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Magyar
A rendszer használatbavétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi
referenciaként.
Az áramellátási követelmények az adapter és a távvezérlő alján elhelyezett adattáblán vannak
feltüntetve.

Autós
Bluetooth®távvezérlő

Referencia útmutató

HU

A Sony Corporation kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető
követelményeinek és releváns rendelkezéseinek.
A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselet: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Elhasznált elemek, illetve elektromos és elektronikus készülékek selejtezése
(az Európai Unió országaira és a szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező más országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele
akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék elemek
kezelésének helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat
szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek és az
elektromos és elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülékek hasznos
élettartamának végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti illetékes intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatótól,
illetve a terméket árusító üzlettől kaphat tájékoztatást.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyelje le az akkumulátort, mert az vegyi eredetű
égési sérülést okozhat.

©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/

A termékhez tartozó távvezérlő gombelemet tartalmaz.
A lenyelt gombelem súlyos belső égési sérüléseket okozhat akár két óra leforgása alatt,
és halálesetet is előidézhet.
Tartsa gyermekektől távol mind az új, mind a használt elemeket.
Ha nem záródik le megfelelően az elemtartó rekesz, ne használja tovább a terméket, és tartsa
azt gyermekektől távol.
Ha úgy gondolja, hogy valaki elemet nyelt le, illetve helyezett bármely testrészébe, azonnal
forduljon orvoshoz.

Lítiumelemekkel kapcsolatos tudnivalók
Az elemeket ne tegye ki sugárzó hőnek, például közvetlen napfénynek vagy tűznek.

Figyelmeztetés ACC állás nélküli gyújtáskapcsolóval rendelkező járművekhez
Ha autója gyújtáskapcsolójának nincs ACC pozíciója, akkor az elem lemerülésének elkerülése
érdekében távolítsa el az USB-kábelt minden olyan alkalommal, amikor leveszi a gyújtást.

RM-X7BT

Nyilatkozat a harmadik felek által kínált szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált szolgáltatásokat előzetes bejelentés nélkül módosíthatják,
felfüggeszthetik, illetve megszüntethetik.
A Sony nem vállal felelősséget az ilyen szituációkért.

Támogatási weboldal

Fontos tudnivaló

Kérdéseivel érdemes felkeresnie az alábbi
támogatási weboldalt, ahol a legfrissebb
támogatási információkat is megtalálja:

Figyelem!

http://www.sony.eu/support
Ne feledje regisztrálni a készülékét weblapunkon:

http://www.sony.eu/mysony

A SONY SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A TERMÉK – A TERMÉKET ALKOTÓ
HARDVEREK ÉS SZOFTVEREK – HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VÉLETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES
VAGY MÁSFÉLE KÁRÉRT, ÍGY – TÖBBEK KÖZÖTT – NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT,
ADATVESZTÉSÉRT, A TERMÉK VAGY BÁRMELY HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI
JOGÁNAK ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZEMSZÜNETÉRT, ILLETVE A VÁSÁRLÓ IDŐVESZTESÉGÉÉRT.
Kedves Vásárlónk! Tájékoztatjuk, hogy a termékben rádióadó is található.
Az UNECE 10-es számú rendelete értelmében a gépjárműgyártók saját feltételeket támaszthatnak
a rádióadók gépjárművekbe szerelésével szemben.
Kérjük, hogy a termék beszerelése előtt tájékozódjon erről a jármű üzemeltetési kézikönyvében,
a jármű gyártójánál vagy értékesítőjénél.

Segélyhívások
Ez az autós BLUETOOTH-kihangosító és a hozzá csatlakozó elektronikus készülék rádiójelekkel,
mobilhálózati jelekkel és vezetékes hálózati jelekkel, továbbá a felhasználó által befolyásolt módon
üzemel, amelyek együttesen nem tudják garantálni, hogy minden körülmények között lehetőség
van a kommunikációra.
Ebből kifolyólag nem szabad kizárólag egyetlen elektronikus készülékre hagyatkozni
a legszükségesebb kommunikáció – például segélyhívások – céljára.

BLUETOOTH-kommunikáció
 A BLUETOOTH-készülékek által kibocsátott mikrohullámok zavarhatják az elektronikus
egészségügyi és gyógyászati készülékek működését. A balesetek és problémák megelőzése
érdekében az alábbi helyeken és szituációkban minden BLUETOOTH-eszközt ki kell kapcsolni:
 kórházban, vonaton, repülőgépen, benzinkútnál, és minden olyan egyéb helyen, ahol
gyúlékony gázok lehetnek jelen; illetve
 automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
 A készülék a BLUETOOTH szabványban rögzített biztonsági előírásoknak megfelelve biztosít
biztonságos BLUETOOTH-kapcsolatot, ez a szintű biztonság azonban nem biztos, hogy minden
esetben elégséges. A BLUETOOTH-kapcsolatokon keresztüli kommunikációban mindig legyen
körültekintő.
 A gyártó nem vállal felelősséget a BLUETOOTH-kapcsolatokon keresztül kiszivárgó információkból
eredő károkért.
Ha a készülékkel kapcsolatban felmerült kérdésére nem talál választ ebben az útmutatóban,
a legközelebbi Sony-márkaképviselet készséggel áll rendelkezésére.

(Folytatódik a hátoldalon)

(Az első oldal folytatása)

Műszaki adatok
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 3.0-s verzió
Kimenet
BLUETOOTH Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Kommunikációs hatótáv
Rálátás esetén kb. 10 m*1
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Megfelelő kodek
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 A tényleges hatótáv a készülékek között elhelyezkedő akadályoktól, az esetlegesen
hatótávolságban lévő mikrohullámú sütők körül kialakult mágneses tértől, a sztatikus
elektromosságtól, a vételi érzékenységtől, az antenna teljesítményétől, az operációs rendszertől,
a használt szoftveralkalmazástól és más tényezőktől függ.
2
* A szabványos BLUETOOTH-profilok az eszközök közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.

Általános
Kimenet
Bemenetek

AUDIO OUT (ø 3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó)
MIC IN (ø 3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó)
USB micro-B port (csak az áramellátáshoz)
Áramellátási követelmények 5 V DC
Névleges áramfelvétel
0,1 A
Méretek
Tápegység
Kb. 49 mm × 38 mm × 13 mm (sz/ma/mé)
Távvezérlő
Kb. ø 54 mm × 34 mm
Tömeg
Adapter
Kb. 16 g
Távvezérlő
Kb. 42 g
A csomag tartalma
Tápegység (1)
Távvezérlő (1): RM-X7S
CR2032 lítiumelem (1)
Micro USB-kábel (1)
AUX-kábel (1)
Beszerelési és csatlakoztatási alkatrészek (1 készlet)
Opcionális kiegészítők/készülékek
Mikrofon: XA-MC10
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Szerzői jogok
A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye. A Sony Corporation
megfelelő licenc birtokában használja ezeket a védjegyeket. A többi védjegy és márkanév
a vonatkozó jogtulajdonos tulajdonát képezi.
Az N szimbólum az NFC Forum Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, az iPod touch és a Siri kifejezés az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
A Google, a Google Play™ és az Android™ a Google Inc. védjegyei.
A „Waze”, a Waze logó és a további védjegyek, illetve szolgáltatásjegyek a Waze Mobile, illetve
a leányvállalatai védjegyei.

Magyar
A Sony Corporation kijelenti, hogy a készülék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető
követelményeinek és releváns rendelkezéseinek. A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/

