Nëse instaloni aplikacionin SmartKey* nga Google PlayTM
shitorja, përshtatja e këngës dhe zërit në telefonin tuaj të
mençur do të mundësohet me butonin multi funksional.
* Smart Key është një aplikacion për XperiaTM, AndroidTM OS 4.0 dhe
tjera. Aplikacioni mund mos të gjendet në disa shtete dhe/ose
rajone dhe mund mos të përdoret me modele të
papërmbajtura të telefonave të mençur.
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Manual përdorimi

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey








4-476-515-22(1)

MDR-10RC
Mënyra e përdorimit
Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike
(vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera
evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)
Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk
duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet
të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të
pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti
largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave
potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve
e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij
produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen
resurset natyrore, Për informata më të hollësishme mbi e këtij
produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për
grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë
produktin.

 Pikë prekëse
 Buton multi-funksional
 Mikrofon
 Kordon për telekomandë dhe mikrofon për telefona të mençur
 Kordon lidhës
 Telefon i mençur
 Aparate tjera
Shënime
Për të larguar kordonin telekomandë dhe mikronin, tërhiqeni nga
kyçësja, jo nga kordoni. Përndryshe, kordoni mund të këputet.
Kur të lidhni kordonin, siguroni që të vendosni kyçësen deri në fund.
Nëse jo, nuk do të ketë asnjë zë.
Kujdes mos të kapni gishtat kur të mbështillni kufjet.

Shënim për konsumatorët: informacionet më poshtë vlejnë vetëm
për pajisjes e shitura në vendet që zbatojnë direktivat e BE-së
Prodhues: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japoni
Për përputhje me produktet e BE-së: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani

Shqip

Stereo kufje

PARALAJMËRIM

Specifikimet

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos e ekspozoni këtë aparat në
shi ose lagështi.
Për të ulur rrezikun nga shoku elektrik, mos e hapeni kapakun. Lejoni që servisimin të
bëjnë vetëm stafi i kualifikuar.

Lloji:

Mbyllur, dinamike

Njësia e drajverit:

40 mm, lloj harku (miratuar CCAW)

Jeni të paralajmëruar që çdo ndryshim ose modifikim që nuk përshkruhet në
këtë manual mund të prish autoritetin tuaj për të përdorur këtë pajisje.

Impedanca:

40 Ω at 1 kHz

Ndjeshmëria:

100 dB/mW

Kapaciteti i trajtimit:
1,000 mW (IEC*)

Përgjigja e frekuencës:
5 Hz – 40,000 Hz
Vlefshmëria e CE shenjës është kufizuar vetëm në ato vende ku zbatohet ligji,
kryesisht në vendet e EEA (Rajoni Ekonomik Evropian).

Pasha:

Veçori

Aksesorët e dhënë
Kordon lidhës (1.2 m, i lyer me ar mini kyçëse në formë të L) (1)

Njësi drajveri me rezolucion të lartë që përmbahet
40 mm HD drajver njësi që ofrojnë shirit (5 Hz - 40 kHz) me audio
performanca që jep përgjigje të shpejtë dhe fuqishme të frekuencave të ulëta dhe
një zë cilësor.

Mekanizëm për mbështjellje për paketim dhe bartje të lehtë.
Komfor afatgjatë
Mbështetësit e lehtë dhe të butë ofrojnë matje të rehatshme gjatë një periudhe
të gjatë kohore.

Kordon që mund të largohet.
3.5 mm kordon lidhës, dhe telekomandë dhe mikrofon në kordon për
telefona të mençur.

Produkte kompatibile

Rreth 165 g pa kordonin

Niveli i voltazhit të qarkut të hapur të mikrofonit:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Telekomandë dhe mikrofon në kordon për telefona të mençur (1.2 m,
katër mini kyçëse të lyera me ar në formë L stereo) (1)
Çanta (1)
Udhëzimet (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission
Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.
iPhone është shenjë dalluese e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe shtete
tjera.
Xperia TM është shenjë dalluese e Sony Mobile Communications AB.
AndroidTM dhe Google PlayTM janë shenja dalluese të regjistruara të Google, Inc.

Përdoreni këtë njësi për telefona të mençur.
Shënime
 Nëse lidhni me një telefon që nuk përmbahet, mikrofoni i
njësisë mund mos të funksionojë ose niveli i zërit mund të jetë
tepër i ulët.
 Nuk garantohet që me këtë njësi mund të përdorni aparate
digjitale muzikore.

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

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.

Përdorime të gatshme për iPhone
Lëshon/pauzon këngën e iPhone produktit të lidhur me n jë 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 iPohne dhe
versioni i softuerit.
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