
Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Използвайте това ръководство, когато срещате затруднения или когато искате да научите как да използвате
вашия плейър.

Цветът на този плейър, продаван в някои държави/региони, може да е различен от показания по-горе.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

Първи стъпки

Преди да използвате плейъра за първи път

Ръководства и обща информация

Проверка на съдържанието на опаковката

Използване на доставените аксесоари
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Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване

Смяна на вложките за уши на слушалките

Превключване на дъговидни поддръжници

С помощта на свързващия кабел

Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Инсталиране на Content Transfer (Mac)

Захранване и зареждане

Включване и изключване на плейъра

Зареждане на батерията

Намаляване на изразходването на батерията

Бележки относно зареждането на батерията

Основни операции

Части и управление

Работа с плейъра

Как да поставите плейъра на ушите си

Сваляне на плейъра

Индикатор

Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра

Потвърждаване на статусите от индикатора за зареждане на кутията за зареждане

За на гласовите указания

Използване на плейъра във вода

Водоустойчивост и прахоустойчивост на този плейър

Смяна на вложките с вложки за плуване

Предпазване на плейъра от падане, докато плувате

Защо звукът се заглушава когато плувате?

Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето

Бележки за зареждането на батерията след плуване

Регулиране на силата на звука

Предотвратяване на неумишлени операции, свързани със силата на звука

Обем на операцията в съответствие с eвропейски и корейски директиви
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Осъществяване на Bluetooth връзка със смартфон

Какво можете да правите с BLUETOOTH® функцията

Свързване на плейъра към смартфон

Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път

Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път

Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)

Свързване на плейъра към сдвоен смартфон

Възпроизвеждане на музика на смартфон

Включване и изключване на функцията Bluetooth

Възпроизвеждане на музика от смартфона

Избиране на плейъра или смартфона като източник на звука

Бележки за Bluetooth функцията

Бележки за възпроизвеждане на музика от смартфон

Телефонни разговори

Отговор/затваряне на повикване

Отхвърляне на повикване

Бележки за силата на звука за разговори по смартфони

Използване на функцията за подпомагане на гласа

Използване на функцията за подпомагане на глас (Google app)

Използване на функцията за подпомагане на глас (Siri)

Използване на приложенията за смартфон

Това, което можете да направите със смартфон приложенията

Инсталиране на Sony | Headphones Connect

Инсталиране на Sony | Music Center

Прехвърляне на музика

Подготовка на музикално съдържание

С помощта на компютър с Windows

Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC

Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
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Импортиране на съдържание от плейъра към Music Center for PC

С помощта на компютър с Mac

Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer

Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder

Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър

Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Възпроизвеждане, организиране или изтриване на музика на плейъра

Избиране на плейъра или смартфона като източник на звука

Възпроизвеждане на музика на плейъра

Изтриване на музикални файлове от плейъра

Различни функции

Наблюдение на околния звук, докато слушате музика (Режим за околен звук)

Какво представлява режимът за околен звук

Използване на Режим за околен звук

Използване на настройките за бърз звук

Ограничаване на силата на звука

Рестартиране, нулиране и преформатиране на плейъра

Рестартиране на плейъра

Рестартиране на кутията за зареждане

Нулиране и преформатиране на плейъра

Различни информационни и системни актуализации

Проверка на информацията на плейъра

Актуализиране на системния софтуер

За ваша информация

Бележки за работа с плейъра

Бележки за слушалките

Бележки за вградената батерия

Бележки за примерните данни

Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето
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Бележки за зареждането на батерията след плуване

Обща информация

Поддръжка

Уебсайт за обслужване на клиенти

Спецификации

Спецификации

Живот на батерията

Максимален брой на песни за записване

Поддържани формати

Системни изисквания

Отстраняване на неизправности

Захранване и зареждане

Плейъра не функционира. Не можете да включите плейъра.

Не можете да заредите батерията.

Вградените акумулаторни батерии ще се изтощят бързо, дори след като плейърът и кутията за зареждане са напълно
заредени.

Компютър

Компютърът не разпознава плейъра вътре в свързаната кутия за зареждане.

Възпроизвеждане на музика

Звукът става приглушен (нисък звук). Няма звук.

Плеърът не възпроизвежда песни в желания ред.

Същата песен или албум се възпроизвежда многократно. Песните ще се възпроизвеждат в произволен ред.

Bluetooth връзка

Сдвояването се провали.

Bluetooth връзката се провали.

Връзката с едно допиране (NFC) не успява.

Звукът прескача често.

Не можете да чуете лицето, което се обажда./ Силата на звука на гласа на този, който се обажда, е нисък.

Други

Как да поддържате и почиствате плейъра след спортуване (плуване, тичане и др.)
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4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Докоснатите сензори не работят. / Не можете да регулирате силата на звука.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Преди да използвате плейъра за първи път

Благодарим Ви, че закупихте този плейър.

За информация относно законите, разпоредбите и търговските марки, моля, вижте “Важна информация” във
вградената памет на вашето устройство. За да я прочетете, отворете следните папки от паметта на
устройството, след като го свържете с компютър.  
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]  
След като щракнете двукратно върху файла [index.html], изберете език.

Преди да започнете да използвате плейъра, прочетете темите в [Сродна тема].

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани
търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са конкретизирани.

Преди да започнете да използвате плейъра, проверете следната информация.

Име на модела

В настоящото ръководство [Помощно ръководство], има споменати няколко наименования на модели. Някои
модели не са достъпни в зависимост от страната или региона, където сте закупили плейъра.

Системни изисквания към компютъра

Когато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане, проверете системни изисквания за
компютъра.

Зареждане на батерията

Батериите може да бъдат на изчерпване, когато използвате плейъра или кутията за зареждане за първи път.
Заредете батериите, преди да го използвате.

Илюстрации

Показаните изображения в това [Помощно ръководство] са само илюстративни. Те могат да се различават от
реалния продукт.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Сродна тема
Ръководства и обща информация
Системни изисквания
Зареждане на батерията

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за работа с плейъра
Бележки за слушалките
Бележки за вградената батерия
Бележки за примерните данни
Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето
Бележки за зареждането на батерията след плуване
Обща информация
Поддръжка
Уебсайт за обслужване на клиенти

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Ръководства и обща информация

Sony предлага следните ръководства и информация относно плейъра.
Предоставените ръководства описват следните операции и функции.

Основни операции.
Уникални функции, които изискват обяснения.
Сложни операции, които изискват инструкции.

Помощно ръководство

Това Помощно ръководство предоставя само стандартни работни процедури.
Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради
осъвременяване на продуктовите спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
Както всеки машинен превод, този превод не е съобразен изцяло с контекста и текстът може да не e представен
според желаното послание на оригинала.
Ето защо, преводът не винаги може точно да отрази оригиналното съдържание.

Как да прехвърляте съдържание към плейъра.
Как да използвате различните функции.
Бележки относно използването на плейъра.

Можете да използвате WF-SP900, за да правите следните неща:

Да слушате файлове с музика от смартфон и др. устройство чрез Bluetooth
Да прехвърляте файлове с музика във вътрешната памет на плейъра и да ги възпроизвеждате

В това помощно ръководство продуктът се нарича “плейър”.

 Инструкции за работа (отпечатано)

Основни стъпки, за да започнете да слушате музика, след покупката на плейъра.

Информация за продукта (отпечатано)

Бележки относно използването на плейъра
Информация за съвместимост
Как да получите достъп до [Важна информация]

Прочетете, преди да използвате безжичните стерео слушалки в басейн или в морето
(отпечатано)

Как да прикачите вложки за уши за плуване
Бележки относно използването на плейъра в басейн или в морето
Информация за поддръжка

Важна информация

Информация за авторски права, закони и правила
Вижте [Преди да използвате плейъра за първи път] за подробности относно информацията за разглеждане.

Уебсайт за обслужване на клиенти (онлайн)
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Вижте [Уебсайт за обслужване на клиенти] в това [Помощно ръководство].

Най-новата информация за плейъра
Често задавани въпроси (FAQ)

Сродна тема
Преди да използвате плейъра за първи път
Уебсайт за обслужване на клиенти

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Проверка на съдържанието на опаковката

Безжични стерео слушалки (1)
Тапи (1 чифт)
Вложки за плуване (1 чифт)
Дъговидни поддръжници (1 чифт)
Кутия за зареждане (1)
USB Type-C™ кабел(USB-A към USB-C) (1)
Съединяващ кабел (1)
Информация за продукта
Инструкции за работа
Прочетете, преди да използвате безжичните стерео слушалки в басейн или в морето
Други документи

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване

С плейъра са доставени два различни типа вложки.Всеки тип вложки има следните характеристики.Използвайте
вложки за плуване, когато плувате.

Стандартен тип вложки за слушалките
Можете да използвате стандартния тип вложки в голямо разнообразие от ситуации.
Можете да различите размерите чрез броя на точките в долната част на вложките.

вложки за плуване
Вложките за уши за плуване не позволяват на водата да прониква вътре в плейъра. Можете да използвате
вложките за плуване, за да слушате музика удобно, когато плувате.
Отворите във вложките за плуване са покрити с тънък филм. Можете да видите разликите в размерите (S/M/L/LL)
от цвета във вложките.

Забележка
С вложките за плуване звукът е по-слаб, отколкото със стандартните вложки. Ако е необходимо увеличете звука.

Когато заменяте вложките за плуване със стандартните вложки, звукът става по-силен. Регулирате силата на звука, за да
защитите ушите си.

Сродна тема
Проверка на съдържанието на опаковката
Смяна на вложките за уши на слушалките
Смяна на вложките с вложки за плуване

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

12



Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Смяна на вложките за уши на слушалките

Стандартни вложки за уши с размер M са приложени към слушалите по време на покупката.
За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, изберете вложки за слушалките с подходящ размер за
всяко ухо.

Съвет
Когато вложките на слушалките се износят, обърнете се към най-близкия Sony търговец или Sony Service Center.

Ако вложките за уши се замърсят, извадете ги от плейъра. След това измийте на ръка вложките с неутрален препарат.
След измиване ги подсушете от водата и ги закачете отново.

Ако плейърът не пасва на ушите Ви, дори след като сте се коригирали положението на вложките за уши, можете да
замените дъговидни опори.

Учебно видео

Откачване на слушалките с вложки за уши от плейъра.

Задръжте плейъра и след това завъртете и издърпайте вложките за уши.
Ако вложките са хлъзгави, увийте ги в суха, мека кърпа.

1

Прикрепване на новите слушалки към плейъра.

Има 2 позиции за монтаж за вложките на слушалките(  и ). По време на покупка те са монтирани в
позиция . Нагласете позицията, така че плейърът да пасва в ушите Ви.

За да предотвратите възможността вложките да се изхлузят и да останат в ушите Ви, уверете се, че сте ги
прикачили правилно.

2
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Следният филм Ви показва как да прикачите или да откачите вложките за уши.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Сродна тема
Проверка на съдържанието на опаковката
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване
Смяна на вложките с вложки за плуване
Превключване на дъговидни поддръжници

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Превключване на дъговидни поддръжници

Дъговидни поддръжници с размер M са приложени към плейъра по време на покупката.
За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, изберете дъговидни поддръжници с подходящ размер за
всяко ухо.

Забележка
Ако не прикачите дъговидните поддръжници правилно, плейърът може да ги разпознае погрешно като ушите Ви. В този
случай плейърът може да не действа правилно.

Извадете вложките за уши, а след това да премахнете дъговидните поддръжници.1

Прикрепете дъговидните поддръжници ( ) така, че те да влязат в основата на модулите на
слушалките ( ).

A:предна страна
Б:задна страна

2
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Учебно видео
Следният филм Ви показва как да прикачите или да откачите дъговидните поддръжници.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Сродна тема
Смяна на вложките за уши на слушалките

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

С помощта на свързващия кабел

Прикачване на свързващия кабел, за да предпазите плейъра откачане и изгубване.

Забележка
Не дърпайте свързващия кабел, за да го отделите от плейъра, докато вложките все още са поставени. Ако издърпате
свързващия кабел, вложките може да се отделят и да се загубят.

Учебно видео
Следният филм Ви показва как да прикачите или да откачите свързващия кабел.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Сродна тема
Смяна на вложките за уши на слушалките
Предпазване на плейъра от падане, докато плувате

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Извадете вложките и прикачете свързващия кабел.1

Прикачете отново вложките към плейъра.2

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC е приложение за компютри с Windows . Използвайте последната версия на Music Center for
PC.
Можете да използвате Music Center for PC , за да извършвате следните операции.

Импортиране на съдържание (например музика) от компактдискове към компютър.

Организиране и управление на съдържанието.
Например можете да създавате списъци за възпроизвеждане.

Прехвърляне на съдържание на компютър към плейъра.

Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Music Center for PC.

Сродна тема
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Системни изисквания

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Достъп до уеб сайта за изтегляне на Music Center for PC .

https://www.sony.net/smc4pc/

1

Инсталирайте Music Center for PC.

За подробности относно инсталирането, вижте [Download]-[Installation procedure] на сайта за поддръжка на
Music Center for PC . (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Инсталиране на Content Transfer (Mac)

Content Transfer е приложение за компютри с Mac . Използвайте последната версия на Content Transfer. Можете
да прехвърляте съдържание, което управлявате с iTunes или Finder. Можете просто да плъзнете и пуснете песни
или албуми, за да ги прехвърлите към плейъра.
Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Content Transfer.

Забележка
Ако бъдете подканени, рестартирайте компютъра. Следвайте инструкциите на екрана.

Сродна тема
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer
Системни изисквания

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Достъп до инсталационната програма на Content Transfer.

https://www.sony.net/ct-mac/

1

Отворете изтегления файл.

[ContentTransfer.dmg] ще бъде записан автоматично в папката за изтегляния. Папката може да се отвори
автоматично.

2

Инсталирайте Content Transfer.

Стартирайте [ContentTransfer.pkg]. Следвайте инструкциите на екрана. Когато приключите инсталацията, ще
се покаже  .

3

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Включване и изключване на плейъра

За да изключите плейъра
Поставете плейъра вътре кутията за зареждане и затворете капака. Плейърът ще се изключи автоматично.
Зареждането ще започне и светлинните устройства ( ) ще се включат.

Премахнете плейъра от кутията за зареждане.

Плейърът ще се включи автоматично. Лампите ( ) ще мигнат два пъти, след като плейърът е приключил с
изграждането на базата данни.

Когато използвате плейъра за първи път след покупката, плейъра ще започне автоматично сдвояване с
Bluetooth устройството. Цветът на лампата ( ) ще се промени и лампата ( ) ще започне да мига два пъти
многократно.

1
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За да предотвратите неволно включване на плейъра
Не покривайте близки сензори ( ) с ръце за дълги периоди. Плейърът погрешно може да разпознае Вашите
ръце като ушите Ви. В този случай, ще включите плейъра, но светлинни устройства ( ) няма да светнат.

Съвет
Светлинните устройства ( ) не светват, когато поставите плейъра на ушите си. Когато носите плейъра, ще чуете
гласовите указания.

Също така можете да включите захранването, като поставите и двата модула на ушите си.

Плейърът няма бутон за включване или изключване на захранването. Не забравяйте да съхранявате плейъра вътре
кутията за зареждане, за да изключите плейъра, когато не се използва.

Когато плейърът не е на ушите Ви и спрете възпроизвеждането, светлинни устройства ( ) и плейъра се изключват
автоматично около 5 минути след последната операция. За да включите плейъра, поставете плейъра на ушите си.

Сродна тема
Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра
Части и управление

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Зареждане на батерията

Плейърът, както и кутията за зареждане имат акумулаторни батерии. Преди да използвате плейъра,
съхранявайте го в кутията за зареждане и зареждайте всички батерии.
Кутията за зареждане не е водоустойчива. Преди да съхранявате плейъра в кутията за зареждане, уверете се за
следното.

Плейърът не е мокър.
Аксесоарите (вложки, дъговидни поддръжници и свързващ кабел) не са мокри.

Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете клемите ( ) на плейъра добре.

Ако има влага в плейъра или по аксесоарите, подсушете ги напълно. Оставете плейъра и аксесоарите на
стайна температура, за да изсъхнат, докато влагата се премахне, преди да започнете да зареждате.

1

Поставете плейъра в кутията за зареждане правилно и затворете капака.

Потвърдете указанията за наляво и надясно за кутията за зареждане и плейъра, когато съхранявате
плейъра вътре в кутията за зареждане.

: лява страна
: дясна страна

2

Свържете USB Type-C кабел към USB Type-C порта на кутията за зареждане и USB AC адаптера. (USB
Type-C кабел: доставени) След това свържете USB AC адаптера към контакта . Или, използвайте USB
Type-C кабел, за да свържете кутията за зареждане към включен компютър.

Свързване на кутията за зареждане към контакта

3
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Брой зареждания (базирано на USB зареждане)
Времето за пълно зареждане за всеки е както следва.
Плейъра: около 2,5 часа
Кутията за зареждане: около 3,5 часа

Зареждане на плейъра, когато сте навън
Кутията за зареждане има акумулаторна батерия. Ако зареждате кутията за зареждане предварително, можете
да заредите плейъра с помощта на кутията за зареждане на места, където няма захранване.
Проверете останалото ниво на батерията на кутията за зареждане, като поставите плейъра вътре в кутията за
зареждане или я извадите от кутията за зареждане. Заредете кутията за зареждане, преди да излезете навън с
плейъра, ако лампата за зареждане ( ) или лампите ( , ) са в следните състояния.

Светлинният индикатор за зареждане ( ) мига бавно. (Нивото на батерията на кутията за зареждане е
ниско.)
Светлинният индикатор ( ) не светва в рамките на 5 секунди, след като сте поставили пейъра в кутията за
зареждане. (Батерията на кутията за зареждане е изтощена.)
Светлинният индикатор ( ) се изключва за 10 секунди, след като сте поставили пейъра в кутията за
зареждане. (Батерията на кутията за зареждане е изтощена.)

Когато трябва да заредите плейъра
Лампите ( , ) мигат бавно (ниво на батерията: ниско). (*1)
Лампите ( , ) мигат бързо, и след това плейърът изгасва (ниво на батерията: празна).
Ще чуете следните гласови указания: Battery level low.(* 1)

Свързване на кутията за зареждане с компютър

Плейърът и кутията за зареждане ще се зареждат. Светлинният индикатор за зареждане ( ) светва, докато
се зарежда кутията за зареждане. Индикаторите ( , ) светят, докато плейърът се зарежда. Светлинният
индикатор за зареждане ( ) и лампите ( , ) се изключват след като зареждането е завършило.
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Ще чуете следните гласови указания и плейъра се изключва: Battery level empty. Please recharge Headset.
Power Off.

Съвет
Можете да заредите само кутията за зареждане, без да поставяте плейъра вътре. Препоръчваме ви да зареждате
кутията за зареждане, когато не сте поставили плейъра.

Забележка
Стабилно вкарайте USB Type-C кабела докрай. Зареждането няма да се стартира, докато напълно не вкарате USB Type-
C кабела.

Кутията за зареждане не е водоустойчива. Преди да съхранявате плейъра в кутията за зареждане, уверете се за
следното.

Плейърът не е мокър.
Предоставените аксесоари (вложки за уши, дъговидни опори и свързващ кабел) не са мокри.

Оставете плейъра и аксесоарите на стайна температура, докато са напълно сухи, преди да започнете да зареждате.

Не използвайте кутията за зареждане с мокри ръце. Не съхранявайте плейъра вътре в кутията за зареждане, когато
плейърът и аксесоарите са мокри.

Ако лампите ( , ) или светлинния индикатор за зареждане ( ) мигат два пъти многократно по време на зареждане,
функцията за защита на температурата е активна. Тази функция предпазва плейъра и кутията за зареждане от
износването на батерията или избухване на батерията. Оставете плейъра или кутията за зареждане при нормална
температура за 1 или 2 часа. След това заредете плейъра и кутията за зареждане при температура от 5 °C до 35 °C .

Компютърът може да не разпознае плейъра в свързаната кутия за зареждане в следните ситуации.
Когато свързвате плейъра към компютъра чрез кутията за зареждане за първи път.
Когато не сте използвали плейъра за дълъг период от време.  
Заредете плейъра за около 10 минути. Плейърът може да стартира нормално.
Когато кутията за зареждане не работи правилно. 
Натиснете RESTARTбутона на кутията за зареждане с химикал или кламер, за да рестартирате кутията за зареждане.

Кутията за зареждане може да се приплъзване от ръцете Ви, когато отворите капака. За да предотвратите подхлъзване,
отворете капака по следния начин.

Дръжте долната част на кутията за зареждане здраво с една ръка и за двете страни.
Отворете капака с другата ръка.

Ако клемите на плейъра са мръсни, почистете ги с мека, суха кърпа.

Няма да можете да работите с плейъра в следните ситуации.
Докато плейърът е свързан към компютър чрез кутията за зареждане.
Докато батерията се зарежда.

В зависимост от USB адаптера може да не успеете да заредите плейъра и кутията за зареждане.

Винаги използвайте доставения USB Type-C кабел.

Учебно видео
Следният филм Ви показва как да заредите батериите.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

Препоръчваме да зареждате кутията за зареждане.* 1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Сродна тема
Намаляване на изразходването на батерията
Бележки относно зареждането на батерията
Бележки за зареждането на батерията след плуване
Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра
Потвърждаване на статусите от индикатора за зареждане на кутията за зареждане

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Намаляване на изразходването на батерията

Можете да намалите изтощаването на батерията, като използвате плейъра по следния начин.
Животът на батерията зависи от условията на използване. За подробности относно живота на батерията, вижте
[Живот на батерията].

Задайте всички настройки за качество на звука на изключено.
Изключвайте Bluetooth функцията, когато не я използвате.
Изключете Режим за околен звук.

Сродна тема
Зареждане на батерията
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Използване на Режим за околен звук
Използване на настройките за бърз звук
Това, което можете да направите със смартфон приложенията
Бележки за вградената батерия
Живот на батерията

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки относно зареждането на батерията

Кутията за зареждане не е водоустойчива. Преди да съхранявате плейъра в кутията за зареждане, уверете се
за следното.

Плейърът не е мокър.
Предоставените аксесоари (вложки за уши, дъговидни опори и свързващ кабел) не са мокри.

Оставете плейъра и аксесоарите на стайна температура, докато са напълно сухи, преди да започнете да
зареждате.
Не използвайте кутията за зареждане с мокри ръце. Не съхранявайте плейъра вътре в кутията за зареждане,
когато плейърът и аксесоарите са мокри.
Ако светлинните устройства или индикаторът за зареждане започнат да мигат два пъти многократно по време
на зареждане, функцията за защита на температурата е активна. Тази функция предпазва плейъра и кутията
за зареждане от износването на батерията или избухване на батерията. Оставете плейъра или кутията за
зареждане при нормална температура за 1 или 2 часа. След това заредете плейъра и кутията за зареждане
при температура от 5 ° C до 35 ° C .
В зависимост от USB адаптера може да не успеете да заредите плейъра и кутията за зареждане.
Винаги използвайте доставения USB Type-C кабел.
Стабилно вкарайте USB Type-C кабела докрай. Зареждането няма да се стартира, докато напълно не вкарате
USB Type-C кабела.
Времето за зареждане се различава в зависимост от условията на използване на батерията.
Когато батерията е заредена достатъчно, но животът ѝ е спаднал до около половината от неговата нормална
продължителност, батерията може да бъде износена. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony или
Sony Service Center.
Компютърът не може да разпознава плейъра вътре в свързаната кутия за зареждане в следните ситуации.

Когато свързвате плейъра към компютър чрез кутията за зареждане за първи път
Когато плейърът не е бил използван за дълъг период от време. 
Заредете плейъра за около 10 минути. Плейърът може да стартира нормално.
Когато кутията за зареждане не работи правилно 
Натиснете RESTARTбутона на кутията за зареждане с химикал или кламер, за да рестартирате кутията за
зареждане.

Батерията може да бъде зареждана около 500 пъти от напълно разредено състояние. Точният брой пъти
може да варира в зависимост от условията на използване.
За да предотвратите износването на батериите, зареждайте батериите на плейъра и кутията за зареждане
поне веднъж на всеки 6 месеца.
Зареждането не се гарантира, когато използвате домашно сглобен или модифициран компютър.
Зареждането от USB хъб, се гарантира само, когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има
оторизирано лого.
Когато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане за дълъг период от време, свържете
компютъра към електрическата мрежа. В противен случай батерията на компютъра, може да се изтощи.
Докато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане, спазвайте следните предупреждения. В
противен случай плейърът може да не работи както трябва.

Не включвайте компютъра.
Не рестартирайте компютъра.
Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
Не изключвайте компютъра.

Плейърът и кутията за зареждане може да се загреят по време на зареждане. Това не е повреда.
Когато зареждате плейъра и кутията за зареждане с помощта на компютър, не премахвайте USB Type-C
кабел, докато прехвърляте данни. Ако изключите USB Type-C кабела, данните в плейъра може да се изгубят.
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Сродна тема
Зареждане на батерията
Намаляване на изразходването на батерията
Бележки за зареждането на батерията след плуване
Бележки за вградената батерия
Живот на батерията

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Части и управление

Плейър

: лява страна
: дясна страна

Сензори за докосване
Докоснете датчиците за контрол на силата на звука за възпроизвеждане на музика, тон на звънене и
обаждане с глас.

Докоснете сензора за допир на десния модул два пъти бързо, за да увеличите силата на звука.
Докоснете сензора за допир на левия модул два пъти бързо, за да намалите силата на звука.
Продължете да докосвате сензора за допир на десния или левия модул повече от два пъти бързо, за да
увеличите или намалите силата на звука непрекъснато.

1.

Вградена Bluetooth антена
Антената позволява на плейъра да се свърже с Bluetooth устройства.
Не покривайте частта на антената, когато Bluetooth връзката е активна. В противен случай е възможно
връзката да бъде прекъсната.

2.

Бутон на левия модул

Натиснете бутона за включване или изключване на Режим за околен звук. Можете да чувате околния звук
дори когато носите плейъра.
Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите или изключите функцията Bluetooth.
Задръжте натиснат бутона за 7 секунди, за да превключите плейъра в режим на сдвояване.
Натиснете бутона два пъти бързо, за да включите или изключите бързите настройки на звука (* 1).
Натиснете бутона 3 пъти бързо, за да превключите източника на звука (плейъра или смартфон).

3.
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Кутия за зареждане

Задръжте натиснат бутона за 15 секунди, за да превключите плейъра в режим на готовност за
преформатиране на паметта и всички настройки.
Задръжте натиснат бутона за 30 секунди, за да рестартирате плейъра.

Микрофони
Микрофоните са вградени във всеки модул от плейъра.

4.

Релефна точка
Релефната точка може да ви помогне да различите левия и десния модул на плейъра.

5.

Бутон на десния модул

Натиснете бутона, за да стартирате или поставите възпроизвеждането на пауза.
Натиснете бутона два пъти бързо, за да преминете към следващата песен.
Натиснете бутона 3 пъти бързо, за да преминете към началото на текущата песен или предишната песен.
Докато плейъра е свързан със смартфон, натиснете бутона, за да отговорите или да прекратите обаждане
на смартфона.
Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да отхвърлите разговор.
Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да активирате функцията за подпомагане на глас, докато
Bluetooth връзката е активна.
Задръжте натиснат бутона за 2 секунди, за да заключите или освободите операциите за сила на звука,
докато функцията Bluetooth е изключена.
Задръжте натиснат бутона за 30 секунди, за да рестартирате плейъра.
На този бутон има релефна точка. Релефните точки могат да Ви помогнат да работите с бутоните, без да
ги гледате.

6.

Вложки
Превключете вложките (стандартен тип вложки или вложки за плуване), за да отговарят на условията за
употреба. За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, изберете вложки за слушалките с подходящ
размер за всяко ухо.

7.

Раздел за слушалки8.

Светлинни устройства
Светлинните устройства светват или премигват в различни цветове, за да укажат различните статусите на
плейъра, като например състоянието на захранването.

9.

Близки сензори
Датчиците разпознават, когато носите плейъра на ушите си. Не покривайте близките сензори с ръцете си за
дълъг период. Плейърът погрешно може да разпознае Вашите ръце като ушите Ви. В този случай ще
включете плейъра.

10.

Дъговидни поддръжници
Закрепете дъговидните поддръжници в частта, подобна на чаша в ухото ви, за да предотвратите откачане на
плейъра.

11.

Клеми
Когато плейърът се съхранява в кутията за зареждане, батериите се зареждат чрез тези клеми.

12.

Използвайте Sony | Headphones Connectна смартфона, за да промените бързите настройки за звук (за да включите или изключите
режима за околен звук, или да промените настройките на еквалайзера).

* 1
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Капак1.

Купе на плейъра
Потвърдете позициите на левия и на десния модул, когато съхранявате плейъра.

2.

Светлинен индикатор за зареждне
Индикаторът свети докато кутията се зарежда. Ако индикаторът мига, батерията е с нисък заряд, или има
грешка при използване на батерията.

3.

N-знак
Докоснете Bluetooth устройство до този знак, за да установите Bluetooth връзка. (Bluetooth устройството
трябва да поддържа функцията NFC). Допрете Bluetooth устройството до този знак отново, за да прекъснете
връзката между Bluetooth устройството и плейъра.

4.

USB Type-С порт
Свържете USB Type-C кабел към този порт. (USB Type-C кабел: доставени)Свържете другия край на USB
Type-C кабела към USB AC адаптер или компютър, за да заредите батериите или да прехвърлите музикални
файлове в плейъра.

5.

RESTART бутон (рестартиране)
Натиснете бутона с химикал или кламер, за да рестартирате кутията за зареждане. Може да успеете да
разрешите проблема с кутията за зареждане.

6.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Как да поставите плейъра на ушите си

Изберете вложки за уши на слушалките с размер, подходящ за всяко ухо. Ако вложките за уши на слушалките не
прилепват плътно към ушите Ви, опитайте друг размер.

Проверете левия и десния модул.

: лява страна
: дясна страна

1

Поставете плейъра, така че вложките плътно да паснат в ушите ви.2

Закрепете дъговидната опора вътре в частта като чашка на ухото ви.3

Наместете плейъра така, че да се чувствате удобно.4

32



Съвет
Ако плейърът не ви е удобен, сменете вложките или дъговидните поддръжници.

За да използвате плейъра при плуване, сменете вложките за уши с вложки за плуване.

Забележка
Поставяйте стабилно плейъра на ушите си, докато вложките и ушите Ви са още сухи.

За да използвате плейъра за плуване, напаснете плейъра в ушите си сигурно. Ако има пролука между ушите Ви и
плейъра, водата ще навлезе в ушите Ви.

Учебно видео
Следният филм ви показва как да поставите плейъра на ушите си.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Сродна тема
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване
Смяна на вложките за уши на слушалките
Смяна на вложките с вложки за плуване
Превключване на дъговидни поддръжници
Сваляне на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Сваляне на плейъра

Когато сваляте плейъра от ушите си, следвайте напътствията и забележките по-долу.

Забележка
Не отделяйте рязко плейъра, когато вложките за уши на слушалките са плътно в ушите Ви. В противен случай можете да
възникнат следните проблеми.

Вашите уши или тъпанчета могат да бъдат увредени.
Вложките за уши на слушалките могат да останат в ушите Ви.

Учебно видео
Следният филм ви показва как да сваляте плейъра.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Сродна тема
Поддръжка

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Внимателно преместете плейъра нагоре и надолу. След това отделете плейъра от ушите си.1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра

Когато плейъра не е на ушите ви, светлинни устройства ви информират за състоянието на плейъра.

Когато функцията Bluetooth е изключена

Светлинните устройства (  и ) показват статусите на плейъра и батериите. Светлинните устройства (  и )
имат различни цветове и мигащи шарки.

Зареждане

Докато плейъра е вътре в кутията за зареждане, батериите на плейъра се зареждат автоматично от кутията за
зареждане. Светлинните устройства (  и ) светват. Когато зареждането завърши, светлинните устройства (
и ) се изключват.
 

Когато зареждате батериите при температура на околната среда извън диапазона от 5 °C до 35 °C , светлинните
индикатори (  и ) мигат многократно по два пъти.
 

Когато премахвате плейъра от кутията за зареждане (захранването се вкл.)

Плейърът изгражда базата данни. Светлинният индикатор ( ) ще примигне.
 

Плейъра е включен. Светлинните устройства (  и ) премигват два пъти.
 

Батериите са слаби. Светлинните устройства (  и ) премигват за 15 секунди след по-горния модел.
 

Когато батериите са изтощени
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Батериите са изтощени. Плейъра се изключва след 12 секунди.
 

Когато оставяте плейъра извън кутията за зареждане без възпроизвеждане на музика за
повече от 5 минути (захранването се изкл.)

Светлинните устройства (  и ) светват за 2 секунди а след това плейърът се изключва.

Когато свързвате плейъра към компютър чрез кутията за зареждане

Някоя от следните операции е в ход.

Данни в момента се прехвърля от компютъра към плейъра.
Плейърът изгражда база данни, след като сте прехвърлили музика на плейъра.

Светлинният индикатор ( ) ще примигне. Не изключвайте плейъра и кутията за зареждане от компютъра.
 

Актуализиране на системния софтуер на плейъра.
 

Възникна грешка при актуализиране на системния софтуер на плейъра. Светлинният индикатор ( ) ще
примигне. Актуализиране на системния софтуер отново.
Когато поставите плейъра на вашето ляво ухо или на двете уши, ще чуете Гласовите указания: Please update the
software
 

Когато е включена функцията Bluetooth

Светлинният индикатор ( ) показва състоянието на връзката Bluetooth. Той има също и различни начини на
мигане. Само светлинният индикатор ( ) показва състоянието на връзката Bluetooth.

В процес на сдвояване

Плейърът е сдвоен с Bluetooth устройство.
 

Плейърът е в изчакване за връзка.

 

плейъра е в изчакване за връзка (батериите са с ниско ниво)
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плейъра е свързан със смартфон

Светлинният индикатор ( ) се изключва след 5 секунди.
 

Когато получите обаждане

Свързаният смартфон получава обаждане.

Забележка
В този случай, ще включите плейъра, но светлинни устройства (  и ) няма да светнат. За да намалите изразходването
на батерията, не покривайте близките сензори с ръцете си.

Сродна тема
Зареждане на батерията
Потвърждаване на статусите от индикатора за зареждане на кутията за зареждане
Рестартиране на плейъра
Нулиране и преформатиране на плейъра
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Потвърждаване на статусите от индикатора за зареждане на кутията за
зареждане

Кутията за зареждане има акумулаторна батерия. Светлинният индикатор за зареждане ( ) показва
състоянието на батерията.

Зареждане

Светлинният индикатор за зареждане ( ) светва по време на зареждане.  
Когато зареждането завърши, светлинният индикатор за зареждане ( ) се изключва.
 

Когато зареждате батерията при температура на околната среда извън диапазона от 5 °C до 35 °C , лампата за
зареждане ( ) мига два пъти многократно.

Когато батерията е с ниско ниво

Батерията на кутията за зареждане е с ниско ниво. В този случай, светлинният индикатор за зареждане ( ) мига
за 15 секунди, когато премахнете плейъра от кутията за зареждане или поставите плейъра вътре кутията за
зареждане.

Сродна тема
Зареждане на батерията
Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

За на гласовите указания

Ще чуете гласови указания в следните ситуации:

И двата модула са на ушите Ви.
Само левият модул е на ухото Ви.

Няма да чуете гласовите указания, когато поставите само десния модул на ухото си.

Когато премахнете плейъра от кутията за зареждане и го поставите на двете си уши, ще чуете звука при
стартиране. След това ще чуете указателни съобщения за текущото ниво на батерията (високо/близо
наполовина изтощена/ниско) и източника на звук (режим слушалки/режим плейър).

Battery level high. / Battery level medium. / Battery level low.
Headphone mode / Player mode

Ще чуете едно от следните насочващи съобщения, в зависимост от промяната в състоянието на плейъра.

Когато включите функцията Bluetooth: Bluetooth ON
Когато изключите функцията Bluetooth: Bluetooth OFF
Когато плейъра влиза в режим на сдвояване: Bluetooth Pairing
Когато плейъра установява Bluetooth връзка: Bluetooth connected, headphone mode
Когато плейъра се изключва от Bluetooth устройство (плейъра автоматично превключва от режим на
слушалките към режима на плейъра.): Bluetooth disconnected, player mode
Свързаното устройство Bluetooth се изключва от плейъра. / плейъра се опитва да се свърже с друго
Bluetooth устройство. : Bluetooth disconnected
Когато нивото на батерията на плейъра е ниско: Battery level low.
Когато трябва да заредите плейъра поради изтощена батерия: Battery level empty. Please recharge
Headset. Power Off.
Когато включите режима за околен звук: Ambient Sound ON
Когато изключите режима за околен звук: Ambient Sound OFF
Когато включите функцията за бързи настройки за звук: Quick Sound Settings ON
Когато изключите функцията за бързи настройки за звук: Quick Sound Settings OFF
Когато заключите операциите за силата на звука: Tap function OFF
Когато освободите операциите за силата на звука: Tap function ON
Когато включите AVLS функция: AVLS ON
Когато изключите AVLS функция: AVLS OFF

Сродна тема
Бележки относно зареждането на батерията
Бележки за зареждането на батерията след плуване
Регулиране на силата на звука
Предотвратяване на неумишлени операции, свързани със силата на звука
Включване и изключване на функцията Bluetooth

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Използване на Режим за околен звук
Използване на настройките за бърз звук

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Водоустойчивост и прахоустойчивост на този плейър

Течности, за които важат спецификациите за водоустойчивост

Видовете течности, за които важат спецификациите за водоустойчивост на плейъра, са следните.

Приложими: 
Прясна вода, чешмяна вода, пот, вода в басейн, солена вода

Неприложими: 
Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, вода, съдържаща препарати за почистване или
къпане, шампоан, гореща минерална вода и т.н.)

Водоустойчивостта на плейъра се базира на измерванията ни при условията, описани в този раздел.Обърнете
внимание, че ограничената гаранция не покрива неизправности, настъпили при потапяне във вода, но причинени
от неправилно използване от страна на клиента.

Водоустойчивост и прахоустойчивост на плейъра

Спецификациите за водоустойчивост (*1) на този плейър са еквивалентни на IEC 60529 “Степени на защита от
навлизане на вода (IP код)” IPX5/8(*2), а спецификациите за прахоустойчивост на този плейър са еквивалентни
на IEC 60529 “Степени на защита от твърди предмети”IP6X(*3). Ако ползвате плейъра плувен басейн, не
влизайте на дълбочина повече от 2 метра , докато сте с него. 
Преди употреба се уверете, че сте прочели и разбирате напълно спецификациите за водоустойчивост/
прахоустойчивост.

Сродна тема
Смяна на вложките с вложки за плуване
Защо звукът се заглушава когато плувате?
Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето
Бележки за зареждането на батерията след плуване

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Модулите на слушалките не са напълно водонепроницаеми.(*1)
IPX5 (Степени на защита от струи вода): плейърът с поставени тапи за плуване е тестван и ще работи дори когато е изложен на
директна струя вода от която и да е посока в ситуации с приблизително 12,5 л/мин. вода за повече от 3 минути от разстояние около 3
метра чрез използване на дюза с вътрешен диаметър 6,3 милиметра. Това обаче не се отнася до модулите на слушалките. 
IPX8 (Степени на защита от продължително потапяне във вода): плейърът с поставени тапи за плуване е тестван и ще продължи
да работи дори когато бъде потопен във вода на дълбочина 2 метра в продължение на 30 минути.

(*2)

IP6X (Степени на защита от прах): плейърът с поставени тапи за плуване е тестван и ще продължи да спира праха и след 8 часа в
устройство за изпитване, което съдържа частици прах с диаметър до 75 μm.

(*3)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Смяна на вложките с вложки за плуване

Използвайте вложки за плуване, когато плувате.

Изберете си подходящи вложки за плуване.

При покупката на плейъра са поставени стандартен тип вложки.

Стандартният тип вложки има отвор ( ).
Отворите в вложките за плуване са покрити с тънък филм ( ). Това не позволява на водата да прониква
вътре в тях.

1

Изберете вложки за плуване с подходящ размер.

Доставят се 4 различни размера (S/M/L/LL).
Изберете размер с малко по-плътно прилепване към ухото от стандартния тип вложки.
Изберете подходящия размер за всяко ухо.

2

Прикрепете вложките за плуване към плейъра.

Има 2 позиции за монтаж за вложките:  и . По време на покупката те са инсталирани в позиция .
Нагласете позицията, така че плейърът да пасва в ушите Ви.

Закрепете вложките здраво към модулите на слушалките, за да не могат да се откачат и да останат в ушите
Ви.

3
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Съвет
Когато вложките се износят, обърнете се към най-близкия Sony търговец или Sony Service Center.

Ако вложките се замърсят, извадете ги от плейъра. След това измийте на ръка вложките с неутрален препарат. След
измиване ги подсушете от водата и ги поставете отново на слушалките.

Ако плейърът не пасва на ушите Ви, дори след като сте се коригирали положението на вложките за уши, можете да
замените дъговидни опори.

Учебни видео
Следният филм Ви показва как да прикачите или да откачите вложките за плуване.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този плейър
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Предпазване на плейъра от падане, докато плувате

Прикачване на свързващия кабел, за да предпазите плейъра откачане и изгубване.

Забележка
Не дърпайте свързващия кабел, за да го отделите от плейъра, докато вложките все още са поставени. Ако го направите,
вложките може да се отделят и да се загубят.

Учебни видео
Следният филм Ви показва как да прикачите или да откачите свързващия кабел.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Извадете вложките и прикачете свързващия кабел.1

Прикачете отново вложките към плейъра.2

Задръжте свързващия кабел на място с очилата си за плуване, в позиция, напр. на гърба на главата
си (в точката, посочена със стрелката).

Плейърът ще стане по-стабилен, и можете да го предпазите от падане поради налягането на водата и от
загубване.

3

44

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/


Сродна тема
Смяна на вложките с вложки за плуване

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

45



Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Защо звукът се заглушава когато плувате?

В следните ситуации, звукът може да бъде заглушен.

В слушалките е проникнала вода, която е проникнала в пролуката между ушите Ви и слушалките ( ).
Вложките на слушалките не прилепват плътно към ушите Ви. Изберете вложки за уши на слушалките с
размер, подходящ за всяко ухо.

В слушалките е проникнала и се е насъбрала вода ( ). Ако използвате стандартен тип вложки, сменете ги с
вложки за плуване.

Как да отстраните водата, ако звукът стане приглушен

Ако звукът стане заглушен, отстранете водата както следва.

Отстранете водата от ушите си.

Премахнете водата от модулите за слушалките ( ).  
Извадете вложките от двата модула. След това потупайте слушалките ( ) леко 5-10 пъти върху суха кърпа.
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Сродна тема
Сваляне на плейъра
Смяна на вложките с вложки за плуване
Поддръжка

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето

Можете да изключите операциите по сила на звука, за да се предотврати случайна операция. Поставете и
двата модула на ушите си и задръжте бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите функцията Bluetooth. След
това, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да деактивирате операциите по сила на звука с помощта
на сензорите за докосване. Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, отново, за да разрешите отново
операциите по силата на звука, с помощта на сензорите за докосване. Можете също да разрешите повторно
двата сензора за докосване, като съхраните плейъра вътре в кутията за зареждане.

Не използвайте плейъра на многолюдни места или при обстоятелства, при които е опасно да не чувате
околните звуци.
Когато използвате плейъра в обществени или частни плувни съоръжения, спазвайте правилата на
съответното съоръжение.
Тапите създават уплътнение във вашия ушен канал. Следователно съществува риск от увреждане на ушите
или тъпанчетата ви, ако върху тапите има твърде високо налягане/силен натиск или ако рязко ги извадите от
ушите. Поради този риск не правете твърде енергични упражнения, не се гмуркайте в плувния басейн и т.н.,
докато носите плейъра.
Не обливайте с гореща вода директно плейъра и не духайте с горещ въздух от сешоар или друг подобен уред
директно върху плейъра. Никога не използвайте плейъра на места с високи температури, като напр. в сауни
или край печки.
Не използвайте и не оставяйте плейъра при следните условия:

на топли места с температура над 35 °C например на ярко слънце, в автомобил, в топла вода или на
други места с висока температура и висока влажност
на студени места с температура под –5 °C

Ако не можете да избегнете използването на плейъра на места, изложени на директна слънчева светлина,
покрийте го с хавлия или др.
С тапите за плуване звукът е по-слаб, отколкото със стандартните тапи. Ако е необходимо, го увеличете.
Когато заменяте тапите за плуване със стандартните тапи, звукът става по-силен. Регулирайте силата на
звука, за да не увредите тъпанчетата си.
Плейърът може да се откачи и да падне при твърде енергични упражнения и др.
Плейърът ще потъне, ако бъде изпуснат във водата.
Радио вълните не се предават през вода. Не можете да изпълните следните операции посредством Bluetooth
връзка под водата.

Слушане на музика на смартфон.
Отговаряне на повикване.

Необходима е следната подготовка, за да слушате музика на плейъра под водата.

Прехвърлете музикалните файлове от компютър на плейъра.
Windows: Използвайте Music Center for PC, или привлачете и пуснете музикалните файлове от Windows
Explorer.
Mac: Използвайте Content Transfer, или привлачете и пуснете музикалните файлове от Finder.
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Задръжте бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите Bluetooth функцията.

Кутията за зареждане не е водоустойчива. Преди да съхранявате плейъра в кутията за зареждане, уверете се
за следното.

Плейърът не е мокър.
Предоставените аксесоари (вложки за уши, дъговидни опори и свързващ кабел) не са мокри.

Преди да започнете зареждането, оставете плейъра и аксесоарите му да изсъхнат, докато не се махне цялата
влага.
Не използвайте кутията за зареждане с мокри ръце. Не съхранявайте плейъра вътре в кутията за зареждане,
когато плейърът и аксесоарите са мокри.

Бележки относно режима за околен звук
Когато са поставени тапи за плуване, няма да можете да чувате околните звуци така, както със стандартните
тапи.
Околните звуци не могат да се чуват добре след като използвате плейъра в басейн или в морето. Леко
потупайте неколкократно (около 30 пъти) зоните около бутоните на плейъра върху суха кърпа. След това
оставете плейъра върху суха кърпа да се изсуши на стайна температура за 2 до 3 часа, за да сте сигурни, че
е напълно сух преди следващата употреба.

Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този плейър
Регулиране на силата на звука
Предотвратяване на неумишлени операции, свързани със силата на звука
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за зареждането на батерията след плуване

Кутията за зареждане не е водоустойчива. Преди да поставите плейъра в кутията за зареждане, се уверете,
че.

плейърът не е мокър.
Предоставените аксесоари (вложки за уши, дъгови поддръжници и свързващ кабел) не са мокри.

Оставете плейъра и аксесоарите на стайна температура, докато са напълно сухи, преди да започнете да
зареждате.
Не използвайте кутията за зареждане с мокри ръце. Не поставяйте плейъра в кутията за зареждане, докато
плейъра и аксесоарите са мокри.

Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този плейър
Бележки относно зареждането на батерията

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Регулиране на силата на звука

Съвет
Ако сензорите за докосване не реагират на докосване, опитайте следното.

Докоснете с върха на пръста си, а не възглавничката на пръста си.
Докоснете малко по-силно.

Ако гласовите напътствия са с твърде висок звук, докато слушате музика в режим на слушалки, опитайте следното.
Намалете силата на звука на плейъра и след това увеличете силата на звука на смартфона.

Можете да изключите операциите по сила на звука, за да се предотврати случайна операция. Поставете и двата модула
на ушите си и задръжте бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите функцията Bluetooth. След това, задръжте натиснат
бутона ( ) за 2 секунди, за да деактивирате операциите по сила на звука с помощта на сензорите за докосване.
Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, отново, за да разрешите отново операциите по силата на звука, с помощта
на сензорите за докосване. Можете също да разрешите повторно двата сензора за докосване, като съхраните плейъра
вътре в кутията за зареждане.

Забележка
Можете да регулирате силата на звука само когато поставите двата модула на ушите си.

Не можете да регулирате силата на звука за Гласовите указания.

Когато слушате музика, съхранена на плейъра (Плейър режим), можете да регулирате силата на звука само по време на
възпроизвеждане.

Докоснете сензора ( ) два пъти бързо, за да увеличите силата на звука.  
Докоснете сензора ( ) два пъти бързо, за да намалите силата на звука.

Ако продължите да докосвате сензора (  или ) повече от два пъти бързо, можете да увеличавате или
намаляте силата на звука непрекъснато.
Има 31 нива на звука, от 0 до 30 (ниво по подразбиране: 10).

1
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Сродна тема
Предотвратяване на неумишлени операции, свързани със силата на звука
Обем на операцията в съответствие с eвропейски и корейски директиви

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Предотвратяване на неумишлени операции, свързани със силата на звука

Неумишлени промени, свързани със силата на звука, може да се появят поради външни фактори (като воден
поток или мехурчета по време на плуване) или при неочаквано движение по време на упражнение.  
Заключете сензора за допир, за да предотвратите неумишлени операции, свързани със силата на звука и да
поддържате постоянна сила на звука.

За да активирате отново операциите за сила на звука със сензорите за допир
Задръжте отново натиснат бутона ( ) за 2 секунди.
Ще чуете гласово напътствие: Tap function ON.  
Сензорите за допир ще бъдат активирани отново.

Съвет
Можете да активирате повторно и двата сензора за докосване, като съхраните плейъра вътре в кутията за зареждане.

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Поставете двата модула на плейъра на ушите си.1

Ако Bluetooth функцията е включена, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите
функцията Bluetooth.

2

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди.

Ще чуете гласово напътствие: Tap function OFF.  
Сензорите за допир ще бъдат заключени.

3

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

53



Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Обем на операцията в съответствие с eвропейски и корейски директиви

За европейски клиенти
За корейски клиенти

Гласовото напътствие „Check the volume level“ (Проверете нивото на звука) е предназначено да защити ушите Ви.
Ще чуете това гласово напътствие първоначално, след като сте повишили нивото на звука до вредно ниво.
Натиснете произволен бутон или докоснете който и да е от сензорите за докосване, за да спрете алармата и
предупреждението.

Забележка
Можете да увеличите силата на звука, след като отмените алармата и предупреждението.

След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението, че силата на звука е зададена на ниво, което е
вредно за слуха Ви, се повтарят на всеки общо 20 часа. Когато това се случи, силата на звука ще се намали автоматично.

Ако изключите плейъра, след като сте избрали висок звук, който може да навреди на слуха Ви, нивото на звука
автоматично ще бъде по-ниско, когато включите плейъра следващия път.

Алармата няма да прозвучи, когато плейъра е в режим на слушалки.

Сродна тема
Регулиране на силата на звука

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

54



Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Какво можете да правите с BLUETOOTH® функцията

Плейърът използва безжичната технология Bluetooth.
С безжичната технология Bluetooth можете да направите следното:

Да слушате безжично музика през Bluetooth устройство.
Да отговаряте и затваряте на разговор по телефона от смартфон безжично.
Променете настройките на плейъра, като използвате Sony | Headphones Connect(смартфон приложението).
Операции за възпроизвеждане на плейъра чрез Sony | Music Center(смартфон приложението).

Слушане на музика

Можете да получавате аудио сигнали от Bluetooth устройства (*1) да се наслаждавате на музика безжично.
Не можете да използвате други устройства за възпроизвеждане на музика на плейъра чрез Bluetooth връзка.

Отговор на телефонно обаждане / затваряне на телефонно обаждане

Можете да отговорите и да затворите повикване по телефона посредством Bluetooth връзка.

Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth

смартфони, мобилни телефони или музикални плеъри, и т.н.*1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Бележки за Bluetooth функцията

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път

Ако свържете плейъра към смартфон с Android, можете да слушате музика от смартфона. Преди да използвате
плейъра със смартфон с Android , сдвоете плейъра и смартфона. Тази регистрация се нарича „сдвояване“. След
като сдвоите плейъра и смартфона с Android за първи път, плейърът и смартфонът ще съхраняват
информацията за сдвояване помежду си. Можете лесно да свържете плейъра към смартфон с Android след
първия път.

Премахнете плейъра от кутията за зареждане, за да включите плейъра.1

Задръжте натиснат бутона ( ) за 7 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще започне да мига два пъти многократно. Сдвояването ще започне. Ако
плейърът не съдържа информация за сдвояването, то ще започне автоматично.

2

Включете Bluetooth функцията на Вашия смартфон.3

Докоснете името на модела на плейъра.4
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Съвет
Ако смартфонът има NFC функция, можете да сдвоите и свържете устройства, като ги докоснете едно с друго.

Забележка
Щом сдвояването приключи успешно, няма нужда да сдвоявате отново устройствата при бъдещо свързване между тях.

Информацията за сдвояването се изтрива в следните ситуации. Сдвоете плейъра и Android смартфон отново.
Едното или и двете устройства, плейъра и смартфона, се нулират до фабричните настройки.
Информацията за сдвояването се изтрива от eдното или и двете устройства, плейъра и смартфона, (например, когато
плейърът или смартфонът е в ремонт).

Ако информацията за сдвояването за смартфона Android е изтрита от плейъра, но информацията за сдвояването за
плейъра остане на смартфона, изтрийте информацията от смартфона. След това регистрирайте плейъра и смартфона
един към друг отново.

Процедурата по-горе е примерна. За подробности, вижте ръководството за работа за смартфон с Android .

Учебно видео
Следният филм Ви показва как да свържете плейъра към Android смартфон за първи път и следващите пъти.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

В зависимост от използвания от Вас смартфон, търсенето може да започне автоматично.
Ако бъде поискан ключ за достъп, въведете „0000“. Ключът за достъп може да се нарича също и „код за
достъп“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.
Уверете се, че плейърът и смартфонът са сдвоени един с друг. Когато връзката е установена, светлинният
индикатор ( ) мига за 5 секунди.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Свързване на плейъра към сдвоен смартфон
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път

Ако свържете плейъра към iPhone, можете да слушате музика на iPhone. Преди да използвате плейъра с iPhone,
сдвоете плейъра и iPhone. Тази регистрация се нарича „сдвояване“. След като сдвоите плейъра и iPhone за
първи път, плейърът и iPhoneще съхраняват информацията за сдвояване помежду си. Можете лесно да
свържете плейъра към iPhone след първия път.

Премахнете плейъра от кутията за зареждане, за да включите плейъра.1

Задръжте натиснат бутона ( ) за 7 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще започне да мига два пъти многократно. Сдвояването ще започне. Ако
плейърът няма каквато и да е информация за сдвояване, сдвояването ще започне автоматично.

2

Включете Bluetooth функцията на Вашия iPhone.3

Докоснете името на модела на плейъра.4
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Забележка
Щом сдвояването приключи успешно, няма нужда да сдвоявате отново устройствата при бъдещо свързване между тях.

Информацията за сдвояването се изтрива в следните ситуации. Сдвоете плейъра и iPhone отново.
Единият или и двата плейъра и iPhone се нулират до фабричните настройки.
Информацията за сдвояването се изтрива от едното или и от двете устройства - плейъра и iPhone (като например,
когато плейърът или iPhone се поправят).

Ако информацията за сдвояването за iPhone е изтрита от плейъра, но информацията за сдвояване за плейъра остава на
iPhone изтрийте информацията от iPhone. След това регистрирайте плейъра и iPhone отново заедно.

Процедурата по-горе е примерна. За подробности вижте ръководството за работа за iPhone.

Учебни видео
Следният филм Ви показва как да свържете плейъра към iPhone за първи път и следващите пъти.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Свързване на плейъра към сдвоен смартфон
Бележки за Bluetooth функцията

Ако бъде поискан ключ за достъп, въведете „0000“. Ключът за достъп може да се нарича също и „код за
достъп“, „PIN код“, „PIN номер“ или „парола“.
Уверете се, че плейъра и iPhone са свързани един с друг. Когато връзката е установена, светлинният
индикатор ( ) мига за 5 секунди.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)

Когато допрете NFC съвместими смартфони до кутията за зареждане, плейърът се сдвоява със смартфона.
Можете да установите или да прекратите Bluetooth връзка посредсвом една проста операция.

Съвместими смартфони
Смартфони съвместими с NFC с Android 4.1 или по-нова версия

NFC
Технологията (Near Field Communication) позволява безжична комуникация на къси разстояния между различни
устройства (като смартфони и IC тагове).
Можете да извършите следните операции, като допрете съвместимия с NFC смартфон до N-знака на кутията за
зареждане.

Сдвояване на плейъра със смартфона.
Създаване на Bluetooth връзка.
Прекратяване на Bluetooth връзка.

Отключване на екрана на смартфона.1

Включете функцията NFC на Вашия смартфон.

За подробности вижте ръководството за работа на смартфона.

2

Премахнете плейъра от кутията за зареждане, за да включите плейъра.3

Ако Bluetooth функцията е изключена, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да включите
Bluetooth функцията.

Светлинният индикатор ( ) ще започне да мига бавно. Ако плейърът е поставен и на двете уши,
светлинният индикатор ( ) няма да светне. Ще чуете вместо това гласовите указания.

4

Допрете знака N-mark върху смартфона ( ) до знака N върху кутията за зареждане ( ).

Задръжте кутията за зареждане и смартфона заедно, докато смартфона отговори.
Ако не можете да намерите знака N-Mark на смартфона, вижте ръководството за работа на смартфона.

5
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За да прекъснете връзката на плейъра със смартфона
Докато плейъра е извън кутията за зареждане и захранването е включено, допрете знак N на смартфона ( ) до
N-знака на кутията за зареждане ( ) отново.
Когато прекъснете връзката на плейъра със смартфона, като допрете двете устройства, плейърът се превключва
към режим Плейър.

Съвет
Ако не можете да свържете плейъра със смартфона, опитайте следното:

Ако екранът на смартфона е заключен, отключете екрана.
Придвижете смартфона бавно над N-знака на кутията за зареждане ( ).
Ако смартфонът е в калъф, извадете го от него.

Ако изключите плейъра, докато Bluetooth функцията е активна, Bluetooth функцията ще се включи автоматично
следващия път, когато включите плейъра.

Сродна тема
Включване и изключване на плейъра
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Следвайте инструкциите на екрана на смартфона, за да завършите сдвояването и връзката.

Когато плейъра се свърже със смартфона, светлинният индикатор ( ) мига бързо за 5 секунди. След това,
светлинният индикатор ( ) мига бавно на всеки 5 секунди.

6

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Свързване на плейъра към сдвоен смартфон

Ако сте сдвоявали плейъра и смартфон преди, плейърът е регистриран към смартфона. Можете лесно да
свържете плейъра към смартфона.

Съвет
Когато плейърът се свърже със смартфона, името на модела на плейъра се появява на екрана на смартфона. Ако
плейъра не е свързан, докоснете името на модела.

За да слушате музика, съхранена на плейъра, докато плейъра е свързан със смартфона, превключите на режим Плейър,
като натиснете бутона ( ) 3 пъти бързо.

Ако връзката не успее, опитайте следното.
Изключете функцията Bluetooth на плейъра и след това я включете отново.
Изключете функцията Bluetooth в смартфона и след това я включете отново.

Ако изключите плейъра, докато Bluetooth функцията е активна, Bluetooth функцията ще се включи автоматично
следващия път, когато включите плейъра.

Учебно видео

Включете Bluetooth функцията на последно свързания смартфон.1

Премахнете плейъра от кутията за зареждане, за да включите плейъра.2

Ако на Bluetooth функцията е изключена, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да включите
функцията Bluetooth.

Плейърът ще се свърже с последно свързания смартфон.
Светлинният индикатор ( ) ще започне да мига за 5 секунди.
Ако сте сложили плейъра на ушите си и сте включили функцията Bluetooth, ще чуете вместо това гласовите
указания.

3
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Следният филм Ви показва как да свържете плейъра със смартфон за първи път и следващите пъти.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Сродна тема
Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра
Избиране на плейъра или смартфона като източник на звука

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Включване и изключване на функцията Bluetooth

За да изключите Bluetooth функция
Задръжте отново натиснат бутона ( ) за 2 секунди. Цветът на лампата ( ) ще се промени и светлинният
индикатор ще мига веднъж на всеки 5 секунди.
Ако сте сложили плейъра на ушите си и сте включили функцията Bluetooth, ще чуете вместо това гласовите
указания.

Съвет
Животът на батерията е значително по-кратък, когато Bluetooth функцията е активна.

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, докато плейъра е включен, за да включите функцията
Bluetooth.

Светлинният индикатор ( ) ще започне да мига бавно докато плейъра търси Bluetooth устройството.
Плейърът ще се свърже с последното свързаното устройство Bluetooth автоматично и след това лампата (
) ще започне да мига за 5 секунди.
Ако сте сложили плейъра на ушите си и сте включили функцията Bluetooth, ще чуете вместо това гласовите
указания.

1
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Когато свържете плейъра към Bluetooth устройство, плейърът влиза автоматично в режим на слушалки. За да
превключите на режим плейър, натиснете бутона ( ) 3 пъти бързо. Когато плейъра влиза в режима на плейър,
възпроизвеждането на Bluetooth устройството спира автоматично.

Ако изключите плейъра, докато Bluetooth функцията е активна, Bluetooth функцията ще се включи автоматично
следващия път, когато включите плейъра.

Сродна тема
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път
Свързване на плейъра към сдвоен смартфон
Бележки за Bluetooth функцията
Възпроизвеждане на музика от смартфона
Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра
Избиране на плейъра или смартфона като източник на звука

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Възпроизвеждане на музика от смартфона

Можете да възпроизвеждате музика, която се съхранява на смартфон посредством Bluetooth връзка.

Съвет
Ако силата на звука на възпроизвеждане е прекалено ниска или едва доловима, регулирайте силата на звука на
смартфона. Ако силата на звука е все още твърде нисък, увеличете силата на звука на плейъра.

За да слушате музика, съхранена на плейъра, докато плейъра е свързан със смартфон, натиснете бутона ( ) 3 пъти
бързо, за да превключите в режима на плейъра.

Ако изключите плейъра, докато Bluetooth функцията е активна, Bluetooth функцията ще се включи автоматично
следващия път, когато включите плейъра.

Ако на гласовите напътствия са с твърде висок тон за възпроизвеждане на музика, опитайте следното.
Намалете силата на звука на плейъра и след това увеличете силата на звука на смартфона.

Забележка
В зависимост от смартфона или приложението може да не успеете да слушате музика с плейъра. В този случай
възпроизвеждайте музика посредством смартфона.

В зависимост от Bluetooth устройството, мрежата и околните условия, е възможно да чувате шум или звукът да бъде
прекъснат.

Учебно видео
Следният филм ви показва как да слушате музика на смартфон.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Докато двата модула на плейъра са на ушите ви, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да
включите функцията Bluetooth.

Плейърът ще се свърже с последно свързания смартфон. След това ще чуете Гласовите указания.

1

Натиснете бутона ( ), за да започне възпроизвеждане.

Ще започне възпроизвеждане на музика на смартфона. За да поставите възпроизвеждането на пауза,
натиснете бутона ( ).

2
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Сродна тема
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път
Свързване на плейъра към сдвоен смартфон
Бележки за Bluetooth функцията
Потвърждаване на статусите от светлинни устройства на плейъра
Избиране на плейъра или смартфона като източник на звука
Регулиране на силата на звука
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Избиране на плейъра или смартфона като източник на звука

Когато плейърът е свързан към смартфон, можете да изберете един от следните източници на звук.

Режим Плейър

Можете да слушате музика от плейъра.
Докато слушате музика от плейъра, можете да отговорите или да изключите повикване от смартфона.

Режим Слушалки

Можете да слушате музика от смартфона с плейъра.
Можете да отговорите или да затворите повикване от смартфон.

Съвет
Когато свържете плейъра към смартфон, плейърът влиза в режим Слушалки автоматично. Когато променяте източника
на звука от смартфон към плейъра, възпроизвеждането на смартфон спира автоматично.

Ако изключите плейъра, докато Bluetooth функцията е активна, Bluetooth функцията ще се включи автоматично
следващия път, когато включите плейъра.

Забележка
Ще чуете гласови указания в следните ситуации:

И двата модула са на ушите Ви.
Само левият модул е на ухото Ви.

Ако използвате плейъра в режим Плейър, докато Bluetooth функцията е включена, времето на възпроизвеждане ще бъде
по-кратко, отколкото когато Bluetooth функцията е изключена.

Можете да превключите източника на звук, само докато плейърът и смартфонът са свързани помежду си.

Учебно видео
Следният филм Ви показва как да превключвате източниците на звук и как да извършвате действия за
възпроизвеждане
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Натиснете бутона ( ) 3 пъти бързо, докато Bluetooth функцията е активна.

Всеки път, когато натиснете бутона ( ) 3 пъти бързо, режимът превключва. Ще чуете гласово напътствие
(Player mode или Headphone mode)

1
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Сродна тема
Възпроизвеждане на музика от смартфона
Възпроизвеждане на музика на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за Bluetooth функцията

В тази тема [Bluetooth устройства] се отнася за всички съвместими с Bluetooth устройства.
Bluetooth съвместими устройства са аудио устройства, смартфони, и т.н., които поддържат функцията Bluetooth.

В зависимост от Bluetooth устройството, мрежата и околните условия, възможно е да се чува шум или звукът
да бъде прекъснат. За да подобрите Bluetooth връзките, спазвайте следното.

Поставяйте плейъра и Bluetooth устройството, колкото е възможно по-близо. Стандартът Bluetooth
поддържа разстояния до 10 метра .
Включете вградената Bluetooth антена в посоката на свързаното Bluetooth устройство.
Да не се блокира антената с метален обект.
Не блокирайте антената с част от тялото, като например ръка.
Не блокирайте антената , като поставяте плейъра в раница или чанта за рамо.
Не блокирайте антената , като използвате плейъра на оживени места.
Избягвайте зони, където се излъчват електромагнитни вълни. Например в близост до микровълнови печки,
мобилни телефони, мобилни игрални устройства или безжични LAN среди.

Поради характеристиката на безжичната технология Bluetooth, звукът може леко да закъснява.
Излъчването на Bluetooth може да повлияе върху работата на електронни медицински устройства.
Изключвайте плейъра и други Bluetooth устройства на следните места.

в болници
в близост до седалки за инвалиди във влакове
в самолети
на места, където има наличие на запалими газове (бензиностанции и др.)
близо до автоматични врати
в близост до противопожарни аларми

Плейърът поддържа функции за сигурност, съвместими със стандарта на Bluetooth. Sony не носи никаква
отговорност за изтичане на информация в резултат на използването на технологията Bluetooth.
Дори Bluetooth устройството да отговаря на стандарта, не се гарантират всички връзки и правилни операции.
В зависимост от Bluetooth устройството, може да отнеме известно време, за да се установи Bluetooth връзка.

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за възпроизвеждане на музика от смартфон

Поради характеристиките на технологията Bluetooth, радио вълните могат да бъдат блокирани от Вашето
тяло. Следователно, звукът от смартфона може да бъде прекъснат.

В левия модул на плейъра има вградена Bluetooth антена. Ако звукът е прекъснат, опитайте следното:

Носете смартфона на предно - лявата страна на тялото си.
Завъртане на смартфона.

Забележка
За повече информация за това как да прикачите смартфона към тялото Ви вижте ръководството за работа на смартфона.

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Отговор/затваряне на повикване

Можете да отговорите на повикване до Вашия смартфон. Трябва предварително да установите Bluetooth връзка
между плейъра и смартфона.

Съвет
Докато говорите по телефона, Режим за околен звук е изключен. Когато затворите разговор, Режим за околен звук
автоматично ще включи отново.

Поставете плейъра на двете си уши, когато отговорите или да прекратите обаждането.

Забележка
Не покривайте зоните на микрофона ( ) с ръце или с други предмети, докато говорите през плейъра.

Плейърът поддържа нормално само входящи обаждания. Плейърът не поддържа приложения за разговори за
смартфони и компютри.

Сродна тема
Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път
Свързване на плейъра към сдвоен смартфон
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Бележки за силата на звука за разговори по смартфони
Отхвърляне на повикване

Натиснете бутона ( ), за да отговорите на повикване.1

Натиснете бутона ( ) да затворите повикването.2

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

75



4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

76



Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Отхвърляне на повикване

Когато плейърът е свързан към смартфон, можете да отхвърлите повикване, като използвате плейъра.
Можете да отхвърлите обаждане, само когато поставите двата модула на ушите си.

Сродна тема
Отговор/затваряне на повикване

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, когато получавате повикване.1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за силата на звука за разговори по смартфони

Силата на звука за музика и силата на звука за обаждания са независими една от друга. Можете да регулирате
силата на звука за обаждания по време на входящо обаждане или докато говорите по телефона. Когато
прекратите обаждането, силата на звука се връща към зададеното преди това ниво за музика.
Ако функцията AVLS е активна, плейърът ще запази силата на звука за разговори на средно ниво.

Сродна тема
Отговор/затваряне на повикване
Ограничаване на силата на звука

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Безжични стерео слушалки
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Използване на функцията за подпомагане на глас (Google app)

Когато използвате Google app функция, която идва с Android смартфон, можете да управлявате Android
смартфона, като говорите в микрофона на плейъра. Свържете плейъра към Android смартфон чрез Bluetooth
връзка предварително.
Когато използвате Google app, ще чуете на глас от смартфона чрез двата модула.

Забележка
Дори ако активирате [Ok Google] настройка на Android смартфон, не можете да стартира Google app с думите "Ok Google"
в микрофона на плейъра.

За повече подробности относно Google app, вижте инструкциите за експлоатация или уеб сайта на поддръжка за Android
смартфон.

Може да не успеете да активирате Google app от плейъра, в зависимост от спецификациите на Android смартфон.

Поставете двата модула на плейъра на ушите си.

Можете да използвате функцията за подпомагане на глас само когато и двата модула са на ушите ви.

1

Регулирайте настройките асистент и настройките за въвеждане на глас на Google app.

На Android смартфон, изберете [Settings] – [Apps] и след това изберете иконата за съоръжения на дисплея.
Изберете менюто в следния ред.
[Assist & voice input] – [Assist app]
След това задайте [Assist app] в Google app. 
Може да се нуждаете от най-новата версия на Google app.
Процедурата по-горе е примерна. За подробности, вижте ръководството за работа за смартфон с Android .

2

Свържете плейъра към Android смартфон чрез Bluetooth връзка.3

Докато Android смартфон е в режим на готовност или възпроизвеждане на музика, задръжте
натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да активирате Google app.

Google app ще се активира и вие ще чуете звук при пускане.

4

Направете заявление към Google app чрез микрофони на плейъра.

За повече подробности относно Google app (например приложения, които работят с Google app), вижте
инструкциите за експлоатация за Android смартфон.
Ако няма никаква дейност за определен период от време, ще деактивирате аудио вход.

5
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В зависимост от модела на Android смартфон, може да не чуете следните звуци от приложения.
Стартиране на звука
Първата част на звук на отговор

Сродна тема
Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Използване на функцията за подпомагане на глас (Siri)

Когато използвате Siri функция, която идва с iPhone, можете да управлявате iPhone като говорите в микрофоните
на плейъра. Свържете плейъра към iPhone чрез Bluetooth връзка предварително.
Когато използвате Siri, ще чуете на глас от iPhone през двата модула.

Забележка
Дори ако активирате [Hey Siri] настройка на iPhone, не може да стартирате Siri с думите "Hey Siri" в микрофона на
плейъра.

За подробности относно Siri, вижте ръководството на потребителя или поддръжка на уеб сайта на iPhone.

В зависимост от модела на iPhone, може да не чуете следните звуци от приложения.
Стартиране на звука
Първата част на звук на отговор

Поставете двата модула на плейъра на ушите си.

Можете да използвате функцията за подпомагане на глас само когато и двата модула са на ушите ви.

1

Изключете Siri.

На iPhone, изберете [Settings]-[Siri & Search].
След това активирате [Press Home for Siri] и [Allow Siri When Locked].
Процедурата по-горе е примерна. За подробности, вижте ръководството за потребителя за iPhone .

2

Свържете плейъра към iPhone чрез Bluetooth връзка.3

Докато iPhone е в режим на готовност или възпроизвеждане на музика, задръжте натиснат бутона (
) за 2 секунди, за да активирате Siri.

Siriще се активира и вие ще чуете звук при пускане.

4

Направете заявление към Siriчрез микрофоните на плейъра.

За повече подробности относно Siri (например приложения, които работят с Siri), вижте ръководството на
потребителя за iPhone.
Ако няма никаква дейност за определен период от време, ще деактивирате аудио вход.

5
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Сродна тема
Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Това, което можете да направите със смартфон приложенията

Приложенията Sony | Headphones Connect и Sony | Music Centerса достъпни за смартфони за управление на
плейъра. Когато свързвате смартфона и плейъра чрез функцията Bluetooth, можете да направите следното с
приложенията.

За повече подробности относно Sony | Headphones Connect, се отнася за следните URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

За повече подробности относно Sony | Music Center, се отнася за следните URL.
http://www.sony.net/smcqa/

Съвет

Функция Плейър
Sony |

Headphones
Connect

Sony |
Music
Center

Възпроизвеждане
на музика

Стартиране на възпроизвеждане или пауза —

Прескачане към началото на текущата песен или
предишната песен

—

Бързо превъртане напред или бързо превъртане
назад.

— —

Регулиране на силата на звука —

Промяна на режима на възпроизвеждане
(повторение/разбъркване)

— —

Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/
списък за изпълнение/албум)

— —

Превключване на източника на звук (слушалки/
плейър)

—

Настройки

Промяна на настройките на еквалайзера — —

Включване или изключване на режима за околен
звук

—

Избор на режима за околен звук — —

Включване или изключване на бързи настройки
на звука

—

Промяна на конфигурацията на бързи настройки
на звука

— —

Избор на качество на безжично
възпроизвеждане

— —

Включване и изключване на функцията AVLS — —

Нулиране и преформатиране на плейъра — —
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Операциите на приложенията зависят от аудио устройството. Спецификациите на приложението и дизайнът на екрана
може да бъдат променени без предизвестие.

Сродна тема
Регулиране на силата на звука
Използване на Режим за околен звук
Използване на настройките за бърз звук

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Инсталиране на Sony | Headphones Connect

Сродна тема
Това, което можете да направите със смартфон приложенията

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Изтегляне Sony | Headphones Connect от Google Play съхранява или App Storeи инсталирайте
приложението на смартфона.

За повече подробности относно Sony | Headphones Connect, се отнася за следните URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

1

След като инсталирате приложението, стартирайте Sony | Headphones Connect.2

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство
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Инсталиране на Sony | Music Center

Сродна тема
Това, което можете да направите със смартфон приложенията

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Изтеглете Sony | Music Center от Google Play магазина или App Storeи инсталирайте приложението на
смартфона.

За повече подробности относно Sony | Music Center, се отнася за следните URL.
http://www.sony.net/smcqa/

1

След като инсталирате приложението, стартирайте Sony | Music Center.2

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Подготовка на музикално съдържание

Преди да прехвърляте музикално съдържание към плейъра, трябва да подготвите музикалното съдържание.
Тази тема включва инструкции за следните операции.

Импортиране на музикално съдържание от аудиодиск към Music Center for PC.
Импортиране на музикално съдържание, съхранено на компютъра към Music Center for PC.
Импортиране на музикално съдържание, съхранено на външно мултимедийно устройство към компютър
Закупуване на музкално съдържание от онлайн услуги за музика.

Инструкциите по-долу са за операции, използващи Music Center for PC. Music Center for PC е препоръчителното
приложение за плейъра. Инсталирайте предварително Music Center for PC .

Съвет
Преди да свържете плейъра към смартфона чрез Bluetooth връзка, трябва да се подготвят музикалното съдържание на
смартфона чрез един от следните методи.

Прехвърляне на музикално съдържание от компютъра на смартфона
Закупуване на музикално съдържанието на смартфона чрез интернет
Използване на услуга поток смартфон

За подробности вижте помощната информация за смартфон или приложения.

Забележка
Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за
други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Ако използвате компютър Mac, използвайте Content Transfer.

Импортиране на музикално съдържание от аудиодиск към Music Center for PC

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .1.

Стартирайте Music Center for PC.2.

Щракнете върху [CD] под [Import] в страничната лента.3.

Поставете аудиодиск в четеца за компактдискове на Вашия компютър.
Музикалното съдържание на аудиодиска ще се появи на екрана на Music Center for PC .
Можете да промените настройката на формата за импортиране на компактдискове, ако е необходимо.
Щракнете върху  до и след това изберете файлов формат от [CD import settings].

За по-високо качество на звука: FLAC
За нормално качество на звука: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

Добавяне на отметки към музикалното съдържание, което искате да импортирате.5.

Щракнете върху [Import], за да стартирате импортирането на музикално съдържание.
За да прекратите импортирането, щракнете върху [Stop].

6.
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Съвет
Можете също да използвате iTunes, вместо Music Center for PC , за да импортирате компактдискове.

Импортиране на музикално съдържание, съхранено на компютъра към Music Center for
PC

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Импортиране на музикално съдържание, съхранено на външно мултимедийно
устройство към компютър

Използване на външно мултимедийно устройство, което съдържа музикално съдържание.
Следните инструкции са за Windows Explorer. Ако използвате компютър Mac, използвайте Finder.

Закупуване на музикално съдържание от онлайн музикални услуги.

Можете да закупите музикално съдържание от онлайн услуги за музика.
Проверете сервизното ръководство за доставчика на услугата, който използвате. Всеки доставчик има различни
процедури за изтегляне, съвместими файлови формати и методи за плащане. Имайте предвид, че доставчикът
може да избере да прекрати услугата без предизвестие.

Сродна тема
Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
Инсталиране на Content Transfer (Mac)
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .1.

Стартирайте Music Center for PC.2.

Щракнете върху  (меню) в горния ляв ъгъл на Music Center for PC екрана. След това изберете метода на
импортиране от [File] менюто.

3.

Задайте папки или файлове за музикално съдържание, които искате да импортирате.4.

Започнете да импортирате музикално съдържание.5.

Свързване на външно мултимедийно устройство към компютър.1.

Отворете външното мултимедийно устройство във Windows Explorer.2.

Отворете папката [Музика] на компютъра във Windows Explorer.3.

Плъзнете и пуснете папки или файлове от външното мултимедийно устройство към папката [Музика] на
компютъра.

4.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder
Възпроизвеждане на музика на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center
for PC

Можете да прехвърляте музикално съдържание, което се съхранява на компютър с Windows към плейъра,
посредством Music Center for PC.
Илюстрациите и процедурите са примерни, когато използвате Music Center for PC версия 2.0.

Забележка
Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, чрез кутията за зареждане батерията на компютъра ще се
изразходи. Когато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане за дълъг период от време, свържете
компютъра към електрическата мрежа.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка
Не изключвайте USB Type-C кабела по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени). В противен
случай е възможно данните да бъдат повредени.

Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за
други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано
лого.

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .1

Стартирайте Music Center for PC.2

Съхранявайте плейъра в кутията за зареждане. След това свържете кутията за зареждане към
компютъра чрез USB.

3

Изберете свързаното устройство от [Transfer and Manage] в страничната лента на Music Center for PC
екрана.

Прехвърлящия екран за плейъра ще се появи от дясната страна.
Списък на музикално съдържание в Music Center for PC ще се появи в лявата страна.

4

Изберете албуми или песни от лявата страна.5

Кликнете върху  , за да прехвърлите.6
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Докато плейъра е свързан към компютър чрез кутията за зареждане, спазвайте следните предупреждения. В противен
случай плейърът може да не работи както трябва.

Не включвайте компютъра.
Не рестартирайте компютъра.
Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
Не изключвайте компютъра.

Докато прехвърляне или импортиране музикално съдържание на Music Center for PC, се уверете, че компютърът не
влиза в режим на заспиване или в режим на готовност.
Данните могат да бъдат загубени или Music Center for PC може да не се рестартира нормално.

Сродна тема
Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
Възпроизвеждане на музика на плейъра
Поддържани формати

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer

Можете да прехвърляте музикално съдържание директно посредством плъзгане и пускане от Windows Explorer.

Забележка
Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, чрез кутията за зареждане батерията на компютъра ще се
изразходи. Когато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане за дълъг период от време, свържете
компютъра към електрическата мрежа.

Съвет
Обърнете се към [Поддържани формати] за подробности относно съвместими файлови формати.

Съхранявайте плейъра в кутията за зареждане. След това свържете кутията за зареждане към
компютъра чрез USB.

1

Отворете папката във Вашия [HEADSET], както следва.

Windows 10: 
Отворете [Файлов мениджър] от менюто [Начало] . Изберете [HEADSET] от левия панел.
Windows 8.1: 
Отворете [File Explorer] от [Работен плот]. Изберете [HEADSET] от списъка под [Този компютър].
Windows 7: 
Изберете [Старт], [компютър] и след това [HEADSET].

2

Отворете папката [MUSIC] във Вашия [HEADSET].3

Плъзнете и пуснете файлове или папки на компютъра към папката [MUSIC] .

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. След това изключете кутията за зареждане и плейъра от
компютъра.

4
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Забележка
Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай плейърът може да не успее да възпроизведе файловете.

Не променяйте имената на основните папки (като например [MUSIC]).
Не прехвърляйте файловете към папки различни от [MUSIC].
Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени).
Не форматирайте паметта на плейъра на компютъра.

Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за
други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Не изключвайте кутията за зареждане и плейъра от компютъра, докато мигат светлинните устройства на плейъра. В
противен случай данните, прехвърляни или съхранявани на плейъра, е възможно да бъдат повредени. Ако кутията за
зареждане и плейъра са изключен от компютъра, докато се прехвърлят файлове, ненужни файлове могат да останат в
плейъра. В такъв случай прехвърлете използваемите файлове обратно на компютъра и форматирайте отново плейъра.

Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано
лого.

Докато плейъра е свързан към компютър чрез кутията за зареждане, спазвайте следните предупреждения. В противен
случай плейърът може да не работи както трябва.

Не включвайте компютъра.
Не рестартирайте компютъра.
Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
Не изключвайте компютъра.

Сродна тема
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Възпроизвеждане на музика на плейъра
Поддържани формати

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Импортиране на съдържание от плейъра към Music Center for PC

Илюстрации и процедури са примери, когато използвате Music Center for PCверсия 2.0.

Забележка
Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, чрез кутията за зареждане батерията на компютъра ще се
изразходи. Когато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане за дълъг период от време, свържете
компютъра към електрическата мрежа.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC .
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка
Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени). В противен
случай е възможно данните да бъдат повредени.

Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за
други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано
лого.

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .1

Стартирайте Music Center for PC.2

Съхранявайте плейъра в кутията за зареждане. След това свържете кутията за зареждане към
компютъра чрез USB.

3

Изберете свързаното устройство от [Transfer and Manage] в страничната лента на Music Center for
PCекран.

Прехвърлящия екран за плейъра ще се появи от дясната страна.
Списък на музикално съдържание в Music Center for PCще се появи в лявата страна.

4

Щракнете върху [Manage songs in device] за показване на списъка на музикалното съдържание на
плейъра.

5

Изберете музикалното съдържание, което искате да импортирате към Music Center for PC.6

Щракнете с десния бутон върху музикално съдържанието, за да изберете [Import to PC].7
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Докато плейъра е свързан към компютър чрез кутията за зареждане, спазвайте следните предупреждения. В противен
случай плейърът може да не работи както трябва.

Не включвайте компютъра.
Не рестартирайте компютъра.
Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
Не изключвайте компютъра.

Сродна тема
Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
Възпроизвеждане на музика на плейъра
Поддържани формати

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer

Можете да използвате Content Transfer. Музикално съдържание със защитени авторски права не може да бъде
прехвърляно.

Забележка
Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, чрез кутията за зареждане батерията на компютъра ще се
изразходи. Когато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане за дълъг период от време, свържете
компютъра към електрическата мрежа.

Използвайте компютър, на който е била инсталирана Content Transfer .1

Стартирайте Content Transfer.2

Съхранявайте плейъра в кутията за зареждане. След това свържете кутията за зареждане към
компютъра чрез USB.

3

Отворете Finder или iTunes. След това изберете музикално съдържание.4

Плъзгайте и пускайте музикалното съдържание в Content Transfer.

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. След това изключете кутията за зареждане и плейъра от
компютъра.

5
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Съвет
Обърнете се към [Поддържани формати] за подробности относно съвместими файлови формати.

Забележка
Операцията може да не бъде гарантирана в зависимост от версията на iTunes.

Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени). В противен
случай е възможно данните да бъдат повредени.

Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за
други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано
лого.

Докато плейъра е свързан към компютър чрез кутията за зареждане, спазвайте следните предупреждения. В противен
случай плейърът може да не работи както трябва.

Не включвайте компютъра.
Не рестартирайте компютъра.
Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
Не изключвайте компютъра.

Сродна тема
Инсталиране на Content Transfer (Mac)
Подготовка на музикално съдържание
Възпроизвеждане на музика на плейъра
Поддържани формати

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder

Можете да прехвърляте музикално съдържание директно посредством плъзгане и пускане от Finder. Музикално
съдържание със защитени авторски права не може да бъде прехвърляно.

Забележка
Ако свържете плейъра към компютър, захранван от батерия, чрез кутията за зареждане батерията на компютъра ще се
изразходи. Когато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане за дълъг период от време, свържете
компютъра към електрическата мрежа.

Съвет
Обърнете се към [Поддържани формати] за подробности относно съвместими файлови формати.

Забележка
Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай плейърът може да не успее да възпроизведе файловете.

Не променяйте имената на основните папки (като например [MUSIC]).

Съхранявайте плейъра в кутията за зареждане. След това свържете кутията за зареждане към
компютъра чрез USB.

1

Изберете Вашия [HEADSET] в страничната лента на Finder.2

Отворете папката [MUSIC] във Вашия [HEADSET].3

Плъзнете и пуснете желаните файлове или папки ( ) към [MUSIC] папката ( ) във Вашия
[HEADSET].

Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. След това изключете кутията за зареждане и плейъра от
компютъра.

4
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Не прехвърляйте файловете към папки различни от [MUSIC].
Не изключвайте USB Type-C кабела, по време на прехвърляне на данни (USB Type-C кабел: доставени).
Не форматирайте паметта на плейъра на компютъра.

Импортираното музикално съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата на музикалното съдържание за
други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Не изключвайте кутията за зареждане и плейъра от компютъра, докато мигат светлинните устройства на плейъра. В
противен случай данните, прехвърляни или съхранявани на плейъра, е възможно да бъдат повредени. Ако кутията за
зареждане и плейъра са изключен от компютъра, докато се прехвърлят файлове, ненужни файлове могат да останат в
плейъра. В такъв случай прехвърлете използваемите файлове обратно на компютъра и форматирайте отново плейъра.

Зареждането от USB хъб се гарантира само когато използвате USB хъб с автономно захранване, който има оторизирано
лого.

Докато плейъра е свързан към компютър чрез кутията за зареждане, спазвайте следните предупреждения. В противен
случай плейърът може да не работи както трябва.

Не включвайте компютъра.
Не рестартирайте компютъра.
Не изваждайте компютъра от режим на заспиване.
Не изключвайте компютъра.

Сродна тема
Инсталиране на Content Transfer (Mac)
Подготовка на музикално съдържание
Възпроизвеждане на музика на плейъра
Поддържани формати

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър

Не можете да създадете списък за възпроизвеждане с помощта на плейъра. Създайте списък за
възпроизвеждане на компютър и го прехвърлете на плейъра.

Windows:
Създайте списък за възпроизвеждане с помощта на Music Center for PC и го прехвърлете на плейъра.
Създайте списък за изпълнение с помощта на iTunes. Импортирайте списъка за изпълнение и го прехвърлете
към плейъра с помощта на Music Center for PC.

Mac:
Създайте списък за възпроизвеждане с помощта на iTunes и го прехвърлете към плейъра с помощта на
Content Transfer.

Съвет
За подробни инструкции вижте помощната онлайн информация за всяко приложение.

Сродна тема
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Плъзгайте и пускайте музикални файлове в правилната папка, както е показано на следната илюстрация.
Плейърът може да възпроизвежда музикални файлове, съхранени от първо до осмо ниво на всяка папка.

Забележка
Не преименувайте следните папки по подразбиране. В противен случай плейърът няма да разпознае папките.

MUSIC

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Избиране на плейъра или смартфона като източник на звука

Когато плейърът е свързан към смартфон, можете да изберете един от следните източници на звук.

Режим Плейър

Можете да слушате музика от плейъра.
Докато слушате музика от плейъра, можете да отговорите или да изключите повикване от смартфона.

Режим Слушалки

Можете да слушате музика от смартфона с плейъра.
Можете да отговорите или да затворите повикване от смартфон.

Съвет
Когато свържете плейъра към смартфон, плейърът влиза в режим Слушалки автоматично. Когато променяте източника
на звука от смартфон към плейъра, възпроизвеждането на смартфон спира автоматично.

Ако изключите плейъра, докато Bluetooth функцията е активна, Bluetooth функцията ще се включи автоматично
следващия път, когато включите плейъра.

Забележка
Ще чуете гласови указания в следните ситуации:

И двата модула са на ушите Ви.
Само левият модул е на ухото Ви.

Ако използвате плейъра в режим Плейър, докато Bluetooth функцията е включена, времето на възпроизвеждане ще бъде
по-кратко, отколкото когато Bluetooth функцията е изключена.

Можете да превключите източника на звук, само докато плейърът и смартфонът са свързани помежду си.

Учебно видео
Следният филм Ви показва как да превключвате източниците на звук и как да извършвате действия за
възпроизвеждане
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Натиснете бутона ( ) 3 пъти бързо, докато Bluetooth функцията е активна.

Всеки път, когато натиснете бутона ( ) 3 пъти бързо, режимът превключва. Ще чуете гласово напътствие
(Player mode или Headphone mode)

1
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Сродна тема
Възпроизвеждане на музика от смартфона
Възпроизвеждане на музика на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Възпроизвеждане на музика на плейъра

Трябва предварително да прехвърлите музикално съдържание от компютър към плейъра .

Windows:
Използвайте Music Center for PC за прехвърляне на музикални файлове от CD или от Вашия компютър към
плейъра.

Плъзнете и пуснете музикалните файлове от WindowsExplorer към плейъра.

Mac:
Използвайте Content Transfer за прехвърляне на музикални файлове от iTunesкъм плейъра.

Плъзнете и пуснете музикални файлове от Finderкъм плейъра.

За да прескочите към следващата песен
Натиснете бутона ( ) бързо два пъти.

За да прескочите до началото на текущата песен или предишната песен
Натиснете бутона ( ) 3 пъти бързо.

Съвет
След като плейъра възпроизведе последната песен, той автоматично ще рестартира възпроизвеждане от първата песен
в последователен ред.

Можете да слушате музика на плейъра, дори когато функцията Bluetooth е включена (Плейър режим). Натиснете бутона (
) бързо 3 пъти, за да превключите в режима на плейъра. Обърнете внимание, че времето на възпроизвеждане ще бъде

по-кратко, отколкото когато изключите функцията Bluetooth и слушате музика на плейъра. Можете да променяте режима
само когато плейъра е свързан към смартфона чрез функцията Bluetooth.

Можете да използвате плейъра, за да слушате следните източници на музика на смартфон чрез Bluetooth връзка.
Музикални файлове, прехвърлени на смартфон
Предаването на услуги

Ако функцията Bluetooth е активна, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите
Bluetooth функцията.

1

Натиснете бутона ( ), за да започне възпроизвеждане.

Натиснете бутона ( ) повторно, за да поставите възпроизвеждането на пауза.

2
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Можете да използвате Sony | Music Center , за да извършвате следните операции. Инсталирайте Sony | Music Centerна
смартфона. След това свържете плейъра към смартфона чрез Bluetooth връзка.

Преглед и избор на песни на плейъра
Бързо назад / бързо напред
Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/списък за изпълнение/албум)
Повтаряне на възпроизвеждането / разбъркване на възпроизвеждане / брой повторения на една песен и т.н.

Забележка
В зависимост от това как прехвърляте песни към плейъра, той може да възпроизвежда песни в ред, различен от реда на
песните в компютъра. За да зададете реда на възпроизвеждане, създайте списък за изпълнение с Music Center for PC
или iTunes и го прехвърлете в плейъра.

Учебно видео
Следният филм ви показва как да слушате музика на плейъра.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Сродна тема
Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър
Включване и изключване на плейъра
Инсталиране на Music Center for PC (Windows)
Подготовка на музикално съдържание
Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC
Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer
Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder
Регулиране на силата на звука
Избиране на плейъра или смартфона като източник на звука
Инсталиране на Sony | Music Center

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Изтриване на музикални файлове от плейъра

Не можете да изтриете музикални файлове с помощта на плейъра. Свържете плейъра към компютъра чрез
кутията за зареждане. След това използвайте следните приложения, за да изтриете музикални файлове.

 
Windows: Използвайте Windows Explorer или Music Center for PC.
Mac: Използвайте Mac Finder или Content Transfer.

Съвет
В плейъра има предварително инсталирана примерна музика. Използвайте приложение на компютър, за да изтриете
примерната музика.

Забележка
Когато изтривате музикални файлов чрез компютър, не изтривайте или преименувате основната папка (като например
[MUSIC]). В противен случай плейъра няма да разпознава музикалните файлове.

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Какво представлява режимът за околен звук

Режимът за околен звук използва вградените микрофони в двете устройства на плейъра, за да ви позволи да
чувате околните звуци дори когато носите плейъра.Следете звуците около вас и се наслаждавате на музиката
безопасно.

Забележка
Режимът за околен звук ви позволява да чувате околните звуци дори когато носите плейъра.Въпреки това, трябва да
имате предвид, че този режим не позволява да чувате всички звуци около вас. Околните звуци може да не се чуват добре
в зависимост от окръжаващата среда, типа музика, който слушате с плейъра или силата на звука. Бъдете внимателни,
когато използвате плейъра на места, където може да бъде опасно да не чувате околните звуци (например на път, където
минават автомобили или велосипеди).

Режимът за околен звук може да не функционира правилно, ако с плейъра използвате тапи, които не прилягат добре на
ушите ви. Използвайте тапи с подходящ размер, които удобно и плътно прилягат в ушите ви.

Сродна тема
Използване на Режим за околен звук

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Използване на Режим за околен звук

За да изключите Режим за околен звук

 

Избор на друг Режим за околен звук
Можете да изберете подходящия Режим за околен звук в Sony | Headphones Connect.
За повече подробности относно Sony | Headphones Connect, вижте следното URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Съвет
След като промените настройката на Режим за околен звук в Sony | Headphones Connect, настройката се съхранява на
плейъра. След като сте променили настройката, настройката се активира всеки път, когато включите режима за околен
звук на плейъра. Настройката остава активна дори когато слушате песни на друг смартфон.

Забележка
Дори ако изключите плейъра, избраният режим ще бъде съхранен.

Можете да чуете гласовите указания само когато поставите плейъра на лявото си ухо или и на двете уши.

Когато използвате плейъра, за да говорите по смартфон чрез функцията Bluetooth, режимът за околен звук не работи.

Може да не чуете околния звук ясно, когато използвате вложките за уши на слушалките за плуване. В този случай
преминете към стандартен тип вложки.

Околните звуци не могат да се чуват добре след като използвате плейъра в басейн или в морето/океана. Потупайте
неколкократно (около 30 пъти) зоните около бутоните върху суха кърпа. След това поставете плейъра върху суха кърпа
на стайна температура за 2 до 3 часа. Уверете се, че плейърът е напълно сух преди следващата употреба.

Натиснете бутона ( ), за да включите Режим за околен звук.
Ще чуете гласовото напътствие (Ambient Sound ON).
Режимът за околен звук ще се включи.

1

Натиснете бутона ( ).
Ще чуете гласово напътствие (Ambient Sound OFF).
Режимът за околен звук ще се изключи.

1.
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Сродна тема
Какво представлява режимът за околен звук
Инсталиране на Sony | Headphones Connect

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Използване на настройките за бърз звук

Бързите настройки за звука Ви позволяват да използвате настройките на звука по-лесно според ситуацията, в
която използвате плейъра.
Бързите настройки за звука дават следните настройки за плейъра.

Еквалайзер
Режим за околен звук

За да изключите бързите настройки на звука
Натиснете бутона ( ) два пъти бързо отново.
Ще чуете гласово напътствие (Quick Sound Settings OFF).
Бързите настройки за звука ще се изключат.

За да промените конфигурациите на бързите настройки на звука
Можете да използвате Sony | Headphones Connect, за да изберете типа на еквалайзера и режим за околен звук.
За повече подробности относно Sony | Headphones Connect, вижте следния URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Забележка
Можете да чуете гласовите указания само когато поставите плейъра на лявото си ухо или и на двете уши.

Сродна тема
Инсталиране на Sony | Headphones Connect

Натиснете бутона ( ) два пъти бързо, за да включите бързите настройки за звука.

Ще чуете гласово напътствие (Quick Sound Settings ON).
Бързите настройки за звука ще се включат.

1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Ограничаване на силата на звука

Функцията AVLS (Automatic Volume Limiter System) намалява риска от увреждане на слуха от силни тонове.
Функцията AVLS ограничава максималния обем. Функцията AVLS има следните възможности.

Функцията AVLS ограничава силата на звука до определено ниво.
Функцията AVLS предотвратява смущения на други лица, причинени от високи тонове на звука при
възпроизвеждане.
Функцията AVLS Ви позволява да слушате при по-удобна сила на звука.

Изключване на AVLS функцията
Поставете двата модула на плейъра на ушите си. Докато държите натиснат бутона ( ), докоснете сензора ( )
два пъти бързо в рамките на 2 секунди.
Ще чуете гласовото указание: AVLS OFFи AVLSфункцията ще се изключи.

Сродна тема

Поставете двата модула на плейъра на ушите си.

Можете да използвате функцията AVLS само когато и двата модула са на ушите Ви.

1

Ако възпроизвеждате музика, натиснете бутона ( ) , за да спрете възпроизвеждането.

Ако функцията Bluetooth е активна, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите Bluetooth
функцията.

2

Докато държите натиснат бутона ( ), докоснете сензора ( ) два пъти бързо в рамките на 2 секунди.

Ще чуете Гласовите указания: AVLS ONи AVLSфункцията ще се включи. Плейърът ще запази силата на
звука на средно ниво.
Ако държите натиснат бутона ( ) за 2 или повече секунди, без да докоснете сензора два пъти бързо,
операцията ще бъде невалидна. За да активирате отново операцията, задръжте натиснат бутона ( )
отново за 2 секунди.

3

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

112



Регулиране на силата на звука
Предотвратяване на неумишлени операции, свързани със силата на звука

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Рестартиране на плейъра

Рестартирайте плейъра, ако работата му стане нестабилна или плейърът блокира.
Рестартирането няма да изтрие каквито и да са данни и информация за сдвояване.

Съвет
Ако имате проблем със кутията за зареждане, натиснете RESTARTбутона за кутията за зареждане с химикал или кламер,
за да рестартирате кутията за зареждане. Може да успеете да разрешите проблема.

Забележка
Ако плейърът е изключен и не реагира на операции, поставете плейъра вътре в кутията за зареждане. След известно
време премахнете плейъра от кутията за зареждане и след това опитайте да рестартирате плейъра отново.

Сродна тема

Задръжте натиснати бутоните (  и ) за 30 секунди, докато плейъра се рестартира.

Когато се рестартира плейъра, светлинни устройства ( ) светват два пъти.

1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Рестартиране на кутията за зареждане
Нулиране и преформатиране на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Рестартиране на кутията за зареждане

Ако проблемът продължава, дори след рестартиране на плейъра, рестартирайте кутията за зареждане. Може да
успеете да разрешите проблема.

Съвет
Ако се появят следните ситуации, рестартирайте кутията за зареждане, докато кутията е в състояние на зареждане.

Зареждането не стартира.
Индикаторът за зареждане не светва.

Сродна тема
Рестартиране на плейъра
Нулиране и преформатиране на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Натиснете RESTART бутона ( ) с върха или кламер, за да рестартирате кутията за зареждане.1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Безжични стерео слушалки
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Нулиране и преформатиране на плейъра

Тази операция има следните ефекти върху плейъра.

Конфигурациите на различни настройки се нулират до фабричните предварително зададени стойности.
Bluetooth информацията за сдвояването се изтрива.
Данните в паметта на плейъра се изтриват (музикални данни, предварително инсталирани данни и т. н.).

Преди да изпълните тази операция, запишете резервно копие на важните данни.

Поставяне на възпроизвеждане на пауза.1

Уверете се, че функцията Bluetooth е изключена.2

Задръжте натиснат бутона ( ) за 15 секунди.

Светлинният индикатор ( ) ще започне да мига бавно.

3

Освободете бутона ( ).

Светлинният индикатор ( ) ще светне.

4
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Забележка
Когато Bluetooth връзката е активна, не можете да преформатирате паметта на плейъра.

Sony не гарантира представянето, ако преформатирате паметта на плейъра, използвайки компютър.

Сродна тема
Рестартиране на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Натиснете бутона ( ) два пъти бързо в рамките на 30 секунди, след като светлинният индикатор ( )
светне.

Цветът на светлинния индикатор ( ) ще се промени.  
Ако не натиснете бутона ( ) два пъти бързо в рамките на 30 секунди, преформатирането ще се прекрати.

5

Натиснете бутона ( ), докато светлинният индикатор ( ) свети.

Светлинният индикатор ( ) ще мигне бързо и преформатирането ще започне. Когато преформатирането
приключи, индикаторът ( ) и плейърът се изключват.

6

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Проверка на информацията на плейъра

Когато свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане, можете да проверите версията на системния
софтуер на плейъра. Отворете „Information.txt“ в папката на компютъра [HEADSET]. Можете да проверите
следната информация.

 
01: Име на модела
02: Версия на системния софтуер

Сродна тема
Актуализиране на системния софтуер

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Актуализиране на системния софтуер

Можете да актуализирате системния софтуер на плейъра.
Ще получите съобщения за актуализация посредством следните методи.

От Music Center for PC (ще получите съобщения за актуализация автоматично.)
От уеб сайт за обслужване на клиенти (влезте в сайта ръчно, за да получите съобщения за актуализация.)

Влезте в уеб сайта за обслужване на клиенти, за да получите най-новата информация.
Следната процедура описва как да актуализирате системния софтуер от уеб сайт за обслужване на клиенти.
За подробности относно това как да инсталирате програмата, вижте уеб сайта за обслужване на клиенти.

Съвет
За да проверите информацията за версията за плейъра, свържете плейъра към компютър чрез кутията за зареждане.
След това, отворете „Information.txt“ в [HEADSET] папката на компютъра. Можете да проверите следната информация.

01: Име на модела
02: Версия на системния софтуер

Ще можете да видите информацията за предишната версия в "Information.txt" веднага след актуализацията. За да
проверите най-актуална информация след актуализация, моля, извадете плейъра от кутията за зареждане и след това го
поставете в кутията за зареждане отново.

Забележка
Докато системният софтуер се актуализира, обърнете внимание на следното.

Не отваряйте кутията за зареждане.
Не премахвайте който и да е от модулите от кутията за зареждане.

Ако системният софтуер не успее да се актуализира, плейърът ще въведе следното състояние.
Индикаторът на левия модул мига в червено.
Ще чуете гласовото указание: [Please update the software].

В този случай поднови актуализиращата програма.

Ако има други наистина безжични слушалки близо до плейъра, системният софтуер може да не успее да се актуализира.
Преместете плейъра най-малко на 50 cm от други наистина безжични слушалки. След това актуализирайте системния
софтуер.

Изтеглете актуализиращата програма от уеб сайта на компютъра си.1

Поставете плейъра в кутията за зареждане и след това свържете кутията за зареждане към
компютъра.

2

Стартирайте програмата за актуализация.3

Следвайте инструкциите на екрана.4
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Сродна тема
Уебсайт за обслужване на клиенти
Рестартиране на плейъра
Нулиране и преформатиране на плейъра
Проверка на информацията на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за работа с плейъра

Прочетете бележките по-долу и следвайте инструкциите, за да използвате безопасно плейъра.

Консултирайте се с лекар, ако се случи нараняване или изгаряне при използването на продукта.
Обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center, ако плейърът не работи правилно.
Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай може да се случи експлозия, пожар, токов удар,
изгаряне или нараняване.

Не излагайте плейъра на огън.
Не позволявайте метални предмети да проникват в плейъра.
Не давайте на късо клемите в плейъра посредством метални предмети.
Не разглобявайте и не модифицирайте плейъра.
Не използвайте плейъра, когато видите светкавица или чуете гръм.
Не използвайте плейъра, ако това причинява неприятна реакция върху Вашата кожа.

Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай, можете да повредите кутията или да причините
неизправност на плейъра.

Не поставяйте плейъра на пряка слънчева светлина.
Не поставяйте плейъра на места, където температурата е изключително висока.
Не оставяйте плейъра на пряка слънчева светлина. Не оставяйте плейъра в кола със затворени всички
прозорци, особено през лятото.  

Не поставяйте плейъра на места, където е изложен на вибрации.
Не изпускайте плейъра от височини.
Не натискайте силно повърхността и не удряйте плейъра.
Не поставяйте плейъра на места, където има магнитно привличане. Например, не поставяйте плейъра
близо до магнит, тонколони или телевизор.
Не включвайте плейъра веднага, след като го преместите от студена към топла среда.
Не използвайте плейъра във влажни и топли места, където температурата надвишава 35°C (например в
сауна).
Не поставяйте плейъра върху нестабилна повърхност или в наклонено положение.
Не сядайте, когато плейърът е поставен в джоба Ви. 

Не използвайте плейъра на места, където е изложен на прекомерно много прах.
Измийте плейъра с хладка вода, ако по него има зацапване от масла против слънчево изгаряне. Тези
вещества могат да причинят щети на плейъра, като промяна на цвета му или пукнатини.
Вложките за уши, дъговите поддръжници и свързващият кабел могат да се влошат поради дългосрочно
използване или съхранение.
Защитата от проникване на вода не е ефективна срещу някои течности (сапунена вода, вода, съдържаща
добавки за разтворимост или измиване, шампоан, гореща изворна вода, и т.н.).
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Не поставяйте предмети върху плейъра.

Спазвайте съобщенията за използване на електронни устройства, когато сте в самолет.
Плейърът може да се нагрее в следните ситуации, но това не е повреда. Въпреки това бъдете внимателни,
защото съществува риск от нискотемпературни изгаряния.

Когато зареждате батерията.
Когато плейърът се използва за продължителен период от време.

Бъдете внимателни, когато използвате свързващия кабел. Ако свързващият кабел се закачи някъде, Вие
може да се нараните.
Поставете плейъра в кутията за зареждане след употреба и дръжте плейъра на места, недостъпни за деца. В
противен случай децата може да погълнат малките части (слушалки с вложки за уши, дъговидни
поддръжници и др.).
Премахнете всякаква влага от клемите и повърхността на плейъра с мека и суха кърпа. След това можете да
поставите плейъра в кутията за зареждане. Кутията за зареждане не е водоустойчива. Ако съхранявате
плейъра, когато е мокър, кутията за зареждане може да се повреди.
Съдържанието, което записвате е само за лично ползване. Според закона за авторското право съдържанието
не може да се използва без разрешение на носителя на авторското право.

Бележки за комуникация между 2 модула
Ако не поставите плейъра правилно на ушите си, качеството на комуникация между 2 модула може да се
влоши. Заменете вложките за уши или дъговидните поддръжници с размер, подходящ за всяко ухо. След това
поставете плейъра на ушите си сигурно.
Електромагнитният шум може да прекъсне връзката между 2 модула в някои среди (близо до домашни
електроуреди, защитни врати и др.).
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за слушалките

Безопасност на пътя
Не използвайте слушалки в следните ситуации.

Докато управлявате автомобил или при управление на мотоциклет или велосипед.
Места, където нарушено качество на слуха е опасно. Например, върху перони на влакове, в зоните, където
има движение на превозни средства или в близост до строителни обекти.

Предотвратяване на увреждане на слуха
Спазвайте следното за предпазване на Вашия слух.

Поддържайте силата на звука на средно ниво. Не слушайте аудио съдържание при висока сила на звука за
продължителен период от време.
Не увеличавайте внезапно силата на звука.

Относно слушалките от тип с вложки за уши
Когато използвате слушалки с вложки за уши с висока степен на прилепване, обърнете внимание на
следното. В противен случай можете да повредите Вашите уши или тъпанчета.

Не поставяйте вложките за уши твърде плътно в ушите Ви.
Не изваждайте внезапно вложките от ушите Ви. Когато сваляте слушалките, раздвижете леко вложките
нагоре и надолу.

Не спете, докато носите слушалки.

Съобразяване с околните
Избягвайте да използвате плейъра в околни среди, където излъчването на звук ще смущава другите.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за вградената батерия

Не докосвайте акумулаторната батерия с голи ръце, ако батерията е протекла. Течността от батерията може да
предизвика изгаряния или слепота. Ако течността от батерията се допре до Вашето тяло или дрехи, измийте я
незабавно с чиста вода.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за примерните данни

В плейъра е инсталирана примерна музика за пробно слушане.
Веднъж щом изтриете примерните данни от плейъра, няма да можете да ги възстановите. Няма да предоставим
нови примерни данни.
В някои държави/региони не са инсталирани примерни данни.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки относно използването при плуване в басейн или в морето

Можете да изключите операциите по сила на звука, за да се предотврати случайна операция. Поставете и
двата модула на ушите си и задръжте бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите функцията Bluetooth. След
това, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да деактивирате операциите по сила на звука с помощта
на сензорите за докосване. Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, отново, за да разрешите отново
операциите по силата на звука, с помощта на сензорите за докосване. Можете също да разрешите повторно
двата сензора за докосване, като съхраните плейъра вътре в кутията за зареждане.

Не използвайте плейъра на многолюдни места или при обстоятелства, при които е опасно да не чувате
околните звуци.
Когато използвате плейъра в обществени или частни плувни съоръжения, спазвайте правилата на
съответното съоръжение.
Тапите създават уплътнение във вашия ушен канал. Следователно съществува риск от увреждане на ушите
или тъпанчетата ви, ако върху тапите има твърде високо налягане/силен натиск или ако рязко ги извадите от
ушите. Поради този риск не правете твърде енергични упражнения, не се гмуркайте в плувния басейн и т.н.,
докато носите плейъра.
Не обливайте с гореща вода директно плейъра и не духайте с горещ въздух от сешоар или друг подобен уред
директно върху плейъра. Никога не използвайте плейъра на места с високи температури, като напр. в сауни
или край печки.
Не използвайте и не оставяйте плейъра при следните условия:

на топли места с температура над 35 °C например на ярко слънце, в автомобил, в топла вода или на
други места с висока температура и висока влажност
на студени места с температура под –5 °C

Ако не можете да избегнете използването на плейъра на места, изложени на директна слънчева светлина,
покрийте го с хавлия или др.
С тапите за плуване звукът е по-слаб, отколкото със стандартните тапи. Ако е необходимо, го увеличете.
Когато заменяте тапите за плуване със стандартните тапи, звукът става по-силен. Регулирайте силата на
звука, за да не увредите тъпанчетата си.
Плейърът може да се откачи и да падне при твърде енергични упражнения и др.
Плейърът ще потъне, ако бъде изпуснат във водата.
Радио вълните не се предават през вода. Не можете да изпълните следните операции посредством Bluetooth
връзка под водата.

Слушане на музика на смартфон.
Отговаряне на повикване.

Необходима е следната подготовка, за да слушате музика на плейъра под водата.

Прехвърлете музикалните файлове от компютър на плейъра.
Windows: Използвайте Music Center for PC, или привлачете и пуснете музикалните файлове от Windows
Explorer.
Mac: Използвайте Content Transfer, или привлачете и пуснете музикалните файлове от Finder.

127



Задръжте бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите Bluetooth функцията.

Кутията за зареждане не е водоустойчива. Преди да съхранявате плейъра в кутията за зареждане, уверете се
за следното.

Плейърът не е мокър.
Предоставените аксесоари (вложки за уши, дъговидни опори и свързващ кабел) не са мокри.

Преди да започнете зареждането, оставете плейъра и аксесоарите му да изсъхнат, докато не се махне цялата
влага.
Не използвайте кутията за зареждане с мокри ръце. Не съхранявайте плейъра вътре в кутията за зареждане,
когато плейърът и аксесоарите са мокри.

Бележки относно режима за околен звук
Когато са поставени тапи за плуване, няма да можете да чувате околните звуци така, както със стандартните
тапи.
Околните звуци не могат да се чуват добре след като използвате плейъра в басейн или в морето. Леко
потупайте неколкократно (около 30 пъти) зоните около бутоните на плейъра върху суха кърпа. След това
оставете плейъра върху суха кърпа да се изсуши на стайна температура за 2 до 3 часа, за да сте сигурни, че
е напълно сух преди следващата употреба.

Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този плейър
Регулиране на силата на звука
Предотвратяване на неумишлени операции, свързани със силата на звука
Разликите между стандартен тип вложки и вложки за плуване
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Бележки за зареждането на батерията след плуване

Кутията за зареждане не е водоустойчива. Преди да поставите плейъра в кутията за зареждане, се уверете,
че.

плейърът не е мокър.
Предоставените аксесоари (вложки за уши, дъгови поддръжници и свързващ кабел) не са мокри.

Оставете плейъра и аксесоарите на стайна температура, докато са напълно сухи, преди да започнете да
зареждате.
Не използвайте кутията за зареждане с мокри ръце. Не поставяйте плейъра в кутията за зареждане, докато
плейъра и аксесоарите са мокри.

Сродна тема
Водоустойчивост и прахоустойчивост на този плейър
Бележки относно зареждането на батерията
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Обща информация

Времето за зареждане и времето за възпроизвеждане, зависят от следните условия.

Броят пъти, които сте зареждали батерията
Работна температура

Когато батерията е заредена достатъчно, но животът ѝ е спаднал до около половината от неговата нормална
продължителност, батерията може да бъде износена.
Литиево-йонните акумулаторни батерии са вградени в плейъра и кутията за зареждане. Когато съхранявате
плейъра за дълъг период от време, проверете следното, за да се предотврати изразходването на вградената
батерия.

Съхранявайте плейъра и кутията за зареждане при температура от 5 °C до 35 °C .
За да предотвратите изтощаването на батерията,зареждайте батериите на плейъра и кутията за
зареждане поне веднъж на всеки 6 месеца. 

Можете да почувствате слабо изтръпване на ушите, особено при условия на сух въздух.  
Това е в резултат на статичното електричество, натрупано в тялото.  
Този ефект може да бъде сведен до минимум, като носите дрехи от естествени материали.
Sony не носи отговорност за данни на потребителя, дори ако следните проблеми възникнат поради дефекти в
плейъра, кутията за зареждане или компютъра.

Записването или изтеглянето на данни е непълно.
Данни (например музика) са повредени или изтрити.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Поддръжка

Почиствайте плейъра с мека кърпа, напр. кърпичка за почистване на очила.
За почистване на плейъра, който е станал много мръсен, използвайте кърпа, леко навлажнена със слаб
почистващ разтвор.
Не почиствайте с разтворители като спирт, нафта, или разредител за боя. Тези разтворители могат да
повредят повърхността на плейъра.

Грижи и почистване след плуване в басейн или в морето

Почиствайте вложките за уши, дъговидни поддръжници и плейъра след всяко използване, както следва.

Ако по плейъра са останали сол и пясък, металните клеми може да ръждясат или по тях да се натрупат чужди
вещества. В резултат на това, плейърът може да не се зарежда правилно, или компютърът може да не е в
състояние да разпознае плейъра.
Измийте плейъра с хладка вода, ако по него има зацапване от масла против слънчево изгаряне. Тези
вещества могат да причинят щети на плейъра, като промяна на цвета му или пукнатини.
Влошаване на качеството на звука или загуба може да възникне в следните ситуации.

Чужди вещества, като ушна кал се натрупват в модулите на слушалките.
В модулите на слушалките навлиза вода.

Чистете и двата модула на плейъра според следната процедура.

Веднага, след като използвате плейъра в морето/океана, почистете от него всякакви остатъци от сол и пясък.
Измийте плейъра с прясна вода, например с вода от чешмата.

1.

Напълнете мивка или кофа с прясна вода. Леко разклатете плейъра около 20 пъти. След това потопете
плейъра за около 30 минути.

2.

Премахнете вложките за уши и дъговидни поддръжници от двата модула. След това измийте на ръка
вложките за уши и дъговидни поддръжници със слаб почистващ разтвор. След измиване на вложките за уши
и дъговидни поддръжници ги подсушете добре.

3.

Изплакнете клемите ( ) и мрежестата част ( ) на плейъра под лека струя течаща вода.
Ако клемите ( ) и мрежестата част ( ) са замърсени, мека четка (например четка за зъби) с вода и ги
почистете.

4.
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Забележка
Не натискайте силно повърхността на мрежестата част. Това може да я повреди.

Не търкайте несвойствени вещества по мрежестата част. Това може да причини попадането им в плейъра. Ако вода или
външни вещества попаднат в мрежестата част, плейърът може да се повреди.

Учебно видео
Следния филм Ви показва как да се грижите за плейъра.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

Премахнете всякаква влага от клемите и повърхността на плейъра с мека и суха кърпа.5.

Потупайте модулите на слушалките леко върху суха кърпа около 20 пъти.6.

Потупайте леко зоните около бутоните на плейъра върху суха кърпа. Повторете потупването около 30 пъти.7.

Поставете плейъра върху суха кърпа. След това оставете плейъра при стайна температура за 2 до 3 часа.8.

Поставете плейъра вътре в кутията за зареждане, след като плейърът е напълно сух.9.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Уебсайт за обслужване на клиенти

Посетете уеб сайта за поддръжка на клиента във Вашата страна или регион в следните ситуации.

Когато имате въпроси относно плейъра.
Когато имате проблем с плейъра.
Когато искате информация за съвместими елементи.

За клиенти в САЩ:

http://esupport.sony.com/

За клиенти в Канада:

http://esupport.sony.com/CA/

За клиенти в Латинска Америка:

http://esupport.sony.com/LA/

За клиенти в Европа:

http://www.sony.eu/support/

За клиенти в Китай:

https://service.sony.com.cn/

За клиенти в други държави/региони:

http://www.sony-asia.com/
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Спецификации

Интерфейс

Bluetooth

Съвместими модели на iPhone/iPod:
Bluetooth технологията работи с iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s,
iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6-то поколение).

NFC

Тип таг (кутията за зареждане)

Сензор

Акселерометър, сензор за близост

Микрофон

Стерео

Изход за слушалки

Режим за околен звук

Поддържани

Основен

USB Високоскоростно USB (съвместимо с USB 2.0)

Версия Версия 4.0

Честотна лента Честотен обхват 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Метод на модулация FHSS, други

Съвместими Bluetooth профили (*1)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP/HSP (Hands Free Profile/Headset Profile)

Поддържан кодек (*2) SBC (*3), AAC

Bluetooth профилите са стандартизирани според целта на Bluetooth устройството.*1
Кодекът показва компресията на аудиосигнала и формата на преобразуване.*2
SBC означава Subband Codec.*3

Честотна характеристика 20 Hz до 20 000 Hz
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Капацитет

4 GB

Действително налична памет за друго съдържание
Приблизително 3,29 GB = 3 533 152 584 байта

Забележка
Възможно е наличният капацитет да варира. Част от паметта се използва за функциите за управление на данните.
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Източник на захранване
Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия
USB захранване (от компютър през USB конектора на кутията за
зареждане)

Време за зареждане
Зареждане посредством USB поставката за зареждане
Прибл. 2,5 часа (Плейър)
Прибл. 3,5 часа (Кутия за зареждане)

Работна температура
– 5 °C до +35 °C (Плейър)
5 °C до 35 °C (кутия за зареждане)

Водоустойчивост/
Прахоустойчивост

IP65/IP68 (IEC 60529) или равностойни (Плейър) (*1)

Тегло Прибл. 7,3 g × 2 (плейъра, без да се включват дъговидни поддръжници) 
Около 75 g (кутия за зареждане)

с поставени вложки за плуване*1

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Живот на батерията

Режим Плейър (Bluetooth ИЗКЛ.)

Режим Слушалки (Bluetooth ВКЛ.)

Забележка
Животът на батерията при непрекъснато възпроизвеждане посредством Bluetooth връзка може да бъде от 40% до 70%
по-кратък, в зависимост от формата на съдържанието или от настройките на свързаното устройство.

Дори ако плейърът е изключен за продължителен период от време, все пак се изразходва малка част от заряда на
батерията.

Животът на батерията може да варира в зависимост от настройката за сила на звука, условията на използване и
температурата на околната среда.

Животът на батерията може да стане с около 40 % по-кратък, когато някои от настройките за качество на звука са
активни.

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MP3 (128 kbps)
Режим за околен звук ВКЛ. Приблизително 4 часа

Режим за околен звук ИЗКЛ. Приблизително 6 часа

WAV (44,1 kHz/16 bit)
Режим за околен звук ВКЛ. Приблизително 4 часа

Режим за околен звук ИЗКЛ. Приблизително 6 часа

Време на възпроизвеждане на музика /Режим за околен звук ВКЛ. Приблизително 2,5 часа

Време на възпроизвеждане на музика /Режим за околен звук ИЗКЛ. Приблизително 3 часа

Време на комуникация Приблизително 2,5 часа

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Максимален брой на песни за записване

Музика (прибл.)

Забележка
Приблизителните числа са на основа на 4-минутна песен.
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MP3 (128 kbps) 920 песни

WAV (44,1 kHz/16 bit) 80 песни

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Поддържани формати

Музика

MP3 (.mp3)
32 kbps - 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)
32 kbps до 192 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)
16 bit/8 kHz до 48 kHz

WAV (.wav)
1411 kbps/44,1 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)
16 kbps - 320 kbps/8 kHz - 48kHz

Забележка
Честотната дискретизация може да не съответства на всички кодиращи устройства.

Файловете със защитени авторски права не могат да бъдат възпроизвеждани.

Нестандартни бит скорости или негарантирани бит скорости са включени в зависимост от честотата на дискретизация.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Системни изисквания

Поддържани ОС
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOS® v10.10 - 10.13

Забележка
Трябва да имате връзка с интернет, за да изтегляте компютърни приложения.

Не гарантираме работа с всички компютри.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Плейъра не функционира. Не можете да включите плейъра.

Плейъра няма бутон за захранването. Винаги съхранявайте плейъра в кутията за зареждане, когато не
използвате плейъра. Премахнете плейъра от кутията за зареждане, за да включите плейъра.
Рестартирайте плейъра.
Ако проблемът продължава, заредете батериите за 10 минути или повече, като използвате кутията за
зареждане. След като светлинният индикатор светне по време на зареждане, можете да използвате плейъра.
Ако светлинните устройства не светнат, нивото на батерията на кутията за зареждане е ниско. В този случай
заредете кутията за зареждане.

Сродна тема
Включване и изключване на плейъра
Рестартиране на плейъра
Рестартиране на кутията за зареждане
Зареждане на батерията
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Не можете да заредите батерията.

Батерията на кутията за зареждане може да е изтощена. Заредете батерията на кутията за зареждане чрез
някой от следните методи.

Свържете USB Type-C кабел с USB Type-C порта на кутията за зареждане и с USB AC адаптер. (USB Type-
C кабел: доставени) След това свържете USB AC адаптера към контакта .
Свържете USB Type-C кабел към USB Type-C порта на кутията за зареждане и към включен компютър.

Ако клемите на плейъра са замърсени, могат да се появят следните проблеми:

Батериите не могат да бъдат заредени.
Компютърът не може да разпознае плейъра.

Премахнете плейъра от кутията за зареждане и след това съхранявайте плейъра вътре в кутията за
зареждане. Повторете тези действия няколко пъти. Ако проблемът продължава, направете следното:

Почистете клемите на плейъра под лека струя течаща вода.
Премахнете всякаква влага от клемите и повърхността на плейъра с мека и суха кърпа.

Кутията за зареждане може да не работи правилно. Натиснете RESTARTбутона за кутията за зареждане с
кламер или кламер, за да рестартирате кутията за зареждане.
В зависимост от USB AC адаптера може да не успеете да заредите плейъра и кутията за зареждане.
Винаги използвайте доставения USB Type-C кабел, когато свързвате кутията за зареждане към компютър или
контакт .
Уверете се, че компютърът е включен. Включете компютъра, ако е в режим на заспиване или хибернация.

Сродна тема
Поддръжка
Зареждане на батерията
Рестартиране на плейъра
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Вградените акумулаторни батерии ще се изтощят бързо, дори след като
плейърът и кутията за зареждане са напълно заредени.

 
Ако животът на батерията се намали на половина от нормалното, помислете за смяна на
батерията.
Животът на батерията зависи от условията на употреба, настройките и температурата на околната среда.
Освен това следните операции ще изтощят батерията по-бързо, отколкото непрекъсната употреба на плейъра.

Често включване или изключване на плейъра.
Промяна на настройките за плейъра често.
Многократно зареждане и разреждане на батерията.

Това постепенно ще се намали капацитета на батериите. В резултат батериите може да започнат да се
изтощават бързо, дори и след като са напълно заредени.

Батериите може да бъдат зареждани средно около 500 пъти.
Въпреки това, продължителността на живота на батерията зависи от температурата и околната среда на
използване.
Когато животът на напълно заредени батерии стане наполовина по-къс от обикновено, помислете за смяна на
батериите.
За да смените батериите, обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center.
Не сменяйте сами батериите. Батериите са вградени в плейъра. Смяната на батерията изисква професионални
знания и умения.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Компютърът не разпознава плейъра вътре в свързаната кутия за зареждане.

На компютърът може да са нужни няколко минути, за да разпознае плейъра в свързаната кутия за зареждане в
следните ситуации.

Когато свързвате плейъра към компютъра чрез кутията за зареждане за първи път.

Когато не сте използвали плейъра за дълъг период от време.
В този случай свържете плейъра към компютъра чрез кутията за зареждане за около 10 минути. След това,
проверете дали компютърът разпознава плейъра.

Ако проблемът продължава, опитайте следното.

Потвърдете връзките в следните точки за контакт.

Между кутията за зареждане и плейъра.
Между USB Type-C кабел и кутията за зареждане. (USB Type-C кабел: доставени)
Между компютъра и USB Type-C кабел.

Опитайте да се свържете и прекъсвате на на всяка точка на контакт няколко пъти.
Ако клемите на плейъра са мръсни, компютърът може да не разпознае плейъра. В този случай премахнете
каквато и да е мръсотия от клемите на плейъра под лека струя течаща вода.

1.

Изключете кутията за зареждане и плейъра от компютъра и след това рестартирайте компютъра.2.

Рестартирайте плейъра.
Премахнете плейъра от кутията за зареждане. Задръжте натиснат бутона (  и ) за 30 секунди, докато
плейъра се рестартира. Поставете плейъра обратно в кутията за зареждане след като плейърът се
рестартира.

3.

Рестартирайте кутията за зареждане.
Натиснете RESTART бутона ( ) с химикал или кламер, за да рестартирате кутията за зареждане.

4.

Свържете кутията за зареждане към друг USB порт, ако на компютъра има няколко USB порта.
Проверете дали компютърът сега разпознава плейъра в кутията за зареждане.
Ако устройства, различни от плейъра и кутията за зареждане са свързани към компютъра чрез USB,
изключете другите устройства.
Ако използвате едно от следните устройства, премахнете устройството от компютъра. След това свържете
кутията за зареждане директно към USB порт на компютъра.

5.
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Сродна тема
Рестартиране на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

USB хъб без AC адаптер
USB интерфейсна карта

Преинсталирайте драйвера на устройството.
Ако драйверът на устройството на компютъра не функционира правилно, компютърът не може да разпознава
плейъра в кутията за зареждане.

6.

Деактивирайте фоновите програми и след това свържете плейъра към компютъра чрез кутията за
зареждане.
Ако има активни фонови програми на компютъра (например антивирусен софтуер), компютърът може да не
разпознае плейъра в кутията за зареждане.
Прекратете фоновите програми, преди да свържете плейъра към компютъра чрез кутията за зареждане.
За повече информация за това как да спрете фонови програми, обърнете се към следните съвети.

Проверете информацията за помощ на всяка програма.
Обърнете се към производителя на програмата.
Обърнете се към производителя на компютъра.

7.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Звукът става приглушен (нисък звук). Няма звук.

Влошаване на качеството на звука или загуба може да възникне в следните ситуации.

Чужди вещества (като ушна кал) се натрупват в модулите на слушалките.
В модулите на слушалките навлиза вода.

Почистете мрежестата част под лека струя течаща вода.

Забележка
Не натискайте силно повърхността на мрежестата част. Това може да я повреди.

Не търкайте несвойствени вещества по мрежестата част. Това може да причини попадането им в плейъра. Ако вода или
външни вещества попаднат в мрежестата част, плейърът може да се повреди.

Ако не чувате звук от десния модул, премахнете плейъра от двете ушите. Преместете модулите на най-малко 30 cm
разстояние един от друг и след това поставете отново плейъра на ушите.

Премахнете вложките за уши и дъговидни поддръжници от двата модула.1.

Изплакнете клемите (  ) и мрежестата част (  ) под лека струя течаща вода.
Ако клемите ( ) и мрежестата част ( ) са замърсени, намокрете мека четка (например четка за зъби) с вода
и ги почистете.
Не натискайте силно повърхността на мрежестата част ( ). Това може да я повреди ( ).

2.

Премахнете всякаква влага от клемите (  ) и повърхността на плейъра с мека и суха кърпа.3.

Потупайте модулите леко върху суха кърпа около 20 пъти.4.

Потупайте внимателно зоните около бутоните на плейъра върху суха кърпа. Повторете потупването
около 30 пъти.

5.

Поставете плейъра върху суха кърпа. След това оставете плейъра при стайна температура за 2 до 3
часа.

6.

Прикрепете вложките и дъговидните поддръжници здраво към двата модула.
Проверете дали звукът е нормален.

7.
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Плеърът не възпроизвежда песни в желания ред.

Ако прехвърляте песни от компютъра към плейъра посредством плъзгане и пускане на песни, редът на песните
може да бъде различен от реда на албума.
В този случай опитайте следната процедура:

Съвет
След като плейъра разпознае имената на папки и файлове, той ще възпроизвежда песни в следния ред.

Еднобайтови числа
Еднобайтови букви от азбуката
Двубайтова Хирагана
Двубайтова Катакана
Китайски йероглифи (канджи)
Двубайтови числа
Двубайтови букви от азбуката
Еднобайтова катакана

Сродна тема
Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer
Прехвърляне на съдържание посредством Mac Finder

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съхранявайте плейъра вътре в кутията за зареждане.1.

Свържете кутията за зареждане към компютър чрез USB.2.

На компютъра, отворете [Компютър] – [HEADSET].
На Mac компютър, отворете [HEADSET] от работния плот.

3.

Отворете [MUSIC] във [HEADSET].4.

Добавяне на номер в началото на името на папката или името на файла (име на път).
Например: [001_име на албум] или [002_име на песен]

5.

Изключете кутията за зареждане от компютъра.
Плейърът ще възпроизвежда песни в цифров ред.

6.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Същата песен или албум се възпроизвежда многократно. Песните ще се
възпроизвеждат в произволен ред.

Използвайте Sony | Music Center и задайте режима за възпроизвеждане на “Play Mode Off”.
За повече подробности относно Sony | Music Center, се отнася за следните URL.
http://www.sony.net/smcqa/

Сродна тема
Инсталиране на Sony | Music Center

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Сдвояването се провали.

Поставете плейъра и Bluetooth устройство на 1 метър един от друг.
Когато включите плейъра за първи път след покупката, преформатиране или ремонтиране плейърът влиза в
режим на сдвояване автоматично. Ако искате да сдвоите второ или следващо устройство, задръжте натиснат
бутона ( ) за 7 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

След преформатиране или поправка на плейъра, трябва да сдвоите плейъра с Bluetooth устройството (iPhone
и др.) отново. Понякога старата информация за сдвояване остава на Bluetooth устройството. В този случай не
може да свържете плейъра и устройството. Трябва да изтриете информацията за сдвояване за плейъра от
Bluetooth устройството. След изтриване свържете плейъра и Bluetooth устройството отново.

Сродна тема
Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Bluetooth връзката се провали.

Уверете се, че плейърът е включен.
Уверете се, че Bluetooth устройството е включено и Bluetooth функцията е включена.
Ако плейъра автоматично се свързва с последното свързано Bluetooth устройство, може да не успеете да
свържете плейъра към други устройства чрез функцията Bluetooth. В този случай работете с последното
свързано устройство Bluetooth и го изключите от плейъра.
Bluetooth устройството е в режим на заспиване. Отмяна на режим на заспиване.
Bluetooth връзката е прекъсната. Възстановете Bluetooth връзката.
Ако информацията за сдвояване за плейъра е била изтрита от Bluetooth устройството, сдвоете отново
плейъра с Bluetooth устройството.

Сродна тема
Включване и изключване на функцията Bluetooth
Свързване на плейъра към несдвоен смартфон с Android за първи път
Свързване на плейъра към несдвоен iPhone за първи път

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Връзката с едно допиране (NFC) не успява.

Премахнете плейъра от кутията за зареждане и се уверете, че плейърът е включен.
Уверете се, че функцията Bluetooth на плейъра е активна.
Дръжте смартфон близо до знак N на кутията за зареждане, докато Смартфонът реагира. Ако Смартфонът
все още не реагира, преместете го наляво, надясно, назад и напред бавно.
Уверете се, че функцията NFC на смартфона е включена.
Ако Смартфонът е в калъф, я извадете от калъфа.
Връзката с едно допиране (NFC), може да не успее, в зависимост от смартфона. Ако многократно не се
свързва с едно докосване, включете функцията Bluetooth на смартфон, за да се свържете смартфона с
плейъра.
Не можете да направите връзка с едно допиране (NFC), докато зареждате батерията, тъй като плеърът не
може да бъде включен, докато батерията се зарежда. Завършете зареждането първо и след това направете
връзка с едно допиране (NFC).

Сродна тема
Връзка с едно докосване със смартфон (NFC)
Включване и изключване на функцията Bluetooth

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Звукът прескача често.

Не покривайте плейъра с ръцете си, докато Bluetooth връзката е активна.
Настройте плейъра, за "Priority on Stable Connection" режим. Използвайте Sony | Headphones Connect , за да
промените настройката за качеството на безжичното възпроизвеждане.
Отстранете всички препятствия между антената на Bluetooth устройството и вградената антена на плейъра.
Антената на плейъра е вградена в част ( ).

Bluetooth комуникацията може да бъде забранена, шум или аудио отпадане може да възникне при следните
условия.

Има човешко тяло между плейъра и Bluetooth устройството. 
Позиционирайте Bluetooth устройството в същата посока като антената на плейъра, за да подобрите
Bluetooth комуникацията.
Има препятствия, като например метал или стена, между плейъра и Bluetooth устройството.
Използвате плейъра и Bluetooth устройството в район с безжична LAN мрежа, когато се използва
микровълнова печка, където има електромагнитните вълни и др.

Положението може да се подобри, ако промените настройките за качество на безжичното възпроизвеждане
или заключите режима на безжично възпроизвеждане на SBC предаване в устройството. За подробности
вижте инструкциите за експлоатация на предаващо устройство.
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) и Bluetooth устройства използват една и съща честота (2,4 GHz). Ако използвате
плейъра близо до Wi-Fi устройство, микровълнови смущения може да се появят и да причинят шум, аудио
отпадане или възпрепятстване на съобщенията. В този случай опитайте следните решения.

Използвайте плейъра най-малко на 10 метра разстояние от Wi-Fi устройство.
Ако използвате плейъра в рамките на 10 метра от Wi-Fi устройство, изключете Wi-Fi устройството.
Дръжте плейъра и Bluetooth устройството толкова близо един до друг, колкото е възможно.

Ако се наслаждавате на музика от смартфона, може да подобрите положението, като изключите ненужните
приложения или рестартирате смартфона.
Може да се подобрите положението чрез актуализиране на смартфон OS към най-новата версия.
Звукът може да прескача, докато търсите около Bluetooth устройства на екрана за настройка на Bluetooth на
смартфона. Спиране на търсене, за да се подобри положението.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Не можете да чуете лицето, което се обажда./ Силата на звука на гласа на този,
който се обажда, е нисък.

Уверете се, че и плейърът, и свързаното устройство (т.е., смартфон) са включени.
Увеличавайте силата на звука на свързаното устройство, ако силата на звука е прекалено ниска.
Проверете аудио настройките на Bluetooth устройството, за да се уверите, че плейърът извежда звук по
време на разговор.
Установете наново връзката с помощта на Bluetooth устройството. Изберете HFP или HSP за профила.

Сродна тема
Регулиране на силата на звука
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Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Как да поддържате и почиствате плейъра след спортуване (плуване, тичане и
др.)

Ако вода (пот, водни капки, морска вода и т.н.) се отлага по клемите на плейъра, електрически контакти може да
спрат да функционират.
Почиствайте плейъра редовно, за да се гарантира дълъг живот на продукта.

Грижи и почистване след плуване в басейн или в морето

Почиствайте вложките за уши, дъговидни поддръжници и плейъра след всяко използване, както следва.

Ако по плейъра са останали сол и пясък, металните клеми може да ръждясат или по тях да се натрупат чужди
вещества. В резултат на това, плейърът може да не се зарежда правилно, или компютърът може да не е в
състояние да разпознае плейъра.
Измийте плейъра с хладка вода, ако по него има зацапване от масла против слънчево изгаряне. Тези
вещества могат да причинят щети на плейъра, като промяна на цвета му или пукнатини.
Влошаване на качеството на звука или загуба може да възникне в следните ситуации.

Чужди вещества (като ушна кал) се натрупват в модулите на слушалките.
В модулите на слушалките навлиза вода.

Чистете и двата модула на плейъра според следната процедура.

Премахнете вложките за уши и дъговидни поддръжници от двата модула. След това измийте на ръка
вложките за уши и дъговидни поддръжници със слаб почистващ разтвор. След измиване на вложките за уши
и дъговидни поддръжници ги подсушете добре.

1.

Изплакнете клемите ( ) и мрежестата част ( ) на плейъра под лека струя течаща вода.
Ако клемите ( ) и мрежестата част ( ) са замърсени, намокрете мека четка (например четка за зъби) с вода
и ги почистете.

2.

Премахнете всякаква влага от клемите и повърхността на плейъра с мека и суха кърпа.3.

Потупайте модулите на слушалките леко върху суха кърпа около 20 пъти.4.
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Забележка
Не натискайте силно повърхността на мрежестата част. Това може да я повреди.

Не търкайте несвойствени вещества по мрежестата част. Това може да причини попадането им в плейъра. Ако вода или
външни вещества попаднат в мрежестата част, плейърът може да се повреди.

Учебно видео
Следния филм Ви показва как да се грижите за плейъра.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Потупайте леко зоните около бутоните на плейъра върху суха кърпа. Повторете потупването около 30 пъти.5.

Поставете плейъра върху суха кърпа. След това оставете плейъра при стайна температура за 2 до 3 часа.6.

Поставете плейъра в кутията за зареждане веднага щом плейърът е напълно сух.7.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.

157

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/


Помощно ръководство

Безжични стерео слушалки
WF-SP900

Докоснатите сензори не работят. / Не можете да регулирате силата на звука.

Уверете се, че операциите със звук чрез използване на сензори за докосване са активни. Ако операциите със
звук са деактивирани, възстановете ги чрез следните операции.

Можете да активирате повторно и двата сензора за докосване, като съхраните плейъра вътре в кутията за
зареждане.
Ако проблемът продължава, опитайте следното.

Поставете плейъра в кутията за зареждане, за да изключите плейъра. След това премахнете плейъра от
кутията за зареждане отново.

Задръжте бутоните на двата модула на плейъра за 30 секунди, за да рестартирате.

Сензорите за докосване може да не реагират, ако ги докоснете леко. В този случай натиснете сензорите за
докосване малко по-силно.

Сродна тема
Предотвратяване на неумишлени операции, свързани със силата на звука
Рестартиране на плейъра

4-740-676-12(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Поставете двата модула на ушите си.1.

Ако Bluetooth функцията е включена, задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди, за да изключите функцията
Bluetooth.

2.

Задръжте натиснат бутона ( ) за 2 секунди.3.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите
спецификации.
Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.
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