
У магазині «130» ви можете знайти та купити у Києві з доставкою по місту 
та Україні практично все для вашого автомобіля. Наші досвідчені 

консультанти нададуть вам вичерпну інформацію та допоможуть підібрати 
саме те, що ви шукаєте. Чекаємо вас за адресою 

http://130.com.ua 
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МОНТАЖНЕ ОБЛАДНАННЯ — Інсталяційні комплекти • Оббивні матеріали • Декоративні решітки • Фазоінвертори • Кабель та провід • Інструменти • Різне  |  ЖИВЛЕННЯ — Акумулятори 
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масла • Гальмівні рідини • Антифризи • Технічні змазки

SKYPE 
km-130 



.

FM/MW/LW 
Digital Media 
Player
ЦИФРОВИЙ РЕСИВЕР

om
.c
DSX-A202UI/DSX-A200UI
Автотовари «130»

30
Інcтpyкції з 
eкcплyaтaції

UA

ua
Щоб відмінити демонстраційний екран (DEMO), див. 
стoр. 11.

Інструкції з підключення/встановлення див. на стoр. 19.
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Табличка з інформацією про робочу напругу 
тощо розміщена на нижній частині корпусу.

Дата виготовлення вказана на виробі та на його 
упаковці у наступному форматі: 
MM.YYYY, де MM – місяць та YYYY – рік 
виготовлення.

Виготовлено в Таїланді

Виробник:
Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, 
Токіо 108-0075, Японія.

Уповноважений представник в Україні з питань 
відповідності вимогам технічних регламентів: 
ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 
04070, Україна.

Обладнання відповідає вимогам Технічного 
регламенту з електромагнітної сумісності 
обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 
№ 785).

Обладнання відповідає вимогам Технічного 
регламенту обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнанні (постанова КМУ від 
03.12.2008 № 1057).

Умови зберігання
Продукцію зберігають в упакованому виді в 
темних, сухих, чистих, добре вентильованих 
приміщеннях, ізольованих від місць зберігання 
кислот і лугів.
Температура зберігання: від -20 до +60 °C.
Відносна вологість зберігання: 80 %.
Робоча температура: від 0 до 40 °C.
Робоча відносна вологість: 40–60 %.

Відмова від відповідальності щодо 
послуг, запропонованих третіми 
сторонами
Послуги, запропоновані третіми сторонами, 
можуть змінюватися, призупинятися або 
припиняти роботу без попереднього 
повідомлення. Sony не несе жодної 
відповідальності в таких ситуаціях.

З метою безпеки обов’язково встановіть цей 
пристрій у панель приладів автомобіля, 
оскільки задня сторона пристрою під час 
використання нагрівається.
Докладніше див. «Підключення/
встановлення» (стор. 19).

Застереження для випадків, коли 
запалювання автомобіля не має 
положення ACC
Обов’язково встановіть функцію AUTO OFF 
(стор. 11). Пристрій вимикатиметься повністю й 
автоматично у встановлений час після 
вимкнення пристрою, що запобігатиме 
розряджанню акумулятора. Якщо функцію 
AUTO OFF не активовано, щоразу під час 
вимкнення запалювання натискайте й 
утримуйте кнопку OFF, доки дисплей не 
згасне.

Автотовари «130»
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Довідник із частин і органів керування

 Кнопка розблокування передньої панелі

 SRC (джерело)
Увімкнення живлення.
Змінення джерела.

OFF
Щоб вимкнути джерело й відобразити 
годинник, натисніть і потримайте протягом 
1 секунди.
Якщо натиснути й утримувати кнопку довше 
2 секунд, живлення вимкнеться, і дисплей 
згасне.

 Диск керування
Повертайте для налаштування гучності.

PUSH ENTER
Вхід до вибраного пункту.

MENU
Відкриття меню налаштувань.

 Віконце дисплея

 SEEK +/–
Автоматичне настроювання на радіостанції. 
Натисніть і утримуйте, щоб настроїти на 
станцію вручну.

/ (попередня/наступна) 
/ (прискорене перемотування 
назад/прискорене перемотування вперед)

 PTY (тип програми)
Вибір PTY у RDS.

 (огляд) (стор. 10)
Перехід до режиму огляду під час 
відтворення.

 MODE (стор. 7, 10)

 (назад)
Повернення до попереднього екрана.

 Приймач сигналів від пульта 
дистанційного керування

Основний пристрій
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 Цифрові кнопки (1–6)
Прийом збережених у пам’яті радіостанцій. 
Натисніть і утримуйте, щоб зберегти станції.

ALBUM /
Пропускання альбому для аудіопристрою. 
Натисніть і утримуйте для безперервного 
пропускання альбомів.

 (повторити)

 (випадковий порядок)

PAUSE

 MEGA BASS
Підсилення звучання басового звуку в 
синхронізації з рівнем гучності. Натисніть, 
щоб змінити настройки функції MEGA BASS: 
[1], [2], [OFF].

 Вхідне гніздо AUX

 DSPL (дисплей)
Натисніть, щоб змінити індикацію на дисплеї.

SCRL (прокрутка)
Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити 
індикацію на дисплеї.

 Порт USB

Від’єднання передньої панелі
Передню панель цього пристрою можна 
від’єднати, щоб запобігти крадіжці.

1 Натисніть і утримуйте кнопку OFF , 
доки пристрій не вимкнеться. 
Натисніть кнопку розблокування 
передньої панелі , а потім зніміть 
панель, потягнувши її до себе.

Попереджувальний сигнал
Якщо замок запалювання перевести в 
положення OFF, не від’єднавши передню 
панель, протягом кількох секунд буде лунати 
попереджувальний сигнал. Сигнал буде лунати 
тільки за умови використання вбудованого 
підсилювача.

Початок роботи

Приєднання передньої панелі
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Установлення годинника
1 Натисніть кнопку MENU, повертаючи 

диск керування, виберіть [SET 
GENERAL], а потім натисніть диск 
керування.

2 Повертаючи диск керування, виберіть 
[SET CLOCK-ADJ], а потім натисніть диск 
керування.
Значення часу почне блимати.

3 Повертайте диск керування, щоб 
установити години та хвилини.
Щоб перемістити цифрову індикацію, 
натискайте кнопку SEEK +/–.

4 Після встановлення хвилин натисніть 
кнопку MENU.
Настроювання буде завершено, і годинник 
почне працювати.

Щоб відобразити годинник,
натисніть кнопку DSPL.

Підключення пристрою USB
1 Зменште гучність сигналу на пристрої.

2 Підключіть пристрій USB до цього 
пристрою.
Щоб підключити iPod/iPhone, скористайтеся 
кабелем USB для iPod (не входить до 
комплекту постачання).

Підключення іншого 
портативного аудіопристрою
1 Вимкніть портативний аудіопристрій.

2 Зменште гучність сигналу на пристрої.

3 Підключіть портативний аудіопристрій 
до вхідного гнізда AUX (стерео міні-
гніздо) на пристрої за допомогою 
з’єднувального шнура* (не входить до 
комплекту постачання).

* Обов’язково використовуйте штекер прямого 
типу.

4 Натискаючи кнопку SRC, виберіть 
пункт [AUX].

Щоб вирівняти гучність підключеного 
пристрою відносно інших джерел
Запустіть відтворення на портативному 
аудіопристрої з помірною гучністю та встановіть 
на пристрої звичайну гучність прослуховування.
Натисніть кнопку MENU, а потім виберіть [SET 
SOUND]  [SET AUX VOL] (стор. 12).13
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Прослуховування радіо
Щоб прослухати радіо, натисніть кнопку SRC і 
виберіть [TUNER].

1 Натисніть кнопку MODE, щоб змінити 
діапазон (FM1, FM2, FM3, MW або LW).

2 Натисніть кнопку MENU, повертаючи 
диск керування, виберіть [SET 
GENERAL], а потім натисніть диск 
керування.

3 Повертаючи диск керування, виберіть 
[SET BTM], потім натисніть диск 
керування.
Пристрій закріпить радіостанції за 
цифровими кнопками в послідовності, що 
відповідає послідовності частот.

1 Натисніть кнопку MODE, щоб змінити 
діапазон (FM1, FM2, FM3, MW або LW).

2 Виконайте настроювання частоти.
Щоб настроїти вручну
Натиснувши та утримуючи кнопку SEEK +/–, 
знайдіть приблизну частоту, а потім 
натискайте кнопку SEEK +/– кілька разів для 
точного настроювання на потрібну частоту.

Щоб настроїти автоматично
Натисніть кнопку SEEK +/–.
Сканування зупиняється, коли пристрій 
знаходить радіостанцію.

1 Під час прийому радіостанції, яку 
потрібно зберегти, натисніть і 
утримуйте цифрову кнопку (від 1 до 6), 
доки не з’явиться індикація [MEM].

1 Виберіть діапазон, а потім натисніть 
цифрову кнопку (від 1 до 6).

Прослуховування радіо

Автоматичне збереження (BTM)

Настроювання

Збереження вручну

Прийом радіостанцій, збережених у 
пам’яті
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Використання системи 
радіоданих (RDS)

Функція AF постійно налаштовується на станцію 
з найсильнішим сигналом у мережі, а функція TA 
надає найновішу інформацію про ситуацію на 
дорогах або дорожні програми (TP), якщо вони 
приймаються.

1 Натисніть кнопку MENU, повертаючи 
диск керування, виберіть [SET 
GENERAL], а потім натисніть диск 
керування.

2 Повертаючи диск керування, виберіть 
[SET AF/TA], а потім натисніть його.

3 Повертаючи диск керування, виберіть 
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-
ON] або [SET AF/TA-OFF], а потім 
натисніть його.

Збереження станцій RDS із 
використанням налаштувань AF і TA
Можна запрограмувати станції RDS разом із 
налаштуваннями AF/TA. Установіть AF/TA, а 
потім збережіть станцію за допомогою ВТМ або 
вручну. Якщо програмування станцій 
здійснюється вручну, можна також 
запрограмувати станції без RDS.

Приймання екстрених оголошень
Якщо ввімкнено AF і ТА, екстрені оголошення 
автоматично перериватимуть поточне вибране 
джерело.

Регулювання гучності під час оголошення 
про ситуацію на дорогах
Рівень гучності буде збережено в пам’яті для 
наступних оголошень про ситуацію на дорогах, і 
він не буде залежати від звичайного рівня 
гучності.

Прийом однієї регіональної програми 
(REGIONAL)
Якщо функції AF і REGIONAL увімкнуто, пристрій 
не перемикатиметься на іншу регіональну 
станцію з потужнішим сигналом. Якщо ви 
залишаєте зону прийому цієї регіональної 
передачі, установіть [SET REG-OFF] у меню 
налаштувань [SET GENERAL] під час прийому FM-
радіостанції (стор. 11).
Ця функція не працює у Великобританії та 
деяких інших країнах.

Функція місцевого радіомовлення (тільки 
у Великобританії)
Ця функція дозволяє вибирати інші місцеві 
станції в певній місцевості, навіть якщо вони не 
закріплені за цифровими кнопками.
Під час прийому в діапазоні FM натисніть 
цифрову кнопку (від 1 до 6), на якій збережено 
місцеву станцію. Не пізніше ніж через 5 секунд 
знову натисніть цифрову кнопку місцевої станції. 
Повторюйте цю процедуру, доки не знайдете 
потрібну місцеву станцію.

1 Натисніть кнопку PTY під час прийому 
FM-радіостанції.

2 Повертайте диск керування, доки на 
дисплеї не відобразиться потрібний 
тип програми, потім натисніть диск 
керування.
Пристрій почне пошук станції, яка транслює 
вибраний тип програми.

Налаштування альтернативних 
частот (AF) і повідомлень про 
ситуацію на дорогах (TA)

Вибір типів програм (PTY)
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Тип програм

Дані СТ, що передаються через RDS, 
налаштовують годинник.

1 У меню налаштувань [SET GENERAL] 
встановіть [SET CT-ON] (стор. 11).

Відтворення з пристрою USB
У цій інструкції з експлуатації «iPod» 
використовується як загальне посилання на 
функції iPod пристроїв iPod і iPhone, якщо не 
вказано інше в тексті або на ілюстраціях.

Щоб отримати докладні відомості про сумісність 
iPod, див. «Про iPod» (стор. 13) або відвідайте 
веб-сайт служби підтримки, зазначений на 
останній сторінці обкладинки.

Можуть використовуватися пристрої USB типу 
MSC (пристрої-накопичувачі) і MTP (протокол 
передачі мультимедіа), як-от флеш-накопичувач 
USB, цифровий плеєр, телефон з ОС Android™, 
сумісні зі стандартом USB.
Може знадобитися встановити MTP як режим 
з’єднання USB — це залежить від цифрового 
плеєра або телефону з ОС Android.

Примітки
 Для отримання докладних відомостей про 

сумісність пристрою USB див. веб-сайт підтримки, 
зазначений на останній сторінці обкладинки.

 Відтворення наведених нижче файлів не 
підтримується.
MP3/WMA/FLAC:
 файли, захищені авторськими правами
 файли з DRM (керування цифровими правами)
 багатоканальні аудіофайли
MP3/WMA:
 файли з компресією без втрати даних

1 Підключіть пристрій USB до порту USB 
(стор. 6).
Розпочнеться відтворення.
Якщо пристрій USB вже підключено, для 
початку відтворення натискайте кнопку SRC, 
доки не відобразиться індикація [USB] (якщо 
розпізнано iPod, з’явиться індикація [IPD]).

2 Відрегулюйте гучність на цьому 
апараті.

Призупинення відтворення
Натисніть і утримуйте кнопку OFF протягом 
1 секунди.

NEWS (Новини), AFFAIRS (Актуальні події), INFO 
(Відомості), SPORT (Спорт), EDUCATE (Освіта), 
DRAMA (Радіовистави), CULTURE (Культура), 
SCIENCE (Наука), VARIED (Різне), POP M 
(Популярна музика), ROCK M (Рок), EASY M 
(Легка музика), LIGHT M (Легка класична 
музика), CLASSICS (Класична музика), OTHER M 
(Музика інших жанрів), WEATHER (Погода), 
FINANCE (Фінанси), CHILDREN (Дитячі програми), 
SOCIAL A (Суспільне життя), RELIGION (Релігія), 
PHONE IN (Дзвінки у прямий ефір), TRAVEL 
(Подорожі), LEISURE (Дозвілля), JAZZ (Джаз), 
COUNTRY (Кантрі), NATION M (Національна 
музика), OLDIES (Старі шлягери), FOLK M (Фолк), 
DOCUMENT (Документальні програми)

Встановлення годинника (CT)

Відтворення
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Видалення пристрою
Припиніть відтворення та видаліть пристрій.

Застереження для iPhone
У разі підключення iPhone через USB гучність 
телефонних викликів регулюється за допомогою 
iPhone, а не з пристрою. Під час телефонної 
розмови уникайте випадкового підвищення 
гучності на пристрої, оскільки це може 
призвести до раптової зміни гучності звуку після 
закінчення розмови.

1 Натисніть і утримуйте кнопку MODE 
під час відтворення, доки не 
відобразиться індикація [MODE IPOD].
Функції iPod стануть доступними.
Пам’ятайте, що гучність можна регулювати 
тільки на пристрої.

Щоб вийти з режиму пасажирського 
контролю
Натисніть і утримуйте кнопку MODE, доки не 
відобразиться індикація [MODE AUDIO].

Пошук і відтворення 
композицій

1 Натискаючи під час відтворення 
кнопку  (повторити) або 

(випадковий порядок) кілька разів, 
виберіть потрібний режим 
відтворення.
Для запуску відтворення у вибраному режимі 
може знадобитися деякий час.

Доступні режими відтворення різняться залежно 
від вибраного джерела звуку.

1 Під час відтворення з пристрою USB 
натисніть кнопку  (огляд)*, щоб 
з’явився список категорій пошуку.
Коли відобразиться список композицій, 
натискайте кнопку  (назад), доки не 
відобразиться потрібна категорія пошуку.

* Під час відтворення з пристрою USB натисніть і 
утримуйте кнопку  (огляд) довше 2 секунд, 
щоб повернутися безпосередньо до початку 
списку категорій.

2 Поверніть диск керування, щоб 
вибрати необхідну категорію пошуку, 
а потім натисніть диск керування для 
підтвердження.

3 Повторіть крок 2, щоб знайти потрібну 
композицію.
Розпочнеться відтворення.

Щоб вийти з режиму Quick-BrowZer
Натисніть кнопку  (огляд).

1 Натисніть кнопку  (огляд).

2 Натисніть кнопку SEEK +.

3 Поверніть диск керування, щоб 
вибрати елемент.
Швидкий перехід у списку відбувається з 
кроком у 10% від загальної кількості 
елементів.

4 Натисніть кнопку ENTER, щоб 
повернутися до режиму Quick-
BrowZer.
Відобразиться вибраний елемент.

5 За допомогою диска керування 
виберіть потрібний елемент, після 
чого натисніть диск керування.
Розпочнеться відтворення.

Безпосереднє керування iPod 
(пасажирський контроль)

Повторне відтворення та 
відтворення у випадковому порядку

Пошук композиції за назвою (Quick-
BrowZer™)

Пошук шляхом пропуску елементів 
(Режим швидкого переходу)
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Скасування режиму DEMO
Можна скасувати показ демонстраційного 
ролика, коли джерело вимкнено і 
відображається годинник.

1 Натисніть кнопку MENU, повертаючи 
диск керування, виберіть [SET 
GENERAL], а потім натисніть диск 
керування.

2 Повертаючи диск керування, виберіть 
[SET DEMO], потім натисніть диск 
керування.

3 Повертаючи диск керування, виберіть 
[SET DEMO-OFF], а потім натисніть диск 
керування.
Настроювання завершено.

4 Двічі натисніть кнопку  (назад).
Дисплей повернеться в режим звичайного 
прийому/відтворення.

Основні операції 
налаштування
Налаштування елементів виконується за такими 
категоріями:
Загальні налаштування (GENERAL), 
налаштування звуку (SOUND), налаштування 
дисплея (DISPLAY)

1 Натисніть кнопку MENU.

2 За допомогою диска керування 
виберіть категорію налаштувань, після 
чого натисніть диск керування.
Настроювані елементи відрізняються 
залежно від джерела та параметрів.

3 За допомогою диска керування 
виберіть потрібні параметри, після 
чого натисніть диск керування.

Щоб повернутися до попереднього 
дисплея
Натисніть кнопку  (назад).

Загальні налаштування 
(GENERAL)
DEMO (демонстрація)

Активація демонстраційного режиму: [ON], 
[OFF].

CLOCK-ADJ (настроювання годинника) (стор. 6)

CAUT ALM (попереджувальний сигнал)
Активація попереджувального сигналу: [ON], 
[OFF] (стор. 5). 
(Функція доступна тільки коли джерело 
вимкнено і відображається годинник.)

BEEP
Активація звукового сигналу: [ON], [OFF].

AUTO OFF
Автоматичне вимкнення через певний час 
після вимикання пристрою: [NO], 
[30S] (30 секунд), [30M] (30 хвилин), 
[60M] (60 хвилин).

CT (точний час)
Активація функції CT: [ON], [OFF].

AF/TA (альтернативні частоти/повідомлення про 
ситуацію на дорогах)

Виберіть налаштування альтернативних 
частот (AF) і повідомлень про ситуацію на 
дорогах (TA): [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], 
[AF/TA-OFF].

REGIONAL
Обмеження прийому певним регіоном: [ON], 
[OFF]. (Доступно лише під час прийому 
сигналу FM.)

Налаштування
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BTM (пам’ять оптимальних настройок) (стор. 7)
(Функція доступна тільки коли вибрано 
тюнер.)

Налаштування звуку (SOUND)
Меню настройок доступне, коли вибрано будь-
яке джерело.

EQ5 PRESET
Вибір однієї з 10 кривих еквалайзера або 
вимкнення кривої еквалайзера:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], 
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], 
[COUNTRY], [CUSTOM].
Настройки кривої еквалайзера можна 
зберегти для кожного джерела.

EQ5 SETTING
Вибір варіанта [CUSTOM] для EQ5.
BASE
Вибір попередньо встановленої кривої 
еквалайзера як основи для подальшого 
налаштування: [BAND1] (низька частота), 
[BAND2] (середньо-низька частота), [BAND3] 
(середня частота), [BAND4] (середньо-висока 
частота), [BAND5] (висока частота).
Рівень гучності регулюється в діапазоні від 
-10 до +10 дБ із кроком в 1 дБ.

BALANCE
Регулювання звукового балансу: [RIGHT-15] – 
[CENTER] – [LEFT-15].

FADER
Регулювання відносного рівня: [FRONT-15] – 
[CENTER] – [REAR-15].

AUX VOL (рівень гучності AUX)
Регулювання рівня гучності для кожного 
підключеного додаткового пристрою: 
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Цей параметр усуває потребу в регулюванні 
рівня гучності між джерелами.

Налаштування дисплея 
(DISPLAY)
DIMMER

Змінення яскравості дисплея: [ON], [OFF].

SND SYNC (синхронізація звуку)
Ввімкнення синхронізації підсвічування зі 
звуком: [ON], [OFF].

AUTO SCR (автоматична прокрутка)
Автоматично прокручує довгі елементи: [ON], 
[OFF]. 
(Функція недоступна, якщо вибрано AUX або 
тюнер.)
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Застережні заходи
 Дайте пристрою охолонути, якщо автомобіль 

припарковано під прямим сонячним 
промінням.

 Не залишайте передню панель або 
аудіопристрої всередині автомобіля, інакше це 
може призвести до несправностей через 
високу температуру під впливом прямого 
сонячного проміння.

 Антена з електричним приводом висувається 
автоматично.

Забезпечення високої якості звуку
Не розливайте рідини на пристрій.

 Можна підключати наведені нижче моделі 
iPod. Перед використанням пристроїв iPod слід 
оновити їх програмне забезпечення.

Сумісні моделі iPhone/iPod

 Напис «Made for iPod» (Виготовлено для iPod) чи 
«Made for iPhone» (Виготовлено для iPhone) 
означає, що електронний аксесуар був 
розроблений спеціально для підключення до 
iPod чи iPhone відповідно, і його розробник 
засвідчує відповідність технічним стандартам 
Apple. Компанія Apple не несе відповідальності 
за роботу цього пристрою або його відповідність 
стандартам безпеки та регулятивним нормам. 
Зверніть увагу, що використання цього 
аксесуара з iPod або iPhone може вплинути на 
якість безпроводового зв’язку.

У разі виникнення питань або проблем із 
пристроєм, не описаних у цьому посібнику, 
зверніться до найближчого дилера Sony.

Додаткові відомості

Послідовність відтворення 
аудіофайлів

Папка (альбом)

Аудіофайл (композиція)

Про iPod

Сумісні моделі USB

iPhone 6 Plus 

iPhone 6 

iPhone 5s 

iPhone 5c 

iPhone 5 

iPhone 4s 

iPhone 4 

iPhone 3GS 

iPod touch (5-те покоління) 

iPod touch (4-те покоління) 

iPod touch (3-те покоління) 

iPod classic 

iPod nano (7-те покоління) 

iPod nano (6-те покоління) 

iPod nano (5-те покоління) 
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Технічне обслуговування
Чищення контактів
Пристрій може працювати неналежним чином у 
випадку забруднення контактів, що з’єднують 
пристрій і передню панель. Щоб запобігти 
цьому, від’єднайте передню панель (стор. 5) і 
прочистьте контакти ватним тампоном. Не 
докладайте надмірних зусиль. В іншому разі 
можна пошкодити контакти.

Примітки
 З міркувань безпеки вимикайте запалювання та 

виймайте ключ із замка запалювання перед 
чищенням контактів.

 Ніколи не торкайтеся контактів безпосередньо 
пальцями або будь-яким металевим предметом.

Технічні характеристики

Тюнер
FM
Діапазон настроювання:

DSX-A202UI:
FM1/FM2: 87,5–108,0 МГц (з інтервалом 50 кГц)
FM3: 65–74 МГц (з інтервалом 30 кГц)
DSX-A200UI:
87,5–108,0 МГц (з інтервалом 50 кГц)

Гніздо антени: 
З’єднувач для зовнішньої антени

Проміжна частота:
DSX-A202UI:
FM CCIR: від -1956,5 до -487,3 кГц і від 

+500,0 до +2095,4 кГц
FM OIRT: від -1815,6 до -943,7 кГц і від 

+996,6 до +1776,6 кГц
DSX-A200UI:
FM CCIR: від -1956,5 до -487,3 кГц івід 

+500,0 до +2095,4 кГц
Використовувана чутливість: 7 дБф
Вибірковість: 75 дБ при 400 кГц

Відношення сигнал/шум: 73 дБ
Розділення: 50 дБ на 1 кГц
Частотна характеристика: 20–15000 Гц

MW/LW
Діапазон настроювання:

MW: 531–1602 кГц
LW: 153–279 кГц

Гніздо антени: 
З’єднувач для зовнішньої антени

Чутливість: MW: 26 мкВ, LW: 50 мкВ

Програвач USB
Інтерфейс: USB (повношвидкісний)
Максимальна сила струму: 1 А
Максимальна кількість композицій, що 

розпізнаються: 
 папок (альбомів): 256;
файлів (композицій) у папці: 256.
Підтримувані кодеки:

MP3 (.mp3)
Швидкість передавання даних: 

8–320 кбіт/с (підтримка VBR (змінної 
швидкості передавання даних))

Частота дискретизації: 16–48 кГц 
WMA (.wma)

Швидкість передавання даних: 
32–192 кбіт/с (підтримка VBR (змінної 
швидкості передавання даних))

Частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 
48 кГц

FLAC (.flac)
Розрядність: 16 біт, 24 біти
Частота дискретизації: 44,1 кГц, 48 кГц

Підсилювач потужності
Вихід: виходи динаміків
Повний опір динаміків: 4–8 Ом
Максимальна вихідна потужність: 55 Вт × 4 

(за 4 Ом)

Загальні відомості
Виходи:

Термінал аудіовиходів (задній)
Антена з електричним приводом/термінал 

керування підсилювачем потужності (REM 
OUT)
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Входи:
Вхідний термінал пульта дистанційного 

керування
Вхідне гніздо антени
Вхідне гніздо AUX (стерео міні-гніздо)
Порт USB

Вимоги до живлення: автомобільний 
акумулятор постійного струму напругою 12 В 
(із заземленням негативного контакту)

Номінальне споживання струму: 10 А
Розміри: 

прибл. 178 мм × 50 мм × 120 мм (ш/в/г)
Монтажні розміри: 

прибл. 182 мм × 53 мм × 102 мм (ш/в/г) 
Вага: прибл. 0,7 кг
Комплект постачання:

Основний пристрій (1)
Частини для встановлення та підключення 

(1 комплект)

Ваш дилер може не мати в асортименті всього 
переліченого вище приладдя. Зверніться до 
дилера для отримання докладнішої інформації.

Конструкцію та технічні характеристики може 
бути змінено без повідомлення.

Windows Media є зареєстрованою торгівельною 
маркою або торгівельною мар ою Microsoft 
Corporation у Сполучених Штатах Америки та/
або в інших країнах.

Даний виріб захищений певними правами 
інтелектуальної власності корпорації Microsoft 
Corporation. Використання або поширення такої 
технології, окрім як у даному пристрої, 
заборонене без ліцензії корпорації Microsoft або 
уповноваженого представництва корпорації 
Microsoft.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano та iPod touch 
є торговельними марками Apple Inc., 
зареєстрованими у США та інших країнах.

Технологія кодування звуку MPEG Layer-3 та 
патенти ліцензовані компаніями Fraunhofer IIS та 
Thomson.

Android є торговою маркою корпорації Google 
Inc.

libFLAC
Авторське право (C) 2000–2009 Josh Coalson
Авторське право (C) 2011–2013 Xiph.Org 
Foundation

Розповсюдження та використання у вихідній та 
двійковій формах, зі змінами або без них, 
дозволяється лише за умови дотримання 
наведених нижче вимог.

 У разі розповсюдження вихідного коду мають 
залишатися в силі зазначені вище 
повідомлення про авторські права, цей список 
умов і подальша відмова від відповідальності.

 У разі розповсюдження у двійковій формі 
мають бути вказані зазначені вище авторські 
права, цей список умов і подальше 
застереження про обмеження 
відповідальності в документації та/або інших 
матеріалах, що додаються до продукту.

Ані назва організації Xiph.org Foundation, ані 
імена її співробітників не можуть бути 
використані для підтримки або сприяння 
продажу продуктів, розроблених із 
використанням цього програмного 
забезпечення, без попереднього письмового 
дозволу.

ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАЄТЬСЯ 
ВЛАСНИКАМИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ І 
ВИКОНАВЦЯМИ ЗА ПРИНЦИПОМ «ЯК Є», І БУДЬ-
ЯКІ ПРЯМО ВИРАЖЕНІ ТА ДОМИСЛЮВАНІ 
ГАРАНТІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДОМИСЛЮВАНІ 
ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО СТАНУ ТА ПРИДАТНОСТІ 
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ, 
ВІДХИЛЯЮТЬСЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ XIPH.ORG 
FOUNDATION АБО ЇЇ СПІВРОБІТНИКИ ЗА ЖОДНИХ 
ОБСТАВИН НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 
БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, 
ОСОБЛИВІ, ШТРАФНІ АБО ПЕРЕДБАЧУВАНІ 
НЕПРЯМІ ЗБИТКИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА 
ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ-ЗАМІННИКІВ АБО 
ПОСЛУГ, НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ, 
ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКІВ ЧИ ПРИПИНЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА), ЩО СПРИЧИНЕНІ 
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ ТА ВИДУ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ — ЗА ДОГОВІРНИМИ, 
БЕЗУМОВНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ АБО 

Авторські права
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ВНАСЛІДОК ПРАВОПОРУШЕНЬ (У ТОМУ ЧИСЛІ 
ЧЕРЕЗ НЕДБАЛІСТЬ ЧИ ІНШІ ОБСТАВИНИ), ЯКІ 
ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО 
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО 
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ БУЛО 
ПОПЕРЕДЖЕНО.

Пошук і усунення 
несправностей
Наведений нижче контрольний список 
допоможе вам вирішити проблеми, які можуть 
виникнути у пристрої.
Перш ніж переглянути наведений нижче 
контрольний список, перевірте підключення та 
робочі процедури.
Докладніше про використання запобіжника та 
зняття пристрою з панелі приладів див. 
«Підключення/встановлення» (стор. 19).
Якщо несправність не вдається усунути, 
відвідайте веб-сайт служби підтримки, 
зазначений на останній сторінці обкладинки.

Загальні відомості
Немає звуку або він дуже слабкий.
 Регулятор рівня сигналу [FADER] не 

встановлено в положення для системи з 
2 динаміками.

 Гучність апарату та/або підключеного 
пристрою дуже низька.
 Збільште гучність апарату й підключеного 

пристрою.

Відсутній звуковий сигнал.
 Підключено додатковий підсилювач 

потужності, а вбудований підсилювач не 
використовується.

Вміст пам’яті стерто.
 Шнур живлення або елемент живлення 

відключено або не підключено належним 
чином.

Збережені в пам’яті радіостанції та показник 
правильного часу стерті.
Перегорів запобіжник.
У пристрої виникає шум під час зміни 
положення замка запалювання.
 Шнури неправильно підключені до 

додаткового гнізда живлення автомобіля.

Під час відтворення або прийому запускається 
демонстраційний режим.
 Якщо не виконувати жодних дій протягом 

5 хвилин, коли ввімкнено [DEMO-ON], 
запуститься демонстраційний режим.
 Установіть значення [DEMO-OFF] (стор. 11).

Індикація у віконці дисплея зникла або не 
відображається.
 Регулятор підсвічування встановлено в 

положення [DIM-ON] (стор. 12).
 Дисплей вимикається, якщо натиснути й 

потримати кнопку OFF.
Натисніть кнопку OFF на пристрої та 

утримуйте її, доки дисплей не ввімкнеться.
 Контакти забруднені (стор. 14).

Дисплей/підсвітка блимає.
 Недостатньо живлення.
Переконайтеся, що потужності 

автомобільного акумулятора достатньо для 
пристрою. (Згідно з вимогами до живлення 
необхідно використовувати автомобільний 
акумулятор постійного струму 
напругою12 В.)

Кнопки операцій не функціонують.
 Натисніть кнопки DSPL і  (назад)/MODE і 

утримуйте довше 2 секунд, щоб 
перезавантажити пристрій.
Вміст, збережений у пам’яті, буде стерто.
З міркувань безпеки не виконуйте операцію 
перезавантаження під час керування 
автомобілем.
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Радіоприйом
Не приймаються сигнали радіостанцій.
Звук супроводжується шумами.
 Неправильне підключення.
Перевірте підключення автомобільної 

антени.
 Якщо антена з електричним приводом не 

висувається, перевірте підключення 
проводу керування антеною з 
електроприводом.

Не вдається знайти запрограмовані станції.
 Трансльований сигнал надто слабкий.

RDS

Не приймаються послуги RDS (системи 
радіоданих).
 Вибрано FM3 (лише модели DSX-A202UI).
 Виберіть FM1 або FM2.

 Послуги RDS недоступні в поточному регіоні.

Після кількох секунд прослуховування 
запускається функція SEEK.
 Станція не є ТР-станцією або транслює 

слабкий сигнал.
 Вимкніть TA (стор. 8).

Немає повідомлень про поточну ситуацію на 
дорогах.
 Увімкніть TA (стор. 8).
 Станція не транслює повідомлення про 

поточну ситуацію на дорогах, незважаючи на 
те, що є ТР-станцією.
Налаштуйте іншу станцію.

PTY відображає [- - - - - - - -].
 Поточна станція не є RDS-станцією.
 Не отримано даних RDS.
 Станція не вказує тип передачі.

Назва програмної послуги блимає.
 Для цієї станції немає альтернативної частоти.
Натисніть SEEK +/–, коли блимає назва 

програмної послуги. З’явиться 
повідомлення [PI SEEK], і пристрій почне 
шукати іншу частоту з такими самими 
даними PI (програмна ідентифікація).

Відтворення з пристрою USB
Не відтворюються елементи через 
концентратор USB.
 Пристрою не вдається розпізнати пристрій 

USB через концентратор USB.

Для початку відтворення із пристрою USB 
потрібно більше часу.
 Структура дерева файлів у пристрої USB 

складна.

Переривчастість звуку.
 Звук може перериватися під час використання 

високої швидкості передачі даних.
 Файли, захищені за допомогою технології 

DRM (керування цифровими правами), у 
деяких випадках можуть не відтворюватися.

Не відтворюється аудіофайл.
 Пристрій USB, відформатований за допомогою 

файлових систем, відмінних від FAT16 або 
FAT32, не підтримується.*

* Цей апарат підтримує системи FAT16 і FAT32, проте 
деякі пристрої USB можуть бути несумісними з 
усіма цими системами. Докладнішу інформацію 
див. в інструкції з експлуатації пристрою USB або 
зв’яжіться з виробником.

Індикація помилок/Повідомлення
HUB NO SUPRT: цей пристрій не підтримує 
концентратори USB.

IPD STOP: відтворення з iPod завершено.
 Розпочніть відтворення за допомогою iPod/

iPhone.

NO AF: відсутні альтернативні частоти.
 Натисніть SEEK +/–, коли блимає назва 

програмної послуги. Пристрій почне шукати 
іншу частоту з такими самими даними РІ 
(ідентифікація програми) (з’явиться 
повідомлення [PI SEEK]).

NO TP: відсутні програми про ситуацію на 
дорогах.
 Пристрій продовжуватиме пошук доступних 

ТР-станцій.
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OVERLOAD: пристрій USB переповнений.
 Від’єднайте пристрій USB, а потім змініть 

джерело, натиснувши кнопку SRC. 
 Пристрій USB несправний, або підключено 

пристрій, який не підтримується.

READ: триває зчитування інформації.
 Дочекайтеся завершення зчитування — 

відтворення розпочнеться автоматично. 
Залежно від організації файлів цей процес 
може тривати деякий час.

USB ERROR: не відтворюється пристрій USB.
 Знову підключіть пристрій USB.

USB NO DEV: пристрій USB не під’єднано або не 
розпізнано.
 Переконайтеся, що пристрій або кабель USB 

надійно під’єднано.

USB NO MUSIC: відсутній відтворюваний файл.
 Під’єднайте пристрій USB з відтворюваними 

файлами (стор. 14).

USB NO SUPRT: пристрій USB не підтримується.
 Для отримання докладних відомостей про 

сумісність пристрою USB див. веб-сайт 
підтримки, зазначений на останній сторінці 
обкладинки.

Якщо наведені поради не допомагають 
вирішити проблему, проконсультуйтеся з 
найближчим дилером Sony.

13
0.c

om
.ua
18UA

Автотовари «130»



Увага!
 Під’єднайте всі заземлені кабелі до спільної 

точки заземлення.
 Запобігайте попаданню проводки під гвинти 

або між рухомих деталей (наприклад, між 
напрямними сидіння).

 Перед створенням підключень вимкніть 
запалювання автомобіля, щоб запобігти 
короткому замиканню.

 Підключіть кабель живлення  спочатку до 
пристрою та динаміків, а потім — до 
додаткового роз’єму живлення.

 Для забезпечення безпеки обов’язково 
ізолюйте всі вільні непід’єднані кабелі 
електроізолювальною стрічкою.

 Уважно виберіть місце для встановлення, щоб 
пристрій не перешкоджав нормальному 
керуванню автомобілем.

 Уникайте встановлення пристрою в місцях, що 
піддаються впливу пилу, бруду, надмірної 
вібрації або високої температури, наприклад у 
місцях, на які падає пряме сонячне проміння, 
або біля вентиляційних отворів обігрівача.

 Для безпечного та надійного встановлення 
використовуйте монтажне обладнання тільки з 
комплекту постачання.

Примітка щодо кабелю живлення (жовтий)
За підключення пристрою разом з іншими 
стереокомпонентами сила струму в контурі 
автомобіля має бути вищою за суму значень сили 
струму, указаних на плавких запобіжниках кожного 
компонента.

Регулювання кута встановлення
Відрегулюйте кут встановлення так, щоб він був 
не більший за 45°.

Список частин для 
встановлення

 Цей список частин не охоплює повний 
комплект постачання.

 Кронштейн  і захисна манжета  
прикріплюються до пристрою перед 
комплектацією. Перед встановленням 
пристрою скористайтеся демонтажними 
ключами , щоб від’єднати кронштейн  від 
пристрою. Докладніше див. «Від’єднання 
захисної манжети та кронштейна» (стор. 23).

 Збережіть на майбутнє ці демонтажні ключі , 
оскільки вони потрібні для знімання пристрою 
з автомобіля.

Підключення/встановлення

Застережні заходи







× 2
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Підключення

*1 Не входить до комплекту постачання.
*2 Повний опір динаміків: 4–8 Ом × 4.
*3 Шнур RCA з контактними штирками (не входить 

до комплекту постачання).

*4 Залежно від типу автомобіля, можливо, 
знадобиться використати адаптер для 
проводового пульта дистанційного керування (не 
входить до комплекту постачання).

*5 Залежно від типу автомобіля, можливо, 
знадобиться використати адаптер (не входить до 
комплекту постачання), якщо не підходить 
з’єднувач для зовнішньої антени.

від проводового пульта 
дистанційного керування (не 
входить до комплекту 
постачання)*4

Детальніше див. «Схема підключення 
живлення» (стор. 22).

від автомобільної 
радіоантени*5

*3

Підсилювач потужності*1

Докладніше див. «Створення 
підключень» (стор. 21).

 *2
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Якщо антена з електроприводом не має 
релейної стійки, підключення цього пристрою за 
допомогою кабелю живлення з комплекту  
може пошкодити антену.

 До роз’єму динаміка автомобіля

 До гнізда живлення автомобіля

Просте підключення сабвуфера
Сабвуфер можна використовувати без 
підсилювача потужності, якщо він підключений 
до кабелю заднього динаміка.

Примітки
 Необхідно підготувати проводи задніх динаміків.
 Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте 

сабвуфер із повним опором 4–8 Ом і відповідною 
гранично допустимою потужністю.

Підключення запам’ятовувальної 
системи
Якщо підключено жовтий кабель 
електроживлення, живлення завжди 
постачатиметься до запам’ятовувальної схеми 
навіть за вимкненого запалювання.

Підключення динаміків
 Перед підключенням динаміків вимкніть 

пристрій.
 Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте 

динаміки з повним опором 4–8 Ом і 
відповідною гранично допустимою 
потужністю.

Створення підключень

1
Задній динамік 
(правий)

 Фіолетовий

2 
Фіолетовий/з 
чорними 
смужками

3
Передній 
динамік (правий)

 Сірий

4  Сірий/з чорними 
смужками

5
Передній 
динамік (лівий)

 Білий

6  Білий/з чорними 
смужками

7
Задній динамік 
(лівий)

 Зелений

8 
Зелений/з 
чорними 
смужками

12
Неперервне 
постачання живлення

Жовтий

13

Антена з електричним 
приводом/термінал 
керування 
підсилювачем 
потужності (REM OUT)

Синій/з білими 
смужками

15
Імпульсне постачання 
живлення

Червоний

16 Заземлення Чорний

Передній динамік

Сабвуфер
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Перевірте роз’єм підключення допоміжного 
живлення автомобіля та правильно розподіліть 
з’єднання кабелів (залежно від типу автомобіля).

Загальна схема підключення

Якщо червоний і жовтий проводи 
переставлено місцями

Якщо автомобіль не має положення АСС

Після перевірки відповідності з’єднань і 
проводів імпульсного постачання живлення 
підключіть пристрій до автомобільного контуру 
електроживлення. Якщо виникли запитання або 
проблеми з пристроєм, не описані в цій 
інструкції, зверніться по допомогу до дилера 
автомобільної компанії.

Схема підключення живлення

12
Неперервне 
постачання живлення

Жовтий

15
Імпульсне постачання 
живлення

Червоний

12
Імпульсне постачання 
живлення 

Жовтий

15
Неперервне 
постачання живлення

Червоний

Допоміжний роз’єм живлення

Червоний Червоний

Жовтий Жовтий

Червоний Червоний

Жовтий Жовтий

Червоний Червоний

Жовтий Жовтий

13
0.c

om
.ua
22UA

Автотовари «130»



Установлення

Перед установленням пристрою від’єднайте 
захисну манжету  та кронштейн  від 
пристрою.

1 Захопіть обидва краї захисної 
манжети  й витягніть її.

2 Вставте разом обидва демонтажні 
ключі  до клацання. Потягніть 
кронштейн  донизу, а потім 
потягніть пристрій догори, щоб 
від’єднати його.

Перед установленням переконайтеся, що 
фіксатори з обох сторін кронштейна  зігнуто 
всередину на 2 мм.

1 Установіть кронштейн  у панель 
приладів, а потім вигніть виступи 
назовні, щоб забезпечити щільну 
фіксацію.

2 Приєднайте пристрій до кронштейна 
, а потім вставте захисну манжету 
.

Примітки
 Якщо фіксатори випрямлені або зігнуті назовні, 

пристрій не буде встановлений належним чином і 
може випасти.

 Переконайтеся, що 4 фіксатори на захисній 
манжеті  належним чином встановлені в отвори, 
наявні в апараті.

Від’єднання захисної манжети та 
кронштейна



 



Гачком усередину.

Установлення пристрою в панелі 
приладів



182 мм

53 мм

Фіксатор
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Докладніше див. «Від’єднання передньої 
панелі» (стор. 5).

Замінюючи запобіжник, 
переконайтеся, що новий 
запобіжник розрахований на 
таку саму силу струму, як і 
оригінальний. Якщо запобіжник 
перегорає, перевірте 
підключення живлення та 
замініть запобіжник. Якщо запобіжник 
перегорає знову після заміни, причиною цього 
може бути внутрішня несправність. У такому разі 
зверніться до найближчого дилера Sony.

Від’єднання та приєднання передньої 
панелі

Заміна запобіжника

Запобіжник (10 А)
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