu HFP (Handsfree Profile).

Skontrolujte, či je mobilný telefón s podporou HFP bezpečne pripojený, alebo či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH
s mobilným telefónom s podporou HFP.

NO INFO : Telefónne číslo volajúceho je skryté.

NO SUPPORT : Vybraná operácia nie je povolená alebo podporovaná.

Uistite sa, že zariadenie BLUETOOTH podporuje profil HFP (Handsfree Profile).

UNKNOWN : Nemožno zobraziť meno alebo telefónne číslo.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie „Sony | Music Center“

APP --------: Nie je nadviazané spojenie s aplikáciou.

Znovu vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

APP DISPLAY : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení displeja.

Ukončite obrazovku nastavení displeja v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP LIST : Je otvorený zoznam s obsahom zariadenia USB/iPod.

Ukončite zobrazenie zoznamu v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP MENU : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení.

Ukončite obrazovku nastavení v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

APP NO DEV : Zariadenie s nainštalovanou aplikáciou nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

Vytvorte pripojenie BLUETOOTH a znovu nadviažte pripojenie pre funkciu „Sony | Music Center“.

APP SOUND : V aplikácii je otvorená obrazovka nastavení zvuku.

Ukončite obrazovku nastavení zvuku v aplikácii, aby bolo možné používať tlačidlá.

OPEN APP : Nie je spustená aplikácia „Sony | Music Center“.

Spustite aplikáciu.

APP DISCNCT : Aplikácia sa odpojila.

Vytvorte pripojenie „Sony | Music Center“.

Súvisiaca téma
Nadviazanie pripojenia pre funkciu „Sony | Music Center“
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie služby Pandora® (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: Pridanie medzi záložky neúspešné.

Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

LOG IN ERROR : Nie ste prihlásený/á do svojho účtu Pandora®.

Odpojte zariadenie, prihláste sa do svojho účtu Pandora® a znovu pripojte zariadenie.

NO DEVICE : Zariadenie BLUETOOTH nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH bezpečne pripojené, alebo či je vytvorené pripojenie BLUETOOTH so
zariadením BLUETOOTH. Potom znovu vyberte zdroj Pandora®.

NO STATIONS : Váš účet neobsahuje žiadne stanice.

Vytvorte stanicu pomocou mobilného zariadenia.

NOT ALLOWED : Vybraná operácia nie je povolená.

Hodnotenie „palcom“ nahor alebo nadol nie je povolené.

Počkajte, kým skončí reklama.
Niektoré funkcie, napríklad zdieľanie stanice, neumožňujú hodnotenie. Počkajte, kým začne hrať nasledujúca
skladba, alebo vyberte inú stanicu zo zoznamu.

Záložka nie je povolená.

Počkajte, kým skončí reklama.
Vyberte inú skladbu alebo stanicu a skúste to znovu.

UNAVAILABLE: služba Pandora® nie je mimo vašej krajiny dostupná.

ERROR : Vybranú operáciu nebolo možné vykonať, alebo prebieha údržba servera Pandora®.

Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

NOT FOUND: služba Pandora® nie je spustená.

Spusťte aplikáciu Pandora® v zariadení iPhone.

BAD NETWORK : Sieťové pripojenie je nestabilné alebo sa prerušilo.

Skontrolujte sieťové pripojenie v zariadení, alebo počkajte na nadviazanie sieťového pripojenia.

SKIP LIMIT : Preskakovanie skladieb nie je povolené.

Počkajte, kým sa skončí reklama, kým začne hrať nasledujúca skladba, alebo vyberte inú stanicu zo zoznamu.
Služba Pandora® má obmedzený počet povolených preskočení skladieb.

THUMBS ERROR : Hodnotenie „palcom“ neúspešné.

Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.
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UPDATE APP : Je pripojená stará verzia aplikácie Pandora®.

Aktualizujte aplikáciu Pandora® na najnovšiu verziu.
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Príručka

Prijímač do auta
DSX-GS80

Používanie služby SiriusXM (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

Požadovaný kanál je zamknutý pomocou rodičovského zámku.

Vyberte [GENERAL]  [SXM PARENTAL] a vykonajte nastavenia rodičovského zámku.

CH UNAVAIL

Požadovaný kanál nie je platným kanálom služby SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali, už nie je dostupný.
Toto hlásenie sa tiež môže krátko zobrazovať pri prvom pripojení k novému zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle
Tuner. 
Informácie o obsahu kanálov SiriusXM nájdete na stránke www.siriusxm.com pre USA alebo www.siriusxm.ca pre
Kanadu.

CHAN UNSUB

Požadovaný kanál nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM, alebo kanál, ktorý ste počúvali,
už nie je zahrnutý vo vašom predplatenom balíku služieb SiriusXM. 
Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplateného balíka, alebo ak si chcete predplatiť tento kanál, kontaktujte
spoločnosť SiriusXM. 
V USA navštívte stránku www.siriusxm.com, alebo zatelefonujte na číslo 1-866-635-2349. 
V Kanade navštívte stránku www.siriusxm.ca alebo zatelefonujte na číslo 1-877-438-9677.

CHK ANT

Rádio zistilo chybu antény SiriusXM.
Kábel antény sa odpojil alebo poškodil.

Skontrolujte, či je kábel antény pripojený do zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio
zariadení do auta alebo online na adrese 
https://shop.siriusxm.com/all-parts/

CHECK TUNER

Rádio má problémy pri komunikácii so zariadením SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Tuner je odpojený alebo poškodený.

Skontrolujte, či je kábel zo zariadenia SiriusXM Connect Vehicle Tuner pevne pripojený do rádia.

CODE ERROR

Zadaný kód je nesprávny.

Zadajte správny kód.
Ak ste zabudli kód, aktivujte funkciu [SXM RESET] v ponuke [GENERAL]. 
Aktivovaním funkcie [SXM RESET] sa vynulujú všetky nastavenia SiriusXM a uložená pamäť v zariadení
SiriusXM Connect Vehicle Tuner.

NO SIGNAL

Zariadenie SiriusXM Connect Vehicle Tuner má problémy s príjmom satelitného signálu SiriusXM.

Skontrolujte, či je vozidlo vo vonkajšom prostredí a má voľný výhľad na oblohu.
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Skontrolujte, či je magnetická anténa SiriusXM pripevnená na kovovom povrchu z vonkajšej strany vozidla.
Presuňte anténu SiriusXM na miesto mimo prípadných prekážok.
Skontrolujte kábel antény, či nie je poškodený alebo zalomený.
Ďalšie informácie o inštalácii antény nájdete v inštalačnej príručke k zariadeniu SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
V prípade, že je kábel antény poškodený, vymeňte ho. Produkty SiriusXM sú dostupné u vášho predajcu audio
zariadení do auta alebo online na adrese 
https://shop.siriusxm.com/all-parts/

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

Rádio zistilo zmenu stavu vášho predplatného služieb SiriusXM.

Stlačením tlačidla ENTER hlásenie zrušte. 
Ak máte otázky týkajúce sa vášho predplatného, kontaktujte spoločnosť SiriusXM. V USA navštívte stránku
www.siriusxm.com, alebo zatelefonujte na číslo 1-866-635-2349. 
V Kanade navštívte stránku www.siriusxm.ca alebo zatelefonujte na číslo 1-877-438-9677.

Súvisiaca téma
Nastavenie rodičovskej kontroly
Všeobecné nastavenia (GENERAL)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Používanie diaľkového ovládania na volante

ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla chyba.

Zopakujte registráciu, pričom pokračujte od funkcie, pri ktorej sa vyskytla chyba.

TIMEOUT : Registrácia funkcie zlyhala z dôvodu vypršania časového limitu.

Snažte sa dokončiť registráciu funkcie, kým bliká hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd).

Súvisiaca téma
Všeobecné nastavenia (GENERAL)

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Aktualizácia firmvéru

FILE ERROR: Súbor s aktualizáciou nie je uložený v zariadení USB.

Uložte súbor s aktualizáciou do zariadenia USB a skúste to znovu.

NO DEVICE: Zariadenie USB, ktoré obsahuje nástroj na aktualizáciu, nie je pripojené alebo nebolo rozpoznané.

Zariadenie USB pripojte zabezpečeným spôsobom.
Zariadenie USB odpojte, potom ho znova pripojte.

UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Aktualizácia firmvéru neprebehla správne.

Stlačením tlačidla ENTER zrušte hlásenie a skúste to znovu. 
Počas aktualizácie nevypínajte zapaľovanie do polohy OFF ani neodpájajte pamäťové zariadenie USB.

Súvisiaca téma
Aktualizácia firmvéru

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Webové stránky podpory pre zákazníkov

Môžete navštíviť nasledujúce webové stránky podpory pre zákazníkov, kde získate podporné informácie o vašom
systéme.
Pre zákazníkov z USA/Kanady/Latinskej Ameriky: 
https://www.sony.com/am/support 
Pre zákazníkov z krajín Európy: 
https://www.sony.eu/support 
Pre zákazníkov z ostatných krajín/regiónov: 
https://www.sony-asia.com/support

Pre zákazníkov z USA
Ak máte otázky/problémy týkajúce sa tohto produktu, vyskúšajte nasledovné:

Pre zákazníkov z krajín Európy
Zaregistrujte si svoj produkt online na adrese: 
https://www.sony.eu/mysony

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Prečítajte si časť Riešenie problémov v tomto dokumente Príručka.1.
Kontaktujte nás (iba USA); 
Telefónne číslo 1-800-222-7669 
URL https://www.SONY.com

2.
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Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony“

Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru
komfortným spôsobom.

Aplikácia „Support by Sony“ – umožňuje vyhľadávať informácie a získavať oznámenia týkajúce sa vášho
produktu:

 Novinky a oznámenia 
 Aktualizácie softvéru 
 Postupy 
 Tipy a triky

https://sony.net/SBS

Navštívte webové stránky „Support by Sony“ na adrese sony.net/SBS a pridajte názov modelu zariadenia „DSX-GS80“
medzi záložky.

5-006-643-91(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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