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Vendi i
antenës së
integruar
Manual përdorimi
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• Kushtet më poshtë mund të ndikojnë mbi ndjeshmërinë e komunikimit me
BLUETOOTH.
– Ka ndonjë pengesë si person, metal ose mur mes njësisë dhe BLUETOOTH
aparatit.
– Aparat që përdor 2.4 GHz frekuencë, si aparat me LAN wireless, telefon pa tel
ose furë mikrovalë që përdoret në afërsi të njësisë.
• Meqë BLUETOOTH aparatet dhe wireless LAN (IEEE802.11b/g) përdorim frekuencën e
njëjtë, mund të ketë pengesë të mikrovalës dhe të rezultojë me keqësimin e shpejtësisë,
zhurmë ose lidhje e gabuar nëse njësia përdoret afër wireless LAN aparateve. Në këtë rast,
duhet të bëni hapat më poshtë:
– Përdorni njësinë së paku 10 m lart aparatit wireless LAN.
– Nëse njësia përdoret brenda 10 m nga wireless LAN aparati, shkyçeni atë aparat.
– Instaloni njësinë dhe aparatin BLUETOOTH sa më afër që mundet.
• Mikrovalët që emetohen nga BLUETOOTH aparati mund të ndikojnë mbi përdorimi ne
aparateve elektronike mjekësore. Shkyçeni njësinë dhe BLUETOOTH aparatet në vendet
më poshtë sepse mund të shkaktohet aksident.
– ku ka gaz ndezës, në spital, tren, avion ose pompë benzini
– afër dyerve automatike ose alarmit për zjarr
• Njësia përmban hapa sigurie që përputhen me
standardet BLUETOOTH për të siguruar lidhje më të fortë kur përdoret teknologjia
bluetooth pa dal, por siguruar mund mos të jetë e mjaftueshme varësisht nga cilësimi.
Kujdes gjatë komunikimit kur përdorni teknologjinë BLUETOOTH.
• Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për rrjedhjen e informatave gjatë komunikimit me
BLUETOOTH.
• Lidhje me gjitha BLUETOOTH aparatet nuk mund të garantohet.
– Një aparat me BLUETOOTH funksionin duhet të jetë sipas standardit BLUETOOTH të
caktuar nga BLUETOOTH SIG, dhe të jetë autentik.
– Edhe nëse aparati i lidhur plotëson standardin e përmendur më lartë, disa aparate mund
mos të lidhen ose punojnë mirë, varësisht nga veçoritë ose specifikimet e aparatit.
– Duke folur në telefon handsfree, zhurmë mund të dëgjohet, varësisht nga aparati ose
rrethina e komunikimit.
• Varësisht nga aparati që do të lidhet, mund të duhet pak kohë që të fillojë komunikimi.

Rryma:
DC 3.7 V: Bateri litium të integruar që ri-karrikohen
DC 5 V: Kur karrikohet me USB
Pesha: Rreth 230 g
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C
Harxhimi i matur: 1.5 W
Orët e përdorimit:
Kur lidhet me BLUETOOTH aparat
Koha e dëgjimit të muzikës:
Maks 13 orë (NC ON), Maks 19 orë (NC OFF)
Koha e komunikimit:
Maks 10 orë (NC ON), Maks 12 orë (NC OFF)
Standby koha:
Maks 26 orë (NC ON), Maks 150 orë (NC OFF)
Kur përdoret kordoni lidhës i dhënë
Maks 24 orë (NC ON)
Shënim: Orët e përdorimit mund të jenë të shkurtë varësisht nga kodekset
dhe rrethanat e përdorimit.
Koha e karrikimit:
Rreth 2.5 orë
Temperatura e karrikimit: 5 °C në 35 °C

Marrësi
Lloji: I mbyllur, dinamike
Njësit e drajverit: 40 mm
Përgjigja e frekuencës: 8 Hz - 22,000 Hz (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
Hyrja maksimale: 100 mW (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
Impedanca:
NC ON: 23 Ω (1 kHz) (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
NC OFF: 50 Ω (1 kHz) (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
Ndjeshmëria e shtypjes së zërit:
NC ON: 102 dB/mW (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)
NC OFF: 101 dB/mW (kur përdoret kordoni i dhënë lidhës)

Mikrofoni
Lloji: Elektret kondensues
Veçoritë e drejtimit: Omni drejtues
Diapazoni efektiv i frekuencës: 100 Hz - 4,000 Hz

Kërkesat sistemore për karrikimin e baterisë
me anë të USB
Kompjuter personal me sistemet operative më poshtë të instaluar dhe me USB
port:

Sistemet operative
(kur përdoret Windows)
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista (Service Pack 2 ose më të ri)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows XP (Service Pack 3 ose më të ri)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005
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Shqip

• Nëse ende nuk mund të përdorni njësinë edhe pas rivendosjes së rregullimeve më lartë, niseni njësinë
sipas mënyrës më poshtë:
Shkyçeni njësinë duke shtypur POWER butonin për më tepër se 2 sekonda. Pastaj, shtyp dhe
mbaj butonin POWER dhe butonin
/
II në kohën e njëjtë për rreth
7 sekonda. Indikatori (blu) ndriçon 4 herë dhe njësia është rivendosur në rregullime fabrike. Të
gjitha informacionet e çiftimit do të fshihen.

Çfarë është anulimi i zhurmës?

PARALAJMËRIM
Për të ulur rrezikun nga shikua elektrik, mos e hapni shtëpizën.
Lejoni që servisimi të bëhet vetëm nga stafi i kualifikuar.
Mos instaloni aparatin në vend të ngushtë si raft për libra ose vitrinë e integruar.
Mos i ekspozoni bateritë në nxehtësi të madhe siç janë dielli, zjarri ose tjera.

Shënime për konsumatorët: informatat vijuese vlejnë vetëm për
pajisjet e shitura në shtetet që zbatojnë direktivat e BE-së
Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japoni. Pyetjet lidhur me përputhjen e produktit me ligjet e Bashkimit
Evropian do të trajtohet nga përfaqësuesi i autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stutgart, Gjermani. Për çdo çështje të servisimit ose garancisë, ju lutemi të drejtoheni në
adresën e dhënë në dokumentin e veçantë të garancisë.

• Qarku për anulimin e zërit ndjen nga jashtë zhurmën me mikrofonat e integruar dhe
dërgon një sinjal të vetëm për anulim më njësinë.
- Efekti i anulimit të zërit mund mos të kyçet në mjedise të qeta ose mund të
dëgjohet pak zhurmë.
- Efekti për anulim mund të dallojë varësisht nga mënyra e mbajtjes së njësisë.
- Funksioni i anulimit të zhurmës punon për zhurmë në frekuencë të ulët. Ndonëse
zhurma zvogëlohet, zhurma nuk është anuluar tërësisht.
- Kur të përdorni njësinë në tren ose makinë, mund të paraqitet zhurmë
varësisht nga kushtet e rrugës.
- Telefonat celular mund të shkaktojnë pengesë dhe zhurmë. Nëse kjo ndodh,
largojeni njësinë më larg telefonave celular.
- Mos i mbuloni mikrofonat e kufjeve (MIC) me duar. Funksioni i anulimit
të zhurmës mund mos të punojë drejtë.

Me këtë, Sony Corp., deklaron që kjo pajisje është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe
dispozitat tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC.
Për detaje, shikoni në URL lidhjen e më poshtë:
http://www.compliance.sony.de/

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
potenciale negative
për mjedisin
jetësor dhe
shëndetin
e njerëzve,ee cila
njerëzve,
mund të 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.

Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete
tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)
Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë
produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.
Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol
kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse
bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb.
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.
Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje
permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.
Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë
përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.
Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në
mënyrë të sigurt.
Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.
Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni
zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë
produktin.
BLUETOOTH shenja dhe logot janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i
shenjave nga Sony Corporation është nën licencë.
N Mark është shenja dalluese ose shenjë e NFC Forum Inc., në Shtetet e Bashkuar dhe në
vende
tjera.
Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë shenja dalluese ose shenja
tregtare të Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuar dhe në vende tjera.
Macintosh dhe Mac OS janë shenja të Apple Inc., të regjistruar në Shtetet e Bashkuar
dhe në vende tjera.

®

Aptx shenja dhe aptX logo janë shenja të CSR plc ose një të kompanive grup
dhe mund të regjistrohet në një ose me tepër juridiksione.
Shenjat tjera dalluese dhe emrat tjerë janë të pronarëve të tyre përkatës.

Paralajmërime
Mbi komunikimin BLUETOOTH
• BLUETOOTH teknologjia pa tel operon në diapazon prej 10 metrave. Diapazoni maksimal i
lidhjes varet nga pengesat (person, metal, mur, etj) ose rrethina elektromagnetike .
ˎ • Antena është integruar në njësinë siç tregohet me vijën e ndërprerë. Ndjeshmëria
e BLUETOOTH komunikimit do të përmirësohet duke e drejtuar kahun e antenës
së integruar drejt BLUETOOTH aparatit. Distanca e komunikimit shkurtohet kur
pengesa mes antenës dhe aparatit të lidhur dhe njësisë ekzistojnë.

MIC
Mbi karrikimin e njësisë
• Kjo njësi mund të karrikohet vetëm me USB. Duhet kompjuter me USB
port për karrkim.
• Kjo njësi nuk mund të kyçet dhe BLUETOOTH funksioni dhe funksioni i
anulimit të zhurmës nuk mund të përdoren gjatë karrikimit.

Shënim mbi elektricitetin statik
• Elektriciteti statik i mbledhur në trup mund të shkaktojë një ngacmim në veshë. Për
të ulur efektin, vishni rroba të prodhuara nga materiale natyrale.

Tjetër
• Mos e vendosni njësinë në vend të ekspozuar në lagështi, pluhur ose lagështi, në
dritë direkt të diellit në makinë para semaforit. Mund të shkaktojë defekt.
• Me përdorimin e BLUETOOTH aparatit, mund mos të funksionojnë celularët,
varësisht nga valët dhe vendi se ku përdoret aparati.
• Nëse ndjeheni keq pas përdorimit të BLUETOOTH aparatit, mos e përdorni
BLUETOOTH aparatin menjëherë. Nëse problemi vazhdon, konsultohuni me
distributorin më të afërt të Sony.
• Dëgjimi me zë të lartë me këtë aparat mund të ndikojë mbi dëgjimin. Për siguri
në trafik, mos e përdorni njësinë gjatë vozitjes ose me biçikletë.
• Mos vendosni peshë ose shtypje mbi njësinë sepse mund të shkaktojë që të
humb formën gjatë ruajtjes.
• Mos e ekspozoni njësinë në shok të madh.
• Pastroni njësinë me leckë të butë dhe të thatë.
• Mos ekspozoni njësinë në ujë. Njësia nuk është rezistues
ndaj ujit. Duhet të respektoni rregullat më poshtë:
- Kujdes mos të lëshoni njësinë në lavabo ose vende tjera të mbushura me ujë.
- Mos përdorni njësinë në vende me lagështi ose kohë të keqe si shi ose
borë.
- Mos e lagni njësinë.
Nëse e prekni njësinë me duar të lagët ose e vendosni njësinë në rroba të
lagura, njësia mund të laget dhe kjo të shkaktojë defekt të njësisë.
• Mbulesat e veshëve mund të harxhohen nga përdorimi ose ruajtja e gjatë.
• Nëse keni ndonjë pyetje ose probleme lidhur me njësinë që nuk janë të mbuluar
në këtë manual, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Specifikime
Në përgjithësi
Sistemi i komunikimit: BLUETOOTH Specifikimi version 3.0
Dalje: BLUETOOTH Specifikime Power Class 2
Diapazoni maksimal i bisedës: Linjë e pamjes rreth 10 m1)
Shiriti i frekuencës: 2.4 GHz shirit (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Metoda e modulimit: FHSS
BlUETOOTh Profile kompatibile 2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Kodekse të përmbajtura3) : SBC4) , AAC5), aptX
Metoda e mbrojtjes së përmbajtjes së lëshuar: SCMS-T
Diapazoni i transmetimit (A2DP): 20 Hz - 20,000 Hz (Frekuenca mostër 44.1 kHz)
Përqindja totale e shtypjes së zhurmës: Rreth 17 dB6)
Aksesorët e dhënë:
Kufje pa tel që anulojnë zhurmën (1)
Micro-USB kordon (rreth 50 cm) (1) Kordoni
lidhës (rreth 1.5 m) (1)
Udhëzimet për përdorim (kjo faqe) (1)
Manuali i përdorimit (1)
1)

2)

3)
4)
5)
6)

Diapazoni i vërtetë do të dallojë varësisht nga faktorët si pengesa mes
aparateve, fushave magnetike rreth furrave mikrovalë, elektriciteti statik,
ndjeshmëria e pranimit, performanca e antenës, sistemi operativ, aplikacioni
i softuerit, etj.
BLUETOOTH standard profilet tregojnë qëllimet e BLUETOOTH komunikimeve mes
aparateve.
Kodeksa: Formate të kompesionit dhe konversionit audio dhe video
Kodeks nën-shiritor
Advanced Audio Coding
Ekuivalent me rreth 98% ulje të energjisë së zërit në krahasim me atë që nuk
keni mbajtur njësinë.

(kur përdoret Macintosh)
Mac OS X (version.10.3 ose më të ri)
Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa asnjë paralajmërim.

