Gjithashtu, mos e dëgjoni me kufjet tuaja në situata ku
dëgjimi nuk duhet të dëmtohet, për shembull, një
vendkalim hekurudhor, një vend ndërtimi etj.

Shënim për elektricitetin statik
Në kushte veçanërisht të thata të ajrit, mund të ndodhë
zhurma ose zhurma e zërit, ose ndjesia e lehtë e ndjesisë
mund të ndihet në veshët tuaj. Ky është një rezultat i
elektricitetit statik të akumuluar në trup, dhe jo një
mosfunksionim i kufjeve. Efekti mund të minimizohet
duke veshur rroba të bëra nga materialet natyrore.
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Udhëzuesi i referencës

SQ

Mbulesa shtesë të veshit zëvendësues mund të
porositen nga tregtari më i afërt i Sony.
Nëse keni ndonjë pyetje apo probleme në lidhje me
sistemin që nuk janë përfshirë në këtë manual, ju
lutemi konsultohuni me shitësin më të afërt Sony.

Kontrolloni që kompjuteri është i ndezur dhe jo në
modalitetin e gatishmërisë, gjumit ose letargji.
Kontrolloni që njësia dhe kompjuteri janë të lidhur
direkt, dhe jo përmes një shpërndarës USB.
Provoni përsëri procedurën e kyçjes USB në rastet e
ndryshme nga ato të lartpërmendura.
Porta USB e kompjuterit të lidhur mund të ketë një
problem. Lidheni njësinë me një tjetër portë USB të
kompjuterit nëse është e mundur.
Bateria është plotësisht e ngarkuar.
Nëse bateria është plotësisht e ngarkuar, treguesi i
POWER mund të ndizet dhe të fiket, dhe ngarkimi
nuk mund të fillojë. Kjo nuk është një mosfunksionim.
Nëse njësia nuk përdoret për një kohë të gjatë,
treguesi POWER mund të zgjasë pak kohë për t'u
ndezur kur jeni lidhur me kompjuterin tuaj. Në këtë
rast, mos e shkëputni kabllon mikro-USB nga njësia
dhe prisni derisa treguesi i POWER të ndizet i kuq.

Koha e ngarkimit është shumë e gjatë.

Probleme dhe zgjidhje
Asnjë tingull
Kontrolloni që njësia dhe pajisja audio janë të lidhura
në mënyrë korrekte.
Kontrolloni që pajisja e lidhur është e ndezur.
Kontrolloni që njësia është e ndezur.
Nëse treguesi POWER nuk ndizet, ngarkoni
baterinë.
Aktivizoni volumin e pajisjes së lidhur.
Rritni volumin e njësisë.
Rivendosni njësinë.
Futni një kunj të vogël, etj., Në vrimë dhe shtypni
butonin RESET derisa të ndjeni një klik.

Kontrolloni që njësia dhe kompjuteri të jenë të lidhur
direkt, jo nëpërmjet një shpërndarës USB.
Përdoret një kabllo që nuk është furnizuar.

Zhurma gjenerohet.
Kur lidhni një pajisje audio me folenë e hyrjes analoge
të njësisë, rregulloni volumin e pajisjes së lidhur,
pastaj ngrini volumin e njësisë.
Mbajeni kompjuterin larg nga njësia.
Rinisni programin e riprodhimit audio.
Fikni pajisjen audio të lidhur, pastaj kthejeni
përsëri.

Tingujt ndërpriten kur lidheni me
kompjuterin.
CPU e kompjuterit tuaj është e mbingarkuar. Mbyllni
aplikacionet e tjera.
Pajisjet e tjera USB janë të lidhura me kompjuterin tuaj
dhe përdoren njëkohësisht. Dilni të përdorni pajisje
të tjera USB.

Kur lidhet me një kompjuter, nuk ka zë
ose zëri nuk luhet siç duhet.
Kompjuteri nuk e njeh njësinë si një pajisje USB.
Rinisni kompjuterin tuaj.
Instaloni programin e drejtuesit për Windows “Sony
USB Device Driver” në kompjuterin tuaj Windows.
Vizito faqen e internetit në vijim dhe instaloni
softuerin. http://www.sony.eu/support/dna
Ngrini vëllimin e kompjuterit ose softuerit tuaj.
Nëse njësia është lidhur në kompjuter gjatë
përdorimit të softuerit të riprodhimit audio, rinisni
softuerin e riprodhimit audio.
Kur luani të dhëna të formatit audio me rezolucion të
lartë në kompjuterin tuaj me njësinë, përdorni
softuerin e riprodhimit audio të përputhshëm me të
dhënat e formatit të rezolucionit të lartë, si "Hi-Res
Audio Player".
Kur "Hi-Res Audio Player" nuk është i instaluar,
instaloni në kompjuterin tuaj. Vizito faqen e internetit
në vijim dhe instaloni softuerin.
http://www.sony.eu/support/dna
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KUJDES
Mos e ekspozoni baterinë (paketa e baterisë ose bateritë
e instaluara) në një nxehtësi të tepruar, si rrezet e diellit,
zjarri ose të ngjashme për një kohë të gjatë.

Njoftim për konsumatorët: informacioni
i mëposhtëm është i zbatueshëm vetëm
për pajisjet e shitura në vendet që
zbatojnë direktivat e BE-së
Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japoni. Kërkesat në lidhje me përputhjen e produktit të
bazuar në legjislacionin e Bashkimit Evropian do t'i
drejtohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Belgium,
Sony Europa Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgjikë. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, ju lutemi
referojuni adresave të dhëna në dokumentet e veçanta
ose të garancisë.

Hedhja e baterive dhe
pajisjeve elektrike dhe
elektronike (e aplikueshme në
Bashkimin Evropian dhe
vendet e tjera evropiane me
sisteme grumbullimi të diferencuar)
Ky simbol i produktit, baterisë ose paketimit tregon që
produkti dhe bateria nuk duhet të trajtohen si mbeturina
shtëpiake. Në disa bateri ky simbol mund të përdoret në
kombinim me simbolin kimik. Shtohen simbolet kimike
për merkurin (Hg) ose plumb (Pb) nëse bateria përmban
më shumë se 0,0005% merkuri ose 0,004% plumb. Duke
siguruar që këto produkte dhe bateritë të hidhen drejt, do
të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme
negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor të cilat
mund të shkaktohen nga trajtimi i papërshtatshëm i
mbeturinave. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në
ruajtjen e burimeve natyrore.
Në rast të produkteve që për arsye sigurie, performansi
ose integriteti të të dhënave kërkojnë një lidhje të
përhershme me një bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet
të zëvendësohet vetëm nga stafi i kualifikuar i shërbimit.
Për të siguruar që bateria dhe pajisjet elektrike dhe
elektronike të trajtohen si duhet, dorëzoni këto produkte
në fund të jetës në pikën e mbledhjes së aplikueshme për
riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të
gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shikoni seksionin se si të
hiqni baterinë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni
baterinë në pikën e mbledhjes për riciklimin e baterive të
mbeturinave. Për informacione më të hollësishme rreth
riciklimit të këtij produkti ose baterie, ju lutemi kontaktoni
Zyrën tuaj Civile lokale, shërbimin tuaj të deponimit të
mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë
produktin ose baterinë.

Shënime mbi përdorimin
Shënime mbi përdorimin në aeroplan
Mos përdorni kufje kur përdorimi i pajisjeve
elektronike është i ndaluar ose kur përdorimi i
kufjeve personale për shërbimet argëtuese gjatë
fluturimit është e ndaluar.

Shënime mbi mbushjen e kufjeve
– Ngarkoni kufjet duke përdorur kabllon mikro-USB të
furnizuar. Përndryshe, mund të shkaktojë keqfunksionim.
– Ngarkuar në një temperaturë të mjedisit midis 5 ° C dhe 35
° C. Përndryshe, bateria nuk mund të ngarkuar plotësisht.
– Nëse nuk i keni përdorur kufjet për një kohë të gjatë,
jeta e baterisë mund të bëhet e shkurtër. Kjo do të
përmirësohet kur përsërisni disa herë procesin e
ngarkimit dhe shkarkimit.
– Mos e mbani kufjet në vende të nxehta për një kohë të gjatë.
Nëse i ruan ato për më shumë se një vit, ngarkoni baterinë
çdo gjashtë muaj për të parandaluar shkarkimin e tepruar.
– Për kërkesat e sistemit për një kompjuter që mund të ngarkuar
baterinë duke përdorur USB, shihni "Mjedisin operativ".
– Nëse kufjet nuk funksionojnë mirë, ngarkimi nuk do të
fillojë dhe treguesi i POWER do të pulsojë. Në këtë rast,
shkëputni njësinë nga pajisja e lidhur dhe konsultohuni
me vendin tuaj të blerjes, ose një tregtar Sony.

Shënime mbi trajtimin
– Për shkak se kufjet janë të dizajnuara për t'u përshtatur
nga afër në veshët tuaj, duke i detyruar ata kundër
veshëve tuaj mund të rezultojë në dëmtimin e veshit.
Shmangni përdorimin e kufjeve ku ata mund të goditen
nga njerëz ose objekte të tjera, të tilla si një top etj.
– Shtypja e kufjeve kundër veshëve tuaj mund të
prodhojë një tingull diafragmë. Kjo nuk është një
mosfunksionim.
– Pastroni kufjet me një leckë të butë dhe të thatë.
– Mos e lini prizën të ndotur përndryshe zëri mund të
shtrembërohet.
– Sigurohuni që të konsultoheni me një tregtar Sony kur
veshja të bëhet e ndotur ose e dëmtuar, ose kur kufjet
kërkojnë punë riparimi.
– Mos i lini kufjet në një vend që i nënshtrohet rrezet e
diellit të drejtpërdrejtë, nxehtësisë ose lagështirës.
– Mos i nënshtroheni kufjeve me tronditje të tepruar.
– Trajoni me kujdes njësitë e drejtuesit.
– Nëse ndiheni të përgjumur ose të sëmurë gjatë
përdorimit të këtij kufje, ndalo përdorimin menjëherë.

Shënime mbi kufjet
Vëllimi i lartë mund të ndikojë në
dëgjimin tuaj. Për sigurinë e trafikut,
mos e përdorni gjatë ngarjes ose
çiklizmit.

Nëse kompjuteri hyn në modalitetin e gatishmërisë,
gjumit ose letargji, ndërsa muzika luhet duke
përdorur softuerin e riprodhimit audio, rinisni
softuerin e riprodhimit audio.
Kontrolloni që cilësimet e pajisjes së zërit të
kompjuterit tuaj janë të sakta.
Për Windows 8 / 8.1
Shtypni dhe mbani tastin [Windows] dhe [X] për të
shfaqur menunë, zgjidhni [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], [Playback],
zgjidhni [Sony MDR-1ADAC] pastaj klikoni [Set
default].
Për Windows 7/Windows Vista
Klikoni në menynë [Start], zgjidhni [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], [Playback],
zgjidhni [Sony MDR-1ADAC] për pajisjen e
riprodhimit, pastaj klikoni [Set default].
Për Macintosh
Klikoni në menunë [Apple], zgjidhni [System
Preferences], [Sound], [Output], pastaj zgjidhni
[MDR-1ADAC] për [Select a device for output sound].
Kontrolli i volumit të kompjuterit tuaj ose softueri i
riprodhimit audio është caktuar për të shtypur tingullin.
Anuloni cilësimin.
Aparati CD-ROM nuk e mbështet funksionin e
riprodhimit digjital. Përdorni një makinë CD-ROM që
mbështet funksionin e riprodhimit digjital.
Televizioni digjital i transmetimit mund të mos dalë
nga porta USB e kompjuterit. Në këtë rast, lidhni
folenë e hyrjes analoge të njësisë në dalje audio
analoge të kompjuterit.

Zhurmë e ulët
Afishoni volumin e pajisjes së lidhur.
Rritni volumin e njësisë.

Njësia nuk ndizet.
Ngarkoni baterinë e njësisë.
Rivendosni njësinë.
Futni një kunj të vogël, etj., Në vrimë dhe shtypni
butonin RESET derisa të ndjeni një klik.

Kur jeta e baterisë zvogëlohet në gjysmë, bateria po afrohet
në fund të jetës së saj të shërbimit. Konsultohuni me
shitësin më të afërt të Sony për zëvendësim.

Zhurma e shtrembëruar
Nëse pajisja audio është e lidhur me folein e hyrjes
analoge të njësisë, hidhni poshtë volumin e pajisjes
së lidhur.
Caktoni cilësimin e barazuesit të pajisjes së lidhur
për të çaktivizuar.
Ngarkoni baterinë e njësisë.

Bateria nuk mund të ngarkohet.
Fikni njësinë.
Kontrolloni që njësia dhe kompjuteri juaj të jenë të
lidhur mirë duke përdorur kabllon mikro-USB (të dhënë).

Një radio ose televizor i lidhur nuk mund
të marrë një sinjal / Zhurma gjenerohet.
Mbani pajisjen e lidhur larg nga njësia.

Specifikimet
Gjeneral
Mbyllur, dinamike
40 mm
1,500 mW (IEC 1))
40 Ω në 1 kHz
102 dB/mW
Frequency response
4 Hz - 40,000 Hz (Hyrja digjitale)
4 Hz - 100,000 Hz (Inpute analoge)
Portin e hyrjes / fole Portë mikro USB (Lloji AB): Për lidhjen
digjitale me WALKMAN®, Xperia dhe
iPhone/iPad/iPod
Porta e mikro USB (Lloji B): Për lidhjen e
kompjuterit ose ngarkimin e njësisë
Stereo mini jack
0 °C te 40 °C
Temperatura e ngarkimit
5 °C te 35 °C
Burimi i energjisë DC 3.7 V ndërtuar në bateri litium-jon
rechargeable

Kompjuter
PCM: Maksimal 192 kHz/24 bit DSD:
2.8MHz, 5.6MHz 2) WALKMAN®/
Xperia Hyrja digjitale
PCM: Maksimal 192 kHz/24 bit DSD:
2.8MHz, 5.6MHz 2)
iPhone/iPad/iPod Hyrja digjitale
44.1kHz, 48kHz/16bit
Konsumi i energjisë nominale
2.5 W
Jeta e baterisë
Rreth 7.5 orë 3)
Koha e tarifimit Rreth 4 orë 4)
IEC = International Electrotechnical Commission
Formati i DSD konvertohet në formatin linear PCM
kur luani.
3)
Koha mund të ndryshojë, varësisht nga mjedisi i
menjëhershëm ose kushtet e përdorimit.
4)
Koha e nevojshme për rimbushjen e baterisë së zbrazët.
1)

2)

Artikuj të përfshira
Stereo kufje (1)
Kabllo dixhitale për Xperia (Rreth 1.2 m) (1)
Kabllo dixhitale për WALKMAN® (Rreth 1.2 m) (1)
Kabllo lidhëse rrufe (Rreth 1.2 m) (1)
Kabllo mikro-USB (Rreth 1.5 m) (1)
Kablloja e kufjeve (Rreth 1.2 m) (1)
Mbajtja e qeses (1)
Filloni Udhëzuesin (1)
Udhëzuesi i referencës (ky dokument) (1)
Karta e garancisë (1)

Ambienti operativ
OS në përputhje:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro
Windows 7
Starter (SP1 ose me vone)/Home Basic (SP1 ose me vone)/
Home Premium (SP1 ose me vone)/Professional (SP1 ose me
vone)/ Ultimate (SP1 ose me vone)
Windows Vista
Home Basic (SP2 ose me vone)/Home Premium (SP2 ose me
vone)/Business (SP2 ose me vone)/Ultimate (SP2 ose me vone)
Mac OS X (10.6.8 ose me vone)
CPU: Intel Core 2 Processor 1.6 GHz ose më mirë
Memory: 1 GB ose më mirë
USB port (USB 2.0 High Speed)
•• Një nga OS e mësipërme duhet të instalohet në
kompjuter në fabrikë.
•• Njësia nuk është e garantuar të funksionojë me të gjithë
kompjuterët.
•• Njësia nuk është e garantuar të funksionojë me
kompjuterë të ndërtuar në shtëpi, sisteme operative që
personalisht përmirësohen ose sisteme të shumta
operative.

•• Njësia nuk garantohet të funksionojë me funksione të
tilla si pezullimi i sistemit, gjumi ose letargji, në çdo
kompjuter.
Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa
paralajmërim.

Për të drejtën e autorit
•• iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch dhe Retina
janë shenja të Apple Inc., të regjistruar në SHBA dhe në
vende të tjera. IPad Air, iPad mini dhe Lightning janë
marka tregtare të Apple Inc.
• “Made for iPod,” “Made for iPhone” dhe “Made for iPad”
do të thotë se një pajisje elektronike është projektuar për t'u
lidhur në mënyrë specifike me iPod, iPhone ose iPad dhe
është certifikuar nga zhvilluesi për të përmbushur
performancën e Apple standardet. Apple nuk është përgjegjës
për funksionimin e kësaj pajisjeje ose pajtueshmërinë e saj me
standardet e sigurisë dhe rregullatorit.
•• Windows dhe Windows Vista janë marka të regjistruara
ose marka tregtare të Microsoft Corporation në Shtetet e
Bashkuara dhe / ose vende të tjera.
•• Macintosh dhe Mac OS janë marka tregtare të Apple Inc.,
të regjistruara në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.
•• Xperia™ është një markë tregtare e Sony Mobile
Communications AB.
•• Logoja WALKMAN® dhe WALKMAN® janë marka
tregtare të regjistruara të Sony Corporation.

Modele të pajtueshme
iPhone / iPad / iPod
Ju mund t'i përdorni kufjet me modelet e mëposhtme
mbështetëse të prodhimit dixhital. Kur përdorni kufje me
modele që nuk janë të listuara më poshtë, bëni një lidhje
analoge duke përdorur kablloja e kufjeve (e dhënë).
Përditëso iPhone, iPad ose iPod në softuerin më të fundit
para përdorimit. Në Udhëzuesin e Referencës, iPhone,
iPad dhe iPod përshkruhen kolektivisht si "iPod" përveç në
raste të veçanta.
– iPhone 5s
– iPhone 5c
– iPhone 5
– iPad Air
– iPad mini me ekran Retina
– iPad (4th generation)
– iPad mini
– iPod touch (5th generation)
– iPod nano (7th generation)
(Që nga korriku 2014)

