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Dëgjimi dhe bërja e telefonatës

Çiftimi dhe lidhja me BLUETOOTH aparatin

Përdorni njësinë pas bërjes së BLUETOOTH lidhjes me BLUETOOTH
aparatin tuaj.

Pra çiftimit, karrikojeni njësinë.

1
2

Dëgjimi i muzikës
Profili: A2DP, AVRCP

Stereo kufje pa tel
që anulojnë
zhurmën

Udhëzime për përdorim

SQ

Fillojeni dëgjimi në BLUETOOTH aparatin.

Vendosni BLUETOOTH aparatin brenda 1 metri nga njësia.
Hyni në modin e çiftimit në njësinë.

Blue

VOLUME +
Njësia e majtë e kufjeve ka një pikë
prekëse.

II.
II poshtë.

Dëgjo/pauzë: Shtyp
Stop: Mbaj

Vijues/Paraprak: Shtyp
Përshpejtim para/mbrapa:
Mbaj

Shënim

Shtyp dhe mbaj POWER
butonin për më tepër se 7
sekonda.

VOLUME −

/

3
/

.

Cilësia e zërit është vendosur në modin standard SBC modi me cilësi të artë) para dërgimit.
Kur të lidheni me BLUETOOTH aparate kompatibile me AAC ose aptX, mund të ndryshoni
rregullimet siç përshkruar në udhëzimin për ndihmë për të kënaqur nivelin më të lartë të
cilësisë së zërit.

Bërja e thirrjes/Pranimi i thirrjes
Profili: HSP, HFP

Siguroni që indikatori ndriçon blu
dhe kuq prej njërës në tjetër pasi të
lëshoni butonin.

Bëjeni procedurën e çiftimit të BLUETOOTH aparatit për të
gjetur njësinë.
Kur të paraqite lista e aparateve të gjetura në ekranin e
BLUETOOTH aparatit, zgjidhni “MDR-ZX750BN.”
Nëse kërkohet fjalëkalim në ekranin e BLUETOOTH aparatin, shënoni
“0000.”

poshtë.

Funksionet e gatshme mund të dallojnë varësisht nga BLUETOOTH aparati. Kur të përdorni
butonin e treguar ë lartë, mund të punoje ndryshe ose mund mos të punojë fare.

Red
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Bëjeni BLUETOOTH lidhjen nga BLUETOOTH
aparati.

Lidhja me aparatin e çiftuar

1

Kyçeni njësinë.

Përdorni celularin tuaj për të bërë thirrje.
Shtyp

MDR-ZX750BN

Butonin n njësinë kur të vije ndonjë thirrje.
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Blue

Shqip

Shtyp dhe mbaj POWER
butonin për 2 sekonda deri
sa njësia të shkyçet.

Karrikimi i njësisë
Lidheni njësinë dhe kompjuterin e kyçur me anë të USB kordonit
të dhënë.

Përdorni njësoj sikur kur vije ndonjë thirrje kur jeni duke dëgjuar
muzikë.
Muzika pauzon gjatë thirrjes dhe vazhdon automatikisht kur përfundon thirrja.

Shënim

Përdorni USB mikro kordonin e dhënë. Ndoshta nuk do të mund të karrikoni njësinë me
kordonë tjerë.

Për mënyrën e përdorimit të njësisë në detaje, ju lutemi
lexoni manualin për ndihmë në kompjuter ose celular.

Për të përfunduar thirrjen, shtyp

http://rd1.sony.net/help/mdr/zx750bn/
ce/

në njësinë sërish.

Përdorimi i njësisë duke lidhur kordonin e
dhënë
Mund të përdorni njësinë si kufje të rëndomta me
tel për anulimin e zhurmës me anë të kordonit.

Lidhje me një prekje m telefon të mençur (NFC)
Kordoni i dhënë

Shikoni "Çiftimi dhe lidhja me BLUETOOTH aparat"
seksionin për të lidhur me BLUETOOTH aparat që nuk është
kompatibile me lidhje me një prekje (NFC funksion).
NFC (Near Field Communication) është teknologji që mundëson
komunikim të distancës së shkurtë mes aparateve të ndryshme, si
telefona celularë dhe IC tag. Falë NFC funksionit, komunikimi i të
dhënave mund të arrihet lehtë vetëm me prekjen e simbolit të caktuar
ose vendin e caktuar të NCF aparateve kompatibile.
Me përdorimin e NFC funksionit, njësia automatikisht kyçet dhe pastaj çiftohet me
NFC dhe lidhet me BLUETOOTH aparatin.

Shënime
 Siguroni që të vendosni kyçëset mirë.
 BLUETOOTH funksioni është anuluar.
 VOLUME +/−,
/
II dhe
/
butonat nuk mund të përdoren.

Përdorimi i anulimit të zhurmës
Hyni në modin e anulimit të zhurmës në këtë njësi.

Telefona të mençur kompatibile

POWER

 Telefona të mençur me NFC funksion të integruar
(OS: Android 2.3.3 ose më i ri, por jo Android 3.x)

NC

Përgatitjet në telefonin e mençur
1 Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin “NFC Easy
Connect” në telefonin e mençur.
Hyni në ueb faqen:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sony.easyconnect
Me kodin dy-dimensional:
Përdorni aplikacion për leximin e kodit dy-dimensional.

Shtyp dhe mbaj POWER butonin për 2 sekonda kur njësia është shkyçur.
Kur njësia dhe funksioni i anulimit të zhurmës janë kyçur, NC butoni do
të ndriçojë. Modi i anulimit të zhurmës është vendosur në NC modin B.

Shkyçja e funksionit të anulimit të zhurmës


Kur përdoret me BLUETOOTH lidhjen: Shtyp NC butonin. NC butoni
shkyçet. (Për të kyçur funksionin, shtyp NC butonin sërish)



Kur lidhet me kordonin e dhënë: Shtyp POWER butonin për më tepër se 2
sekonda. (Rryma dhe funksioni i anulimit të zhurmës janë shkyçur.)

Këshillë
Nëse telefoni juaj ka NFC funksion, si të Android 4.1 ose më të ri, nuk do të duhet të
instaloni “NFC Easy Connect” për të lidhur njësinë me telefonin tuaj të
mençur me një prekje. Në atë rast, nuk duhet të bëni këtë hap. Përdorimi
dhe specifikat mund të jenë të ndryshme nga përshkrimi këtu. Për detaje,
shikoni manualin që vije me telefonin e mençur.

2 Vendosni telefonin që të mund të përdoret funksioni NFC.

Përdorimi i AI anulimit të zhurmës
AI Anulimi i zhurmës është një funksion i dobishëm që automatikisht zgjedh një prej
modeve për anulimin e zhurmës. Ky funksion sigurim modin më efektiv të anulimit të
zhurmës duke analizuar menjëherë komponentët ambiental të zhurmës.

Shtyp dhe mbaj NC butonin.

Për detaje, shikoni udhëzimet e telefonit të mençur.

Mbi “NFC Easy Connect” Aplikacionin
“NFC Easy Connect” është aplikacioni origjinal i Sony-it për telefonat Android
që mund të shkarkohet nga Play Store.
Për të mësuar më tepër të funksionet, kërkojeni “NFC Easy Connect”
dhe shkarkoni aplikacionin falas.
Aplikacioni mund mos të jetë i gatshëm të disa shtete dhe/ose rajone.

NC

Kur njësia është kyçur, shtyp dhe mbaj NC butonin deri sa
nuk vije një sinjal nga kufjet. Njësia fillon analizimin e
komponentëve ambiental të zhurmës (rreth 3 sekonda).
Gjatë analizës, niveli i zërit nga kufjet zvogëlohet dhe
NC butoni ndriçon.
Kur të përfundojë analiza, modi më efektiv për anulimin e
zhurmës automatikisht vendoset dhe niveli i zërit nga kufjet
kthehet në normale.

Lidhja me telefon të mençur me funksionet me një
prekje
Me prekjen e njësisë me telefon të mençur, njësia kyçet automatikisht dhe pastaj
vazhdon në çiftimin dhe BLUETOOTH lidhjen

1

Hapeni ekranin e telefonit të mençur.

2

Prekeni këtë njësi me telefonin e mençur.

Nëse keni instaluar aplikacionin “NFC Easy Connect” në telefonin e mençur,
niseni aplikacionin “NFC Easy Connect.”

Prekeni telefonin me vendin e shënuar me N në këtë njësi.
Shikoni manualin e telefonit të mençur për vendin e caktuar që duhet të preket në
telefonin e mençur.

Llojet e modeve të anulimit të zhurmës
NC Modi A:

Zvogëlon zërin duke mbajtur një sasi të madhe të zëra
me frekuencë të ulët dhe mesme. Zhurma ambientale
është zvogëluar në mënyrë efektive.

NC Modi B:

Zvogëlon zhurmën që përmban sasi të madhe të zërave me
frekuencë të ulët. Për shembull, zhurma në paraprije që
dëgjohet në autobus ose tren zvogëlohet efektivisht.

NC Modi C:

Zvogëlon zhurmën e relativisht frekuencave të
ndryshme të zërit. Zhurmën në prapavijë që paraqitet
kryesisht në zyrë (PC, makina për kopjim, etj) në
mënyrë efektive zvogëlohet.

Pas përdorimit
1 Ndërpritni BLUETOOTH lidhjen duke përdorur BLUETOOTH
aparatin.
2 Shtyp dhe mbaj POWER butonin për 2 sekonda.
Indikatori (blu) shkyçet dhe kufjet shkyçen.
Ndiqni udhëzimet në ekran për të kompletuar lidhjen. Për tu shkëputur,
prekeni telefonin e mençur sërish.
Mund të zgjidhni një sinjal nga BLUETOOTH aparatet kompatibile për
NFC. Për detaje, shikoni udhëzimet për ndihmë.

Bëjeni procedurën e çiftimit të BLUETOOTH aparatit për të
gjetur njësinë.

Muzika mund mos të vazhdojë automatikisht me gjitha BLUETOOTH aparatet.

Zëri për thirrjen dhe për dëgjimin muzikës mund të përshtatet
pavarësisht.
Kur njësia dhe kompjuteri janë të lidhur, karrikimi fillon dhe
indikatori (i kuq) ndriçon. Karrikimi përfundon për 2.5 orë
maksimum dhe indikatori (i kuq) shkyçet automatikisht.

2

Siguroni që indikatori ndriçon blu
pasi të lëshoni butonin.







BLUETOOTH fjala dhe logot janë në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo
përdorim i shenjave nga Sony Corporation është me licencë.
N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtetet e
Bashkuara dhe vendet tjera.
Android është shenjë e Google Inc.
aptX® shenja dhe aptX logoja janë shenja të CSR plc ose një të kompanive të
saja të regjistruara në një ose më tepër juridiksione.
Shenjat tjera dhe marka janë të pronarëve të tyre përkatës.

