Lloji: Elekret kondensues; Drejtimi: Omni drejtim;
Niveli i voltazhit të qarkut të hapur: –40 dB (0 dB = 1
V/Pa);Diapazoni efektiv i voltazhit: 20 Hz – 20,000 Hz

Mikrofoni

Lloji: Mbyllur, dinamik (circum-aural) / Njësia e
drajverit: 40 mm, lloj harku (CCAW Voice Coil) /
Kapaciteti i trajtimit: 1,500 mW (IEC*) / Impedanca: 24
Ω në 1 kHz / Ndjeshmëria: 103 dB/ mW / Përgjigja e
frekuencës: 5 Hz – 60,000 Hz / Pesha: Rreth. 220 g pa
kordonin

Kufjet

Specifikimet

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.

Përdorime të gatshme për iPhone

Shtypni njëherë për të përgjigjur thirrjen, shtypeni sërish
për të ndërprerë, shtypeni për të dëgjuar/pauzuar këngën.

Përdorimi i butonit multi-funksional *

y Varësisht nga modeli i telefonit të mençur, mikrofoni i
njësisë mund mos të funksionojë ose niveli i zërit mund
të jetë i ulët.
y Nuk garantohet që me këtë njësi mund të përdorni
aparate digjitale muzikore.

Shënime

Përdoreni këtë njësi me telefon të mençur.

Produkte kompatibile

Shqip Stereo kufje

MDR-100AAP

Udhëzime për përdorim

Stereo Kufje

IEC = International Electrotechnical Commission

Vlefshmëria e CE shenjës është kufizuar vetëm në ato
vende ku zbatohet ligji, kryesisht në vendet e EEA
(Rajoni Ekonomik Evropian).

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

Vetëm kabllot kufjeve dhe kabllo kufjeve e dhënë për
MDR-100AAP (shiten veç e veç) mund të përdoret me
këto kufje.

• Meqë kufjet janë mbyllje të dendësisë të lartë, nëse i
shtypni kundër veshit tuaj do të rezultojë me dëmtim të
timpanit të veshit. Mos përdorni kufjet ku ka gjasa që të
goditeni nga njerëz ose gjëra tjera, siç janë top, etj. Kur
të shtypni kufjet ndaj veshëve mund të dëgjoni një zë
klikimi të diafragmës. Kjo nuk është defekt.

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

Paralajmërime

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.

*

Kabllo furnizuar accessoriesHeadphone (Inline largët dhe
mikrofon, përafërsisht. 1.2 m, L-formë ar-kromuar 4-pol
mini plug) (1) Kryerja qese (1).

4-576-744-21(1)

*

Shënime
• Për ta shkëputur kabllon, hiq nga spinën dhe jo kabllor.
Përndryshe kabllor mund të thyejnë.
• Kur lidhni kabllon, sigurohuni që për të lidhur spinën
me lojëra elektronike në krik dhe futur plotësisht.
Nëse spina nuk është futur plotësisht, asnjë zë mund
të rezultojë.
• Kini kujdes të mos për të kapur gishtat kur ju dele
kufje.
Nëse instaloni Smart Key aplikacionin* nga Google
PlayTM store, përshtatja e këngës dhe zërit në telefonin
tuaj të mençur do të mundësohet me multi-function
butonin.
Smart Key është aplikacion për XperiaTM, AndroidTM
OS 4.0 dhe tjera. Aplikacioni mund mos të jetë i
gatshëm në disa vende dhe/ose rajone dhe mund mos të
përdoret me modele që nuk përmbajnë.

c Lidhur me lojëra elektronike në krik
d Multi-function butoni
e Mikrofoni

Përdorimi

