https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
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Mbulesa
Nëse instaloni aplikacionin Smart Key*
nga Google Play, përshtatja e këngës
dhe zërit në telefonin tuaj të mençur do
të mundësohet me butonin multifunksional.
* Smart Key është një aplikacion për
XperiaTM, AndroidTM OS 4.0 dhe më të
re. Aplikacioni mund mos të jetë i
gatshëm në disa shtete dhe/ose rajone dhe
ndodh që mos të mund të përdoret me
modele të papërmbajtura të telefonave të
mençur.

Shqip

Stereo kufje

Produkte kompatibile
Përdoreni këtë njësi me telefon të mençur.

Shënime
 Nëse lidhni telefon të papërmbajtur, mikrofoni i
njësisë mund mos të funksionojë ose niveli i zërit
mund të jetë i ulët.
 Nuk garantohet që me këtë njësi mund të
përdorni aparate digjitale muzikore.

Përdorimi i butonit multi-funksional *
Shtypni njëherë për të përgjigjur thirrjen, shtypeni
sërish për të ndërprerë, shtypeni për të
dëgjuar/pauzuar këngën.

Mbulesa të reja për kufjet mund të porositen nga
distributori më i afërt Sony.

Largimi i kufjeve
Pas përdorimit, largoni kufjet ngadalë.

Lëshon/pauzon këngën e iPhone produktit të lidhur
me një shtypje. Kërcen në këngën tjetër me dy
shtypje. Kërcen në këngën paraprake me tre shtypje.
Fillon “VoiceOver**” veçorinë me shtypje të gjatë
(nëse ka).
Mbajeni shtypur për d sekonda për të refuzuar një
thirrje. Kur të lëshoni, dy sinjale të ultë konfirmojnë
që thirrja është refuzuar.
* Funksionet e butonit mund të ndryshojnë
varësisht nga telefon i mençur.
** Gatishmëria për "VoiceOver" veçorinë varet nga
iPhone dhe versioni i softuerit.

Shënim
Kufjet janë të dizajnuar për të hyrë në veshët
tuaj. Nëse kufjet shtypen fort gjatë përdorimit
ose largohen tepër shpejtë, mund të shkaktojnë
lëndim. Mbajtja e kufjeve mund të krijojë një zë
të lëvizjes së diafragmës. Ky nuk është defekt.

Paralajmërime
Zëri i lartë mund të ndikojë mbi të
dëgjuarit. Për siguri në trafik, mos
përdorni kufjet gjatë drejtimit të makinës
ose biçikletës.

Specifikimet

Aksesorët e dhënë
Mbulesa hibride silikoni nga goma: SS (kuqe) (2),
S (portokall) (2), M (gjelbër)
(vendosur në njësinë në fabrikë) (2), L (blu të
zbehtë) (2)Përshtatësi i kordonit (e mbështjell
kordonin deri më 50 cm) (1/ Çantë (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
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Auscultadores estéreo
Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen
pa paralajmërim paraprak.
iPhone është shenjë dalluese e Apple Inc., e
regjistruar në SHBA dhe shtete tjera.
XperiaTM është shenjë dalluese e Sony
Mobile Communications AB.
AndroidTM dhe Google PlayTM janë shenja
dalluese të regjistruara të Google, Inc.

Përdorime të gatshme për iPhone

Kufjet
Lloji: Mbyllur, dinamike / Njësia e drajverit: 12 mm,
lloj harku (miratuar CCAW) / Kapaciteti i
trajtimit:100 mW (IEC*) / Impedanca: 40 Ω në 1
kHz Ndjeshmëria:
103 dB/mW Përgjigja e
frekuencës: 5 Hz – 25,000 Hz / Kordoni:Rreth 1.2
m, Litz kordoni (Y- lloji) / Kyçësja: lyer me ar në
formë të shkronjës L / Pesha: Rreth 6 g pa
kordonin
Mikrofoni
Lloji: Elekret kondensues/Drejtimi:
Omni drejtues
/ Niveli i voltazhit të qarkut të hapur: –40 dB (0
dB = 1 V/Pa)/Diapazoni efektiv i voltazhit: 20 Hz –
20,000 Hz
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Instaloni mbulesat fort. Nëse ndonjë
mbulesë bie rastësisht dhe mbetet në
veshin tuaj, mund të shkaktojë lëndim.

Mbani mbulesat të pastër. Për të
pastruar mbulesat, lajeni me një tretje
të butë me detergjent.

Shënim mbi elektricitetin statik
Elektriciteti statik i akumuluar në trup mund të
shkaktojë ndonjë ngacmim në veshët tuaj. Për
të zvogëluar efektin, vishni rroba të prodhuara
nga materiale natyrale.
Vlefshmëria e CE shenjës është kufizuar vetëm në ato
vende ku zbatohet ligji, kryesisht në vendet e EEA
(Rajoni Ekonomik Evropian).
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