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Bærbar hovedtelefonforstærker
Kannettava kuulokevahvistin
Bærbar hodetelefonforsterker
Bärbar hörlursförstärkare

til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger
om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved
at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik,
hvor produktet eller batteriet blev købt.
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Dansk
Medfølgende vejledninger
Følgende 3 vejledninger medfølger.
Referencevejledning (dette dokument)
Indeholder forholdsregler og
produktspecifikationer.
Installationsvejledning (bilag)
Angiver instruktioner om, hvordan enheden skal
tilsluttes enheder samt grundlæggende betjening.
Hjælpevejledning (betjeningsvejledning)
Læs hjælpevejledningen på din computer eller på
smartphonen, hvis du ønsker at få flere detaljer
om brug af enheden. Hjælpevejledningen
indeholder også en fejlfindingsvejledning,
der angiver løsninger til de problemer,
som du kan komme ud for.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/
Todimensionel kode:

ADVARSEL
Lad være med at åbne kabinettet, så risikoen for elektrisk
stød mindskes. Service må kun udføres af fagfolk.
For at forhindre beskadigelse af hørelse skal du indstille
GAIN-valgkontakten til "LOW".
Når du bruger hovedtelefoner med høj impedans, bedes du
justere GAIN-valgkontakten.
For at forhindre mulig høreskade skal du undlade at lytte ved høj
lydstyrke i længere perioder.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et
indbygget skab.
Udsæt ikke batterierne (installeret batteripakke eller batterier) for
kraftig varme, f.eks. solskin, ild eller lignende i længere tidsrum.
Navnepladen findes udvendigt på undersiden.
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger er kun
gældende for udstyr, der er solgt i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler
i forbindelse med produktoverholdelse baseret på
EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal
ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Bortskaffelse af opbrugte batterier og elektriske
og elektroniske produkter (gælder i EU og
andre europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver
dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol.
Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er angivet,
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv eller
0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved
en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne
vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller
dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til
et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes
af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet og elektriske og elektroniske produkter må disse
produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde.
Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet

Hvis du støder på problemer, når du bruger denne enhed,
kan du bruge følgende tjekliste og læse oplysningerne
om produktsupport på vores websted. Hvis problemet ikke
løses, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Enheden kan blive varm under brug. Dette er ikke en fejl.
Ingen lyd
 Denne enhed kan kun modtage digital input. Analog input
er ikke understøttet.
 Kontroller, at enheden og lydenheden er korrekt tilsluttet.
 Kontroller, at den tilsluttede enhed er tændt.
 Kontroller, at enheden er tændt.
 Hvis POWER/CHG-indikatoren (opladning) ikke tændes,
skal du oplade batteriet.
 Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
 Skru op for lydstyrken på enheden.
 Sæt hovedtelefonstikket korrekt i enheden.
 Kontroller, at de tilsluttede hovedtelefoner har et 3-polet
stereoministik.
Enheden understøtter kun et 3-polet stereoministik. Tilslut
ikke andre stik. Det kan medføre fejl.
Ved tilslutning til en computer er der ingen lyd, eller lyden
afspilles ikke korrekt.
 Computeren genkender ikke enheden som en USB-enhed.
Genstart computeren.
Installer driversoftwaren til Windows "Sony USBenhedsdriver" på din Windows-computer. Gå til følgende
websted, og installer softwaren.
www.sony.eu/support
 Skru op for lydstyrken på din computer eller i din software.
 Hvis enheden blev tilsluttet til computeren, mens der blev
anvendt lydafspilningssoftware, skal du genstarte softwaren
til afspilning af lyd.
 Ved afspilning af lydformatdata med høj opløsning på
din computer med enheden skal du bruge lydafspilningssoftware, f.eks. "Hi-Res Audio Player", der er kompatibelt
med lydformatdata med høj opløsning.
Hvis "Hi-Res Audio Player" ikke er installeret på din computer,
skal du gøre det. Gå til følgende websted, og installer
softwaren.
www.sony.eu/support
 Hvis computeren skifter til standby-, slumre- eller
dvaletilstand, mens der afspilles musik med lydafspilningssoftwaren, skal du genstarte softwaren til afspilning af lyd.
 Kontroller, at lydenhedsindstillingerne på din computer
er korrekte.
 Windows 8/8.1
Tryk på og hold [Windows]- og [X]-tasterne nede for at
få vist menuen, vælg [Kontrolpanel], [Hardware og lyd],
[Lyd], fanen [Afspilning], vælg [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)] for afspilningsenheden, og klik
derefter på [Benyt som standard].
 Windows 7/Windows Vista
Klik på menuen [Start], vælg [Kontrolpanel], [Hardware
og lyd], [Lyd], fanen [Afspilning], vælg [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)] for afspilningsenheden, og klik derefter
på [Angiv standard].
 Macintosh
Klik på [Æble]-menuen, vælg [System Preferences]
(Systempræferencer), [Sound] (Lyd), fanen [Output],
og vælg derefter [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)]
for [Select a device for sound output] (Vælg en enhed
til lydoutput).
 Lydstyrkereguleringen på din computer eller i softwaren
til afspilning af lyd er indstillet til at undertrykke lyd.
Annuller denne indstilling.
 CD-ROM-drevet understøtter ikke den digitale
gengivelsesfunktion. Brug et CD-ROM-drev, der
understøtter den digitale gengivelsesfunktion.
 Digitalt udsendt lyd udsendes muligvis ikke fra en
computers USB-port.
Driversoftwaren til Windows kan ikke installeres på en
Windows-computer.
 Enheden skal være tilsluttet din Windows-computer på et
bestemt tidspunkt under installation af driversoftwaren.
I dette tilfælde skal du tilslutte Windows-computeren til
computer/WALKMAN®/Xperia-tilslutningsporten (INPUT)
på enheden ved brug af mikro-USB-kablet (medfølger).
Hvis du ønsker detaljerede oplysninger om tilslutningen,
kan du se illustrationen af "Computer" i trin 2
i Installationsvejledning.
Lav lyd
 Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed.
 Skru op for lydstyrken på enheden.
 Når du bruger hovedtelefoner med høj impedans,
skal du indstille kontakten til valg af forstærker til HIGH.
 Brug hovedtelefoner, der har et stereoministik. Enheden
understøtter kun hovedtelefoner, der har et stereoministik.
Hvis du bruger hovedtelefoner/headset med en
fjernbetjening eller en mikrofon, kan lyden være
lav eller mangle fuldstændigt.
Enheden tænder ikke.
 Oplad batteriet på enheden.
 Når batteriet er brugt halvt op, nærmer det sig slutningen
af dets levetid. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for
at få et nyt.

Selvom strømfanen er i aktiv position, lyser POWER/CHGindikatoren (opladning) rødt.
 Når enheden har været brugt over lang tid, og den
resterende batteristrøm bliver lav, og du opretter forbindelse
til DC IN 5V-porten for enheden til en computer eller en
anden enhed, lyser POWER/CHG-indikatoren (opladning)
rødt. Enheden kan ikke tændes. I denne situation skal du
slukke for strømmen til enheden og tænde den igen.
POWER/CHG-indikatoren (opladning) lyser grønt,
og enheden tændes.
Batteriet kan ikke oplades.
 Kontroller, at enheden og den startede computer er korrekt
tilsluttet ved hjælp af mikro-USB-kablet (medfølger).
 Kontroller, at computeren er tændt og ikke er i standby-,
slumre- eller dvaletilstand.
 Kontroller, at enheden og computeren er direkte tilsluttet
og ikke via en USB-hub.
 Prøv USB-tilslutningsproceduren igen i andre situationer,
end dem der er nævnt ovenfor.
 Der kan være et problem med USB-porten på den tilsluttede
computer. Tilslut enheden til en anden USB-port på
computeren, hvis der er en tilgængelig.
 Der bruges en USB AC-adapter, der ikke anbefales.
 Batteriet er fuldt opladet.
Hvis batteriet er fuldt opladet, kan POWER/CHG-indikatoren
(opladning) blinke eller slukke, og opladningen starter måske
ikke. Dette er ikke en fejl.
 Hvis enheden ikke bruges i længere tid, kan POWER/CHGindikatoren (opladning) være et stykke tid om at lyse rødt,
når du tilslutter den til din computer. Hvis dette er tilfældet,
skal du ikke frakoble mikro-USB-kablet fra enheden, men
vente, indtil POWER/CHG-indikatoren (opladning) lyser rødt.
Opladningstiden er for lang.
 Kontroller, at enheden og computeren er direkte tilsluttet
og ikke via en USB-hub.
 Der bruges et andet kabel end det medfølgende.
 Der bruges en USB AC-adapter, der ikke anbefales.
Der genereres støj.
 Hold computeren væk fra enheden.
 Genstart softwaren til afspilning af lyd.
 Sluk for den tilsluttede lydenhed, og tænd derefter for
den igen.
Lyden afbrydes, når der oprettes tilslutning til computeren.
 Computerens CPU er overbelastet. Luk andre programmer.
 Der er tilsluttet andre USB-enheder til din computer, som
bruges samtidigt. Afslut andre igangværende USB-enheder.
Headsettets fjernbetjening fungerer ikke.
 Fjernbetjening understøttes ikke af denne enhed.
Mikrofonen i headsettet fungerer ikke.
 Headsetmikrofoner understøttes ikke af denne enhed.

Kompatible iPhone/iPad/
iPod-modeller
Du kan kun bruge enheden med følgende modeller. Opdater din
iPhone, iPad eller iPod med den nyeste software, før du tager
den i brug.














iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
iPad Air 2
iPad mini 3
iPad Air










iPad mini 2
iPad mini
iPad (4. generation)
iPad (3. generation)
iPad 2
iPad
iPod touch (1. til 5. generation)
iPod classic 120GB/160GB
(2009)
 iPod nano (2. til 7. generation)
(Pr. december 2014)

Denne enhed er kun kompatibel med funktioner til afspilning
af lyd i iPhones/iPads/iPods.
Afhængigt af Apple-produktet kan der kræves en bestemt
elektrisk strøm, når der startes kommunikation med enheden
tilsluttet. Enhedens batteristrøm kan blive opbrugt, og enheden
slukkes måske, hvis du tilslutter Apple-produktet til enheden,
når batteristrømmen er lav. I denne situation skal du oplade
enheden eller bruge USB AC-adapteren til at oprette tilslutning
med Apple-produktet.

Kompatible WALKMAN®-modeller

Driftsmiljø

Forholdsregler
Sikkerhed
 Hvis du transporterer enheden, og lydenheden er tilsluttet med
tilslutningskablet, skal du sørge for ikke anvende ekstern tvang,
da det kan medføre en fejlfunktion.
 Udsæt ikke denne enhed for stor vægt eller pres, da det kan medføre,
at dens form ændres under længere tids opbevaring.
 Lad være med at tabe enheden, og udsæt den ikke for eksterne stød,
da det kan medføre fejl.
 Rengør enheden med en blød tør klud.
 Hvis der er støj, når du lytter til radioen osv., skal du flytte den længere
væk fra den tilsluttede enhed.
 Udsæt ikke enheden for vand. Enheden er ikke vandtæt.
Husk at følge nedenstående forholdsregler.
 Vær forsigtig, så du ikke taber enheden ned i en vask eller en anden
beholder, der er fyldt med vand.
 Brug ikke enheden i fugtige omgivelser eller i dårligt vejr, f.eks.
regn eller sne.
 Sørg for, at enheden ikke bliver våd.
Hvis du berører enheden med våde hænder eller anbringer enheden
i fugtigt tøj, kan den blive våd, og dette kan medføre fejlfunktion.
 Når du placerer og tager enheden ud af en taske eller et andet objekt,
kan lydstyrkeknappen komme i klemme, og dens position kan blive ændret,
så der kommer en høj lyd. Vær forsigtig, når du placerer og tager enheden
ud af en taske eller et andet objekt.

Placering
 Placer ikke enheden på steder, hvor den er:
 Udsat for meget høje temperaturer (f.eks. i en bil med vinduerne lukkede).
 Udsat for direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.
 Udsat for mekanisk vibration eller stød.
 Udsat for et magnetisk felt.
(f.eks. i nærheden af en magnet, højttaler eller et TV).
 Udsat for meget støv.

Bemærkning om statisk elektricitet
Når du bruger hovedtelefoner i særligt tørre luftforhold, kan der føles en let
snurren på dine ører. Dette skyldes statisk elektricitet, der er akkumuleret
i kroppen og er ikke en fejlfunktion ved hovedtelefonerne.
Effekten kan reduceres ved at bære tøj, der er fremstillet af naturmaterialer.

Opladning
 Denne enhed kan kun oplades via USB. Hvis du vil oplade enheden,
er det nødvendigt at bruge en computer, der har en USB-port, eller USB
AC-adapteren AC-UD10 (sælges separat).
 Du kan bruge enheden, mens den er tilsluttet til computeren eller
AC-strømkilden. I denne situation kan det, afhængigt af anvendelsesmiljøet,
tage tid til at oplade, eller opladning er ikke til rådighed.
 Hvis enheden ikke skal bruges i en længere periode, skal du oplade den,
f.eks. hvert halve år eller lignende for at undgå overafladning.
 Når batteritiden reduceres til en ekstremt kort periode, nærmer batteriet
sig slutningen af dets levetid. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler for
at få et nyt.

Kompatible Xperia-modeller
Kompatibiliteten af Xperia-modeller, der understøtter digital
udgang, afhænger af land/område. Gå til følgende URL for
at få oplysninger om de nyeste kompatible modeller:
www.sony.eu/support

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Varemærkeoplysninger
 WALKMAN® og WALKMAN®-logoet er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
 "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemærker tilhørende Sony Mobile
Communications AB.
 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og Retina er
varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
iPad Air og iPad mini er varemærker tilhørende Apple Inc.
 "Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et
elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at kunne tilsluttes til henholdsvis
iPod, iPhone eller iPad og er certificeret af udvikleren til at opfylde
Apple’s standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen
af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke ydeevnen for trådløs
kommunikation.
 Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret
i USA og andre lande.
 Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller
registrerede varemærker, der tilhører de respektive indehavere. I denne
vejledning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

Suomi
Laitteen mukana toimitetut oppaat
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat kolme opasta.
Viiteopas (tämä asiakirja)
Sisältää varotoimia ja laitteeseen liittyviä
teknisiä tietoja.
Aloitusopas (liite)
Sisältää ohjeita laitteen liittämiseksi muihin
laitteisiin ja tietoja perustoiminnoista.

Specifikationer
Frekvensområde
10 Hz-100 kHz

Understøttet impedans
8 Ω-600 Ω

Maksimalt output*1 (når du bruger indbygget genopladeligt
litiumionbatteri)
Ca. 148 mW + 148 mW (8 Ω, 10 % forvrængning)
Ca. 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 % forvrængning)
Ca. 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, 10 % forvrængning)
*1 Når GAIN-valgkontakten er indstillet til "LOW", vil det maksimale output
være ca. 150 mV + 150 mV.

Udgangsstik

Käyttöopas (käyttöohjeet)
Lue käyttöopas tietokoneella tai älypuhelimella,
kun haluat saada tarkempia tietoja laitteen
käytöstä. Käyttöopas sisältää myös
vianmääritysoppaan, jossa on ratkaisuehdotuksia
mahdollisesti kohtaamiisi ongelmiin.
URL-osoite:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/
Kaksiulotteinen koodi:

2

Stereoministik* ( (hovedtelefoner))
*2 Kun et 3-polet stereoministik understøttes. Andre stik, herunder 2-polet
ministik eller 4-polet stereoministik understøttes ikke.

Indgangsstik/-port
Computer-/WALKMAN®-/Xperia-tilslutningsport
iPhone-/iPad-/iPod-tilslutningsport

Driftstemperatur
0° C til 40° C

Opladningstemperatur

VAROITUS

5° C til 35° C

Strømkilde
DC 3,7 V: indbygget genopladeligt litiumionbatteri
DC 5 V: ved opladning via USB

Nominelt strømforbrug
7 watt

Batteritid
3

Ca. 6 timer*
*3 Når du bruger enheden ved 1 mW + 1 mW output (24 Ω). Tidsangivelserne
ovenfor kan variere afhængigt af de umiddelbare omgivelser eller
anvendelsesforhold.
4

Ved tilslutning til en computer: Ca. 3,5 timer*
Ved tilslutning til lysnettet ved brug af den anbefalede USB AC-adapter
(sælges særskilt): Ca. 2 timer*4
*4 Tid, der kræves til at oplade det tomme batteri til dets fulde kapacitet.

Mål
Ca. 62 mm × 18,5 mm × 109 mm
(b/h/d, fremspringende dele er ikke inkluderet)

Vægt
Ca. 145 g

Understøttet samplingfrekvens/bit
Maksimum 192 kHz/24 bit

Medfølgende dele
Hovedtelefonforstærker (denne enhed) (1)
Digitalt kabel til WALKMAN® (1)
Digitalt kabel til Xperia (1)
Mikro-USB-kabel (1)
Silikonerem (2)
Beskyttelsesark (1)
Installationsvejledning (1)
Referencevejledning (dette dokument) (1)
Tag de medfølgende dele, bortset fra enheden, ud, ved at åbne bakken under
enheden og fjerne dem.

Anbefalet tilbehør
USB AC-adapter: AC-UD10 (sælges særskilt)

Sähköiskujen välttämiseksi älä avaa koteloa. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Aseta GAIN-valintakytkin kuulovaurioiden estämiseksi
LOW-asentoon.

Opladningstid
Enheden understøtter kun lydfunktion for en WALKMAN®,
der understøtter lyd med høj opløsning.
Gå til følgende URL for at få oplysninger om de nyeste
kompatible modeller:
www.sony.eu/support

Kompatibelt operativsystem:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 eller nyere)/Home Basic (SP1 eller nyere)/Home Premium
(SP1 eller nyere)/Professional (SP1 eller nyere)/Ultimate (SP1 eller nyere)
Windows Vista
Home Basic (SP2 eller nyere)/Home Premium (SP2 eller nyere)/
Business (SP2 eller nyere)/Ultimate (SP2 eller nyere)
Mac OS X (v10.6.8 eller nyere)
CPU: Intel Core 2-processor 1,6 GHz eller bedre
Hukommelse: 1 GB eller bedre
USB-port (USB 2.0 High Speed)
 Et af ovenstående operativsystemer skal være installeret på computeren
fra fabrikken.
 Der er ingen garanti for, at denne enhed fungerer med alle computere.
 Der er ingen garanti for, at enheden fungerer med hjemmebyggede
computere, operativsystemer, du selv har opgraderet, eller flere
operativsystemer.
 Der er ingen garanti for, at enheden fungerer med funktioner som standby,
slumre eller dvale på alle computere.

Kun käytät suuri-impedanssisia kuulokkeita, säädä GAINvalintakytkimen asetusta.
Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele laitetta
pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
suljettuun kaappiin.
Älä altista akkuja tai paristoja (akkuja tai paristoja sisältävää
laitetta) pitkäksi aikaa lämmönlähteille, kuten suoralle
auringonvalolle tai tulelle.
Nimilaatta on laitteen pohjassa.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan unionin
lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja
takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.

Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan
maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva
symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Joissakin akuissa tämä merkki saattaa esiintyä
yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin
0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004 prosenttia lyijyä.
Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut hävitetään
asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle
haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä
tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen
edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun
huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen
akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen
käsittely toimittamalla ne soveltuviin kierrätys- ja keräyspisteisiin.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa
annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita
akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja
tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu.

Vianmääritys
Jos kohtaat laitteen käytön aikana ongelmia, käy seuraava
tarkistuslista läpi ja lue sivustossamme olevat tuotetukitiedot.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Laite voi lämmetä käytön aikana. Tämä ei ole vika.
Ääntä ei kuulu
 Tämä laite toimii vain digitaalisen tulon kautta.
Analogista tuloa ei tueta.
 Varmista, että laite ja äänilaite on liitetty oikein.
 Varmista, että liitettyyn laitteeseen on kytketty virta.
 Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
 Jos POWER/CHG (lataus) -merkkivalo ei syty, lataa akku.
 Lisää yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
 Lisää laitteen äänenvoimakkuutta.
 Liitä kuulokkeiden liitin kunnolla laitteeseen.
 Varmista, että yhdistetyissä kuulokkeissa on 3-napainen
stereominiliitin.
Laite tukee vain 3-napaista stereominiliitintä. Älä liitä
laitteeseen muita liittimiä. Seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
Kun laite on liitetty tietokoneeseen, ääntä ei kuulu tai ääntä
ei toisteta oikein.
 Tietokone ei tunnista laitetta USB-laitteeksi. Käynnistä
tietokone uudelleen.
Asenna Windows-tietokoneeseen Sonyn USB-laiteajurin
Windows-versio. Siirry seuraavaan sivustoon ja asenna
ohjelmisto.
www.sony.eu/support
 Lisää tietokoneen tai ohjelmiston äänenvoimakkuutta.
 Jos laite liitettiin tietokoneeseen äänentoisto-ohjelmiston
käytön aikana, käynnistä äänentoisto-ohjelmisto uudelleen.
 Kun toistat laitteella tietokoneessa olevaa High-Resolution
Audio -muotoista dataa, käytä High-Resolution Audio
-muotoista dataa tukevaa äänentoisto-ohjelmistoa,
kuten Hi-Res Audio Playeria.
Jos Hi-Res Audio Playeria ei ole asennettu, asenna se
tietokoneeseen. Siirry seuraavaan sivustoon ja asenna
ohjelmisto.
www.sony.eu/support
 Jos tietokone siirtyy valmius-, lepo- tai horrostilaan,
kun musiikkia toistetaan äänentoisto-ohjelmistolla,
käynnistä äänentoisto-ohjelmisto uudelleen.
 Varmista, että tietokoneen äänilaiteasetukset on
määritetty oikein.
 Windows 8/8.1
Avaa valikko painamalla [Windows]- ja [X]-näppäimiä,
valitse [Ohjauspaneeli], [Laitteisto ja äänet], [Ääni],
[Toistaminen]-välilehti, valitse toistolaitteeksi [Sony
Headphone Amplifier(PHA-1A)] ja valitse [Aseta oletus].
 Windows 7/Windows Vista
Napsauta [Käynnistä]-valikkoa, valitse [Ohjauspaneeli],
[Laitteisto ja äänet], [Ääni], [Toistaminen]-välilehti, valitse
toistolaitteeksi [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)] ja
valitse [Aseta oletus].
 Macintosh
Osoita [Omena]-valikkoa, valitse [Järjestelmäasetukset],
[Äänet], [Ääni ulos]-välilehti, ja valitse sitten [Valitse
äänentoistolaite] -asetukseksi [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)].
 Tietokoneen tai äänentoisto-ohjelmiston
äänenvoimakkuussäädin on asetettu mykistämään ääni.
Kumoa asetus.
 CD-ROM-asema ei tue digitaalista toistotoimintoa.
Käytä digitaalista toistotoimintoa tukevaa CD-asemaa.
 Digitaalisesti lähetettyä ääntä ei ehkä toisteta tietokoneen
USB-liitännän kautta.
Windowsin ajuriohjelmistoa ei voi asentaa
Windows-tietokoneeseen.
 Laite on yhdistettävä Windows-tietokoneeseen tietyssä
vaiheessa ajuriohjelmiston asennuksen aikana.
Yhdistä tällöin Windows-tietokone micro-USB-kaapelilla
(vakiovaruste) laitteen tietokone/WALKMAN®/Xperialiitännän INPUT-porttiin.
Lisätietoja liitännöistä on aloitusoppaan vaiheessa 2 olevassa
kuvassa, jonka otsikko on ”Tietokone”.

Hiljainen ääni
 Lisää yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
 Lisää laitteen äänenvoimakkuutta.
 Kun käytät suuri-impedanssisia kuulokkeita, aseta
GAIN-valintakytkin HIGH-asentoon.
 Käytä stereominiliittimellä varustettuja kuulokkeita. Laite
tukee vain stereominiliittimellä varustettuja kuulokkeita.
Jos käytät kauko-ohjaimella tai mikrofonilla varustettuja
kuulokkeita tai tällaista kuulokemikrofonia, ääni kuuluu
ehkä hiljaa tai se ei kuulu lainkaan.
Laite ei käynnisty.
 Lataa laitteen akku.
 Kun akun varaus laskee puoleen, sen käyttöikä alkaa olla
lopussa. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään sen
vaihtoa varten.
Vaikka virtakytkin on ON-asennossa, POWER/CHG (lataus)
-merkkivalo palaa punaisena.
 Kun laitetta on käytetty pitkään ja akun varaus laskee
alhaiseksi, POWER/CHG (lataus) -merkkivalo alkaa palaa
punaisena, jos yhdistät laitteen DC IN 5V -portin kautta
tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Laitetta ei voi
käynnistää. Katkaise tällöin laitteen virta ja kytke virta
sitten uudelleen. POWER/CHG (lataus) -merkkivalo
muuttuu vihreäksi, ja laite käynnistyy.
Akkua ei voi ladata.
 Varmista, että laite ja tietokone on yhdistetty kunnolla
micro-USB-kaapelilla (vakiovaruste).
 Varmista, että tietokone on käynnissä, ei valmius-,
lepo- tai horrostilassa.
 Varmista, että laite ja tietokone on kytketty suoraan,
ei USB-keskittimen kautta.
 Yritä suorittaa muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa
USB-liitännät uudelleen.
 Liitetyn tietokoneen USB-liitännässä voi olla ongelma.
Jos tietokoneessa on käytettävissä toinen USB-liitäntä,
liitä laite siihen.
 Käytetään muuta kuin suositeltua USB-verkkolaitetta.
 Akku on latautunut täyteen.
Jos akku on latautunut täyteen, POWER/CHG (lataus)
-merkkivalo voi vilkkua ja sammua, eikä lataus ehkä
käynnisty. Tämä ei ole vika.
 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, voi kestää hetken,
ennen kuin POWER/CHG (lataus) -merkkivalo alkaa palaa
punaisena, kun liität laitteen tietokoneeseen. Älä tällöin
irrota micro-USB-kaapelia laitteesta, vaan odota, että
POWER/CHG (lataus) -merkkivalo alkaa palaa punaisena.
Latausaika on liian pitkä.
 Varmista, että laite ja tietokone on kytketty suoraan,
ei USB-keskittimen kautta.
 Käytetään muuta kuin toimitukseen sisältyvää kaapelia.
 Käytetään muuta kuin suositeltua USB-verkkolaitetta.
Kuuluu kohinaa.
 Pidä tietokone kaukana laitteesta.
 Käynnistä äänentoisto-ohjelmisto uudelleen.
 Katkaise yhdistetyn äänilaitteen virta ja kytke virta sitten
uudelleen.
Ääni katkeilee, kun laite liitetään tietokoneeseen.
 Tietokoneen suoritin on ylikuormitettu. Sulje muut
sovellukset.
 Tietokoneeseen on liitetty muita USB-laitteita, joita käytetään
samaan aikaan. Lopeta muiden USB-laitteiden käyttö.
Kuulokemikrofonin kauko-ohjain ei toimi.
 Tämä laite ei tue kauko-ohjaimen käyttöä.
Kuulokemikrofonin mikrofoni ei toimi.
 Tämä laite ei tue kuulokemikrofonin mikrofonien käyttöä.

Yhteensopivat iPhone-, iPad- ja
iPod-mallit
Voit käyttää laitetta vain seuraavien mallien kanssa.
Päivitä iPhone-, iPod- tai iPad-laitteeseen uusin ohjelmisto
ennen käyttöä.
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(2009)
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Tämä laite tukee vain iPhone-, iPad- ja iPod-laitteiden
äänentoistotoimintoja.
Joidenkin Apple-tuotteiden tapauksessa tiedonsiirron
käynnistämiseksi yhdistetyn laitteen kanssa voidaan tarvita
runsaasti virtaa. Laitteen akkuvirta voi ehtyä ja laite voi sammua,
jos liität Apple-tuotteen laitteeseen, kun laitteen akkuvirta
on vähissä. Lataa tällöin laite tai käytä Apple-tuotteen
yhdistämiseen USB-verkkolaitetta.

Suositeltava lisävaruste

Yhteensopivat Xperia-mallit

Käyttöympäristö
Digitaalista lähtöä tukevien Xperia-mallien yhteensopivuus voi
vaihdella maan/alueen mukaan. Uusimmat yhteensopivat mallit
voit tarkistaa seuraavasta URL-osoitteesta:
www.sony.eu/support

Varotoimet
Turvallisuus
 Kun kuljetat laitetta ja äänilaitetta niin, että ne on yhdistetty kaapelilla,
älä käytä ulkoista voimaa, sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä tai kohdista laitteeseen painetta,
sillä se voi vääntyä pitkäaikaisen säilytyksen aikana.
 Älä pudota laitetta tai altista sitä voimakkaille iskuille. Seurauksena voi
olla toimintahäiriö.
 Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
 Jos esimerkiksi radion kuuntelun aikana kuuluu kohinaa, siirrä laite
kauemmaksi yhdistetystä laitteesta.
 Älä altista laitetta vedelle. Laite ei ole vesitiivis.
Noudata seuraavia varotoimia.
 Älä pudota laitetta pesualtaaseen tai muuhun vedellä täytettyyn säiliöön.
 Älä käytä laitetta kosteissa paikoissa tai huonolla säällä, kuten sateessa
tai lumisateessa.
 Älä anna laitteen kastua.
Jos kosketat laitetta märin käsin tai käärit sen kosteisiin vaatteisiin,
laite voi kastua, ja seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 Laitetta pussiin tai muuhun esineeseen laitettaessa tai siitä poistettaessa
äänenvoimakkuuskytkin voi tarttua kiinni ja sen asento voi muuttua,
jolloin kuuluu voimakas ääni. Ole varovainen laitetta pussiin tai muuhun
esineeseen laitettaessa tai siitä poistettaessa.

Sijoittaminen
 Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, jossa se
 altistuu äärilämpötiloille (esimerkiksi autoon, jonka ikkunat on suljettu)
 altistuu suoralle auringonvalolle, tai lämmönlähteen lähelle
 altistuu mekaaniselle tärinälle tai iskuille
 altistuu magneettikentälle
(esimerkiksi magneetin, kaiuttimen tai television lähelle)
 altistuu runsaalle pölylle.

Staattista sähköä koskeva huomautus
Kun käytät kuulokkeita erityisen kuivissa olosuhteissa, voit tuntea korvissa
kihelmöintiä. Tämä johtuu kehoon kertyneestä staattisesta sähköstä,
eikä se ole merkki kuulokkeiden viasta.
Voit vähentää ilmiön vaikutuksia käyttämällä luonnollisista aineista
valmistettuja vaatteita.

Lataaminen
 Tämä laite voidaan ladata vain USB-liitännän kautta. Laitteen lataamiseen
on käytettävä USB-liitännällä varustettua tietokonetta tai USB-verkkolaitetta
AC-UD10 (myydään erikseen).
 Voit käyttää laitetta, kun se on liitettynä tietokoneeseen tai
verkkovirtalähteeseen. Tällöin käyttöympäristöstä riippuen lataaminen
voi kestää pitkään tai lataaminen ei ehkä ole mahdollista.
 Jos laitat laitteen pitkäaikaiseen säilytykseen, voit välttää latauksen liiallisen
purkautumisen lataamalla laitteen noin kuuden kuukauden välein.
 Kun akun käyttöaika muuttuu erittäin lyhyeksi, sen käyttöikä alkaa olla
lopussa. Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään sen vaihtoa varten.

Tekniset tiedot
Taajuusalue
10 Hz – 100 kHz

Tuettu impedanssi
8–600 Ω

Enimmäislähtö*1 (sisäänrakennettua litiumioniakkua
käytettäessä)
Noin 148 mW + 148 mW (8 Ω, vääristymä 10 %)
Noin 80 mW + 80 mW (32 Ω, vääristymä 1 %)
Noin 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, vääristymä 10 %)
*1 Kun GAIN-valintakytkin on asetettu LOW-asentoon, enimmäislähtö
on noin 150 mV + 150 mV.

Lähtöliitäntä
Stereominiliitäntä*2 ( (kuulokkeet))
*2 Laite tukee vain 3-napaista stereominiliitintä. Muita liittimiä, kuten
2-napaista miniliitintä tai 4-napaista stereominiliitintä, ei tueta.

Tuloliitäntä/-portti
Tietokone/WALKMAN®/Xperia-liitäntä
iPhone/iPad/iPod-liitäntä

Käyttölämpötila
0–40 °C

Latauslämpötila
5–35 °C

Virtalähde
DC 3,7 V: sisäänrakennettu litiumioniakku
DC 5 V: USB-liitännän kautta ladattaessa

Nimellinen virrankulutus
7W

Akun käyttöaika
Noin 6 tuntia*3
*3 Kun laitetta käytetään lähdöllä 1 mW + 1 mW (24 Ω). Aika voi vaihdella
laitteen välittömän ympäristön tai käyttöolosuhteiden mukaan.

Latausaika
Liitettynä tietokoneeseen: noin 3,5 tuntia*4
Liitettynä pistorasiaan suositellulla USB-verkkolaitteella (myytävänä erikseen):
noin 2 tuntia*4
*4 Aika, joka tarvitaan tyhjän akun lataamiseen täyteen.

Mitat
Noin 62 mm × 18,5 mm × 109 mm
(l/k/s, ilman ulkonevia osia)

Yhteensopivat WALKMAN®-mallit
Laite tukee vain High Resolution Audio -signaaleja tukevan
WALKMAN®-laitteen äänitoimintoa.
Uusimmat yhteensopivat mallit voit tarkistaa seuraavasta
URL-osoitteesta:
www.sony.eu/support

USB-verkkolaite: AC-UD10 (myydään erikseen)

Paino
Noin 145 g

Tuetut näytteenottotaajuudet/bittinopeudet
Enintään 192 kHz / 24 bittiä

Pakkauksen sisältö
Kannettava kuulokevahvistin (tämä laite) (1)
Digitaalinen kaapeli WALKMAN®-laitetta varten (1)
Digitaalinen kaapeli Xperia-laitetta varten (1)
Micro-USB-kaapeli (1)
Silikonihihna (2)
Suojakalvo (1)
Aloitusopas (1)
Viiteopas (tämä asiakirja) (1)
Avaa laitteen alla oleva laatikko ja pura laitteen lisäksi muut toimitukseen
kuuluvat lisävarusteet.

Yhteensopiva käyttöjärjestelmä:
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 tai uudempi) / Home Basic (SP1 tai uudempi) /
Home Premium (SP1 tai uudempi) / Professional (SP1 tai uudempi) /
Ultimate (SP1 tai uudempi)
Windows Vista
Home Basic (SP2 tai uudempi) / Home Premium (SP2 tai uudempi) /
Business (SP2 tai uudempi) / Ultimate (SP2 tai uudempi)
Mac OS X (v10.6.8 tai uudempi)
Suoritin: vähintään 1,6 GHz:n Intel Core 2 -suoritin
Muisti: vähintään 1 Gt
USB-liitäntä (USB 2.0 High Speed)
 Jokin edellä mainituista käyttöjärjestelmistä on asennettava
tietokoneeseen tehtaalla.
 Laitteen toimivuutta kaikkien tietokoneiden kanssa ei taata.
 Laitteen toimivuutta itse koottujen tietokoneiden, itse päivitettyjen
käyttöjärjestelmien tai monikäyttöjärjestelmäympäristöjen kanssa ei taata.
 Laitteen toimivuutta tietokoneiden valmius-, lepo- ja horrostilatoimintojen
kanssa ei taata.
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkkejä koskevat ilmoitukset
 WALKMAN® ja WALKMAN®-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
 ”Xperia” ja ”Xperia Tablet” ovat Sony Mobile Communications AB:n
tavaramerkkejä.
 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja Retina ovat
Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 ”Made for iPod”-, ”Made for iPhone”- ja ”Made for iPad” -merkinnät
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi
erityisesti iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä
takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen.
Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen.
Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen
kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
 Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
 Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
 Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä oppaassa ei
käytetä merkintöjä ™ ja ®.

Norsk
Håndbøker som følger med
Følgende tre håndbøker følger med enheten.
Veiledning (dette dokumentet)
Inneholder forholdsregler og
produktspesifikasjoner.
Oppstartsveiledning (fremvisningsdokument)
Inneholder instruksjoner for hvordan du kobler
enheten til andre enheter, og beskriver
grunnleggende betjening av enheten.
Hjelpeveiledning (bruksanvisning)
Du kan lese hjelpeveiledningen på en datamaskin
eller smarttelefon hvis du vil ha mer inngående
informasjon om hvordan du bruker enheten.
Hjelpeveiledningen inneholder også en
feilsøkingsveiledning som gir løsninger
på eventuelle problemer som kan oppstå.
URL:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/
Todimensjonal kode:

ADVARSEL
Åpning av kabinettet utgjør en fare for elektrisk støt.
Servicearbeid må bare utføres av kvalifisert personell.
For å unngå hørselsskader bør du stille GAIN-bryteren
på LOW.
Juster GAIN-bryteren hvis du bruker hodetelefoner med høy
impedans.
For å unngå eventuelle hørselsskader bør du unngå å lytte
på høyt volum i lengre perioder.
Ikke plasser apparatet på et trangt sted, for eksempel i en
bokhylle eller et innebygd kabinett.
Batteriene (batteripakken eller innsatte batterier) må ikke
eksponeres for høy varme over lengre tid, for eksempel fra
direkte sollys, åpne flammer eller lignende.
Navneplaten er plassert på bunnen.
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare
for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktiver
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler som er knyttet til om produktet er i samsvar med
EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For spørsmål knyttet til service og garanti, henviser vi
til adressene som er oppført i egne service- og
garantidokumenter.
Avhending av brukte batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre
europeiske land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet, batteriet eller
innpakningen viser at produktet og batteriet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette
symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det
også merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller
bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter og
batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig
avfallshåndtering. Resirkulering av materialene bidrar til
å bevare naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert
teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk
og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig. For alle
andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted
for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet
eller batteriet, kan gi mer informasjon om avhending av dette.

Feilsøking
Hvis du støter på et problem når du bruker denne enheten,
bør du gå gjennom sjekklisten under og lese produktstøtteinformasjonen på webområdet vårt. Hvis problemet vedvarer,
bør du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
Det kan hende at enheten blir varm når den er i bruk.
Dette er ikke en feil.
Ingen lyd
 Denne enheten støtter bare digitalt inngangssignal.
Analogt inngangssignal støttes ikke.
 Kontroller at enheten og lydenheten er ordentlig koblet til.
 Kontroller at den tilkoblede enheten er slått på.
 Kontroller at enheten er slått på.
 Hvis POWER/CHG-indikatoren (lading) ikke lyser,
må batteriet lades.
 Skru opp volumet på den tilkoblede enheten.
 Skru opp volumet på enheten.
 Sett hodetelefonpluggen skikkelig inn i enheten.
 Sjekk at de tilkoblede hodetelefonene har en 3-polet
stereominiplugg.
Enheten støtter bare 3-polede stereominiplugger. Du må ikke
koble til andre plugger. Det kan føre til funksjonsfeil.

Det kommer ingen lyd når enheten er koblet til en
datamaskin, eller lyden spilles ikke av som den skal.
 Datamaskinen gjenkjenner ikke enheten som en USB-enhet.
Start datamaskinen på nytt.
Installer driverprogramvaren for Windows ("Sony USB Device
Driver") på en Windows-datamaskin. Gå til følgende
webområde, og installer programvaren.
www.sony.eu/support
 Skru opp volumet på datamaskinen eller i programvaren.
 Hvis enheten var koblet til en datamaskin mens du brukte
lydavspillingsprogramvare, kan du prøve å starte
lydavspillingsprogramvaren på nytt.
 Hvis du bruker enheten til å spille av høyoppløselige lydfiller
på datamaskinen, må du bruke lydavspillingsprogramvaren
"Hi-Res Audio Player", som er kompatibel med
høyoppløselige lydformater.
Hvis "Hi-Res Audio Player" ikke er installert på datamaskinen,
installerer du den. Gå til følgende webområde, og installer
programvaren.
www.sony.eu/support
 Hvis enheten går inn i standby-, hvile- eller dvalemodus
mens det spilles av musikk i lydavspillingsprogramvaren,
må du starte lydavspillingsprogramvaren på nytt.
 Kontroller at du har korrekte innstillinger for lydenheten
på datamaskinen din.
 For Windows 8/8.1
Trykk og hold inne [Windows]- og [X]-tastene for å vise
menyen, og velg [Kontrollpanel], [Maskinvare og lyd], [Lyd]
og [Avspilling]-fanen. Velg deretter [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)] som avspillingsenhet, og klikk på
[Bruk standard].
 For Windows 7/Windows Vista
Klikk på [Start]-menyen, og velg [Kontrollpanel],
[Maskinvare og lyd], [Lyd] og [Avspilling]-fanen.
Velg deretter [Sony Headphone Amplifier(PHA-1A)]
som avspillingsenhet, og klikk på [Bruk standard].
 For Macintosh
Klikk på [Apple]-menyen, og velg [Systemvalg], [Lyd]
og [Lyd ut]-fanen. Velg deretter [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)] for [Velg en lyd ut-enhet].
 Volumkontrollen på datamaskinen eller
lydavspillingsprogramvaren er stilt til å dempe lyden.
Annuller innstillingen.
 CD-ROM-stasjonen støtter ikke funksjonen for digital
reproduksjon. Bruk en CD-ROM-stasjon som støtter
funksjonen for digital reproduksjon.
 Det kan hende at digitalt kringkastet lyd ikke sendes via
USB-portene til datamaskinen.
Driverprogramvaren for Windows kan ikke installeres
på en Windows-datamaskin.
 Enheten må kobles til Windows-datamaskinen på et
bestemt tidspunkt i løpet av installasjonsprosessen for
driverprogramvaren.
I dette tilfellet kobler du Windows-datamaskinen til INPUTporten for datamaskinen/WALKMAN®/Xperia på enheten
ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-kabelen.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling, kan du se
illustrasjonen i "Datamaskin" i trinn 2 i oppstartsveiledning.
Lav lyd
 Skru opp volumet på den tilkoblede enheten.
 Skru opp volumet på enheten.
 Skyv GAIN-bryteren til HIGH hvis du bruker hodetelefoner
med høy impedans.
 Bruk hodetelefoner med stereominiplugg. Enheten støtter
bare hodetelefoner med stereominiplugg. Hvis du bruker
hodetelefoner/hodesett med fjernkontroll eller mikrofon, kan
det hende at lyden er lav, eller at det ikke kommer noen lyd.
Enheten slår seg ikke på.
 Lad opp batteriet til enheten.
 Når batterilevetiden er redusert til halvparten av opprinnelig
kapasitet, begynner batteriet å nærme seg slutten på
produktlevetiden. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler
for å få det byttet ut.
POWER/CHG-indikatoren (lading) lyser rødt selv om
strømmen er på.
 Når enheten brukes over lang tid og gjenværende batterinivå
blir lavt, lyser POWER/CHG-indikatoren (lading) rødt hvis du
kobler DC IN 5V-porten på enheten til en datamaskin eller en
annen enhet. Enheten kan ikke slås på. I så fall slår du av
strømmen på enheten og slår den på igjen. POWER/CHGindikatoren (lading) lyser grønt og enheten slås på.
Batteriet kan ikke lades.
 Kontroller at enheten og datamaskinen er skikkelig tilkoblet
via mikro-USB-kabelen (følger med).
 Kontroller at datamaskinen er slått på og ikke er i standby,
hvile- eller dvalemodus.
 Kontroller at enheten og datamaskinen er direkte tilkoblet,
ikke via en mikro-USB-hub.
 Forsøk USB-tilkoblingsprosedyren på nytt ved andre tilfeller
enn de som er nevnt ovenfor.
 Det kan være problemer med USB-porten på den tilkoblede
datamaskinen. Koble enheten til en annen USB-port på
datamaskinen, hvis det er mulig.
 Det brukes en annen USB-nettadapter enn den som
er anbefalt.
 Batteriet er ladet helt opp.
Hvis batteriet er fulladet, kan det hende at POWER/CHGindikatoren (lading) blinker og slås av, slik at det ikke er
mulig å starte ladingen. Dette er ikke en feil.
 Hvis enheten ikke har vært i bruk på lenge, kan det ta litt tid
før POWER/CHG-indikatoren (lading) lyser rødt når du kobler
den til datamaskinen. I så fall må du ikke koble mikro-USBkabelen fra enheten, bare vent til POWER/CHG-indikatoren
(lading) lyser rødt.
Det tar for lang tid å lade.
 Kontroller at enheten og datamaskinen er direkte tilkoblet,
ikke via en mikro-USB-hub.
 Det brukes en annen kabel enn den som fulgte med.
 Det brukes en annen USB-nettadapter enn den som er
anbefalt.

Det kommer støy.
 Hold datamaskinen borte fra enheten.
 Start lydavspillingsprogramvaren på nytt.
 Slå av og på den tilkoblede lydenheten.
Lyden avbrytes når enheten er koblet til en datamaskin.
 Datamaskinens prosessor er overbelastet. Lukk andre
programmer.
 Andre USB-enheter er koblet til datamaskinen og brukes
samtidig. Avslutt bruken av andre USB-enheter.
Fjernkontrollen til hodesettet fungerer ikke.
 Du kan ikke bruke fjernkontroller til å betjene denne enheten.
Mikrofonen til hodesettet fungerer ikke.
 Du kan ikke bruke hodesettmikrofoner med denne enheten.

Spesifikasjoner
Frekvensområde
10 Hz – 100 kHz

Støttet impedans:
8–600 Ω

Maksimum utgangseffekt*1 (ved bruk av innebygd
oppladbart litiumionbatteri)
Ca. 148 mW + 148 mW (8 Ω, 10 % forvrengning)
Ca. 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 % forvrengning)
Ca. 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, 10 % forvrengning)
*1 Når GAIN-bryteren står på LOW, er maksimal utgangseffekt
ca. 150 mV + 150 mV.

Utgangskontakt
2

Kompatible iPhone-, iPad- og
iPod-modeller

Ministereokontakt* ( (hodetelefoner))
*2 Enheten har bare støtte for 3-polede stereominiplugger. Andre plugger,
inkludert 2-polede miniplugger eller 4-polede stereominiplugger,
støttes ikke.

Inngangskontakt/-port
Enheten kan bare brukes med følgende modeller. Oppdater
iPhone-, iPad- eller iPod-enheten din med den nyeste
programvaren før bruk.

Port for tilkobling av datamaskin/WALKMAN®/Xperia
Port for tilkobling av iPhone/iPad/iPod















0 til 40 °C

iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
iPad Air 2
iPad mini 3
iPad Air










iPad mini 2
iPad mini
iPad (4. generasjon)
iPad (3. generasjon)
iPad 2
iPad
iPod touch (1. til 5. generasjon)
iPod classic 120 GB / 160 GB
(2009)
 iPod nano (2. til 7. generasjon)
(Per desember 2014)

Denne enheten er bare kompatibel med
lydavspillingsfunksjonene på iPhone/iPad/iPod.
Avhengig av Apple-produktet kan det hende det kreves
en vesentlig mengde strøm når kommunikasjonen med den
tilkoblede enheten starter. Det kan tappe batteriet i enheten,
og enheten kan slå seg av hvis du kobler Apple-produktet til
enhetene når batterinivået er lavt. I så fall lader du enheten
eller bruker USB-nettadapteren til å koble til Apple-produktet.

Driftstemperatur

Kompatible Xperia-modeller
Kompatibiliteten for Xperia-modeller som støtter digitale
utgangssignaler, avhenger av landet/regionen du er i. Hvis du vil
ha informasjon om de nyeste kompatible modellene, kan du gå
til følgende webområde:
www.sony.eu/support

Forholdsregler
Om sikkerhet
 Når du bærer enheten og lydenheten som er koblet til med
tilkoblingsledningen, må du passe på at de ikke påføres ytre press
siden det føre til funksjonsfeil.
 Du må ikke legge vekt eller trykk på denne enheten, ettersom dette
kan føre til at enheten deformeres ved oppbevaring over lengre tid.
 Du må ikke slippe enheten i bakken eller utsette den for støt. Det kan
føre til funksjonsfeil.
 Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre enheten.
 Hvis du hører støy når du lytter til radio e.l., bør du flytte enheten lengre
bort fra den tilkoblede enheten.
 Ikke utsett enheten for vann. Enheten er ikke vanntett.
Pass på at du følger forhåndsreglene nedenfor.
 Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller annen beholder
med vann.
 Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig vær, som for eksempel
i regn- eller snøvær.
 Pass på at enheten ikke blir våt.
Hvis du berører enheten med våte hender eller putter enheten i et fuktig
klesplagg, kan enheten bli våt, og dette kan forårsake funksjonsfeil
på enheten.
 Når du plasserer eller tar enheten ut av en veske eller lignende, kan du
risikere at du kommer bort i volumbryteren slik at det kommer en veldig
høy lyd. Vær forsiktig når du plasserer eller tar enheten ut av en veske
eller lignede.

Om plassering
 Du må ikke plassere enheten på et sted der den er utsatt for følgende:
 Svært høye temperaturer (for eksempel i en bil der vinduene er lukket).
 Direkte sollys eller en varmekilde i nærheten
 Mekaniske vibrasjoner eller støt
 Magnetfelt
(For eksempel i nærheten av en magnet, høyttaler eller TV)
 Store mengder støv

Merknad om statisk elektrisitet
Når du bruker hodetelefonene i svært tørr luft, kan du føle en lett kribling på
ørene. Dette skyldes statisk elektrisitet som har samlet seg opp i kroppen,
og ikke en feil med hodetelefonene.
Denne effekten kan reduseres ved å ha på klær som er laget av naturlige
materialer.

Om lading
 Denne enheten lades bare via USB. Når du skal lade enheten, må du bruke
en datamaskin som har en USB-port, eller USB-nettadapteren AC-UD10
(selges separat).
 Du kan bruke enheten mens den er koblet til datamaskinen eller en
strømkilde. Avhengig av omgivelsene kan det i dette tilfellet ta lang tid
å lade, eller det er kanskje ikke mulig å lade.
 Når enheten ikke brukes på lenge, bør du likevel lade den omtrent hvert
halvår for å forhindre at batteriet lades helt ut.
 Når batterilevetiden er redusert til en meget kort periode, nærmer batteriet
seg slutten på produktlevetiden. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler for
å få det byttet ut.

Följande tre guider medföljer.
Referensguide (detta dokument)
Innehåller försiktighetsåtgärder och
produktspecifikationer.
Snabbstartguide (bilaga)
Innehåller anvisningar om hur du ansluter enheten
till andra enheter och använder grundläggande
funktioner.
Hjälpguide (bruksanvisning)
Läs hjälpguiden på datorn eller smarttelefonen
när du vill ha mer detaljerad information om hur
du använder enheten. Hjälpguiden innehåller
även en felsökningsguide med lösningar på
eventuella problem.
Webbadress:
http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-1a/h_ce/
QR-kod:

5 til 35 °C

Strømkilde
DC 3,7 V: innebygd oppladbart litiumionbatteri
DC 5 V: når du lader via USB

Nominelt strømforbruk
7W

Batterilevetid
Ca. 6 timer*3
*3 Når du bruker enheten med 1 mW + 1 mW utgangseffekt (24 Ω). Tiden kan
variere avhengig av miljøet eller omgivelsene enheten brukes i.)

Ladetid
Ved tilkobling til en datamaskin: Ca. 3,5 timer*4
Ved tilkobling til stikkontakt ved hjelp av den anbefalte USB-nettadapteren
(selges separat): Ca. 2 timer*4
*4 Tiden det tar å lade et tomt batteri mens enheten er slått av.

Dimensjoner
Ca. 62 × 18,5 × 109 mm
(b/h/d, uten utstikkende deler)

Vekt
Støttede samplingsfrekvenser / bit
Maksimum 192 kHz / 24 bit

Innhold i pakken
Enheten støtter bare lydfunksjonen på en WALKMAN® som har
støtte for lyd med høy oppløsning.
Hvis du vil ha informasjon om de nyeste kompatible modellene,
kan du gå til følgende webområde:
www.sony.eu/support

Medföljande guider

Ladetemperatur

ca. 145 g

Kompatible WALKMAN®-modeller

Svenska

Bærbar hodetelefonforsterker (denne enheten) (1)
Digital kabel for WALKMAN® (1)
Digital kabel for Xperia (1)
Mikro-USB-kabel (1)
Silikonbelte (2)
Beskyttelsesark (1)
Oppstartsveiledning (1)
Veiledning (dette dokumentet) (1)
Ta ut de andre medfølgende elementene ved å åpne boksen under enheten
og pakke ut elementene.

Anbefalt tilbehør
USB-nettadapter: AC-UD10 (selges separat)

Operativsystem
Kompatible operativsystemer:
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 eller nyere) / Home Basic (SP1 eller nyere) / Home Premium
(SP1 eller nyere) / Professional (SP1 eller nyere) / Ultimate (SP1 eller nyere)
Windows Vista
Home Basic (SP2 eller nyere) / Home Premium (SP2 eller nyere) /
Business (SP2 eller nyere) / Ultimate (SP2 eller nyere)
Mac OS X (versjon 10.6.8 eller nyere)
Prosessor: Intel Core 2-prosessor med 1,6 GHz eller bedre
Minne: 1 GB eller mer
USB-port (USB 2.0 med høy hastighet)
 Ett av operativsystemene som er nevnt ovenfor, må ha blitt installert på
datamaskinen på fabrikken.
 Det er ikke garantert at enheten fungerer med alle datamaskiner.
 Det er ikke garantert at enheten fungerer med selvbygde datamaskiner,
operativsystemer som er oppgradert av brukeren eller flere
operativsystemer.
 Det er ikke garantert at enheten fungerer sammen med funksjoner som
standby-, hvile- og dvalemodus. Dette gjelder uavhengig av hvilken
datamaskin du har.
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

Merknader om varemerker
 WALKMAN®- og WALKMAN®-logoen er registrerte varemerker som
tilhører Sony Corporation.
 Xperia og Xperia Tablet er varemerker som tilhører Sony Mobile
Communications AB.
 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og Retina er
varemerker som tilhører Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.
iPad Air og iPad mini er varemerker som tilhører Apple Inc.
 "Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyr at et
elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for enten iPod, iPhone eller iPad,
og at det er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulatoriske standarder. Vær oppmerksom på
atbruk at dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den
trådløse ytelsen.
 Macintosh og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., og er registrert
i USA og andre land.
 Microsoft Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
 Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører deres respektive eiere. ™- og ®-merkene
er ikke spesifisert i denne bruksanvisningen.

VARNING!
Öppna inte höljet, så undviker du elektriska stötar. Låt endast
kvalificerad personal utföra service.
Förhindra hörselskada genom att sätta GAIN-omkopplaren
på LOW.
Justera GAIN-reglaget när du använder hörlurar med hög
impedans.
Undvik risk för hörselskada genom att inte lyssna på hög
ljudvolym under lång tid.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel
i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög värme,
till exempel direkt solljus, eld eller liknande, under längre tid.
Namnplåten är placerad på undersidan av höljet.
Information till kunder: Följande information gäller endast
utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar
hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och
kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den
separata service- och garantidokumentationen.
Kassering av uttjänta batterier och elektriska
och elektroniska produkter (gäller i EU och
andra europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och batteriet inte får
behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan
denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol.
Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs
till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller
0,004 % bly. När produkterna och batterierna kasseras på rätt
sätt kan det förebygga de potentiella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt
batteri, bör detta batteri endast bytas av behörig servicetekniker.
Lämna det förbrukade batteriet och den elektriska och
elektroniska utrustningen på en återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter för att garantera en korrekt hantering.
Information om övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar
ut batterierna ur produkten på säkert sätt. Lämna in batteriet
på en återvinningsstation i behållaren för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinningen av produkten
eller batteriet, kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren där du köpte
produkten eller batteriet.

Felsökning
Använd checklistan nedan och läs produktsupportinformationen
på vår webbplats om det inträffar problem med enheten.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.
Enheten kan bli varm under användning. Detta är inget fel.
Inget ljud
 Enheten har endast digital ingång. Analog ingång stöds inte.
 Kontrollera att hörlursförstärkaren och ljudenheten är
korrekt anslutna.
 Kontrollera att den anslutna enheten är påslagen.
 Kontrollera att hörlursförstärkaren är påslagen.
 Ladda batteriet om POWER/CHG-indikatorn (laddning)
inte tänds.
 Höj volymen på den anslutna enheten.
 Höj volymen på hörlursförstärkaren.
 Anslut hörlurskontakten ordentligt till förstärkaren.
 Kontrollera att de anslutna hörlurarna har en trestifts
stereominikontakt.
Enheten kan endast användas med en trestifts
stereominikontakt. Anslut inga andra kontakter.
Det kan orsaka fel.

Det hörs inget ljud eller ljudet spelas inte upp korrekt
när enheten är ansluten till en dator.
 Datorn identifierar inte enheten som en USB-enhet.
Starta om datorn.
Installera Windows-drivrutinen Sony USB Device Driver
på Windows-datorn. Installera drivrutinen från följande
webbplats:
www.sony.eu/support
 Höj volymen på datorn eller i programmet.
 Starta om programmet om enheten ansluts till datorn
medan du använder ett ljuduppspelningsprogram.
 När du spelar upp innehåll med High-Resolution
Audio-format på datorn via enheten, ska du använda
ljuduppspelningsprogrammet Hi-Res Audio Player som
är kompatibelt med detta format.
Installera Hi-Res Audio Player om det inte redan är installerat
på datorn. Installera drivrutinen från följande webbplats:
www.sony.eu/support
 Starta om programmet om datorn sätts i viloläge medan
musik spelas upp via ljuduppspelningsprogrammet.
 Kontrollera att inställningarna för ljudenheten på datorn
är korrekta.
 Windows 8/8.1
Håll tangenterna [Windows] och [X] intryckta för att visa
menyn. Välj [Kontrollpanelen], [Maskinvara och ljud],
[Ljud], fliken [Uppspelning], välj [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)] som uppspelningsenhet och
klicka på [Standard].
 Windows 7/Windows Vista
Klicka på [Start]-menyn, välj [Kontrollpanelen], [Maskinvara
och ljud], [Ljud], fliken [Uppspelning], välj [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)] som uppspelningsenhet och klicka
på [Standard].
 Macintosh
Klicka på [Apple]-menyn, välj [Systeminställningar],
[Ljud], fliken [Utmatning] och välj [Sony Headphone
Amplifier(PHA-1A)] vid [Välj en enhet för ljuduppspelning].
 Volymreglaget på datorn eller i ljuduppspelningsprogrammet
är inställt på avstängt ljud. Avbryt inställningen.
 Cd-rom-enheten saknar stöd för digital ljudåtergivning.
Använd en cd-rom-enhet som har stöd för digital
ljudåtergivning.
 Digitalt utsänt ljud kanske inte kan matas ut från datorns
USB-port.
Windows-drivrutinen kan inte installeras på en
Windows-dator.
 Enheten måste anslutas till Windows-datorn vid ett tillfälle
under drivrutinsinstallationen.
Anslut då Windows-datorn till INPUT-porten för
dator/WALKMAN®/Xperia-anslutning på enheten
via mikro-USB-kabeln (medföljer).
Information om anslutningen finns i illustrationen ”Dator”
i steg 2 i snabbstartguiden.
Ljudet är svagt
 Höj volymen på den anslutna enheten.
 Höj volymen på hörlursförstärkaren.
 Sätt GAIN-reglaget på HIGH när du använder hörlurar med
hög impedans.
 Använd hörlurar med stereominikontakt. Enheten fungerar
bara med hörlurar med stereominikontakt. Om du använder
hörlurar/headset med fjärrkontroll eller mikrofon, kan ljudet
bli svagt eller inte matas ut alls.
Enheten slås inte på.
 Ladda batteriet i hörlurarna.
 När halva batteritiden återstår, börjar batteriet ta slut.
Köp ett nytt batteri hos närmaste Sony-återförsäljare.
POWER/CHG-indikatorn (laddning) lyser inte röd trots att
strömreglaget är i läget ON.
 När enheten inte används under lång tid och batteriet börjar
ta slut, lyser POWER/CHG-indikatorn (laddning) röd om du
ansluter DC IN 5V-porten på enheten till en dator eller annan
enhet. Det går inte att starta enheten. Stäng i så fall av
strömmen till enheten och slå på den igen. POWER/CHGindikatorn (laddning) lyser grön och enheten slås på.
Det går inte att ladda batteriet.
 Kontrollera att hörlurarna och datorn är korrekt anslutna via
mikro-USB-kabeln (medföljer).
 Kontrollera att datorn är påslagen och inte är i viloläge.
 Kontrollera att hörlurarna och datorn är anslutna direkt till
varandra och inte via en USB-hubb.
 Upprepa USB-anslutningen igen om det inträffar ett annat fel
än de som beskrivs ovan.
 Ett problem kan ha inträffat med USB-porten på den anslutna
datorn. Anslut hörlurarna till en annan USB-port på datorn,
om en sådan finns.
 En USB-nätadapter som inte rekommenderas används.
 Batteriet är fulladdat.
Om batteriet är fulladdat kan POWER/CHG-indikatorn
(laddning) blinka och slockna, och laddningen kanske
inte startar. Detta är inget fel.
 Om hörlurarna inte har använts under längre tid, kan det ta
en stund innan POWER/CHG-indikatorn (laddning) lyser röd
när du ansluter hörlurarna till datorn. Ta i så fall inte bort
mikro-USB-kabeln från hörlurarna, och vänta tills POWER/
CHG-indikatorn (laddning) lyser röd.
Laddningen tar för lång tid.
 Kontrollera att hörlurarna och datorn är anslutna direkt till
varandra och inte via en USB-hubb.
 En annan kabel än den som medföljde används.
 En USB-nätadapter som inte rekommenderas används.
Det brusar
 Flytta bort datorn från enheten.
 Starta om ljuduppspelningsprogrammet.
 Stäng av den anslutna ljudenheten och slå på den igen.
Ljudet hackar när datorn ansluts
 Datorns processor är överbelastad. Stäng andra program.
 Andra USB-enheter är anslutna till datorn och används
samtidigt. Använd inte andra USB-enheter samtidigt.

Fjärrkontrollen till headsetet fungerar inte
 Enheten kan inte styras via fjärrkontroll.
Mikrofonen på headsetet fungerar inte
 Enheten fungerar inte tillsammans med headsetmikrofon.

Specifikationer
Frekvensomfång
10–100 kHz

Impedans som stöds

Kompatibla iPhone/iPad/
iPod-modeller
Enheten kan användas med följande modeller. Uppdatera din
iPhone, iPod eller iPad med den senaste programvaruversionen
före användning.














iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
iPad Air 2
iPad mini 3
iPad Air









iPad mini 2
iPad mini
iPad (fjärde generationen)
iPad (tredje generationen)
iPad 2
iPad
iPod touch (första till och med
femte generationen)
 iPod classic 120 GB/160 GB
(2009)
 iPod nano (andra till och med
sjunde generationen)

8–600 Ω

Högsta uteffekt*1 (med inbyggt laddningsbart
litiumjonbatteri)
Cirka 148 mW + 148 mW (8 Ω, 10 % distorsion)
Cirka 80 mW + 80 mW (32 Ω, 1 % distorsion)
Cirka 16,4 mW + 16,4 mW (300 Ω, 10 % distorsion)
*1 När GAIN-reglaget är inställt på LOW är högsta uteffekt cirka
150 mV + 150 mV.

Utgång
Stereominiuttag*2 ( (hörlurar))
*2 Endast trestifts stereominikontakt kan användas. Andra kontakter, som
tvåstifts minikontakt och fyrstifts stereominikontakt, kan inte användas.

Ingång/port
Anslutningsport för dator/WALKMAN®/Xperia
Anslutningsport för iPhone/iPad/iPod

Drifttemperatur
0 °C till 40 °C

Laddningstemperatur
5 °C till 35 °C

(december 2014)

Enheten är endast kompatibel med
ljuduppspelningsfunktionerna på iPhone/iPad/iPod.
Beroende på Apple-produkten kan det krävas avsevärd
elkapacitet när produkten ansluts till hörlursförstärkaren och
kommunikationen startar. Batteriet i enheten kan ta slut och
enheten kan stängas av automatiskt om du ansluter Appleprodukten till enheten när batteriet nästan är slut. Ladda
i så fall enheten eller anslut den till Apple-produkten via
en USB-nätadapter.

Kompatibla WALKMAN®-modeller
Enheten fungerar bara med ljudfunktionen på WALKMAN®enheter som har stöd för High-Resolution Audio.
Aktuella kompatibla modeller finns på följande webbplats:
www.sony.eu/support

Strömkälla
DC 3,7 V: inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: vid laddning via USB

Nominell strömförbrukning
7W

Batteritid
Cirka 6 timmar*3)
*3 Vid användning med uteffekt 1 mW + 1 mW (24 Ω). Tiden kan variera
beroende på användningsmiljö och användningsförhållanden.

Laddningstid
Vid anslutning till dator: cirka 3,5 timmar*4
Vid anslutning till nätuttag via rekommenderad USB-nätadapter (säljs
separat): cirka 2 timmar*4
*4 Tid som krävs för att ladda ett urladdat batteri medan enheten är avstängd.

Mått
Cirka 62 × 18,5 × 109 mm
(b/h/d, utan utskjutande delar)

Vikt
Cirka 145 g

Samplingsfrekvens/bitar som stöds
Maximalt 192 kHz/24 bitar

Kompatibla Xperia-modeller
Vilka Xperia-modeller med digitalutgång som är kompatibla
varierar i olika länder/regioner. Aktuella kompatibla modeller
finns på följande webbplats:
www.sony.eu/support

Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
 Var försiktig så att du inte stöter till enheten när du bär den och ljudenheten
anslutna via kabeln, eftersom det kan orsaka felfunktion.
 Utsätt inte enheten för vikt eller tryck under längre tids förvaring, eftersom
det kan deformera enheten.
 Tappa inte enheten och utsätt den inte för mekaniska stötar, eftersom det
kan orsaka felfunktion.
 Rengör enheten med en mjuk och torr duk.
 Om det brusar när du lyssnar på radio eller liknande, ska du flytta bort
enheten från ljudenheten.
 Utsätt inte enheten för vatten. Enheten är inte vattentät.
Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
 Var försiktig så att du inte tappar enheten i ett handfat eller annan
vattenfylld behållare.
 Använd inte enheten på en fuktig plats eller i dåligt väder, som regn
eller snö.
 Se till att enheten inte blir våt.
Om du vidrör enheten med våta händer eller placerar den på ett fuktigt
plagg, kan den bli våt och sluta fungera.
 När du lägger i eller tar upp enheten ur en väska eller liknande, kan
volymreglaget råka fastna på hög volym. Var försiktig när du lägger
i och tar upp enheten ur en väska eller liknande.

Placering
 Placera inte enheten på en plats där den utsätts för
 mycket hög temperatur (till exempel i en bil med stängda rutor)
 direkt solljus eller värmekälla
 mekaniska vibrationer eller stötar
 magnetfält
(till exempel nära en magnet, högtalare eller tv)
 mycket damm.

Anmärkning om statisk elektricitet
När du använder hörlurarna i miljöer med torr luft, kan det förekomma
en lätt stickande känsla i öronen. Orsaken är statisk elektricitet som har
ackumulerats i kroppen, och beror inte på något fel på hörlurarna.
Du kan minimera effekten genom att bära kläder i naturmaterial.

Laddning
 Enheten laddas endast via USB. För att ladda enheten krävs en dator
med USB-port eller USB-nätadaptern AC-UD10 (säljs separat).
 Enheten kan användas medan den är ansluten till en dator eller till
nätström. Beroende på användningsförhållandena kan laddningen
ta längre tid, eller så kanske det inte går att ladda alls.
 Ladda enheten ungefär var sjätte månad om du inte använder den under
lång tid, för att förhindra att batteriet tar slut.
 När mycket lite av batteritiden återstår, börjar batteriet ta slut. Köp ett nytt
batteri hos närmaste Sony-återförsäljare.

Medföljande delar
Bärbar hörlursförstärkare (denna enhet) (1)
Digitalkabel för WALKMAN® (1)
Digitalkabel för Xperia (1)
Mikro-USB-kabel (1)
Silikonrem (2)
Skyddsark (1)
Snabbstartguide (1)
Referensguide (detta dokument) (1)
Ta upp medföljande delar genom att öppna facket under enheten.

Rekommenderat tillbehör
USB-nätadapter: AC-UD10 (säljs separat)

Driftmiljö
Kompatibla operativsystem:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 eller senare)/Home Basic (SP1 eller senare)/Home Premium
(SP1 eller senare)/Professional (SP1 eller senare)/Ultimate (SP1 eller senare)
Windows Vista
Home Basic (SP2 eller senare)/Home Premium (SP2 eller senare)/
Business (SP2 eller senare)/Ultimate (SP2 eller senare)
Mac OS X (v10.6.8 eller senare)
Processor: Intel Core 2-processor 1,6 GHz eller högre
Minne: 1 GB eller högre
USB-port (USB 2.0 High Speed)
 Ett av ovanstående operativsystem måste vara förinstallerat på datorn.
 Vi garanterar inte att enheten fungerar med alla datorer.
 Vi garanterar inte att enheten fungerar med hemmabyggda datorer,
operativsystem som har uppgraderats av användaren och flera
operativsystem som körs samtidigt.
 Vi garanterar inte att enheten fungerar med viloläget på en dator.
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Varumärken
 WALKMAN® och WALKMAN®-logotypen är registrerade varumärken som
tillhör Sony Corporation.
 Xperia och Xperia Tablet är varumärken som tillhör Sony Mobile
Communications AB.
 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch och Retina är
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
iPad Air och iPad mini är varumärken som tillhör Apple Inc.
 Made for iPod, Made for iPhone och Made for iPad innebär att ett
elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod, iPhone
respektive iPad samt att produkten har certifierats av utvecklaren för att
uppfylla Apples prestandakrav. Apple kan inte hållas ansvarigt för den här
enhetens funktion eller uppfyllande av regulatoriska säkerhetsstandarder.
Observera att om detta tillbehör används tillsammans med iPod, iPhone
eller iPad kan det påverka trådlösa prestanda.
 Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
 Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
 Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.
I den här bruksanvisningen anges inte symbolerna ™ och ®.

