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Polnjenje se začne, ko enota z omrežnim napajalnikom priključite v električno
vtičnico. Lučka CHARGE zasveti oranžno. Polnjenje traja približno 4 ure in ko je
končano, se lučka izklopi.

Brezžična povezava z BLUETOOTH napravami

Osebni avdio sistem

Kratka navodila za hitro uporabo

Izberite enega od spodnjih treh načinov združitve. BLUETOOTH naprave morajo biti vnaprej
združene.

Združitev in povezava z BLUETOOTH napravo

SL

Enoto lahko združite z vse do 8 BLUTOOTH napravami. Če združite dve ali več
BLUETOOTH naprav, opravite spodnji postopek združevanja za vsako napravo posebej.
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Pritisnite na tipko Ë/¿ (vklop/izklop), da vklopite enoto.
Indikator Ë/¿ (vklop/izklop) zasveti zeleno.

SRS-X5
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Vklopite enoto.
Pritisnite na tipko
Indikator

(BLUETOOTH)

PAIRING.
Nasvet

(BLUETOOTH) začne utripati v beli barvi.
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Ko je BLUETOOTH povezava vzpostavljena, indikator
prižgana.

(BLUETOOTH) na enoti ostane

Povezava z enim dotikom preko pametnega
telefona (NFC)
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Pritisnite na tipko
Indikator

(BLUETOOTH)

Profil: A2DP, AVRCP

Pametni telefoni, združljivi s funkcijo NFC, z nameščenim operacijskim sistemom Android
2.3.3. ali kasnejšim.

Začnite s predvajanjem na BLUETOOTH napravi in prilagodite glasnost.

PAIRING.
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Utripa
(v beli barvi)

Vsebuje navodila o povezavi enote z drugimi BLUETOOTH napravami in
osnovnim delovanjem.

Referenčna navodila

Vodnik za pomoč uporabnikom lahko preberete na računalniku ali pametnem
telefonu. Vsebuje podrobnejše informacije o enoti. Vodnik za pmoč
uporablnikom prav tako vsebujem informacije o odpravljanju težav pri uporabi
enote.
URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x5/zz/

Prenesite in namestite si aplikacijo »NFC Easy Connect«.

Klicanje/sprejemanje klicev
Profil: HSP, HFP

»NFC Easy Connect« je brezplačna aplikacija, ki si jo lahko prenesete preko
storitve Google Play.
Aplikacijo si prenesite tako, da poiščete »NFC Easy Connect« ali do nje dostopite s
pomočjo naslednje dvodimenzionalne kode. Lahko se zgodi, da prenos aplikacije
ne bo brezplačen.

Mikrofon

Za nalaganje z uporabo dvodimenzionalne kode
uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalnih kod.

Pritisnite na tipko (BLUETOOTH) PAIRING in jo držite, dokler se ne
zasliši zvočni signal in indikator (BLUETOOTH) ne začne hitro
utripati v beli barvi.
Enota vzpostavi način združevanja.

Dvodimenzionalna koda:

Na pametnem telefonu vklopite funkcijo NFC.
Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.
Če ima pametni telefon nameščen operacijski sistem Android 2.3.3 ali kasnejši in operacijski
sistem, ki ne presega Android 4.1, nadaljujte s korakom 2.
ł Če ima pametni telefon nameščen operacijski sistem Android 4.1 ali kasnejši nadaljujte s
korakom 4.

Če prvič uporabljate funkcijo BLUETOOTH in če samo pritisnete na tipko
(BLUETOOTH) PAIRING, bo indikator (BLUETOOTH) začel hitro utripati v beli
barvi in enota bo samodejno vzpostavila način združitve.
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Na povezani napravi nastavite ustrezni nivo glasnosti in s tipkama VOL –/+ prilagodite
glasnost na tej enoti.

ł
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Vsebuje opozorila in tehnične podatke o enoti.

Vodnik za pomoč uporabnikom

Poslušanje glasbe

Združljivi pametni telefoni

NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki zagotavlja brezžično komunikacijo na
kratki razdalji med različnimi napravami, kot so pametni telefoni in druge prenosne naprave.
Funkcija NFC zagotavlja preprostejši prenos podatkov z dotikom simbola ali posebej
zasnovanega dela na napravi, ki podpira funkcijo NFC.

(BLUETOOTH) utripa v beli barvi.

Kratka navodila za hitro uporabo (ta dokument)

Poslušanje glasbe in klicanje
Po vzpostavitvi BLUETOOTH povezave upravljajte enoto z BLUETOOTH napravo.

NFC

Priloženi priročniki

Če enote ne morete povezati, poskusite naslednje.
ł Zaženite aplikacijo na pametnem telefonu in se s pametnim telefonom počasi
premaknite preko znaka N na tej enoti.
ł Če je pametni telefon v ovitku, ga izvlecite iz ovitka.
ł Prepričajte se, da je aplikacijski zaslon prikazan na pametnem telefonu.

Prek BLUETOOTH naprave vzpostavite BLUETOOTH povezavo.

Pri dotiku enote s pametnim telefonom se enota samodejno vklopi in izvede postopek
združitve in BLUETOOTH povezavo.

sveti
(zeleno)

Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte povezavo.
Ko modra lučka BLUETOOTH (BLUETOOTH) preneha utripati in ostane osvetljena,
je enota povezana z napravo.
Za prekinitev povezave z enoto se s pametnim telefonom ponovno dotaknite
enote.

Povezava z združeno BLUETOOTH napravo

Opomba
ł

Hitro utripanje
(v beli barvi)

Polnjenje enote
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Lahko se zgodi, da aplikacija ne bo na voljo v nekaterih državah/regijah.

Na pametnem telefonu zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect«.
Preverite, ali se je prikazal zaslon aplikacije.

Te enote se dotaknite s pametnim telefonom.
Pred tem odklenite zaslon pametnega telefona.
S pametnim telefonom se dotaknite znaka N na tej enoti. Enote se večkrat dotaknite s
pametnim telefonom, dokler se ne izvede povezovanje.

S prenosnim telefonom izvedite klic.
Za klicanje pritisnite tipko

na tej enoti.

Ob dohodnem klicu pritisnite tipko

na tej enoti.

Ob poslušanju glasbe ob dohodnem klicu prav tako pritisnite to tipko.
Znamka in logotip BLUETOOTH® sta last družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation
ima dovoljenje za uporabo teh znamk.
ł Znak »N Mark« je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum. Inc. v
ZDA in drugih državah.
ł Android je blagovna znamka družbe Google Inc.
ł Druge blagovnem znamke in blagovna imena so v lasti njihovih lastnikov.
ł

Ta enota je opremljena z vgrajeno litij-ionsko akumulatorsko baterijo. Pred prvo uporabo
baterijo napolnite.

Sveti (oranžno)
Omrežni
napajalnik
(priložen)
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Prek BLUETOOTH naprave izvedite BLUETOOTH povezavo.
Ko se na prikazovalniku BLUETOOTH naprave prikaže seznam zaznanih naprav,
izberite »SONY:SRS-X5«.
Če je potrebno vpisati geslo, vpišite »0000«.

Pametni telefon se
odzove (enota je
prepoznana)

Prek BLUETOOTH naprave vzpostavite BLUETOOTH povezavo.
Ko je BLUETOOTH povezava vzpostavljena, indikator
ostane prižgana.

(BLUETOOTH) na enoti

DC IN
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