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Ако ја инсталирате апликацијата* Smart Key од Google Play store,
прилагодувањето за песна и јачина на тон на паметниот телефон ќе го
овозможите мулти функционалното копче.
TM
TM
* Smart Key е апликација за Xperia , Android OS 4.0 и други.
Апликацијата може да не е достапна во некои земји и/или региони и не
може да се користи со непоодржани модели на паметни телефони.



Стерео слушалки

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.
sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey
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MDR-10RC

Отстранување на стара електронска и електрична
опрема (Се применува во ЕУ и други Европски земји со
одвоен систем за отстранување)
Овој симбол на производот или неговото пакување покажува
дека овој производ не треба да се третира како домашен
отпад.
Наместо тоа, треба да се однесе во собирен центар за
рециклирање на електронска и електрична опрема. Со
правилно отстранување на овој производ, ќе помогнете спречување на
потенцијални негативни последици за околината и човековото здравје, кои
може да бидат предизвикани од несоодветно отстранување на овој производ.
Со рециклирање се обезбедува зачувување на природните извори. За
подетални информации на рециклирање на овој производ контактирајте ја
соодветната служба или продавницата каде што сте го купиле овој производ.
Забелешка за купувачите: следнава информација е само за
опрема купена во земји кои ги применуваат ЕУ директивите
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Јапонија
За ЕУ усогласеност на производот: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија

Како да го користите
 Сензибилна точка
 Мулти функционално копче
 Микрофон
 Линиски далечински и микрофонски кабел за паметен телефон
 Кабел за поврзување
 Паметен телефон
 Други уреди
Забелешки
•За откачување на линискиот далечински и кабелот за
микрофон, повлечете го за приклучокот, не за кабелот.
Во спротивно кабелот може да се расипе.
•Кога го поврзувате кабелот, целосно ставете го приклучокот. Ако
приклучокот не е целосно ставен, нема да се слуша звук.
•Внимавајте да не си ги фатите прстите при виткање на
слушалките.

Македонски

Стерео слушалки

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Спецификации

За намалување ризик од пожар или електричен шок
апаратот не го изложувајте на дожд или влага.
За намалување ризик од електричен шок, не го отварајте
куќиштето. Обратете се исклучиво кај квалификуван сервисер.

Тип:

Затворен, динамичен

Драјвер:

40 mm, конусен тип (CCAW адаптиран)

Ве предупредуваме дека било какви измени или
модификации не се одобрени во ова упатство и може да ја
изгубите гаранцијата.

Импенданса:

40 Ω at 1 kHz

Осетливост:

100 dB/mW

Валидноста на CE ознаката е ограничена само на тие земји каде што
легално се продава, главно земји од Источно Европското подрачје.

Маса:

Карактеристики

Испорачани додатоци
Кабел за поврзување (1.2 m, позлатен L-форма стерео мини приклучок) (1)
Линисики далечински и кабел за микрофон за паметен телефон (1.2 m,
четири проводен позлатен L-форма стерео мини приклучок) (1)
Футрола за носење (1)
Упатство за употреба (1)
* IEC = International Electrotechnical Commission

• Поддржан драјвер за висока резолуција
40 mm HD драјверот овозможува широкопојасни (5 Hz - 40 kHz) аудио
перформанси кои овозможуваат брзо реагирање за моќно ниска
фреквенција и продолжена висока фреквенција за звук.
• Преклопен механизам за лесно носење и чување.
• Трајна удобност
Лесни и меки јасучиња овозможуваат удобно носење подолго време.
• Отстранлив кабел
3.5 mm кабел за поврзување, линискиот далечински и кабелот за
микрофон за паметен телефон.

Компатибилни производи

Овој уред користете го со паметен телефон.
Забелешки
• Ако го поврзете во патметен телефон кој не е поддржан, микрофонот на овој
уред нема да работи или јачината на тон може да е ниска.
• Не се гарантира работа на овој уред со дигитални медиа плеери.

Користење на Мулти-функционалното копче *

Капацитет на приемна моќ:
1,000 mW (IEC*)

Опсег на фреквенција:

5 Hz – 40,000 Hz
Приближ. 165 g без кабел

Отворено коло на напон на микрофонот:
–40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без
претходна најава.
iPhone е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и
други земји.
Xperia TM е заштитен знак на Sony Mobile Communications AB.
AndroidTM и Google PlayTM се затштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Google, Inc.

Мерки на претпазливост
Висок тон може да ви го оштети слухот. Заради безбедност
во сообраќајот, не ги носете додека возите автомобил
или точак.

Допрете една да одговорите на повик, допрете повторно да завршите; допрее
за репродукција/пауза на песна.

Достапни операции за iPhone
Репродуцика/паузирање на песна на поврзаниот iPhone производ само со едно
допирање. Прескокнување на следна песна допирајќи двапати. Прескокнување
на претходна песна со допирање трипати. Со долго допирање (ако е достапно)
се активира “VoiceOver**” карактеристиката.
Држете околу две секунди за одбивање на повик. Кога ќе го пуштите, се
слушаат два слаби звука за потврда дека повикот е одбиен.
* Работата на копчето може да се разликува во зависност од паметниот
телефон.
** Достапноста на “VoiceOver” карактеристиката зависи од iPhone и неговата
верзија на софтверот.

Замена на јастучињата може да купите во најблиската
продавница на Sony.
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