Упатување повик/Прием на повик
Профил: HSP, HFP

Работете со мобилниот да остварите повик.
Допрете
копчето на уредот кога ќе
примите повик.
Работете на ист начин кога ќе примите повик
додека слушате музика.
Репродукцијата на музиката се паузира за време на разговорот и
автоматски продолжува кога ќе завршите со разговорот.

Безжични стерео
слушалки

Упатство за употреба

GB

Забелешка
Репродукцијата на музика може да не продолжи автоматски со
некои BlUeTooTH уреди.

За прекинување повик допрете на
уредот повторно.

копчето на

Јачината на тон за повикот и слушањето музика
може посебно да се прилагодат

Спарување и поврзување со BLUETOOTH уред
Пред спарување, наполнете го уредот.
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BLUETOOTH уредот ставете го во рамките на 1 метар од уредот.
Влезете во режим на спарување.
Допрете и држете на
PoWeR копчето
повеќе од 7 секунди.

Проверете дали индикаторот трепка сино и црвено
наизменично откако ќе го
пуштите копчето.

Blue
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Направете ја постапката за спарување на BLUETOOTH уредот за откривање
на овој уред.
Кога ќе се прикаже листа со откриени BlUeTooTH уреди, изберете “MDR-10RBT.”
Ако треба да внесете лозинка за BlUeTooTH уредот, внесете “0000.”
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Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уредот.

Поврзување со спарен уред
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MDR-10RBT

© 2013 Sony Corporation

Вклучете го уредот.
Допрете и држете на
PoWeR копчето
околу 2 секунди
додека овој уред е
исклучен.

4-477-579-41(1)

Проверете дали индикаторот трепка сино откако
ќе го пуштите копчето.

Blue

Македонски
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Полнење на уредот
Поврзете го уредот и компјутерот да почнат со користење на испорачаниот микро-USB кабел.
Кога уредот и компјутерот се
поврзани, полнењето почнува и
индикаторот (црвен) светнува.
Полнењето е комплетно за
најмногу околу 2.5 часа и
индикаторот (црвен) автоматски се
исклучува.
Користете го испорачаниот микро-USB кабел. Може да се случи да не можете уредот да го полните
со други кабли.

Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уредот.
Користење на уредот со поврзување преку испорачаниот кабел
Овој уред може да го користите како обични слушалки со поврзување на испорачаниот кабел.

Испорачан кабел

Забелешки
• BlUeTooTH функцијата е исклучена.
и
/
копчињата не може да се користат.
• VolUMe +/−, /

One-touch поврзување со паметен телефон (NFC)
за подетално како да работите со уредот, прочитајте го
Help Guide на компјутер или паметен телефон.

Видете во делот “Спарување и поврзување со BLUETOOTH уред” да се
поврзете со BLUETOOTH уред кој не е компатибилен со one-touch
поврзување (NFC функција).

http://rd1.sony.net/help/mdr/10rbt/ce/

NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична комуникација со
краток опсег меѓу разни уреди, пр. мобилен телефон и IC тагови. Благодарение на NFC
функцијата, комуникацијата на податоци може да се постигне лесно само со
допирање на соодветен симбол или саканот место на NFC компатибилни уреди.
Со користење на NFC функцијата, уредот автоматски се вклучува и потоа се
спарува и поврзува со BlUeTooTH уред.

• BlUeTooTH ознаката и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било каква
употреба на вакви ознаки од страна на Sony Corporation се под лиценца.
• N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и во други
земји.
• Android е заштитен знак на Google Inc.
• Ознаката aptX® и aptX логото се заштитен знак на CSR plc или еден од нивните група на
компании и може да се регистрирани во една или повеќе земји.
• Други заштитни знаци и трговски имиња се сопственост на нивните
претставници.

Компатибилни паметни телеони
• Паметни телефони со вградена NFC функција
(oS: Android 2.3.3 или понов, освен Android 3.x)

Подготовка на паметниот телефон
1 Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата “NFC Easy Connect”
на паметниот телефон.
Пристапете на следната веб страна:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect
Купете дводимензионален код:
Користете апликација читач на дводимензионален код.

Совет
Ако вашиот паметен телефон има NFC функција, пр. Android 4.1 or later, you may not need to install “NFC easy
Connect” to connect the unit with your smartphone by one touch. In that case, you do not need to perform this
step. The operation and specifications may be different from the description here. For details, refer to the manual
supplied with your smartphone.

2 Дотерајте го паметниот телефон да може да се користи NFC функцијата.
За детали, видете во упатството на паметниот телефон.

За “NFC Easy Connect” апликација
“NFC easy Connect” е оригинална апликација на Sony за Android телефон достапна на Google Play Store.
Да дознаете повеќе за функциите, побарајте “NFC easy Connect” и преземете ја бесплатната
апликација. Апликацијата може да не е достапна во некои земји и/или региони.

Поврзување со паметен телефон преку one-touch
функцијата
Со допирање на уредот преку паметниот телефон, уредот автоматски се вклучува и потоа
продолжува со спарување и BlUeTooTH конекција.
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Отклучување на екранот на паметниот телефон.
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Допрете на уредот преку паметен телефон.

Ако апликацијата “NFC easy Connect” сте ја инсталирале на паметниот телефон, стартувајте
ја апликацијата “NFC easy Connect.”

Допрете на паметниот телефон на N
ознаката на овој уред.
Видете во упатството на паметниот телефон за
одредената локација каде да допрете на
паметниот телефон.
Следете ги инструкциите на екранот за комплетирање на
поврзувањето.
Да го откачите, допрете повторно на
паметниот телефон. Можете да изберее звук
од друг NFC компатибилен BlUeTooTH уред. За
детали, видете во Help Guide.

Слушање музика и телефонски разговор

Работете со уредот откако ќе направите BlUeTooTH поврзување со вашиот BlUeTooTH уред.

Слушање музика
Профил: A2DP, AVRCP

Почнете со репродукција на BlUeTooTH уред.

VolUMe +
VolUMe −

Репродукција/пауза: Допрете
Стоп: Држете надолу
Следно/претходно: Допрете
Брзо напред/брзо назад:
Држете надолу
/

Забелешка
Достапните функции може да се разликуваат во зависност од BlUeTooTH уредот. Кога ракувате со
копчето погоре илустрирано, може да работи различно или воопшто да не работи.

Квалитетот на звук е дотеран во стандарден режим (SBC режим за висок квалитет) пред даго
купите. Кога ќе поврзете BlUeTooTH уред компатибилен со AAC или aptX, можете да го
смените дотерувањето како што е опишано во Help Guide да уживате во репродукција на
музика со повисоко ниво на квалитет на музика.

/

