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Az akkumulátor töltése hálózati aljzatról
USB hálózati adapter
(kereskedelmi
forgalomban kapható)

Személyes
hangrendszer

Üzembe helyezési útmutató
Világít
(narancssárgán)

DC IN

Micro USB-kábel
(tartozék)

Tipp
Legalább 1,5 A kimenő teljesítményű USB hálózati adapter használatát
javasoljuk, de az 500 mA és 1,5 A közötti kimenő teljesítményű USB hálózati
adapterek is kompatibilisek a készülékkel. Az egyéb típusú adapterekkel
való töltésre nem vonatkozik a jótállás.
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Vezeték nélküli kapcsolat létesítése
BLUETOOTH-eszközökkel
Válassza ki az Önre vonatkozó párosítási módot az alábbiak közül.
A BLUETOOTH-eszközöket előzetesen „párosítani” kell egymással.

BLUETOOTH-eszköz párosítása
és csatlakoztatása

Magyar
Mellékelt útmutatók
Üzembe helyezési útmutató (ez a dokumentum)
Tájékoztatást nyújt a készülék BLUETOOTHeszközökhöz való csatlakoztatásáról és
alapvető funkcióiról.

A készülék legfeljebb nyolc BLUETOOTH-eszközzel párosítható.
Két vagy több BLUETOOTH-eszközzel való párosításhoz végezze
el az alábbi párosítási eljárást minden eszközzel.
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Kapcsolja be ezt a készüléket a  (be-/kikapcsolás)
PAIRING gomb megnyomásával.
A

Referencia útmutató

(BLUETOOTH) jelzőfény villogni kezd.

Az óvintézkedéseket és a termékjellemzőket
tartalmazza.

Súgó
A Súgót számítógépen vagy okostelefonon tekintheti
meg, ha részletesebb tudnivalókra kíváncsi a készülék
használatáról. A Súgó egy hibaelhárítási útmutatót is
tartalmaz, amely bemutatja az esetlegesen felmerülő
problémák megoldási módját.
URL-cím:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x11/h_zz/

Villog
(fehér fénnyel)
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Kétdimenziós kód:

Nyomja meg a  (be-/kikapcsolás)
PAIRING gombot, amíg csipogást nem hall,
és a (BLUETOOTH) jelzőfény el nem kezd
gyorsan villogni.
A készülék párosítási módba lép.

Tipp
A készülék az első bekapcsolásakor automatikusan párosítási
módba lép.

A készülék töltése
A készülék beépített újratölthető, lítiumionos akkumulátorral
rendelkezik. A készülék első használata előtt fel kell tölteni
az akkumulátort.
Ha a készüléket kikapcsolt állapotban csatlakoztatják egy
bekapcsolt számítógéphez vagy egy hálózati aljzathoz, akkor
a CHARGE jelzőfény narancssárga fénnyel felvilágít. A CHARGE
jelzőfény kialszik, amikor a töltés befejeződik.
A töltési idő függ a csatlakoztatott eszköz kimenő teljesítményétől.
Kimenő teljesítmény

Becsült töltési idő*

1,5 A kimeneti áramerősség

Kb. négy óra

500 mA kimeneti áramerősség

Kb. nyolc óra

* A szükséges idő eltérhet a fent megadottól a környezeti
hőmérséklettől és a használati körülményektől függően.

Gyorsan villog
(fehér fénnyel)

3

Amikor megjelenik az észlelt eszközök listája a BLUETOOTHeszköz kijelzőjén, válassza ki az „SRS-X11” eszközt.
Ha a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén jelszó megadását
kérő üzenet jelenik meg, írja be a „0000” jelszót.
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Csatlakozás párosított
BLUETOOTH-eszközhöz

1
2

Az akkumulátor töltése számítógépről

Világít
(narancssárgán)

Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközről.
Amikor létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat, a készülék
(BLUETOOTH) jelzőfénye folyamatosan kezd világítani.

Tipp
A készülék használat közben is tölthető bekapcsolt számítógéphez
vagy hálózati aljzathoz csatlakoztatva, azonban ilyenkor nem világít
a CHARGE jelzőfény. Ebben az esetben a fent megadottnál hosszabb
ideig tarthat az akkumulátor töltése a használati körülményektől
függően. Ezért a töltéshez ajánlott kikapcsolni a készüléket.

Végezze el a párosítási eljárást a BLUETOOTHeszközön, hogy az észlelje ezt a készüléket.

Kapcsolja be ezt a készüléket.
A

(BLUETOOTH) jelzőfény villogni kezd.

Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot
a BLUETOOTH-eszközről.
Amikor létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat, a készülék
(BLUETOOTH) jelzőfénye folyamatosan kezd világítani.

DC IN

Micro USB-kábel
(tartozék)

Tipp
A kimenő teljesítmény számítógépenként eltérő. A számítógép
kimenő teljesítményéről a számítógép kezelési útmutatója
tartalmaz tájékoztatást.

Okostelefon csatlakoztatása
egy érintéssel (NFC-funkció)

Hívás indítása és fogadása

Egy okostelefonnak a készülékhez történő érintésére a készülék
automatikusan bekapcsol, majd automatikusan elvégzi
a párosítást és a BLUETOOTH-csatlakozást.

Telefonhívást a telefon kezelőfelületéről indíthat.

Kompatibilis okostelefonok

Nyomja meg a készülék
(hívás) gombját,
amikor bejövő hívás érkezik.

Android 2.3.3 vagy újabb rendszerű, NFC-kompatibilis
okostelefonok.

Profil: HSP, HFP

A hívás megszakításához nyomja meg a készülék
gombját.

(hívás)

Ugyanígy fogadhatja a bejövő hívásokat zenehallgatás közben.

NFC
Az NFC (Near Field Communication) olyan technológia, amely
különféle eszközök, például okostelefonok és IC-címkék között
kis hatótávú, vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
Az NFC-funkció leegyszerűsíti az adatkommunikációt – például
a BLUETOOTH-párosítást –, mivel csak egymáshoz kell érinteni
az NFC-kompatibilis eszközöket az N szimbólumuknál vagy az
egyes eszközökön megjelölt egyéb helyen.
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Kapcsolja be az okostelefon NFC-funkcióját.
Ennek módjáról az okostelefonhoz kapott használati
útmutatóban tájékozódhat.
• Ha az okostelefon operációs rendszere Android 2.3.3 vagy újabb,
de az Android 4.1-nél régebbi, folytassa a 2. lépéssel.
• Ha az okostelefon operációs rendszere Android 4.1 vagy újabb,
folytassa a 4. lépéssel.
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Töltse le és telepítse az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
Az „NFC Easy Connect” egy ingyenes Android-alkalmazás,
amely a Google Play áruházból tölthető le.
Töltse le az alkalmazást az „NFC Easy Connect” kifejezésre
rákeresve vagy az alábbi kétdimenziós kód használatával.
Az alkalmazás letöltéséért az internetszolgáltató díjat
számíthat fel.
A kétdimenziós kóddal történő
letöltéshez használjon kétdimenziós
kód olvasására szolgáló alkalmazást.

Megjegyzés
Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes országokban és/vagy
régiókban nem érhető el.
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Indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást
az okostelefonon.
Ügyeljen arra, hogy megjelenjen az alkalmazás képernyője.
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Érintse az okostelefont a készülékhez.
Előzőleg oldja ki az okostelefon képernyőjét.
Tartsa az okostelefont a készülék N szimbólummal
jelzett részéhez érintve, amíg az okostelefon nem reagál.
Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor automatikusan
bekapcsol, amikor az okostelefon hozzáér.

Az okostelefon reagál
(készülék felismerve)

Építse fel a kapcsolatot a képernyőn megjelenő
útmutatást követve.
Amikor létrejött a BLUETOOTH-kapcsolat, a készülék
(BLUETOOTH) jelzőfénye folyamatosan kezd világítani.
A kapcsolat bontásához érintse ismét össze a készüléket
és az okostelefont.

Tippek
Ha nem tudja csatlakoztatni a készüléket, próbálja meg
az alábbiakat:
• Indítsa el az alkalmazást az okostelefonon, majd közelítse lassan
az okostelefont a készülék N szimbólummal jelzett részéhez.
• Ha az okostelefont tokban tartja, vegye ki belőle.
• Ügyeljen arra, hogy az okostelefonon megjelenjen az alkalmazás
képernyője.

Hanglejátszás és telefonálás
A készüléket a BLUETOOTH-kapcsolat létrehozása után
a BLUETOOTH-eszközzel működtetheti.

Zenehallgatás
Profil: A2DP, AVRCP

Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön,
és állítsa be a hangerőt.
Állítsa megfelelő szintre a hangerőt a csatlakoztatott eszközön,
ezután pedig a készülék VOL –/+ gombjaival szabályozza.

A VOL + gomb felett
tapintópont található.

Tipp
Az AUDIO IN csatlakozón át történő lejátszásról a Súgóban
olvashat részletesen.

Mikrofon

A

(hívás) gomb felett tapintópont található.

Tipp
Ha egy hordozható hangeszközt vagy más eszközt csatlakoztatnak az
AUDIO IN csatlakozóhoz, a készülék automatikusan átvált AUDIO IN
üzemmódra. Ilyenkor a BLUETOOTH-kapcsolaton át csatlakoztatott
eszköz hangját nem játssza le tovább a készülék, hanem
kihangosítóként folytatja a működést.

Két SRS-X11 készülék BLUETOOTH-kapcsolaton keresztüli
csatlakoztatása esetén választhat a sztereó üzemmódú
hangreprodukció (sztereó hang) és a kettőzött üzemmód
(ugyanaz a hang hallható egyszerre mind a két készülékből)
között. Ennek a funkciónak a használatához (a hangszóróhozzáadáshoz) két SRS-X11 készülék szükséges.
További tájékoztatást a Súgó következő weboldalán talál:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x11/h_zz/
• A BLUETOOTH® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonai, és e védjegyeket a Sony Corporation licenc
alapján használja.
• Az N jel az NFC Forum Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
• Az Android™ és a Google Play™ a Google Inc. védjegye.
• Más védjegyek és védett kereskedelmi nevek a tulajdonosukhoz
tartoznak.

