Stereo kufje

D

Udhëzime për
përdorim

SS

S

M

L

A*
B

C

4-443-102-22(1)

MDR-AS400iP

Përdorimi
Përdorimi
A Volume +
B Butoni mes
C Volume D Mikrofoni

Vorgehen
Mbulesa
Kapëse
Përshtatës i kordonit

* Ka një pikë prekëse afër
Volume +.

Shqip

Gebrauch
Lautstärke +
Mittlere Taste
 Lautstärke  Mikrofon
* Neben Lautstärke +
befindet sich ein fühlbarer
Punkt.

Operaciones

Ohrpolster
Clip
Kabeleinstellvorrichtung

Utilización
Volumen +
Botón central
 Volumen  Micrófono
* Existe un punto táctil junto
a Volumen +.

Operazioni

Adaptadores
Pinza
Regulador del cable

Modalità d’uso
Volume +
Pulsante centrale
 Volume  Microfono
* È presente un punto tattile
accanto a Volume +.

Handelingen

Auricolari
Clip
Dispositivo di regolazione
del cavo

Hoe te gebruiken
Volume +
Middelste knop
 Volume  Microfoon
* Er bevindt zich een
aanraakpunt naast
Volume +.

Operações

Oordopjes
Klem
Kabelregelaar

Como utilizar
Volume +
Botão central
 Volume  Microfone
* Existe um ponto táctil
junto de Volume +.

Operacje

Auriculares
Mola
Regulador de cabo

Użytkowanie
Głośność +
Przycisk środkowy
 Głośność  Mikrofon


Wkładki douszne
Zaczep
Regulator przewodu

* Obok przycisku Głośność +
znajduje się wypukły
punkt.

Stereo kufje

Përdorimi i butonit në mes
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.
* Gatishmëria për "VoiceOver" veçorinë varet nga
iPhone dhe versioni i softuerit.
Shënim
Kujdes mos të shtypni pa dashje ndonjë prej butonave
kur të mbani iPod-in tuaj të lidhur me këtë njësi.

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

Specifikimet
Kufjet
Lloji: Mbyllur, dinamik
Njësia e drajverit: 9 mm, lloj harku (miratuar
CCAW)
Kapaciteti i trajtimit: 100 mW (IEC*)
Impedanca: 16 Ω në 1 kHz
Ndjeshmëria: 103 dB/mW
Përgjigja e frekuencës: 5 Hz – 24,000 Hz
Kordoni: 1.2 m (Y-lloji)
Kyçësja: Mini kyçëse me katër përçues të lyer me
ar në formë të shkronjës L për iPhone/iPod/iPad me
funksion telekomandë,
Pesha: Rreth 10 g (pa kordonin)
Mikrofoni
Niveli i voltazhit të qarkut të hapur: –40 dB (0 dB
= 1 V/Pa)
Aksesorët e dhënë
Mbulesa: SS (kuqe) (2), S (portokall) (2), M (gjelbër)
(vendosur në njësinë në fabrikë) (2), L (blu të zbehtë)
(2) / Kapëse (1) / Përshtatës i kordonit (mbledh
kordonin deri më 50 cm) (1) / Mbulesë për mbajtje (1)
* IEC = International Electrotechnical
Commission Dizajni dhe specifikimet mund të
ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

● Mos lani kufjet.
● Ndonëse këto kufje janë rezistues ndaj ujit,
mos ekspozoni kufjet në ujë të tepër ose djersë.
Ujit ose djersa që hyn në kufjet dëmtojnë vetë
kufjet. Nëse zëri nga kufjet zvogëlohet ose
ndalon, lëreni kufjet jashtë për të tharë.
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.
Mbulesa të reja për kufjet mund të porositen nga
distributori më i afërt Sony.

Modele kompatibile iPod/iPhone/iPad
Mund të përdorni njësinë vetëm modelet vijuese që
përmbajnë telekomandë. Përditësoni iPod, iPhone
ose iPad në softuerin më të ri para përdorimit. Në
manualin për përdorim, iPod,, iPhone dhe iPad në
mënyrë kolektive quhet si "iPod" përveç në raste
speciale.
● iPod touch (gjenerata e 5-të)
● iPod touch (gjenerata e 4-të)
● iPod touch (gjenerata e 3-të)
● iPod touch (gjenerata e 2-të)
● iPod nano (gjenerata e 7-të)
● iPod nano (gjenerata e 6-të)
● iPod nano (gjenerata e 5-të)
● iPod nano (gjenerata e 4-të)
● iPod classic 120GB 160GB (2009)
● iPod shuffle (gjenerata e 4-të)
● iPod shuffle (gjenerata e 3-të)
● iPhone 5
● iPhone 4S
● iPhone 4
● iPhone 3GS
● iPad (gjenerata e 4-të)
● iPad (gjenerata e 3-të)
● iPad 2
● iPad
● iPad mini

Mbi të drejtat e kopjimit
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shufle, dhe iPod touch janë shenja dalluese të
Apple Inc., të regjistruar në SHBA dhe vende tjera.
“Made for iPod,”“Made for iPhone,” dh e “Made for
iPad” nënkuptojnë që ndonjë aksesor elektronik
është dizajnuar për tu lidhur vetëm me iPod,
iPhone ose iPad, dhe është certifikuar nga zhvilluesi për
të plotësuar standardet e performancës së Apple. Apple
nuk është përgjegjëse për funksionimin e këtyre
aparateve ose përputhjen me stanraddt e sigurisë dhe të
rregullatorëve.
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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