
Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

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

Obs! Bilden ovan gäller för Nordamerika. Den faktiska produkten kan skilja sig åt beroende på region.
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Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

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

Ansluta en USB-enhet

Ansluta annan portabel ljudenhet

Radio

Lyssna på radio

Använda RDS (Radio Data System)
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Bokmärkning

Handsfreesamtal

Förbereda en mobiltelefon

Ta emot ett samtal

Ringa ett samtal

Ringa ett samtal

Ringa ett samtal från telefonboken

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Ringa ett samtal genom att ange ett telefonnummer

Ringa ett samtal genom återuppringning

Ringa ett samtal med rösttaggar

Tillgängliga funktioner under samtal

Användbara funktioner

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

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

Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning

Välja källa eller program

Använda röstigenkänning (endast Android-smarttelefon)

Använda ”Siri Eyes Free”

Inställningar

Grundläggande inställningar

Allmän inställning (GENERAL)

Ljudinställning (SOUND)

Visningsinställning (DISPLAY)

BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)

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

Övrig information

Avbryta demonstrationsläget

Uppdatera den fasta programvaran
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Försiktighetsåtgärder

Underhåll

Specifikationer

Upphovsrätt

Felsökning

Felsökning

Allmänt

Ingen ström matas till enheten. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Enheten stängs av vid uppspelning med hög volym.

Inget ljud hörs eller hörs väldigt lågt.

Ingen ljudsignal.

Inställningarna i minnet har raderats.

Säkringen har skjutit./Ett ljud hörs när du växlar tändningens position.

Demonstrationsläget startar under uppspelning eller mottagning.

Visningen försvinner från/visas inte i teckenfönstret.

Visningen försvinner när enheten används. (DSX-GS80(E))

Teckenfönstret/belysningen blinkar.

Funktionsknapparna fungerar inte.

Den automatiskt inställda klockan är inte korrekt.

Radio

Radiomottagningen är dålig./Statiskt brus hörs.

Det går inte att ta emot stationer. (DSX-GS80(E))

Förinställning är inte möjligt.

65 MHz till 74 MHz i FM3 går inte att ställa in. (DSX-GS80(EUR))

RDS

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

RDS-tjänster går inte att ta emot (när [AREA] är inställt på [RUSSIA]). (DSX-GS80(EUR))

SEEK startar efter några sekunders lyssnande. (DSX-GS80(EUR))

Inga trafikmeddelanden. (DSX-GS80(EUR))

Programstationens namn blinkar. (DSX-GS80(EUR))
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Uppspelning från USB

Det tar längre tid att spela en USB-enhet.

Det går inte att spela ljudfilen.

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

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

BLUETOOTH

Anslutningsenheten kan inte identifiera denna enhet.

Anslutning är inte möjlig.

Namnet på den enhet som identifieras visas inte.

Ingen ringsignal.

Det går inte att höra rösten på den som pratar.

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

Det hörs eko eller brus under telefonsamtal.

Telefonen är inte ansluten.

Telefonens ljudkvalitet är dålig.

Volymen på ansluten ljudenhet är låg (hög).

Ljudet hoppar under uppspelning av en BLUETOOTH-ljudenhet.

Det går inte att manövrera ansluten BLUETOOTH-ljudenhet.

Vissa funktioner fungerar inte.

Ett samtal blir oavsiktligt besvarat.

Ihopparning misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

Ihopparning fungerar inte.

BLUETOOTH-funktionen går inte att använda.

Inget ljud hörs i bilens högtalare vid handsfreesamtal.

”Siri Eyes Free” har inte aktiverats.

”Sony | Music Center”-funktion

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

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

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

”Sony | Music Center”-anslutningen kopplas från automatiskt när enhetens USB-läge ändras till [ANDROID].
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Pandora®-funktion (DSX-GS80(UC))

Pandora®-anslutning är inte möjlig.

Meddelanden

Allmänt

USB-enhetsuppspelning

RDS-funktion (DSX-GS80(EUR))

BLUETOOTH-funktion

Användning av ”Sony | Music Center”

Använda Pandora® (DSX-GS80(UC))

Använda SiriusXM (DSX-GS80(UC))

Använda fjärrkontrollen till ratten

Uppdatering av den fasta programvaran

Webbplatser för kundsupport

Om ”Support by Sony”-appen
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Guide till delar och kontroller

Huvudenhet

Frontpanel borttagen

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

VOL (volym) +-knappen har en taktil punkt.

Ta bort isoleringsfilmen före användning.
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PTY (programtyp) 
Väljer PTY för RDS. 

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

1.

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

 OFF 
Håll intryckt i 1 sekund för att stänga av källan och visa klockan. 
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att stänga av strömmen och teckenfönstret. 
Om enheten stängs av och visningen i teckenfönstret försvinner går det inte att manövrera via fjärrkontrollen.

3.

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

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

4.

Teckenfönster5.
USB-port6.

 /  (SEEK –/+) 
Ställer automatiskt in radiostationer. Håll intryckt för manuell inställning. 

 /  (föregående/nästa) 
 /  (snabbspolning bakåt/framåt)

7.

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

8.

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

9.

Mottagare för fjärrkontrollen10.
Nummerknappar (1 till 6) 
Tar emot förinställda radiostationer. 
Håll intryckt för att lagra stationer. 
ALBUM /  
Hoppar över ett album för ljudenheten. 
Håll intryckt för att hoppa över flera album i följd. 
(Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod är ansluten.) 
Tryck på  för tumme upp eller  för tumme ner i Pandora®. (DSX-GS80(UC))

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

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

 (spela upp/paus)

11.

EXTRA BASS 
Förstärker basljudet synkroniserat med volyminställningen. 

12.
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Tryck för att ändra EXTRA BASS-inställningen: [1], [2], [OFF].
AUX-ingångsuttag13.
DSPL (visning) 
Ändrar visningsalternativen. 

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

14.

RESET(innerpanel) 
Startar om enheten (tryck med t.ex. en kulspetspenna).

15.

SOUND 
Öppnar SOUND-menyn direkt. 

 MENU 
Håll intryckt för att öppna inställningsmenyn.

16.

 / / /  
Väljer ett inställningsalternativ etc.
ENTER 
Bekräftar det valda alternativet. 
Håll intryckt i minst 2 sekunder för att upprätta eller avsluta ”Sony | Music Center”-funktionen. 

 /  (föregående/nästa) 
+/– (album +/–)

17.

VOL (volym) +/–18.
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Ta bort frontpanelen

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

Montera frontpanelen

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

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

1
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Initiera enheten

Genom att initiera enheten försvinner inställningen av klockan och alla inställningar som sparats i minnet för
säkerhetskopiering. [INITIALIZE] visas endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.

OBS!
Initiera enheten innan enheten kasseras för att förhindra informationsläckage från telefonen.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

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

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

Vrid kontrollratten för att välja [INIT-YES], tryck sedan på den.3
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Ställa in område/region (DSX-GS80(EUR))

När enheten har initierats visas inställningsskärmen för område/region.

Denna inställning kan konfigureras i den allmänna inställningsmenyn.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på ENTER när [AREA] visas.

Området/regionen som är inställd visas.

1

Vrid kontrollratten för att välja [EUROPE] eller [RUSSIA], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja [YES] eller [NO], tryck sedan på den.

Om inställningen för område/region ändras initieras enheten och därefter visas klockan.

3
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Ställa in visningsspråk (DSX-GS80(E))

När enheten har initierats visas skärmen för inställning av språk.

Denna inställning kan konfigureras i den allmänna inställningsmenyn.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
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Tryck på ENTER när [LANGUAGE] visas.

Det språk som är inställt visas.

1

Vrid kontrollratten för att välja [ENGLISH] eller [SPANISH], tryck sedan på den.

Inställningen är genomförd och klockan visas.

2
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Växla mottagningssteg för FM/AM (DSX-GS80(E))

Ställ in mottagningssteg för FM/AM för ditt land. Denna inställning visas endast när källan är inaktiverad och klockan
visas.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

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

Vrid kontrollratten för att välja [TUNING STEP], tryck sedan på den.2

Vrid kontrollratten för att välja [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K] eller [FM200K/AM10K], tryck sedan på den.3
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Mottagare för bilen
DSX-GS80

Ställa klockan

Visa klockan
Tryck på DSPL (visning).

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

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

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

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

Timvisaren blinkar.

3

Vrid kontrollratten för att ställa in timmar och minuter.

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

4

Tryck på MENU när du ställt in minuter.

Inställningen är genomförd och klockan startar.

5
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Kontrollera batterispänningen

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck upprepade gånger på DSPL (visning) tills skärmen med batterispänning visas.1
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Mottagare för bilen
DSX-GS80

Förbereda en Bluetooth®-enhet

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Mottagare för bilen
DSX-GS80

Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

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

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

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

Placera BLUETOOTH-enheten inom 1 meter från enheten.1

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

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

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

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

4

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

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

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

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

6

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

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

7

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

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

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

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

Relaterade avsnitt
Spela en BLUETOOTH-enhet

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Mottagare för bilen
DSX-GS80

Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

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

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

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

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

Fånga upp din röst vid handsfreesamtal
Du måste installera mikrofonen (medföljer).

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

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

Se till att (BLUETOOTH) tänds.

2

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din BLUETOOTH-enhet.3

Manövrera BLUETOOTH-enheten för att ansluta till denna enhet.

 (mobiltelefon) eller (ljud) tänds.

4

Ikon i
teckenfönstret Information

 
(mobiltelefon)

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

 
(ljud)

Tänds när det går att spela upp på ljudenheten genom att aktivera A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
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Mottagare för bilen
DSX-GS80

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

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

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

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

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Aktivera BLUETOOTH-funktionen på din iPhone/iPod.1

Anslut iPhone/iPod till USB-porten.

Se till att (BLUETOOTH) tänds i enhetens teckenfönster.

2
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Mottagare för bilen
DSX-GS80

Ansluta en USB-enhet

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Sänk volymen på enheten.1

Anslut USB-enheten till enheten.

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

USB-porten på baksidan är också tillgänglig.

2
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Mottagare för bilen
DSX-GS80

Ansluta annan portabel ljudenhet

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

Relaterade avsnitt
Ljudinställning (SOUND)

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Stäng av den portabla ljudenheten.1

Sänk volymen på enheten.2

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

3

Se till att använda en kontakt av rak typ.*

Tryck på SRC (källa) för att välja [AUX].4
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Mottagare för bilen
DSX-GS80

Lyssna på radio

Se till att mottagningsstegen ställs in på rätt sätt enligt ditt område/region. (DSX-GS80(E))
Tryck på SRC (källa) för att välja [RADIO].

Förinställa stationer automatiskt (BTM)

Ställa in en station

Förinställa en station

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

Ta emot förinställda stationer

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

Relaterade avsnitt
Växla mottagningssteg för FM/AM (DSX-GS80(E))
Allmän inställning (GENERAL)

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

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

3.

Följande band går att välja: 
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

*

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

2.

Följande band går att välja: 
DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E): FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. 
DSX-GS80(EUR): FM1, FM2, FM3, AM/LW.

*
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Mottagare för bilen
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Ställa in AF och TA (DSX-GS80(EUR))

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrid kontrollratten för att välja [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF], tryck sedan på den.3
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Välja programtyper (PTY)

Olika typer av program
DSX-GS80(E)/DSX-GS80(EUR):

DSX-GS80(UC):
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Tryck på PTY vid FM-mottagning.1

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

Enheten börjar söka efter en station som sänder vald programtyp.

2

PTY
TALK

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

PTY
MUSIC

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

PTY
TALK

NEWS (Korta nyheter), INFORM (Allmän information), SPORTS (Sport), TALK (Samtal), LANGUAGE
(Främmande språk), REL TALK (Religiöst), PERSNLTY (Personlighet), PUBLIC (Allmänt), COLLEGE
(Skola), HABL ESP (Spanska), WEATHER (Väderraporter)

PTY
MUSIC

ROCK (Rock), CLS ROCK (Klassisk rock), ADLT HIT (Vuxenhits), SOFT RCK (Lugn rock), TOP 40 (Top 40),
COUNTRY (Country), OLDIES (Gamla godingar), SOFT (Lugna låtar), NOSTALGA (Nostalgi), JAZZ (Jazz),
CLASSICL (Klassiskt), R & B (RnB), SOFT R&B (Lugn RnB), REL MUSC (Religiös musik), MUSC ESP
(Spansk musik), HIP HOP (Hip-Hop)
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Lyssna på SiriusXM-radio

Aktivera ditt SiriusXM-abonnemang

Endast SiriusXM kan ge dig mer av det du gillar att lyssna på, allt på en och samma plats. Få över 140 kanaler, inklusive
reklamfri musik plus det bästa inom sport, nyheter, samtalsprogram, komedi och underhållning. Välkommen till
satellitradions värld. En SiriusXM Connect Vehicle Tuner och ett abonnemang krävs. Mer information hittar du på
www.siriusxm.com

Efter att du installerat din SiriusXM Connect Vehicle Tuner och antenn, trycker du på SRC (källa) för att välja
[SIRIUSXM]. Du kommer nu att höra förhandsvisningskanalen för SiriusXM på kanal 1. När du bekräftat att du kan höra
förhandsvisningskanalen, väljer du kanal 0 för att hitta mottagarens radio-ID. Radio-ID hittar du också på undersidan av
SiriusXM Connect Vehicle Tuner och dess förpackning. Du behöver detta nummer för att aktivera ditt abonnemang. Skriv
ner numret och ha som referens.

OBS!
Bokstäverna I, O, S eller F ingår inte i Radio-ID för SiriusXM.

I USA kan du aktivera online eller genom att ringa SiriusXM Listener Care:

Online: Besök www.siriusxm.com/activatenow
Telefon: Ring 1-866-635-2349

I Kanada kan du aktivera online eller genom att ringa SiriusXM Listener Care:

Online: Besök www.siriusxm.ca/activatexm
Telefon: Ring 1-877-438-9677

Som en del av aktiveringsprocessen kommer SiriusXM-satelliterna skicka ett aktiveringsmeddelande till din mottagare.
När radion identifierar att mottagaren har tagit emot aktiveringsmeddelandet kommer följande visas på din radio:
[SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE]. När abonnemanget aktiverats kan du ställa in kanalerna i
din abonnemangsplan.

OBS!
Aktiveringsförfarandet tar vanligtvis 10 till 15 minuter, men kan ta upp till en timma.

Din radio måste vara påslagen och ta emot SiriusXM-signalen för att kunna ta emot aktiveringsmeddelandet.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Välja kanaler för SiriusXM

Välja kanaler i snabbsökningsläge
Håll  (upp) eller  (ner) intryckt på fjärrkontrollen i minst 2 sekunder efter att du valt [CHANNEL], tryck sedan på
ENTER.
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Tryck på  (sök).1

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

Vrid kontrollratten för att välja önskad kanal, tryck sedan på den.3
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Välja kanaler från kategorier

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

För att ta emot den förinställda kanalen trycker du på MODE för att välja det band du önskar ([SX1], [SX2] eller [SX3]),
tryck sedan på en nummerknapp (1 till 6). (Varje band kan förinställda upp till 6 kanaler.)
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Tryck på  (sök).1

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

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

Listan över kanaler visas.

3

Vrid kontrollratten för att välja önskad kanal, tryck sedan på den.4
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Ställa in barnspärr

Med barnspärrfunktionen kan du begränsa åtkomsten till SiriusXM-kanaler med vuxet innehåll. När barnspärrfunktionen
aktiverats måste du ange en säkerhetskod för att kunna välja låsta kanaler. Information om hur du ställer in
säkerhetskoden och låser kanaler hittar du nedan.

Låsa upp kanalerna

Ändra säkerhetskoden

Ändra visningsalternativen
Tryck upprepade gånger på DSPL (visning) tills önskat alternativ visas på skärmen.
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Tryck på MENU och vrid kontrollratten.1

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

Ange säkerhetskoden genom att vrida kontrollratten på enheten eller trycka på /  (upp/ner) på
fjärrkontrollen.

För att flytta inmatningsläget trycker du på /  (SEEK –/+) på enheten eller /  (vänster/höger) på
fjärrkontrollen. 
Den ursprungliga säkerhetskoden är [0000].

3

Tryck på ENTER när du angett säkerhetskoden.4

Tryck på MENU och vrid kontrollratten.1.
Välj [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [LOCK SELECT]  [LOCK-OFF].2.

Tryck på MENU och vrid kontrollratten.1.
Välj [GENERAL]  [SXM PARENTAL]  [CODE EDIT].2.
Ange nuvarande säkerhetskod i aktuellt teckenfönster för inmatning av säkerhetskod, tryck sedan på ENTER. 
Den ursprungliga säkerhetskoden är [0000].

3.

Ange din nya 4-siffriga säkerhetskod i teckenfönstret för inmatning av ny säkerhetskod, tryck sedan på ENTER.4.
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Spela en USB-enhet

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

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

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

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

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

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

upphovsrättsskyddade filer
DRM-filer (Digital Rights Management)
Flerkanalsljudfiler

MP3/WMA/AAC:
förlustfria komprimeringsfiler

WAV:
Flerkanalsljudfiler

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

Stoppa uppspelning
Håll OFF intryckt i 1 sekund.

Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta sedan bort enheten.

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

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

Anslut en USB-enhet till USB-porten. 
Uppspelningen startar. 
Om en enhet redan är ansluten trycker du på SRC (källa) för att starta uppspelning och väljer [USB1] för USB-porten
på framsidan, [USB2] för USB-porten på baksidan. 
([IPD] visas i teckenfönstret när iPod identifieras.)

1.

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

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

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

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

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

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

Relaterade avsnitt
Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet
Ljudinställning (SOUND)
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Upprätta en BLUETOOTH-anslutning med ljudenheten.
Se ”Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet”.

För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

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

Manövrera ljudenheten för att starta uppspelningen.3

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

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

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

1
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Söka efter ett spår via namn (”Quick-BrowZer”)

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

Avsluta ”Quick-BrowZer”-läget
Tryck på  (sök).
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Under USB- eller BT AUDIO-uppspelning*1 trycker du på  (sök)*2 för att visa listan med sökkategorier.

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

1

Endast tillgängligt för ljudenheter med stöd för AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 eller högre. 
Under USB-uppspelning håller du  (sök) intryckt i minst 2 sekunder för att direkt återgå till början av kategorilistan.

*1
*2

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

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

Uppspelningen startar.

3
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Söka genom att hoppa över alternativ (hoppa över)

Ej tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge eller en iPod ansluts.
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Under USB-uppspelning trycker du på  (sök).1

Tryck på  (SEEK +).2

Vrid kontrollratten för att välja alternativet.

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

3

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

Valt alternativ visas.

4

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

Uppspelningen startar.

5
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Om Pandora®

Pandora® Tillgängligt för att streama musik via din iPhone eller Android-smarttelefon. Du kan manövrera Pandora® på
en BLUETOOTH-ansluten iPhone/Android-smarttelefon från denna enhet. 
Pandora® är endast tillgängligt i vissa länder. 
Se
http://www.pandora.com/legal 
för mer information.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ställa in Pandora®

Relaterade avsnitt
Webbplatser för kundsupport
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Kontrollera kompatibiliteten för din mobila enhet genom att se supportsidan.1

Ladda ner den senaste versionen av Pandora®-programmet från din smarttelefons App Store. Du hittar en
lista över kompatibla enheter på 
www.pandora.com/everywhere/mobile

2
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Streama Pandora®

Om enhetsnumret visas
Se till att samma nummer visas (t.ex. 123456) på denna enhet och den mobila enheten, tryck sedan på ENTER på
denna enhet och välj [Yes] på den mobila enheten.

Vid aktivering av BLUETOOTH-funktionen
Du kan justera volymen. 
Tryck på MENU, välj sedan [SOUND]  [BT AUDIO VOL].

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

För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

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

Starta Pandora®-programmet på din mobila enhet.3

Tryck på  (spela upp/paus) för att startar uppspelningen.4
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Återkoppling med ”tummar”

Med hjälp av återkoppling med ”tumme upp” eller ”tumme ner” kan du specialanpassa stationer.
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Tryck på  (tumme upp) eller  (tumme ner) under uppspelning.1
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Använda stationslistan

Med hjälp av stationslistan kan du enkelt välja önskad station.
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Tryck på  (sök) under uppspelning.1

Tryck på  (SEEK +) för att välja sorteringsordning [BY DATE] eller [A TO Z].2

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

Uppspelningen startar.

3
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Bokmärkning

Det går att bokmärka och spara det spår som för närvarande spelas i ditt Pandora®-konto.
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Tryck på MODE under uppspelning.1
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Förbereda en mobiltelefon

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

Relaterade avsnitt
Förbereda en Bluetooth®-enhet

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ta emot ett samtal

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

Avvisa ett samtal
Håll OFF intryckt i 1 sekund.

Avsluta ett samtal
Tryck på CALL igen.

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

Samtalet påbörjas.

1
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Ringa ett samtal

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ringa ett samtal från telefonboken
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Tryck på CALL.

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

1

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

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

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

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

Samtalet påbörjas.

5
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Ringa ett samtal från samtalshistoriken
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Tryck på CALL.

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

1

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

En lista över samtalshistoriken visas.

2

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

Samtalet påbörjas.

3
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Ringa ett samtal genom att ange ett telefonnummer

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

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

1

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

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

Samtalet påbörjas.

3

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

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

1

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

Samtalet påbörjas.

2
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Ringa ett samtal med rösttaggar

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

Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.
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Tryck på CALL.

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

1

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

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

2

Säg rösttaggen som lagrats på mobiltelefonen.

Din röst identifieras och samtalet påbörjas.

3
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Tillgängliga funktioner under samtal

Justera ringsignalvolymen
Vrid kontrollratten när du får ett samtal.

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

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

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

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

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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”Sony | Music Center” med iPhone/Android™-smarttelefon

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

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

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

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

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

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

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning

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

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

Relaterade avsnitt
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)
Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Upprätta BLUETOOTH-anslutningen med din iPhone/Android-smarttelefon.

För att välja ljudenhet, tryck på MENU, välj sedan [BLUETOOTH]  [SELECT AUDIO].

1

Starta programmet ”Sony | Music Center”.2

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

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

3
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Välja källa eller program

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

Välja källan

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

Visa listan över källa

Tryck på SRC (källa).

Utföra inställningar av ljud och visning

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

Mer information om inställningar finns i programmets hjälpavsnitt.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Använda röstigenkänning (endast Android-smarttelefon)

Inaktivera röstigenkänning
Tryck på VOICE.

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

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

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Håll VOICE intryckt för att aktivera röstigenkänning.1

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

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

Inaktivera ”Siri Eyes Free”
Tryck på VOICE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Aktivera Siri-funktionen på din iPhone.

Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din iPhone.

1

Håll VOICE intryckt i minst 2 sekunder.

Skärmen för röstkommandon visas.

2

Tala i mikrofonen när en ljudsignal hörs från din iPhone.

Ljudsignalen från din iPhone hörs igen, sedan svarar Siri.

3
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Grundläggande inställningar

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

Återgå till föregående visning
Tryck på  (tillbaka).

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Tryck på MENU.1

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

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

2

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

AREA (område) (DSX-GS80(EUR))

Anger i vilket område/region enheten ska användas: [EUROPE], [RUSSIA]. 
Om aktuell inställning för område/region ändras återställs enheten och därefter visas klockan. 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

LANGUAGE (språk) (DSX-GS80(E))

Visningsspråket ändras: [ENGLISH], [SPANISH].

DEMO (demonstration)

Demonstrationen aktiveras: [ON], [OFF].

CLOCK (klocka)

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

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

Ställer in FM/AM-mottagningssteg för ditt land: [FM50K/AM9K], [FM100K/AM10K], [FM200K/AM10K]. 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

DETACH ALERT (frånkopplingslarmet)

Aktiverar frånkopplingslarmet: [ON], [OFF]. 
Frånkopplingslarmet hörs i några sekunder om du vrider tändningen till OFF utan att koppla från frontpanelen. Larmet
hörs endast om den inbyggda förstärkaren används. 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

BEEP (ljudsignal)

Ljudsignalen aktiveras: [ON], [OFF].

AUTO OFF (automatisk avstängning)

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

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

OBS!
När inställningar görs är endast knappfunktionen på enheten tillgänglig. Av säkerhetsskäl bör du parkera bilen innan denna
inställning görs.

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

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

SPEAKER LOAD (högtalarimpedansbelastning)

Ställer in impedansbelastning för högtalaranslutningen: [4 OHM] (4 Ω-belastningsanslutning), [2 OHM] (2 Ω-
belastningsanslutning). 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

Ställ in på [2 OHM] när du ansluter enligt följande: 
- När du ansluter fronthögtalare parallellt. 
- När du ansluter subwoofern till höger och vänster bakre högtalarkablar. 
- När du ansluter en subwoofer med dubbel röstspole och impedans på 4 Ω till 8 Ω.

USB AUTOPLAY (automatisk USB-uppspelning)

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

USB MODE (USB-läge)

Alternativ Information

STRG
CONTROL 
(rattkontroll)

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

EDIT
CUSTOM 
(redigera
anpassad)

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

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

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

 Upprepa steg  och  för att registrera andra funktioner. 
(Endast tillgängligt när [STRG CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)

RESET
CUSTOM 
(återställ
anpassad)

Återställer de funktioner som registreras för fjärrkontrollen till ratten: [YES], [NO].
(Endast tillgängligt när [STRG CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)
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Ändrar USB-läget: [ANDROID], [MSC/MTP]. 
(Endast tillgängligt när USB valts.)

AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelande) (DSX-GS80(EUR))

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

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

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

BTM (minne för bästa inställning)

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

SXM PARENTAL (SiriusXM barnspärr) (DSX-GS80(UC))

Ställer in barnspärrinställningar till [ON], [OFF] och redigerar säkerhetskoden. 
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)

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

Visar aktuell status för SiriusXM-signalstyrka: [NO SIGNAL] (signalnivå 0), [WEAK] (signalnivå 1), [GOOD] (signalnivå 2),
[EXCELLENT] (signalnivå 3). 
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)

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

Initierar inställningarna för SiriusXM Connect Vehicle Tuner (förinställda kanaler/barnspärr): [YES], [NO]. 
(Endast tillgängligt när SiriusXM valts.)

INITIALIZE (initiering)

Initierar alla inställningar till fabriksinställningar: [YES], [NO]. 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)

FIRMWARE (fast programvara)

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

Alternativ Information

FW VERSION 
(version av fast
programvara)

Visar aktuell version av den fasta programvaran.

FW UPDATE 
(uppdatera fast
programvara)

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

61



Relaterade avsnitt
Ta bort frontpanelen
Webbplatser för kundsupport
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Ljudinställning (SOUND)

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

CLEAR AUDIO+ (ClearAudio+)

Återger ljud genom att optimera den digitala signalen med de ljudinställningar som Sony rekommenderat: [ON], [OFF]. 
(Ställer automatiskt in på [OFF] när [EQ10 PRESET] ändras och/eller [EXTRA BASS] är inställt på [1] eller [2] och/eller
[DSO] är inställt på [LOW], [MID] eller [HIGH].)

EQ10 PRESET (EQ10-förinställning)

Väljer en equalizerkurva bland 10 equalizerkurvor eller av.

Det går att memorera inställningen av equalizerkurva för varje källa.

EQ10 CUSTOM (EQ10-anpassad)

Ställer in [CUSTOM] för EQ10. 
Ställa in equalizerkurva: [BAND01] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16
kHz). 
Volymnivån går att justera i steg med 1 dB, från -6 dB till +6 dB.

POSITION (lyssningspositionen)

Område/modell Namn på equalizerkurva

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

Alternativ Information
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DSO (dynamisk organisering)

Skapar ett mer omslutande ljud precis som om det fanns högtalare i instrumentbrädan: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH]. 
(Ställer automatiskt in på [OFF] när [CLEAR AUDIO+] är inställt på [ON].)

BALANCE (balans)

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

FADER (toning)

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

DSEE (motor för digital ljudförbättring)

Förbättrar digitalt komprimerat ljud genom att återställa de höga frekvenser som försvinner i komprimeringsprocessen:
[ON], [OFF]. 
Det går att memorera denna inställning för varje annan källa än radion.

AAV (avancerad automatisk volyminställning)

Justerar uppspelningsvolymen för alla uppspelningskällor till den optimala nivån: [ON], [OFF].

REARBASS ENH (förstärkning av bakre basljud)

Förstärker basljudet genom att tillämpa inställning av lågpassfilter för de bakre högtalarna. Med denna funktion kan de
bakre högtalarna fungera som en subwoofer om inte någon sådan är ansluten. 
(Endast tillgängligt när [SUBW DIRECT] är inställt på [OFF].)

Alternativ Information

F/R POSITION (främre/bakre
position)

Simulerar ett naturligt ljudfält genom att fördröja ljudutgången från högtalarna för att
passa din position: 

 [FRONT L] (vänster fram), 
 [FRONT R] (höger fram), 
 [FRONT] (mitten fram), 
 [ALL] (mitten av båten), 

[CUSTOM] (positionen inställd via båtens avancerade ljudinställningar i ”Sony |
Music Center”), 
[OFF] (ingen position inställd)

ADJ POSITION (justera
position)

Finjusterar inställningen av lyssningspositionen: 
[+3] – [CENTER] – [-3]. 
(Endast tillgängligt när [F/R POSITION] inte är inställt på [OFF] eller [CUSTOM].)

SUBW POS (subwoofer-
position)

 [NEAR] (i närheten), 
 [NORMAL] (normalt), 
 [FAR] (långt bort) 

(Endast tillgängligt när [F/R POSITION] är inställt på annat än [OFF].)

Alternativ Information
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SUBW DIRECT (direktanslutning subwoofer)

Justerar inställningarna för subwoofern som är ansluten till den bakre högtalarkabeln utan förstärkare. 
(Endast tillgängligt när [RBE MODE] är inställt på [OFF].)

När du ansluter en 2 Ω- eller 4 Ω till 8 Ω-subwoofer till någon av de bakre högtalarkablarna ställer du in [SPEAKER
LOAD] på [2 OHM].
När du använder en subwoofer med dubbel röstspole eller använder subwoofern genom att ansluta till höger och
vänster bakre högtalarkablar ställer du in [SPEAKER LOAD] på [2 OHM].

SUBWOOFER (subwoofer)

HPF (högpassfilter)

Alternativ Information

RBE MODE (läge för förstärkning av bakre
basljud)

Väljer läge för förstärkning av bakre bas: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens) Väljer subwooferns brytfrekvens: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].

LPF SLOPE (lågpassfilterlutning) Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].

Alternativ Information

SUBW MODE (subwoofer-läge) Väljer subwoofer-läget: [1], [2], [3], [OFF].

SUBW PHASE (subwoofer-fas) Väljer subwoofer-fasen: [NORMAL], [REVERSE].

SUBW POS (subwoofer-position) Väljer subwoofer-positionen: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. 
(Endast tillgängligt när [F/R POSITION] är inställt på annat än [OFF].)

LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens) Väljer subwooferns brytfrekvens: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (lågpassfilterlutning) Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].

Alternativ Information

SUBW LEVEL 
(subwoofernivå)

Justerar subwooferns volymnivå: 
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. 
([MUTE] visas vid den lägsta inställningen.)

SUBW PHASE 
(subwooferfas)

Väljer subwoofer-fasen: [NORMAL], [REVERSE].

SUBW POS (subwoofer-position) Väljer subwoofer-positionen: [NEAR], [NORMAL], [FAR]. 
(Endast tillgängligt när [F/R POSITION] inte är inställt på [OFF].)

LPF FREQ 
(lågpassfilterfrekvens)

Väljer subwooferns brytfrekvens: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (lågpassfilterlutning) Väljer LPF-lutning: [1], [2], [3].
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AUX VOLUME (AUX-volym)

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

BT AUDIO VOL (BLUETOOTH-ljudvolym)

Justerar volymnivån för varje ansluten BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Med denna inställning slipper du
justera volymnivån för olika källor. 
(Endast tillgängligt när BT-ljud, program eller Pandora® (DSX-GS80(UC)) har valts.)

MAX VOLUME (maximal volym)

Ställer in maximal volymnivå för enheten: [30] – [50].

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Alternativ InformationAlternativ Information

HPF FREQ
(högpassfilterfrekvens)

Väljer brytfrekvens för främre/bakre högtalare: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].

HPF SLOPE
(högpassfilterlutning)

Väljer HPF-lutning (endast effektivt när [HPF FREQ] är inställt på annan än [OFF]):
[1], [2], [3].
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Visningsinställning (DISPLAY)

BLACK OUT (svart) (DSX-GS80(E))

Stänger automatiskt av belysningen om inte någon funktion utförs inom 5 sekunder när en källa är vald: [ON], [OFF]. 
Tryck på valfri knapp på enheten eller fjärrkontrollen för att tända belysningen igen.

DIMMER (dämpad belysning)

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

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

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

BRIGHTNESS (ljusstyrka)

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

BUTTON COLOR (knappfärg)

Ställer in en förinställd färg eller anpassad färg för knappar.

DISPLAYCOLOR (visningsfärg)

Ställer in en förinställd färg eller anpassad färg för visning.

Alternativ Information

PRESET COLOR 
(förinställd färg)

Väljer bland 15 förinställda färger, 1 anpassad färg.

CUSTOM COLOR 
(anpassad färg)

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

Alternativ Information

PRESET COLOR 
(förinställd färg)

Väljer bland 15 förinställda färger, 1 anpassad färg.
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SOUND SYNC (ljudsynkronisering)

Aktiverar synkronisering mellan belysningen och ljudet: [ON], [OFF].

AUTO SCROLL (automatisk bläddring)

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Alternativ Information

CUSTOM COLOR 
(anpassad färg)

Registrerar en anpassad färg för visning.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE 
Justerbart färgintervall: [0] – [32] ([0] kan inte ställas in för alla färgintervall).
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BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH)

PAIRING (ihopparning)

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

SELECT AUDIO (välj ljudenhet)

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

RINGTONE (ringsignal)

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

AUTO ANSWER (automatiskt svar)

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

AUTO PAIRING (automatisk ihopparning)

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

BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal)

Aktiverar/inaktiverar BLUETOOTH-funktionen.

BT INIT (BLUETOOTH-initiering)

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

VOICE OUT (röstutmatning)

Väljer högtalare för handsfreesamtal: 
[VOICE FRONT] (främre högtalare), [VOICE REAR] (bakre högtalare), [VOICE ALL] (alla högtalare). 
(Endast tillgängligt när källan är inaktiverad och klockan visas.)
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Det kan hända att denna inställning inte är tillgänglig beroende på vilken mobiltelefon du använder.*
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”Sony | Music Center”-inställning (SONY APP)

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Avbryta demonstrationsläget

Du kan avbryta demonstrationsvisningen som visas när källan är avaktiverad och klockan visas.
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Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att välja [GENERAL], tryck sedan på den.1

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

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

Inställningen är nu genomförd.

3

Tryck två gånger på  (tillbaka).

Teckenfönstret återgår till normalt mottagnings-/uppspelningsläge.

4
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Uppdatera den fasta programvaran

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

OBS!
Ta inte bort USB-enheten under uppdateringen.

Relaterade avsnitt
Webbplatser för kundsupport
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Försiktighetsåtgärder

Lämna inte frontpanelen eller ljudenheter på instrumentbrädan.
När enheten slås på matas antennen ut automatiskt.
Undvik att skvätta vätska på enheten.

Uppspelningsordning för ljudfiler

: Mapp (album) : Ljudfil (spår)

Om iPod

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

Kompatibla iPhone/iPod-modeller

Kompatibel modell Bluetooth® USB

iPhone XR  

iPhone Xs max

iPhone Xs

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6s
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Användning av Made for Apple-märket betyder att ett tillbehör har utformats för anslutning specifikt till Apple-
produkter som identifieras på märket och har certifierats av utvecklaren att uppfylla Apple-standarder vad gäller
prestanda. Apple är inte ansvarigt för enhetens funktion eller överensstämmelse med säkerhets- och
myndighetsstandard. 
Om detta tillbehör används med en Apple-produkt kan det påverka den trådlösa prestandan.

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

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch 
(6:e generationen)

iPod touch 
(5:e generationen)

iPod nano 
(7:e generationen)

 

74



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Underhåll

Byta litiumbatteriet (CR2025) i fjärrkontrollen (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))
När batteriet börjar bli svagt minskar fjärrkontrollens räckvidd.

VAR FÖRSIKTIG
Batteriet kan explodera om du inte sätter i det på rätt sätt. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller
motsvarande typ.

A: Litiumbatteri (CR2025) +-sidan vänd uppåt

OBS!
Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta genast läkare om någon skulle råka svälja batteriet.

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

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

Relaterade avsnitt
Ta bort frontpanelen

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Specifikationer

Radio
DSX-GS80(UC):
FM

AM

DSX-GS80(EUR):
FM

AM/LW

DSX-GS80(E):
FM

Mottagningsområde 87,5 MHz – 107,9 MHz

Användningskänslighet 8 dBf

Signal-till-brus-förhållande 73 dB

Separation 50 dB vid 1 kHz

Mottagningsområde 530 kHz – 1 710 kHz

Känslighet 26 µV

Mottagningsområde

När [AREA] ställts in på [EUROPE]: 
87,5 MHz – 108,0 MHz 
När [AREA] ställts in på [RUSSIA]: 
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 50 kHz) 
FM3: 65 MHz – 74 MHz (vid steg om 30 kHz)

Användningskänslighet 8 dBf

Signal-till-brus-förhållande 73 dB

Separation 50 dB vid 1 kHz

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

Känslighet 26 μV (AM)
50 μV (LW)
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AM

USB-spelare

Trådlös kommunikation

Mottagningsområde 87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 50 kHz) 
87,5 MHz – 108,0 MHz (vid steg om 100 kHz) 
87,5 MHz – 107,9 MHz (vid steg om 200 kHz)

FM-mottagningssteg Kan växla mellan 50 kHz/100 kHz/200 kHz

Användningskänslighet 8 dBf

Signal-till-brus-förhållande 73 dB

Separation 50 dB vid 1 kHz

Mottagningsområde 531 kHz – 1 602 kHz (vid steg om 9 kHz) 
530 kHz – 1 710 kHz (vid steg om 10 kHz)

AM-mottagningssteg Kan växla mellan 9 kHz/10 kHz

Känslighet 26 µV

Gränssnitt USB1-port (fram): USB (full hastighet) 
USB2-port (bak): USB (full hastighet)

Maximal ström USB1-port (fram): 1 A 
USB2-port (bak): 1,5 A

Maximalt antal identifierbara filer (spår) 10 000

Kompatibelt Android Open Accessory-protokoll
(AOA)

2.0

Motsvarande kodec

MP3 (.mp3) 
Bithastighet: 8 kbit/s – 320 kbit/s (stöd för VBR (variabel
bithastighet)) 
Samplingsfrekvens: 16 kHz – 48 kHz 
WMA (.wma) 
Bithastighet: 32 kbit/s – 192 kbit/s (stöd för VBR (variabel
bithastighet)) 
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 
AAC (.m4a, .mp4) 
Bithastighet: 8 kbit/s – 320 kbit/s 
Samplingsfrekvens: 11,025 kHz – 48 kHz 
WAV (.wav)
Bitdjup: 16-bitar 
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac) 
Bitdjup: 16-bitar, 24-bitar 
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz

Filsystem som stöds FAT16, FAT32
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Förstärkardel

Allmänt

Be din återförsäljare om mer information.

Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Kommunikationssystem BLUETOOTH-standard version 3.0

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

Maximalt kommunikationsavstånd*1 Avstånd utan hinder ca. 10 m

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

Modulationsmetod FHSS

Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2

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

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

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

*1

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

Utgång Högtalarutgångar

Högtalarimpedans 2 Ω/4 Ω – 8 Ω

Maximal uteffekt 100 W × 4 (vid 2 Ω/4 Ω)

Strömkrav Bilbatteri på 12 V DC (negativ jordning)

Märkströmsförbrukning 10 A

Mått Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)

Monteringsmått Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)

Vikt Ca. 1,0 kg

Förpackningens innehåll
Huvudenhet (1) 
Fjärrkontroll (1): RM-X231 (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E)) 
Delar för installation och anslutningar (1 uppsättning)

Alternativa tillbehör/utrustning SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100, SXV200, SXV300 (DSX-GS80(UC))
Kabel för fjärringång till ratt: RC-SR1
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Upphovsrätt

SiriusXM Connect Vehicle Tuner och abonnemang säljs separat. 
www.siriusxm.com 
Sirius, XM och alla relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio Inc. Med ensamrätt.

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

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

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

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

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

PANDORA, PANDORA-logotypen och handelsnamnet Pandora är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Pandora Media, LLC. Används under tillåtelse.

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

libFLAC
Upphovsrätt (C) 2000-2009 Josh Coalson 
Upphovsrätt (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande
villkor är uppfyllda:

Vidaredistribution av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsinformation, denna lista med villkor och
följande ansvarsfriskrivning.
Vidaredistribution i binär form måste reproducera ovanstående upphovsrättsinformation, denna lista med villkor och
följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller andra material som levereras med distributionen.
Varken namnet på Xiph.org Foundation eller namnen på bidragsgivare får användas för att godkänna eller
marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA LEVERERAS AV UPPHOVSRÄTTINNEHAVARE OCH BIDRAGSGIVARE ”I BEFINTLIGT
SKICK” OCH UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE
TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FÖRNEKAS.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA STIFTELSEN ELLER BIDRAGSGIVARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, KÖP AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, UTEBLIVEN
ANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST, ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT
ORSAK OCH ANSVARSTEORI, NÄR DET GÄLLER KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND
(INKLUSIVE FÖRSUMBARHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT KAN UPPSTÅ VID ANVÄNDNINGEN AV
DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA HAR PÅTALATS.
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Felsökning

Gör följande innan du begär reparationsservice.

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

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ingen ström matas till enheten. (DSX-GS80(UC)/DSX-GS80(E))

Om enheten stängs av och visningen i teckenfönstret försvinner går det inte att manövrera enheten med
fjärrkontrollen.

Starta enheten.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Enheten stängs av vid uppspelning med hög volym.

Det kan hända att strömförsörjningen via bilens nätkabel inte är tillräcklig.

Kontrollera strömanslutningen. Upprätta i sådana fall anslutningen direkt till batteriet om inga problem hittas i
anslutningen.
Rådfråga din närmaste återförsäljare om situationen inte blir bättre.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Inget ljud hörs eller hörs väldigt lågt.

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

Höj volymen på enheten och den anslutna enheten.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ingen ljudsignal.

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Inställningarna i minnet har raderats.

Enheten har initierats.

Spara i minnet igen.

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
Initiera enheten

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Säkringen har skjutit./Ett ljud hörs när du växlar tändningens position.

Kablarna är inte matchade korrekt med bilens tillbehörsuttag.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Demonstrationsläget startar under uppspelning eller mottagning.

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

Ställ in [DEMO-OFF].

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
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Visningen försvinner från/visas inte i teckenfönstret.

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

Tryck på OFF på enheten tills visningen försvinner.

Uttagen är smutsiga.

Relaterade avsnitt
Visningsinställning (DISPLAY)
Underhåll
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Visningen försvinner när enheten används. (DSX-GS80(E))

[BLACK OUT] (svart) är inställt på [BLACK OUT-ON].

Relaterade avsnitt
Visningsinställning (DISPLAY)

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Teckenfönstret/belysningen blinkar.

Strömförsörjningen är inte tillräcklig.

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Funktionsknapparna fungerar inte.

Anslutningen är inte korrekt.

Kontrollera anslutningen för enheten. 
Tryck på återställningsknappen om situationen inte blir bättre.
Av säkerhetsskäl bör du inte återställa enheten samtidigt som du kör bil.

Relaterade avsnitt
Guide till delar och kontroller
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Den automatiskt inställda klockan är inte korrekt.

Tidsinformationen i radiovågorna är inte korrekt.

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

Relaterade avsnitt
Ställa klockan

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Radiomottagningen är dålig./Statiskt brus hörs.

Anslut antennen ordentligt.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Det går inte att ta emot stationer. (DSX-GS80(E))

Inställningen av mottagningssteg har raderats.

Ställ in mottagningsstegen igen.

Relaterade avsnitt
Växla mottagningssteg för FM/AM (DSX-GS80(E))

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Förinställning är inte möjligt.

Sändningssignalen är för svag.
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65 MHz till 74 MHz i FM3 går inte att ställa in. (DSX-GS80(EUR))

[AREA] är inställt på [EUROPE].

Ställ in [AREA] på [RUSSIA].

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
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PTY visar [- - - - - - - -].

Aktuell station är inte en RDS-station eller så är radiomottagningen dålig.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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RDS-tjänster går inte att ta emot (när [AREA] är inställt på [RUSSIA]). (DSX-
GS80(EUR))

FM3 har valts.

Välj FM1 eller FM2.

RDS-tjänster är inte tillgängliga i aktuell region.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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SEEK startar efter några sekunders lyssnande. (DSX-GS80(EUR))

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

Inaktivera TA.

Relaterade avsnitt
Ställa in AF och TA (DSX-GS80(EUR))
Allmän inställning (GENERAL)
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Inga trafikmeddelanden. (DSX-GS80(EUR))

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

Ställ in en annan station.

Relaterade avsnitt
Ställa in AF och TA (DSX-GS80(EUR))
Allmän inställning (GENERAL)
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Programstationens namn blinkar. (DSX-GS80(EUR))

Det finns inga alternativa frekvenser för aktuell station.

Tryck på /  (SEEK –/+) när programstationens namn blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka
efter en annan frekvens med samma PI-data (programidentifikation).
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Det tar längre tid att spela en USB-enhet.

USB-enheten innehåller filer med en komplicerad trädstruktur.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Det går inte att spela ljudfilen.

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

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

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

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

Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP].

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

Kontrollera status för programmet för ljuduppspelning på din Android-smarttelefon.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Anslutningsenheten kan inte identifiera denna enhet.

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

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

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

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

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

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

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

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ingen ringsignal.

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

Ställ in [RINGTONE] på [1].

Högtalarna är inte anslutna till enheten.

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

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

Högtalarna är inte anslutna till enheten.

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

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

Justera volymen därefter genom att använda justering av mikrofonförstärkning.

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

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

Relaterade avsnitt
Tillgängliga funktioner under samtal
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Telefonen är inte ansluten.

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

Anslut från telefonen.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Telefonens ljudkvalitet är dålig.

Telefonens ljudkvalitet är beroende av mobiltelefonens mottagningsförhållanden.

Flytta bilen till en plats där mobiltelefonens signal förstärks, om mottagningen är dålig.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Volymen på ansluten ljudenhet är låg (hög).

Volymnivån skiljer sig åt beroende på ljudenheten.

Justera volymen på ansluten ljudenhet eller denna enhet.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Ljudet hoppar under uppspelning av en BLUETOOTH-ljudenhet.

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

Stäng av andra enheter.
Öka avståndet till andra enheter.

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

Kontrollera att ansluten BLUETOOTH-ljudenhet har stöd för AVRCP.
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Vissa funktioner fungerar inte.

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

Anslutande telefon är inställd att svara automatiskt på ett samtal.

Välj [BLUETOOTH] [AUTO ANSWER] för inställningar av automatiskt svar.

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

Tidsbegränsningen för ihopparning kan vara kort beroende på anslutande enhet.

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

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

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

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

Utför en handsfreeregistrering för en iPhone med stöd för ”Siri Eyes Free”.
Ställ in Siri-funktionen till på för din iPhone.
Avbryt BLUETOOTH-anslutningen mellan iPhone och enheten, och anslut sedan igen.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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Programnamnet är felmatchat med det faktiska programmet i ”Sony | Music Center”.

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

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

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

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

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

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

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

Relaterade avsnitt
Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

129



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Pandora®-anslutning är inte möjlig.

Stäng programmet Pandora® på den mobila enheten och starta det sedan igen.
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Allmänt

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

INVALID: Vald funktion kan vara ogiltig.

OUTPUT ERROR: Det kan hända att det är ett invändigt fel.

Kontrollera anslutningen. Rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare om felmeddelandet fortfarande är kvar i
teckenfönstret.

READ: Läser nu information.

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

TEMP CAUTION: Termoskyddet har aktiverats.

Sänk volymen.

 (understreck): Det går inte att visa tecknet.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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USB-enhetsuppspelning

HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.

IPD STOP: iPod-uppspelning är avslutad.

Manövrera din iPod/iPhone för att starta uppspelning.

NOT SUPPORT - ANDROID MODE

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

Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP].

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

Anslut USB-enheten igen.

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

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

USB NO MUSIC: Det finns ingen spelbar fil.

Anslut en USB-enhet som innehåller spelbara filer.

USB NO SUPRT: USB-enheten stöds inte.

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

USB OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.

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

Relaterade avsnitt
Allmän inställning (GENERAL)
Specifikationer
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RDS-funktion (DSX-GS80(EUR))

NO AF: Inga alternativa frekvenser.

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

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

Välj en annan station.

NO TP: Inga trafikprogram.

Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga TP-stationer.
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BLUETOOTH-funktion

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

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

ERROR: Vald funktion kunde inte utföras.

Vänta en stund och försök sedan igen.

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

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

NO INFO: Telefonnumret är dolt av den som ringer.

NO SUPPORT: Vald funktion tillåts inte eller stöds inte.

Se till att BLUETOOTH-enheten har stöd för HFP (Handsfree Profile).

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

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

Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning igen.

APP DISPLAY: En skärmbild för visningsinställning av programmet öppnas.

Stäng skärmbilden för visningsinställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP LIST: Innehållslistan för USB/iPod öppnas.

Stäng listan för programmet för att aktivera knappfunktioner.

APP MENU: En skärmbild för inställning av programmet öppnas.

Stäng skärmbilden för inställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

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

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

APP SOUND: En skärmbild för ljudinställning av programmet öppnas.

Stäng skärmbilden för ljudinställning av programmet för att aktivera knappfunktioner.

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

Starta programmet.

APP DISCNCT: Programmet är frånkopplat.

Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning.

Relaterade avsnitt
Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutning
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Använda Pandora® (DSX-GS80(UC))

BOOKMARK - ERROR: Bokmärkningen misslyckades.

Vänta en stund och försök sedan igen.

LOG IN ERROR: Du har inte loggat in på ditt Pandora®-konto.

Koppla från enheten, logga in på ditt Pandora®-konto, anslut sedan enheten igen.

NO DEVICE: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten eller går inte att identifiera.

Se till att en BLUETOOTH-enhet är ordentligt ansluten eller att BLUETOOTH-anslutning har upprättats med
BLUETOOTH-enheten. Välj sedan Pandora®-källan igen.

NO STATIONS: Inga stationer på ditt konto.

Skapa stationen på din mobila enhet.

NOT ALLOWED: Vald funktion tillåts inte.

Återkoppling med ”tummar” tillåts inte.

Vänta tills reklamen är slut.
Vissa funktioner som t.ex. delad station, tillåter inte återkoppling. Vänta tills nästa spår börjar eller välj en annan
station i listan.

Bokmärke tillåts inte.

Vänta tills reklamen är slut.
Välj ett annat spår eller station, försök sedan igen.

UNAVAILABLE: Pandora® är inte tillgängligt utanför ditt land.

ERROR: Vald funktion kunde inte utföras eller underhåll utförs på Pandora®-servern.

Vänta en stund och försök sedan igen.

NOT FOUND: Pandora® körs inte.

Starta programmet Pandora® på iPhone.

BAD NETWORK: Nätverksanslutningen är ostabil eller har försvunnit.

Upprätta nätverksanslutningen igen på enheten eller vänta tills nätverksanslutningen har återupptagits.

SKIP LIMIT: Det går inte att hoppa över spår.

Vänta tills reklamen är slut, nästa spår börjar eller välj en annan station i listan. Pandora® begränsar antalet gånger
det går att hoppa över spår i denna tjänst.

THUMBS ERROR: Återkoppling med ”tummar” misslyckades.

Vänta en stund och försök sedan igen.
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UPDATE APP: En gammal version av Pandora® har anslutits.

Uppdatera Pandora®-programmet till den senaste versionen.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

137



Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Använda SiriusXM (DSX-GS80(UC))

CH LOCKED

Den kanal du begärt är låst av radions barnspärrfunktion.

Välj [GENERAL]  [SXM PARENTAL] för inställning av barnspärr.

CH UNAVAIL

Kanalen du har begärt är inte en giltig SiriusXM-kanal eller så är den kanal du lyssnade på inte längre tillgänglig.
Du kanske också ser detta meddelande kort när du först ansluter en ny SiriusXM Connect Vehicle Tuner. 
Besök www.siriusxm.com i USA eller www.siriusxm.ca i Kanada för information om SiriusXM-kanaler.

CHAN UNSUB

Kanalen du har begärt ingår inte i ditt SiriusXM-abonnemangspaket eller så ingår inte längre den kanal du lyssnade
på i ditt SiriusXM-abonnemangspaket. 
Om du har frågor gällande ditt abonnemangspaket eller om du vill prenumerera på denna kanal kan du kontakta
SiriusXM. 
I USA, besök www.siriusxm.com eller ring 1-866-635-2349. 
I Kanada, besök www.siriusxm.ca eller ring 1-877-438-9677.

CHK ANT

Radion har identifierat ett fel med SiriusXM-antennen.
Det kan hända att antennkabeln antingen är frånkopplad eller skadad.

Kontrollera så att antennkabeln är ansluten till SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Leta efter skador och veck på antennkabeln.
Byt ut antennkabeln om den är skadad. SiriusXM-produkter finns tillgängliga hos din lokala bilstereoåterförsäljare
eller online på 
https://shop.siriusxm.com/all-parts/

CHECK TUNER

Radion har haft problem med att kommunicera med SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
Det kan hända att mottagaren är frånkopplad eller skadad.

Bekräfta att kabeln till SiriusXM Connect Vehicle Tuner är ordentligt ansluten till radion.

CODE ERROR

Den angivna säkerhetskoden är felaktig.

Ange korrekt säkerhetskod.
Om du har glömt din säkerhetskod kan du utföra [SXM RESET] under [GENERAL]. 
Genom att utföra [SXM RESET] initieras alla SiriusXM-inställningar och det innehåll som sparats i SiriusXM
Connect Vehicle Tuner.

NO SIGNAL

SiriusXM Connect Vehicle Tuner har problem med att ta emot SiriusXM-satellitsignalen.

Kontrollera så att ditt fordon befinner sig utomhus med klar sikt mot himlen.
Kontrollera så att SiriusXM magnetmonterade antenn är fäst på en metallyta på utsidan av fordonet.
Flytta bort SiriusXM-antennen från eventuella hinder.
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Leta efter skador och veck på antennkabeln.
Läs installationshandboken till SiriusXM Connect Vehicle Tuner för mer information om installation av antennen.
Byt ut antennkabeln om den är skadad. SiriusXM-produkter finns tillgängliga hos din lokala bilstereoåterförsäljare
eller online på 
https://shop.siriusxm.com/all-parts/

SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT TO CONTINUE

Radion har identifierat en förändring av din SiriusXM-abonnemangsstatus.

Tryck på ENTER för att rensa meddelandet. 
Om du har frågor gällande ditt abonnemang kan du kontakta SiriusXM. I USA, besök www.siriusxm.com eller ring
1-866-635-2349. 
I Kanada, besök www.siriusxm.ca eller ring 1-877-438-9677.

Relaterade avsnitt
Ställa in barnspärr
Allmän inställning (GENERAL)
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Använda fjärrkontrollen till ratten

ERROR: Ett fel inträffade vid funktionsregistreringen.

Registrera igen från den funktion där felet inträffade.

TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades på grund av en tidsbegränsning.

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

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

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

Lagra uppdateringen på USB-enheten, försök sedan igen.

NO DEVICE: USB-enheten med uppdateringen är inte ansluten eller går inte att identifiera.

Kontrollera att USB är ordentligt ansluten.
Koppla från USB-enheten och anslut sedan enheten igen.

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

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

Relaterade avsnitt
Uppdatera den fasta programvaran
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Webbplatser för kundsupport

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

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

För kunder i Europa
Registrera din produkt online nu på: 
https://www.sony.eu/mysony

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation

Läs felsökningen i denna Hjälpguide.1.
Kontakt (endast USA); 
ring 1-800-222-7669 
webbplats https://www.SONY.com

2.
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Hjälpguide

Mottagare för bilen
DSX-GS80

Om ”Support by Sony”-appen

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

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

 Nyheter och meddelanden 
 Programuppdateringar 
 Handledningar 
 Tips och tricks

https://sony.net/SBS

Besök webbplatsen ”Support by Sony” på sony.net/SBS och bokmärk modellnamnet för enheten, ”DSX-GS80”, när du
besöker webbplatsen.

5-006-642-71(2) Copyright 2019 Sony Corporation
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