
Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Használja a jelen kézikönyvet, ha problémát észlel, vagy ha meg kívánja ismerni a lejátszó használatának módját.

A lejátszó színe országtól/térségtől függően eltérhet a fent bemutatott készülék színétől.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

Kezdeti lépések

Az első használat előtt

Kézikönyvek és általános információk

A csomag tartalmának ellenőrzése

A mellékelt tartozékok használata

A standard típusú füldugaszok és az úszáshoz való füldugaszok közötti különbségek
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A füldugaszok kicserélése

Ívtámasztók cseréje

Az akasztószíj használata

A Music Center for PC (Windows) telepítése

A Content Transfer (Mac) telepítése

Tápellátás és töltés

Be- és kikapcsolás

Az akkumulátor töltése

Az energiafogyasztás csökkentése

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

Alapvető műveletek

Részek és kezelőszervek

A lejátszó kezelése

A lejátszó felhelyezése a fülre

A lejátszó leválasztása

A lámpa

Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón

Visszaigazoló állapotok a töltést jelző lámpáktól a töltőtokon

A hangutasításról

A lejátszó használata vízben

A lejátszó víz- és porállósága

A füldugaszok cseréje úszáshoz való füldugaszokra

Lejátszó kiesésének megakadályozása úszás közben

Miért válik a hang tompává úszás közben?

Megjegyzések a medencében vagy tengerben úszással kapcsolatban

Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban

Hangerő beállítása

A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása

Hangerővel kapcsolatos műveletek az európai és koreai irányelvekkel összhangban
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Bluetooth-kapcsolat létrehozása okostelefonnal

Milyen műveletekhez használhatja a BLUETOOTH® funkciót?

A lejátszó csatlakoztatása okostelefonhoz

A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz

A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz

Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)

A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz

Zenelejátszás okostelefonon

A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása

Okostelefonról történő zenelejátszás

A lejátszó vagy az okostelefon hangforrásként történő kiválasztása

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

Megjegyzések az okostelefonról történő zenelejátszással kapcsolatban

Telefonhívás

Egy hívás fogadása/bontása

Hívás elutasítása

Megjegyzések az okostelefonon fogadott hívások hangerejével kapcsolatban

A hangtámogatási funkció használata

A hangtámogatási funkció használata (Google app)

A hangtámogatási funkció használata (Siri)

Okostelefon-alkalmazások használata

Mit tud tenni az okostelefon alkalmazásokkal

Sony | Headphones Connect telepítése

Sony | Music Center telepítése

Zene átmásolása

Zenei tartalom előkészítése

Windows számítógéppel

Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával

Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
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Tartalom importálása a lejátszóról a Music Center for PC alkalmazásba

Mac számítógéppel

Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával

Tartalom átvitele Mac Finder használatával

Lejátszási lista létrehozása a számítógépen

A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések

A lejátszó zenéjének lejátszása, szervezése vagy törlése

A lejátszó vagy az okostelefon hangforrásként történő kiválasztása

Zenelejátszás a lejátszón

A zenei fájlok törlése a lejátszóról

Különböző funkciók

Környezeti zajok figyelése zenelejátszás közben (Környezeti zaj üzemmód)

Mi az a környezeti zaj üzemmód?

Környezeti zaj üzemmód használata

Gyors hangbeállítások használata

A hangerő korlátozása

A lejátszó újraindítása, alaphelyzetbe állítása és újraformázása

A lejátszó újraindítása

A töltőtok újraindítása

A lejátszó újraindítása és úraformázása

Különböző információk és rendszerfrissítések

Információ ellenőrzése a lejátszón

A rendszerszoftver frissítése

Tájékoztatás

Megjegyzések a lejátszó kezeléséről

A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések

Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban

Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban

Megjegyzések a medencében vagy tengerben úszással kapcsolatban
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Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban

Általános információk

Karbantartás

Ügyféltámogató webhely

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Az akkumulátor üzemideje

A rögzíthető dalok maximális darabszáma

Támogatott formátumok

Rendszerkövetelmények

Hibaelhárítás

Tápellátás és töltés

A lejátszó nem működik. Nem lehet bekapcsolni a lejátszót.

Nem lehet tölteni az akkumulátort.

A beépített akkumulátorok gyorsan lemerülnek, akkor is, ha a lejátszót és a töltőtokot teljesen feltöltötték.

Számítógép

A számítógép nem ismeri fel a lejátszót a csatlakoztatott töltési tokban.

Zene lejátszása

A hang tompa (alacsony hangerő). Nincs hang.

A lejátszó nem a kívánt sorrendben játssza le a zeneszámokat.

Az adott zeneszám vagy album lejátszása ismétlődik. A dalok véletlen sorrendben kerülnek lejátszásra.

Bluetooth-kapcsolat

A párosítás sikertelen.

A Bluetooth-kapcsolat megszakad.

Egyérintéses csatlakozás (NFC) nem sikerül.

A hang gyakran kihagy.

Nem hallja a hívott személyt. / A hívó hangereje alacsony.

Egyebek

A lejátszó karbantartása és tisztítása sportolás (úszás, futás stb.) után.

A koppintásérzékelők nem működnek. / A hangerő nem szabályozható.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Az első használat előtt

Köszönjük, hogy ezt a lejátszót választotta.

A törvényi előírásokkal, szerzői jogokkal és védjegyekkel kapcsolatos információkat lásd a készülék memóriájában
„Fontos tudnivalók” címszó alatt. Ha el akarja olvasni, számítógéphez csatlakoztatás után nyissa meg a készülék
adattárolóján a következő mappákat.  
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]  
Kattintson duplán az [index.html] fájlra, és válasszon nyelvet.

Mielőtt elkezdené használni a lejátszót, olvassa el a [Kapcsolódó témák] témaköreit.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Mielőtt elkezdené használni a lejátszót, olvassa el a következő információkat.

Modellnév

Több modell neve is megjelenik a [Súgóútmutató]ban. Egyes modellek nem állnak rendelkezésre, attól függően, hogy
melyik országban vagy régióban vásárolta a lejátszót.

A számítógép rendszerkövetelményei

Amikor csatlakoztatja a lejátszót egy számítógéphez a töltőtokon keresztül, ellenőrizze a számítógép
rendszerkövetelményeit.

Az akkumulátor töltése

Előfordulhat, hogy az akkumulátorok töltöttségi szintje alacsony a lejátszó vagy a töltőtok első használatakor. Töltse fel
az akkumulátorokat használat előtt.

Ábrák

A jelen [Súgóútmutató] ábrái csak referenciaként szolgálnak. Ezek eltérhetnek a tényleges terméktől.

A konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Kapcsolódó témák
Kézikönyvek és általános információk
Rendszerkövetelmények
Az akkumulátor töltése
Megjegyzések a lejátszó kezeléséről
A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban
Megjegyzések a medencében vagy tengerben úszással kapcsolatban
Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban
Általános információk
Karbantartás
Ügyféltámogató webhely

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Kézikönyvek és általános információk

A Sony a következő kézikönyveket és információkat nyújtja a lejátszóval kapcsolatban.
A biztosított kézikönyvek az alábbi műveleteket és funkciókat magyarázzák el.

Alapvető műveletek.
Egyedi funkciók, amelyek magyarázatot igényelnek.
Bonyolult műveletek, amelyekhez utasítások szükségesek.

Súgóútmutató

Ez a Súgóútmutató csak a standard műveleteket mutatja be.
A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
Mint minden gépi fordítás esetében, a fordítás nem szövegkörnyezet-függő, és előfordulhat, hogy a szöveg fordítása
nem az eredeti jelentésnek megfelelően történt.
Következésképpen lehetséges, hogy a fordítás nem pontosan az eredeti szöveg jelentését tükrözi.

Hogyan vigyen át tartalmat a lejátszóra.
Hogyan kell használni a különböző funkciókat.
A lejátszó használatára vonatkozó megjegyzések.

A WF-SP900 készülék az alábbi célokra használható:

Okostelefonon stb. tárolt zenefájlok hallgatása Bluetooth kapcsolaton keresztül
Zenefájlok áttöltése a lejátszó belső memóriájába, és az áttöltött fájlok a lejátszása

A Súgóútmutatóban a termékre „lejátszó” néven hivatkozunk.

 Használati útmutató (nyomtatott)

Alapvető lépések a zenehallgatás elkezdéséhez a lejátszó megvásárlása után.

Felhasználói útmutató (nyomtatott)

A lejátszó használatára vonatkozó megjegyzések
Megfelelőségi információk
Hogyan lehet hozzáférni a [Fontos tudnivalók]hoz

Olvassa el a vezeték nélküli sztereó headset medencében vagy tengerben való használata
előtt (nyomtatott)

Hogyan lehet csatlakoztatni az úszáshoz való füldugaszokat
Megjegyzések a lejátszó medencében vagy tengerben történő használatával kapcsolatban
Karbantartási információk

Fontos tudnivalók

Szerzői jogokkal, törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatos információk
Lásd: [Az első használat előtt] az adatok megtekintésének részleteihez.

Ügyféltámogató webhely (online)

Lásd [Ügyféltámogató webhely] a jelen [Súgóútmutató]ban.
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A lejátszóval kapcsolatos legfrissebb információk
GYIK: Gyakran ismétlődő kérdések

Kapcsolódó témák
Az első használat előtt
Ügyféltámogató webhely

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A csomag tartalmának ellenőrzése

Vezeték nélküli sztereó headset (1)
Füldugasz (1 pár)
Füldugaszok úszáshoz (1 pár)
Ívtámasztók (1 pár)
Töltőtok (1)
USB Type-C™ kábel (USB-A és USB-C között) (1)
Akasztószíj (1)
Felhasználói útmutató
Használati útmutató
Olvassa el a vezeték nélküli sztereó headset medencében vagy tengerben való használata előtt
Egyéb dokumentumok
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A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A standard típusú füldugaszok és az úszáshoz való füldugaszok közötti különbségek

Két különböző típusú füldugasszal van ellátva a lejátszó.Minden egyes füldugasztípus a következő funkciókkal
rendelkezik.Úszáshoz az úszáshoz való füldugaszokat használja.

Standard típusú füldugaszok
A standard típusú füldugaszok a legkülönbözőbb helyzetekben használhatók.
A méretet a füldugaszok alsó részén lévő pontok száma jelzi.

Úszáshoz való füldugaszok
Az úszáshoz való füldugaszok megakadályozzák, hogy víz jusson a lejátszóba. Az úszáshoz való füldugaszok
segítségével úszás közben is kényelmesen hallgathat zenét.
A lyukakat az úszáshoz való füldugaszokon egy vékony filmréteg borítja. A méretkülönbségeket (S/M/L/LL) a
füldugaszokon belüli szín jelzi.

Megjegyzés
Az úszáshoz való füldugaszok használatakor a hangerő alacsonyabb, mint a standard típusú füldugaszok esetében. Növelje a
hangerőt, ha szükséges.

Ha az úszáshoz való füldugaszokat standard típusú füldugaszokra cseréli, a hang hangosabbá válik. Módosítsa a hangerőt
hallása védelmének érdekében.

Kapcsolódó témák
A csomag tartalmának ellenőrzése
A füldugaszok kicserélése
A füldugaszok cseréje úszáshoz való füldugaszokra

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A füldugaszok kicserélése

Vásárláskor M-es méretű standard füldugaszok vannak a fejhallgatóhoz csatlakoztatva.
A jobb hangminőség érdekében válasszon minkét fülére megfelelően illeszkedő füldugaszt.

Tipp
Ha a füldugaszok elhasználódtak, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony Service Center-hez.

Ha a füldugaszok piszkosak, távolítsa el őket a lejátszóról. Ezután tisztítsa meg a füldugaszokat semleges tisztítószerek
használatával. A tisztítást követően csöpögtesse le a füldugaszokról a vizet, majd helyezze fel őket újra.

Ha a lejátszó nem illeszkedik a fülébe még azután sem, hogy beállította a füldugaszok illeszkedési pozícióját, kicserélheti az
ívtámasztókat.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan csatolja és válassza le a füldugaszokat.

Válassza le a füldugaszokat a lejátszóról.

Tartsa a lejátszót, és csavarja és húzza le a füldugaszokat.
Ha a füldugaszok csúszósak, puha, száraz kendővel fogja meg őket.

1

Csatlakoztassa az új füldugaszokat a lejátszóra.

2 felszerelési pozíció van a füldugaszokhoz (  és ). Vásárláskor a következő pozícióban vannak csatlakoztatva:
. Módosítsa a rögzítés helyét úgy, hogy a lejátszó illeszkedjen a fülébe.

Hogy megakadályozza a füldugaszok leesését vagy beragadását a fülébe, győződjön meg róla, a füldugaszok
megfelelően vannak csatlakoztatva.

2
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http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Kapcsolódó témák
A csomag tartalmának ellenőrzése
A standard típusú füldugaszok és az úszáshoz való füldugaszok közötti különbségek
A füldugaszok cseréje úszáshoz való füldugaszokra
Ívtámasztók cseréje
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A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Ívtámasztók cseréje

Vásárláskor M-es méretű ívtámasztók vannak a lejátszóhoz csatlakoztatva.
A jobb hangminőség érdekében válasszon mindkét fülére megfelelően illeszkedő ívtámasztókat.

Megjegyzés
Ha nem csatlakoztatja megfelelően az ívtámasztókat, a lejátszó összetévesztheti a ívtámasztókat a fülével. Ebben az esetben a
lejátszó lehet, hogy nem fog működni.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan csatolja és válassza le az ívtámasztókat.

Távolítsa el a füldugaszokat, majd az ívtámasztókat.1

Csatlakoztassa az ívtámasztókat ( ), hogy azok illeszkedjenek a fülhallgató alapjaihoz ( ).

A: elöl
B: hátul

2

15



http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Kapcsolódó témák
A füldugaszok kicserélése

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Az akasztószíj használata

Csatlakoztassa az akasztószíjat, hogy megakadályozza a lejátszó leválasztását és elveszését.

Megjegyzés
Ne húzza az akasztószíjat a lejátszótól való leválasztáshoz, ha a füldugaszok még csatlakoztatva vannak. Ha húzza az
akasztókábelt, a füldugaszok leválhatnak és elveszhetnek.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan csatolja fel és le az akasztószíjat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Kapcsolódó témák
A füldugaszok kicserélése
Lejátszó kiesésének megakadályozása úszás közben

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Távolítsa el a füldugaszokat, majd csatlakoztassa az akasztószíjat.1

Helyezze vissza a füldugaszokat a lejátszóhoz.2

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A Music Center for PC (Windows) telepítése

A Music Center for PC egy alkalmazás a Windows számítógépek részére. A legfrissebb Music Center for PC verziót
használja.
A Music Center for PC- t a következő műveletek végrehajtásához használhatja.

Tartalom (például zene) importálása CD-ről számítógépre.

A tartalom rendezése és kezelése.
Például létrehozhat lejátszási listákat.

A számítógépen lévő tartalom átmásolása a lejátszóra.

Ellenőrizze a rendszerkövetelmények című részt a Music Center for PC telepítése előtt.

Kapcsolódó témák
Zenei tartalom előkészítése
Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
Rendszerkövetelmények

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Nyissa meg a Music Center for PCletöltési webhelyét.

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

1

Telepítse a Music Center for PC alkalmazást.

A telepítéssel kapcsolatos részletekért lásd [Download] – [Installation procedure] a Music Center for PC
ügyféltámogatási webhelyén. (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A Content Transfer (Mac) telepítése

A Content Transfer egy alkalmazás a Mac számítógépek részére. A legfrissebb Content Transfer verziót használja. Az
iTunes vagy a Finder segítségével kezelt tartalmakat vihet át. Egyszerűen áthúzhatja a zeneszámokat vagy albumokat a
lejátszóra történő átvitelhez.
Ellenőrizze a rendszerkövetelmények című részt a Content Transfer telepítése előtt.

Megjegyzés
Ha a rendszer kéri, indítsa újra a számítógépet. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó témák
Zenei tartalom előkészítése
Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával
Rendszerkövetelmények

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Nyissa meg a Content Transfer telepítőjét.

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

1

Nyissa meg a letöltött fájlt.

A [ContentTransfer.dmg] fájlt a rendszer automatikusan elmenti a letöltési mappába. A mappa automatikusan
megnyílhat.

2

Telepítse a Content Transfer alkalmazást.

Futtassa a [ContentTransfer.pkg]-t. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha befejezte a telepítést, a 
megjelenik.

3

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Be- és kikapcsolás

A lejátszó kikapcsolása
Tegye a lejátszót a töltőtokba, és csukja rá a fedelet. A lejátszó automatikusan kikapcsol. A töltés elkezdődik, és a
jelzőfény ( ) bekapcsol.

Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból.

A lejátszó automatikusan bekapcsol. Ha a lejátszó befejezte az adatbázis létrehozását, a lámpák ( ) kettőt
villannak.

Ha a lejátszót először használja a vásárlás után, a lejátszó automatikusan párosítva lesz a Bluetooth eszközzel. A
jelzőfény ( ) színe megváltozik, és a jelzőfény ( ) többször kétszer villog.

1
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A lejátszó véletlenszerű bekapcsolásának megakadályozása
Ne takarja el a közelségérzékelőt ( ) a kezével hosszú ideig. A lejátszó összetévesztheti a kezét a fülével. Ebben az
esetben a lejátszó bekapcsol, de a lámpák ( ) nem fognak világítani.

Tipp
A lámpa ( ) nem gyullad ki, amikor a lejátszót a fülére teszi. A lejátszó viselésekor hallani fogja a hangutasítást.

Úgy is bekapcsolhatja, hogy mindkét egységet a fülére teszi.

A lejátszó nem rendelkezik be- és kikapcsoló gombbal. Győződjön meg róla, hogy a lejátszót a töltőtokba teszik, amikor a
lejátszó nincs használatban.

Ha a lejátszó nincs a fülén, és szünetelteti a lejátszást, a lámpák ( ) és a lejátszó automatikusan kikapcsol 5 perccel az utolsó
művelet után. A lejátszó bekapcsolásához helyezze a lejátszót a fülére.

Kapcsolódó témák
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón
Részek és kezelőszervek

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Az akkumulátor töltése

A lejátszó és a töltőtok akkumulátora is újratölthető. Mielőtt használná a lejátszót, tegye a lejátszót a töltőtokba, és töltse
fel az összes akkumulátort.
A töltőtok nem vízálló. Mielőtt a lejátszó a töltőtokban tárolja, győződjön meg az alábbiakról.

A lejátszó nem nedves.
A tartozékok (füldugaszok, ívtámasztók és az akasztószíj) nem nedvesek.

Egy puha, száraz kendővel törölje le jól a lejátszó érintkezőit ( ).

Ha a lejátszó vagy a tartozékok nedvesek, törölje le teljesen. Hagyja a lejátszót és tartozékokat
szobahőmérsékleten, amíg nem marad nedves rész, mielőtt hozzáfogna a töltéséhez.

1

Tegye a lejátszót megfelelően a töltőtokba, és csukja rá a fedelet.

Győződjön meg a jobb és bal oldal jelzéseiről a töltőtokon és a lejátszón, mielőtt a lejátszót a töltőtokba tenné.
: bal
: jobb

2

Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt a töltőtok USB Type-C portjához és egy USB hálózati adapterhez.
(USB Type-C kábel: mellékelve) Ezután csatlakoztassa az USB hálózati adaptert a fali aljzathoz . Vagy az
USB Type-C kábel segítségével csatlakoztassa a töltőtokot egy bekapcsolt számítógéphez.

Csatlakoztassa a töltőtokot egy fali aljzatba

3
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Töltési idő (USB-alapú töltés)
A teljes töltési idő az egységekhez a következő.
A lejátszó: körülbelül 2,5 óra
A töltőtok: körülbelül 3,5 óra

A lejátszó töltése épületen kívül
A töltőtoknak van egy újratölthető akkumulátora. Ha előre feltölti a töltőtokot, akkor ott is feltöltheti a lejátszót a töltőtok
segítségével, ahol nincs áramforrás.
Ellenőrizze a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintjét úgy, hogy beteszi a lejátszót a töltőtokba, vagy hogy kiveszi
onnan. Töltse fel a töltőtokot, mielőtt elhagyja az épületet a lejátszóval, ha a töltés jelzőfénye ( ) vagy a lámpák ( , 
) az alábbi állapotban vannak.

A töltési lámpa ( ) lassan villog. (A töltőtok akkumulátorának töltési szintje alacsony.)
A lámpa ( ) nem gyullad ki 5 másodpercen belül, miután a lejátszót a töltőtokba helyezi. (A töltőtok akkumulátora
lemerült.)
A lámpa ( ) elalszik 10 másodperccel azután, hogy a lejátszót a töltőtokba helyezi. (A töltőtok akkumulátora
lemerült.)

Mikor a lejátszót fel kell tölteni
A lámpák ( , ) lassan villognak (töltöttségi szint: alacsony). (*1)
A lámpák ( , ) gyorsan villognak, és kikapcsol a lejátszó (töltöttségi szint: üres).
Hallani fogja a következő üzenetet: Battery level low.(*1)
A következő üzenetet hallja, majd a lejátszó kikapcsol: Battery level empty. Please recharge Headset. Power Off.

Tipp
A töltőtokot önmagában töltheti fel anélkül, hogy a lejátszót beletenné. Azt ajánljuk, hogy töltse fel a töltőtokot, ha nem tárolja
benne a lejátszót.

Megjegyzés

Csatlakoztassa a töltőtokot egy számítógéphez

A lejátszó és a töltőtok töltődik. A töltést jelző lámpa ( ) világít, amíg a töltőtok töltődik. A lámpák ( , )
világítanak, amíg a lejátszó töltődik. A töltést jelző lámpa ( ) és a lámpák ( , ) kikapcsolnak, ha a töltés
befejeződött.

Azt javasoljuk, hogy töltse fel a töltőtokot.*1
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Határozottan helyezze be az USB Type-C kábelt teljesen. Töltés nem indul el addig, amíg teljesen be nem helyezte az USB
Type-C kábelt.

A töltőtok nem vízálló. Mielőtt a lejátszó a töltőtokban tárolja, győződjön meg az alábbiakról.

A lejátszó nem nedves.
A mellékelt tartozékok (füldugaszok, ívtámasztók és a vezeték) nem nedves.

A töltés megkezdése előtt hagyja a lejátszót és a tartozékokat szobahőmérsékleten, amíg teljesen meg nem száradnak.

Ne használja a töltőtokot nedves kézzel. Ne tárolja a lejátszót a töltőtokban, ha a lejátszó és a tartozékok nedvesek.

Ha a lámpák ( , ) vagy a töltési jelzőfény ( ) többször is duplán villog töltés közben, a hőmérséklet-védelmi funkció aktív. Ez
a funkció védi a lejátszót és a töltőtokot az akkumulátor meghibásodásától vagy az akkumulátor felrobbanásától. Hagyja a
lejátszó vagy a töltőtok a normál hőmérsékleten 1 vagy 2 óra. Ezt követően töltse fel a lejátszót és a töltőtokot 5 °C és 35 °C
között .

A számítógép esetleg nem ismeri fel a lejátszót a töltőtokra csatlakoztatva a következő esetekben.
Ha első alkalommal csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez a töltőtokon keresztül.
Ha nem használta a lejátszót hosszú ideig.  
Töltse a lejátszót kb. 10 percig. A lejátszó elkezdhet megfelelően működni.
Ha a töltőtok nem működik megfelelően. 
Nyomja meg a RESTART, gombot a töltőtokon egy tollal vagy gemkapoccsal a töltőtok újraindításához.

Előfordulhat, hogy a töltőtok kicsúszik a kezéből a fedél kinyitásakor. A csúszás megelőzése érdekében a következő módon
nyissa meg a fedelet.

Tartsa szilárdan a töltőtok alját egy kézzel a két oldalán.
Nyissa ki a fedelet a másik kezével.

Ha a lejátszó érintkezői piszkosak, tisztítsa meg őket egy száraz és puha kendővel.

A lejátszó a következő helyzetekben nem működtethető.
Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez a töltőtokon keresztül.
Amíg az akkumulátorok töltenek.

Az USB AC adaptertől függően lehetséges, hogy nem lehet feltölteni a lejátszót és a töltőtokot.

Mindig használja a mellékelt USB Type-C kábel.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan töltse a lejátszót.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

Kapcsolódó témák
Az energiafogyasztás csökkentése
Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban
Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón
Visszaigazoló állapotok a töltést jelző lámpáktól a töltőtokon

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Az energiafogyasztás csökkentése

Csökkentheti az energiafogyasztást, ha a következő módon használja a lejátszót.
Az akkumulátor élettartama a használati körülményektől függ. Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos részleteket lásd
[Az akkumulátor üzemideje].

Állítsa az összes, hangminőségre vonatkozó beállítást Off (Ki) értékre.
Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, ha nem használja.
Kapcsolja ki a Környezeti zaj üzemmódot.

Kapcsolódó témák
Az akkumulátor töltése
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása
Környezeti zaj üzemmód használata
Gyors hangbeállítások használata
Mit tud tenni az okostelefon alkalmazásokkal
Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
Az akkumulátor üzemideje

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

A töltőtok nem vízálló. Mielőtt a lejátszó a töltőtokban tárolja, győződjön meg az alábbiakról.

A lejátszó nem nedves.
A mellékelt tartozékok (füldugaszok, ívtámasztók és a vezeték) nem nedves.

Hagyja a lejátszó és tartozékok szobahőmérsékleten amíg teljesen száraz, mielőtt hozzáfog a töltéséhez.
Ne használja a töltőtokot nedves kézzel. Ne tárolja a lejátszót a töltőtokban, ha a lejátszó és a tartozékok nedvesek.
Ha a lámpák vagy töltés jelzőfény villog kétszer egymás után töltés közben, a hőmérséklet-védelmi funkció aktív. Ez
a funkció védi a lejátszót és a töltőtokot az akkumulátor meghibásodásától vagy az akkumulátor felrobbanásától.
Hagyja a lejátszó vagy a töltőtok a normál hőmérsékleten 1 vagy 2 óra. Ezt követően töltse fel a lejátszót és a
töltőtokot 5 °C és 35 °C között .
Az USB AC adaptertől függően lehetséges, hogy nem lehet feltölteni a lejátszót és a töltőtokot.
Mindig használja a mellékelt USB Type-C kábel.
Határozottan helyezze be az USB Type-C kábelt teljesen. Töltés nem indul el addig, amíg teljesen be nem helyezte
az USB Type-C kábelt.
A töltési idő az akkumulátorhasználat körülményeitől függően változhat.
Ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, de az akkumulátor üzemideje a rendes időtartam körülbelül felére
csökkent, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott. Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
Sony Service Center-hez.
A számítógép esetleg nem ismeri fel a lejátszó a következő esetekben a csatlakoztatott töltőtokban.

Ha csatlakozik a lejátszó a számítógépen keresztül a töltőtokhoz az első alkalommal
Ha a lejátszót hosszú ideig nem használták 
Töltse a lejátszót kb. 10 percig. A lejátszó elkezdhet megfelelően működni.
Ha a töltőtok nem működik megfelelően 
Nyomja meg a RESTART, gombot a töltőtokon egy tollal vagy gemkapoccsal a töltőtok újraindításához.

Az akkumulátor körülbelül 500 alkalommal tölthető fel teljesen lemerült állapotról. A pontos szám a használati
körülményektől függ.
Az akkumulátorok meghibásodásának elkerülése érdekében, töltse fel az a lejátszó akkumulátorát és a töltőtokot
félévente legalább egyszer.
A töltés nem garantált otthon összeszerelt vagy módosított számítógépekkel.
Az USB-hubról történő töltés csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező
USB-hubot használ.
Amikor a töltőtokon keresztül a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a
számítógépet egy AC-tápegységhez. Ellenkező esetben a számítógép akkumulátora lemerülhet.
Amikor a lejátszó töltőtokon keresztül csatlakozik a számítógéphez, tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.

Ne kapcsolja be a számítógépet.
Ne indítsa újra a számítógépet.
Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
Ne kapcsolja ki a számítógépet.

A lejátszó és a töltőtok töltés közben felmelegedhet. Ez nem utal meghibásodásra.
Ha a lejátszót és a töltőtokot számítógépről tölti, ne vegye ki az USB Type-C kábelt az adatok átvitele közben. Ha
leválasztja az USB Type-C kábelt, az adatok a lejátszón elveszhetnek.
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Kapcsolódó témák
Az akkumulátor töltése
Az energiafogyasztás csökkentése
Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban
Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban
Az akkumulátor üzemideje

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Részek és kezelőszervek

Lejátszó

: bal
: jobb

Érintésérzékelők
Az érintésérzékelők a zenelejátszás, a csengőhang és a hívó hangerejét szabályozzák.

Érintse meg az érintésérzékelőt a jobb oldali egységen kétszer gyorsan a hangerőt növeléséhez.
Érintse meg az érintésérzékelőt a bal oldali egységen kétszer gyorsan a hangerőt csökkentéséhez.
Folytassa az érzékelőre való koppintást a jobb vagy a bal oldali egységen kettőnél többször és gyorsan a
hangerő folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez.

1.

Beépített Bluetooth antenna
Az antenna lehetővé teszi, hogy a lejátszó Bluetooth eszközhöz csatlakozzon.
Ne takarja el az antenna részt, ha Bluetooth-kapcsolat van folyamatban. Ellenkező esetben megszakadhat a
kapcsolat.

2.

Gomb a bal oldali egységen

Nyomja meg a gombot a Környezeti zaj üzemmód be- és kikapcsolásához. A környezeti hangokat akkor is hallja,
miközben viseli a lejátszót.
Tartsa lenyomva 2 másodpercig a Bluetooth funkció ki- vagy bekapcsolásához.
Tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig a lejátszó párosítás módba történő váltásához.
Nyomja meg a gombot kétszer gyorsan a Gyors hangbeállítások (*1) be- és kikapcsolásához.
Nyomja meg a gombot 3-szor gyorsan a hangforrás (a lejátszó vagy az okostelefon) váltásához.
Tartsa lenyomva a gombot 15 másodpercig, hogy a lejátszó készenléti üzemmódba váltson a memória és az
összes beállítás újraformázásához.

3.
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Töltőtok

Tartsa lenyomva a gombot 30 másodpercig a lejátszó újraindításához.

Mikrofonok
A lejátszó mindkét egységében van mikrofon.

4.

Kitapintható pont
A kitapintható pont segít megkülönböztetni a lejátszó bal és jobb oldali egységeit.

5.

Gomb a jobb oldali egységen

Nyomja meg a gombot a lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.
Nyomja meg a gombot kétszer gyorsan a következő zeneszámra történő ugráshoz.
Nyomja meg a gombot háromszor gyorsan az adott zeneszám vagy az előző zeneszám elejére történő ugráshoz.
Míg a lejátszó csatlakoztatva van egy okostelefonhoz, nyomja meg a gombot az okostelefonra érkező hívás
fogadásához vagy bontásához.
Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a hívás elutasításához.
Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a hangtámogatási funkció aktiválásához, míg a Bluetooth-kapcsolat
aktív.
Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a hangerőműveletek zárolásához és feloldásához, míg a Bluetooth
funkció ki van kapcsolva.
Tartsa lenyomva a gombot 30 másodpercig a lejátszó újraindításához.
Van egy kitapintható pont ezen a gombon. A kitapintható pont segítségével működtetheti a gombokat anélkül,
hogy odanézne.

6.

Füldugaszok
Cserélje ki a füldugaszokat (standard típusú füldugaszok vagy úszáshoz való füldugaszok), hogy megfeleljenek a
használati körülményeknek. A jobb hangminőség érdekében válasszon minkét fülére megfelelően illeszkedő
füldugaszt.

7.

Fülhallgató rész8.

Lámpák
A lámpa világít vagy villog különböző színekben a lejátszó különböző állapotait, például a tápellátás állapotát,
jelezve.

9.

Közelségérzékelők
Az érzékelő felismeri, amikor a fülén viseli a lejátszót. Ne takarja el a közelségérzékelőt a kezével hosszú ideig. A
lejátszó összetévesztheti a kezét a fülével. Ebben az esetben a lejátszó bekapcsol.

10.

Ívtámasztók
Biztosítsa az ívtámasztót a fülkagylójában a lejátszó kiesésének megakadályozása érdekében.

11.

Érintkezők
Ha a lejátszó a töltőtokban van, az akkumulátorok ezeken a terminálokon keresztül töltődnek.

12.

Használja a Sony | Headphones Connect alkalmazást az okostelefonon Gyors hangbeállítások módosításához (a Környezeti zaj üzemmód be-
vagy kikapcsolásához, vagy az equalizer beállításainak módosításához).

*1

Fedél1.

Lejátszó rekesz2.
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Erősítse meg a bal és jobb oldali egység helyzetét a lejátszó tárolásakor.

Töltést jelző lámpa
A jelzőfény világít, amíg a tok töltődik. Ha a jelzőfény villog, az akkumulátor alacsony vagy hibás az akkumulátor.

3.

N-jelölés
Érintsen egy Bluetooth-eszközt ehhez a jelhez a Bluetooth-kapcsolat létrehozásához. (A Bluetooth-eszköznek
támogatnia kell az NFC funkciót.) Érintse a Bluetooth eszközt ehhez a jelöléshez újra, a Bluetooth eszköz és a
lejátszó leválasztásához.

4.

USB Type-C port
Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt ehhez a porthoz. (USB Type-C kábel: mellékelve) Az USB Type-C kábel
másik végét csatlakoztassa egy USB hálózati adapterhez vagy számítógéphez az akkumulátorok feltöltéséhez vagy
zenei fájlok lejátszóra történő átviteléhez.

5.

RESTART (újraindítás) gomb
Nyomja meg a gombot egy tollal vagy gémkapoccsal, hogy újraindítsa a töltőtokot. Lehet, hogy meg lehet oldani a
problémát a töltőtokkal.

6.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó felhelyezése a fülre

Válasszon minkét fülére megfelelően illeszkedő füldugaszt. Ha a füldugaszok nem maradnak a fülében, próbálkozzon
egy másik mérettel.

Ellenőrizze a bal és jobb oldali egységeket.

: bal
: jobb

1

Helyezze a lejátszót úgy, hogy a füldugaszok szorosan illeszkednek a fülébe.2

Biztosítsa az ívtámasztót a fülkagylójában.3

Igazítsa úgy a lejátszót, hogy a viselése kényelmes legyen.4

31



Tipp
Ha a lejátszó viselete nem kényelmes, cserélje ki a füldugaszokat vagy az ívtámasztókat.

Ahhoz, hogy a lejátszót úszás közben is használhassa, cserélje ki a füldugaszokat úszáshoz való füldugaszokra.

Megjegyzés
A lejátszót akkor illessze a fülébe, amikor még szárazok a füldugaszok és a fülei.

A lejátszó úszáshoz történő használatához illessze szorosan a fülébe a lejátszót. Ha rés marad a füle és a lejátszó között, víz
kerül a fülébe.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan helyezze a lejátszót a fülére.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Kapcsolódó témák
A standard típusú füldugaszok és az úszáshoz való füldugaszok közötti különbségek
A füldugaszok kicserélése
A füldugaszok cseréje úszáshoz való füldugaszokra
Ívtámasztók cseréje
A lejátszó leválasztása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó leválasztása

A lejátszó leválasztásához a fülekről kövesse az alábbi utasításokat és megjegyzéseket.

Megjegyzés
Ne válassza le hirtelen a lejátszót, amikor a füldugasz szorosan a fülébe van illesztve. Ellenkező esetben az alábbi problémák
léphetnek fel.

A fül vagy a dobhártya megsérülhet.
A füldugaszok a fülében maradhatnak.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan válassza le a lejátszót.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Kapcsolódó témák
Karbantartás

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Finoman mozgassa felfelé és lefelé a lejátszót. Ezután válassza le a lejátszót a füléről.1

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón

Ha a lejátszó nem a fülén van, a lámpák értesítik a lejátszó állapotáról.

Ha a Bluetooth funkció ki van kapcsolva

A lámpák (  és ) jelzik a lejátszó és az akkumulátorok állapotát. A lámpák (  és ) különböző színűek és
villogásúak lehetnek.

Töltés

Amíg a lejátszó a töltőtokban van, a lejátszó akkumulátorai automatikusan feltöltődnek a töltőtokban. A lámpák (  és 
) elkezdenek világítani. Amikor a töltés befejeződött, a lámpák (  és ) kikapcsolnak.

 

Ha az akkumulátorok töltése közben a környezeti hőmérséklet kívül esik az 5 °C és 35 °C tartományon, a jelzőfény (
és ) kétszer felvillan többször egymás után.
 

Amikor eltávolítja a lejátszót a töltőtokból (bekapcsolás)

A lejátszó adatbázist hoz létre. A jelzőfény ( ) villog.
 

A lejátszó be van kapcsolva. A jelzőfény (  és ) kétszer villog.
 

Az akkumulátorok szintje alacsony. A jelzőfény (  és ) 15 másodpercig villog fenti minta után.
 

Ha az akkumulátorok lemerültek
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Az akkumulátorok lemerültek. 12 másodperc után kikapcsol a lejátszó.
 

Amikor a töltőtokon kívül hagyja a lejátszót anélkül, hogy 5 percnél tovább játszana le zenét
(kikapcsolás)

A jelzőfény (  és ) világít 2 másodpercig, majd a lejátszó kikapcsol.

Amikor csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez a töltőtokon keresztül

A következő műveletek valamelyike folyamatban van.

Jelenleg adatok átvitele történik a számítógépről a lejátszóra.
A lejátszó egy adatbázist hoz létre, miután megtörtént a zene átvitele a lejátszóra.

A jelzőfény ( ) villog. Ne válassza le a lejátszót és a töltőtokot a számítógépről.
 

A lejátszó rendszerszoftvere frissül.
 

Hiba történt a lejátszó rendszerszoftverének frissítése közben. A jelzőfény ( ) villog. Frissítse a rendszerszoftvert újra.
Amikor a lejátszó bal fülére vagy mindkét fülére teszi, hallani fogja az üzenetet: Please update the software
 

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva

A jelzőfény ( ) a Bluetooth-kapcsolat állapotát jelzi. Emellett különböző villogási mintái vannak. Csak a jelzőfény ( )
jelzi a Bluetooth-funkció állapotát.

Párosítás folyamatban

A lejátszó párosítása egy Bluetooth-eszközhöz folyamatban van.
 

A lejátszó egy kapcsolatra vár

 

A lejátszó kapcsolatra vár (az akkumulátorszint alacsony)
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A lejátszó egy okostelefonhoz csatlakozik

A jelzőfény ( ) 5 másodperc után kikapcsol.
 

Hívás fogadásakor

A csatlakoztatott okostelefon hívást fogad.

Megjegyzés
Ebben az esetben a lejátszó bekapcsol, de a jelzőfény (  és ) nem világít. Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ne
takarja el a közelségérzékelőket a kezével.

Kapcsolódó témák
Az akkumulátor töltése
Visszaigazoló állapotok a töltést jelző lámpáktól a töltőtokon
A lejátszó újraindítása
A lejátszó újraindítása és úraformázása
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Visszaigazoló állapotok a töltést jelző lámpáktól a töltőtokon

A töltőtoknak van egy újratölthető akkumulátora. A töltést jelző lámpa ( ) jelzi az akkumulátor állapotát.

Töltés

A töltési lámpa ( ) töltés közben világít.  
Amikor a töltés befejeződött, a töltési jelzőfény ( ) kikapcsol.
 

Ha az akkumulátor töltése közben a környezeti hőmérséklet kívül esik az 5 °C és 35 °C tartományon, a töltési jelzőfény (
és ) kétszer felvillan többször egymás után.

Ha az akkumulátor alacsony

A töltőtok akkumulátorszintje alacsony. Ebben az esetben a töltési lámpa ( ) 15 másodpercig villog, ha eltávolítja a
lejátszót a töltőtokból vagy beteszi a lejátszót a töltőtokba.

Kapcsolódó témák
Az akkumulátor töltése
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A hangutasításról

Hallani fogja a hangutasítást a következő esetekben:

Mindkét egység a fülén van.
Csak a bal oldali egység van a fülén.

Nem fogja hallani a hangutasítást, ha csak a jobb oldali egységet teszi a fülére.

Ha eltávolítja a lejátszót a töltőtokból, és mindkét fülére felhelyezi a lejátszót, egy indítási hangot fog hallani. Ezután
hallani fogja a hangutasításokat az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjéről (magas / kb. félig lemerült / alacsony) és
a hangforrásról (fejhallgató mód / lejátszás mód).

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

Hallani fogja az egyik alábbi hangüzenetet, a lejátszó állapotában bekövetkezett változásoknak megfelelően.

Ha bekapcsolja a Bluetooth funkciót: Bluetooth ON
Ha kikapcsolja a Bluetooth funkciót: Bluetooth OFF
Ha a lejátszó párosítási módba lép: Bluetooth Pairing
Ha a lejátszó Bluetooth kapcsolatot hoz létre: Bluetooth connected, headphone mode
Ha a lejátszó bontja a kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel (A lejátszó automatikusan átvált fejhallgató módról
lejátszás módra.): Bluetooth disconnected, player mode
A csatlakoztatott Bluetooth eszköz leválasztásra kerül a lejátszóról. / A lejátszó egy másik Bluetooth-eszközhöz
próbál csatlakozni. : Bluetooth disconnected
Ha a lejátszó akkumulátorszintje alacsony: Battery level low.
Mikor a lejátszót tölteni kell alacsony akkumulátorszint miatt: Battery level empty. Please recharge Headset.
Power Off.
Ha bekapcsolja a Környezeti zaj üzemmódot: Ambient Sound ON
Ha kikapcsolja a Környezeti zaj üzemmódot: Ambient Sound OFF
Ha bekapcsolja a gyors hangbeállítások funkciót: Quick Sound Settings ON
Ha kikapcsolja a gyors hangbeállítások funkciót: Quick Sound Settings OFF
Ha zárolja a hangerőműveleteket: Tap function OFF
Ha feloldja a hangerőműveleteket: Tap function ON
Ha bekapcsolja az AVLS funkciót: AVLS ON
Ha kikapcsolja az AVLS funkciót: AVLS OFF

Kapcsolódó témák
Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban
Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban
Hangerő beállítása
A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Környezeti zaj üzemmód használata
Gyors hangbeállítások használata

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó víz- és porállósága

A vízállósági teljesítmény a következő folyadékokra érvényes

A lejátszóra vonatkozó vízállósági specifikáció a következő folyadéktípusokra érvényes.

Megfelelők: 
édesvíz, csapvíz, izzadság, úszómedence vize, sós víz

Nem megfelelők: 
a fentiektől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, fürdéshez használt anyagokat tartalmazó víz,
sampon, meleg forrásvíz stb.)

A lejátszó vízállósági teljesítményét az alábbi körülmények között végzett méréseink alapján állapítottuk meg.Vegye
figyelembe, hogy a fogyasztó általi nem megfelelő használatból fakadó vízbe merülés miatti meghibásodásra a
korlátozott garancia nem érvényes.

A lejátszó víz- és porállósága

A lejátszó vízállósági teljesítménye(*1) az IEC 60529 szabvány szerint: „víz behatolásával szembeni védelem fokozatai
(IP-kód)” IPX5/8(*2), a lejátszó porállósági teljesítménye az IEC 60529 szabvány szerint: „szilárd anyagok behatolásával
szembeni védelem fokozatai” IP6X(*3). Amikor a lejátszót úszómedencében használja, viselése közben ne lépje túl a
2 méteres mélységet. 
Olvassa el és értse meg teljes mértékben a víz- és porállósági teljesítményre vonatkozó információkat.

Kapcsolódó témák
A füldugaszok cseréje úszáshoz való füldugaszokra
Miért válik a hang tompává úszás közben?
Megjegyzések a medencében vagy tengerben úszással kapcsolatban
Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A fülhallgató részek nem teljesen vízállóak.(*1)
IPX5 (vízsugárral szembeni védelem fokozatai): A lejátszó úszáshoz való füldugaszokkal felszerelve az alábbi tesztfeltételek mellett akkor is
működőképes marad, ha közvetlen vízsugárnak van kitéve bármilyen irányból: Ha bármilyen irányból körülbelül 12,5 l/perc vizet juttatnak rá több
mint 3 percen át, körülbelül 3 m távolságból, egy 6,3 mm belső átmérőjű szórófejből. Ez azonban nem érvényes a fülhallgató részekre. 
IPX8 (folyamatos víz alá merítéssel szembeni védelem fokozatai): A lejátszó úszáshoz való füldugaszokkal felszerelve akkor is
működőképes marad, ha 2 méteres mélységig 30 percre vízbe merítik.

(*2)

IP6X (por behatolásával szembeni védelem fokozatai): A lejátszó úszáshoz való füldugaszokkal felszerelve akkor is ellenáll a por
behatolásának, ha 8 órán át 75 μm vagy kisebb átmérőjű porszemcséket tartalmazó keverőgépben tesztelik.

(*3)

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A füldugaszok cseréje úszáshoz való füldugaszokra

Úszáshoz az úszáshoz való füldugaszokat használja.

Megfelelő méretű úszáshoz való füldugaszokat válasszon.

A normál típusú füldugaszok vásárláskor eleve a lejátszóra vannak helyezve.

A normál típusú füldugaszon van egy lyuk ( ).
A lyukakat az úszáshoz való füldugaszokon egy vékony filmréteg borítja ( ). Ez megakadályozza, hogy a víz
bekerüljön a belsejébe.

1

Válassza ki a megfelelő méretű úszáshoz való füldugaszokat.

4 különböző méretű (S/M/L/LL) füldugasz van mellékelve.
Válassza ki azt a méretet, amely kissé szorosabban illeszkedik, mint a standard típusú füldugasz.
Válasszon minkét fülére megfelelő méretet.

2

Csatlakoztassa az úszáshoz használatos füldugaszokat a lejátszóra.

2 felszerelési pozíció van a füldugaszokhoz:  és . Vásárláskor a következő pozícióban vannak csatlakoztatva: 
. Módosítsa a rögzítés helyét úgy, hogy a lejátszó illeszkedjen a fülébe.

Erősítse jól a füldugaszokat a fejhallgatóhoz, nehogy leváljanak vagy kiessenek a füléből.

3
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Tipp
Ha a füldugaszok elhasználódtak, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy Sony Service Center-hez.

Ha a füldugaszok bepiszkolódnak, távolítsa el őket a lejátszóról. Ezután tisztítsa meg a füldugaszokat semleges tisztítószerek
használatával. A füldugaszok tisztítását követően csöpögtesse le a füldugaszokról a vizet, majd helyezze fel őket újra.

Ha a lejátszó nem illeszkedik a fülébe még azután sem, hogy beállította a füldugaszok illeszkedési pozícióját, kicserélheti az
ívtámasztókat.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan csatolja és válassza le az úszáshoz használatos füldugaszokat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Kapcsolódó témák
A lejátszó víz- és porállósága
A standard típusú füldugaszok és az úszáshoz való füldugaszok közötti különbségek

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Lejátszó kiesésének megakadályozása úszás közben

Csatlakoztassa az akasztószíjat, hogy megakadályozza a lejátszó leválasztását és elveszését.

Megjegyzés
Ne húzza az akasztószíjat a lejátszótól való leválasztáshoz, ha a füldugaszok még csatlakoztatva vannak. Ha mégis húzza, a
füldugaszok leválhatnak és elveszhetnek.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan csatolja fel és le az akasztószíjat.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Távolítsa el a füldugaszokat, majd csatlakoztassa az akasztószíjat.1

Helyezze vissza a füldugaszokat a lejátszóhoz.2

Rögzítse az akasztószíj pozícióját az úszószemüvegével, például a feje hátsó részén (a nyíl által jelzett
helyen).

A lejátszó stabilabb lesz, és megakadályozhatja a lejátszó víznyomás miatti kiesését és elveszését.

3
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Kapcsolódó témák
A füldugaszok cseréje úszáshoz való füldugaszokra

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Miért válik a hang tompává úszás közben?

A hang a következő helyzetekben válhat tompává.

Víz került a fejhallgató részeibe a fül és a fejhallgató részei közötti résen keresztül ( ). Előfordulhat, hogy a
füldugasz nem illeszkedik pontosan a fülébe. Válasszon minkét fülére megfelelően illeszkedő füldugaszt.

Víz behatolt és felhalmozódott a lejátszóban ( ). Ha standard típusú füldugaszokat használ, cserélje le őket
úszáshoz való füldugaszokra.

A víz eltávolítása, ha a hang tompává válik

Ha a hang tompa lesz, a következő módon távolítsa el a vizet.

Távolítsa el a vizet a füléből.

Távolítsa el a fejhallgató részeiből a vizet ( ).  
Válassza le mindkét egységről a füldugaszokat. Majd ütögesse a fejhallgató részeit ( ) könnyedén 5-10-szer egy
száraz ruhához.
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Kapcsolódó témák
A lejátszó leválasztása
A füldugaszok cseréje úszáshoz való füldugaszokra
Karbantartás

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Megjegyzések a medencében vagy tengerben úszással kapcsolatban

Letilthatja a hangerőműveleteket a véletlen műveletek megakadályozására. Mindkét egységet tegye a fülére, és
nyomja le a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth funkció kikapcsolásához. Ezután tartsa lenyomva a gombot ( )
2 másodpercig a hangerőműveletek inaktiválásához a koppintásérzékelőkkel. Tartsa lenyomva a gombot ( ) 2
másodpercig újra a hangerőműveletek újbóli engedélyezéséhez a koppintásérzékelőkkel. Úgy is újraengedélyezheti
a két koppintásérzékelőt, ha a lejátszót a töltőtokba teszi.

Ne használja a lejátszót zsúfolt helyen vagy ott, ahol veszélynek teszi ki magát, ha nem hallja a környezete hangjait.
Amikor a lejátszót nyilvános vagy magánuszodában használja, tartsa be a létesítmény szabályait.
A füldugaszok a hallójáratban tömítésként szolgálnak. Ezért fül- vagy dobhártyasérülés kockázata áll fenn, ha erős
nyomást gyakorolnak a füldugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a fülből. E kockázat miatt ne végezzen
erőteljes edzést, ne ugorjon medencébe stb., miközben a lejátszót viseli.
Ne öntsön forró vizet közvetlenül a lejátszóra, és ne fújjon forró levegőt hajszárítóból stb. közvetlenül a lejátszóra.
Soha ne használja a lejátszót magas hőmérsékletű helyen, pl. szaunában vagy sütő közelében.
Ne használja vagy hagyja a lejátszót olyan helyeken, amelyekre az alábbiak jellemzők:

magas, 35 °C feletti hőmérsékletű helyen, például tűző napon, autóban, meleg vízben vagy egyéb magas
hőmérsékletű és páratartalmú helyen
hideg, – 5°C alatti hőmérsékletű helyen

Ha a lejátszót feltétlenül közvetlen napsugárzásnak kitéve kell használnia, takarja le a lejátszót egy törülközővel vagy
hasonlóval.
Az úszáshoz való füldugaszok használatakor a hangerő alacsonyabb, mint a normál típusú füldugaszok esetében.
Növelje a hangerőt a kívánt szintre.
Ha az úszáshoz való füldugaszokat normál típusú füldugaszokra cseréli, a hang hangosabbá válik. A hangerőt úgy
állítsa be, hogy ne sértse a dobhártyáját.
Intenzív testmozgásra és hozzá hasonló hatásokra a lejátszó leválhat és leeshet.
A lejátszó elsüllyed, ha vízbe esik.
Rádióhullámokat nem továbbítja a víz. A következő műveleteket nem lehet Bluetooth-kapcsolaton keresztül
elvégezni a víz alatt.

Zenehallgatás okostelefonról.
Hívás megválaszolása.

Az alábbi előkészületek szükségesek, ha a lejátszóval víz alatt szeretne zenét hallgatni.

Töltsön zenefájlokat a lejátszóra egy számítógépről.
Windows: Használja a Music Center for PC szoftvert, vagy húzza át a zenefájlokat a Windows Intézőben.
Mac: Használja a Content Transfer szoftvert, vagy húzza át a zenefájlokat a Finderben.

A Bluetooth funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig.

A töltőtok nem vízálló. Mielőtt a lejátszó a töltőtokban tárolja, győződjön meg az alábbiakról.

A lejátszó nem nedves.
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A mellékelt tartozékok (füldugaszok, ívtámasztók és a vezeték) nem nedves.

A töltés megkezdése előtt hagyja a lejátszót és a tartozékokat szobahőmérsékleten megszáradni, hogy ne maradjon
rajtuk semmi nedvesség.
A töltőtokot ne használja nedves kézzel. Ne tegye a lejátszót a töltőtokba, ha a lejátszó vagy a tartozékok nedvesek.

Megjegyzések a környezeti zaj üzemmóddal kapcsolatban
Ha az úszáshoz való füldugaszok vannak csatlakoztatva, a környezeti zajok nem hallhatók olyan jól, mint a normál
típusú füldugaszok csatlakoztatása esetén.
A környezeti zajok nem hallhatók jól, miután a lejátszót medencében vagy tengerben használták. Kocogtassa
finoman a lejátszó gombjai körüli részeket körülbelül 30-szor egy száraz kendőhöz. Ezután helyezze a lejátszó
készülékét szobahőmérsékleten egy száraz kendőre 2–3 órára, és a következő használat előtt hagyja teljesen
megszáradni.

Kapcsolódó témák
A lejátszó víz- és porállósága
Hangerő beállítása
A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása
A standard típusú füldugaszok és az úszáshoz való füldugaszok közötti különbségek

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban

A töltőtok nem vízálló. Mielőtt a lejátszót a töltőtokba teszi, győződjön meg az alábbiakról.

A lejátszó nem nedves.
A mellékelt tartozékok (füldugaszok, ívtámasztók és akasztószíj) nem nedvesek.

Hagyja a lejátszót és tartozékokat szobahőmérsékleten, amíg teljesen meg nem száradnak, mielőtt hozzáfogna a
töltéséhez.
Ne használja a töltőtokot nedves kézzel. Ne tárolja a lejátszót a töltőtokban, ha a lejátszó és a tartozékok nedvesek.

Kapcsolódó témák
A lejátszó víz- és porállósága
Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Hangerő beállítása

Tipp
Ha a koppintásérzékelők nem reagálnak a koppintásra, próbálja meg a következőket.

A koppintást az ujjhegyével végezze, mintsem az ujjbegyével.
Koppintson kicsit erősebben.

Ha a hangútmutató túl hangos a fejhallgató módban történő zenehallgatás közben, próbálja meg a következőket.
Vegye le a hangerőt lejátszón, majd hangosítsa fel az okostelefonon.

Letilthatja a hangerőműveleteket a véletlen műveletek megakadályozására. Mindkét egységet tegye a fülére, és nyomja le a
gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth funkció kikapcsolásához. Ezután tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig a
hangerőműveletek inaktiválásához a koppintásérzékelőkkel. Tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig újra a
hangerőműveletek újbóli engedélyezéséhez a koppintásérzékelőkkel. Úgy is újraengedélyezheti a két koppintásérzékelőt, ha a
lejátszót a töltőtokba teszi.

Megjegyzés
Csak akkor módosíthatja a hangerőt, ha mindkét egységet a fülére tette.

A hangutasítás hangereje nem módosítható.

Ha a lejátszón tárolt zenét hallgatja (Lejátszás mód), csak a lejátszás során módosíthatja a hangerőt.

Érintse meg az érzékelőt ( ) kétszer gyorsan a hangerő növeléséhez.  
Érintse meg az érzékelőt ( ) kétszer gyorsan a hangerő csökkentéséhez.

Ha folyamatosan rákoppint az érzékelőre (  vagy ) kettőnél többször gyorsan, akkor folyamatosan növelheti
vagy csökkentheti a hangerőt.
31 hangerőszint van, 0-tól 30-ig (alapértelmezett hangerő: 10).

1
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Kapcsolódó témák
A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása
Hangerővel kapcsolatos műveletek az európai és koreai irányelvekkel összhangban

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása

Előfordulhat a hangerő szándékolatlan módosítása külső tényezők (például az úszás közbeni vízáram vagy buborékok)
vagy a testmozgás közbeni váratlan mozdulatok eredményeként.  
A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása és az állandó hangerő biztosítása érdekében zárolja az
érintésérzékelőket.

Az érintésérzékelőkkel való hangerő-szabályozás ismételt aktiválása
Ismét tartsa lenyomva a ( ) gombot 2 másodpercig.
A következő üzenetet fogja hallani: Tap function ON.  
Ekkor újból aktiválódnak az érintésérzékelők.

Tipp
Úgy is újraaktiválhatja a két koppintásérzékelőt, ha a lejátszót a töltőtokban tárolja.

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Tegye a lejátszó mindkét egységét a fülére.1

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth
funkció kikapcsolásához.

2

Tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig.

A következő üzenetet fogja hallani: Tap function OFF.  
Ekkor zárolódnak az érintésérzékelők.

3

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Hangerővel kapcsolatos műveletek az európai és koreai irányelvekkel összhangban

Európai ügyfelek részére
Koreai ügyfelek részére

A „Check the volume level” hangüzenet célja az Ön hallásának védelme. Ha a hangerőt káros szintre állítja, hallani fogja
ezt a hangüzenet. Nyomja meg bármelyik gombot, vagy koppintson valamelyik koppintásérzékelőre a riasztás és a
figyelmeztetés törléséhez.

Megjegyzés
A riasztás és figyelmeztetés megszakítását követően a hangerő a kívánt szintre növelhető.

A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a hallásra káros
szinten van. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan lecsökken.

Ha kikapcsolja a lejátszót, miután a hangerőt olyan magas szintre állította, amely károsíthatja a dobhártyáját, a hangerő
automatikusan alacsonyabb lesz, amikor a következő alkalommal bekapcsolja a lejátszót.

A riasztás nem szólal meg, amikor a lejátszó fejhallgató módban van.

Kapcsolódó témák
Hangerő beállítása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Milyen műveletekhez használhatja a BLUETOOTH® funkciót?

A lejátszó Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ.
A Bluetooth vezeték nélküli technológiával a következőkre van lehetősége:

Zenét hallgathat egy a Bluetooth eszközön vezeték nélkül.
Telefonhívást fogadhat vagy szakíthat meg vezeték nélkül egy okostelefonon.
Módosítsa a beállításokat a lejátszón a Sony | Headphones Connect segítségével (okostelefon app).
Hajtson végre lejátszási műveleteket a lejátszón a Sony | Music Center segítségével (okostelefon app).

Zenehallgatás

Audio jeleket fogadhat Bluetooth eszközön (*1) keresztül, hogy vezeték nélkül élvezhesse a zenehallgatást.
Nem használhat más eszközt a lejátszón történő, Bluetooth-kapcsolaton keresztüli zenelejátszáshoz.

Telefonhívás fogadása/bontása

Aktív Bluetooth-kapcsolaton keresztül fogadhatja és megszakíthatja a telefonhívásokat.

Kapcsolódó témák
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása
A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

okostelefonok, mobiltelefonok, vagy zenelejátszók, stb.* 1

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android
okostelefonhoz

Ha a lejátszót Android okostelefonhoz csatlakoztatja, lehetősége van zenehallgatásra az okostelefonról. Mielőtt a
lejátszót Android okostelefonnal használja, párosítása a lejátszót és az okostelefont. Ezt a regisztrációt „párosításnak”
nevezik. Miután először párosította a lejátszót és az Android okostelefont, a lejátszó és az okostelefon tárolni fogja
egymás párosítási adatait. Egyszerűen csatlakoztathatja a lejátszót az Android okostelefonhoz az első alkalom után.

Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból a lejátszó bekapcsolásához.1

Tartsa lenyomva a gombot ( ) 7 másodpercig.

A lámpa ( ) kétszer villog ismételten. A párosítás indul. Ha a lejátszó nem rendelkezik párosítási információval, a
párosítás automatikusan elindul.

2

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonon.3

Koppintson a lejátszó modellnevére.4
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Tipp
Ha az okostelefonon van NFC funkció, az eszközök úgy is csatlakoztathatók és párosíthatók, hogy egymáshoz érinti őket.

Megjegyzés
A párosítás sikeres befejezését követően, többé már nem lesz szükség ezeknek a készülékeknek a párosítására a későbbi
csatlakoztatásaik alkalmával.

A párosítási adatok a következő helyzetekben kerülnek törlésre. Párosítsa újra a lejátszót és az Android okostelefont.
Az egyik vagy mindkét lejátszó és az okostelefon visszaáll a gyári beállításokra.
A párosítási adatok törlődnek egyik vagy mindkét lejátszóból és az okostelefonból (például a lejátszó vagy az okostelefon
javításakor).

Ha az Android okostelefon párosítás adatai törlődnek a lejátszóból, de a lejátszó párosítási adatai továbbra is megvannak az
okostelefonon, törölje az adatokat az okostelefonról. Ezután regisztrálja újra egymással a lejátszót és az okostelefont.

A fenti eljárás csak egy példa. A részletekért lásd az Android okostelefon működési kézikönyvét.

Oktató videó
A következő film megmutatja, hogyan csatlakoztassa a lejátszót Android okostelefonhoz az első és az azt követő
alkalmakkor.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

A használt okostelefontól függően a keresés automatikusan elindulhat.
Amennyiben hitelesítő kulcs megadása szükséges, üsse be a „0000” kódot. A hitelesítő kulcs szerepelhet
„hitelesítő kód”, „PIN-kód”, „azonosítószám” vagy „jelszó” néven is.
Győződjön meg arról, hogy a lejátszó és az okostelefon párosítva van egymással. Ha a kapcsolat létrejött, a lámpa
( ) 5 másodpercig villog.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Kapcsolódó témák
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása
A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz

Ha a lejátszót iPhone-hoz csatlakoztatja, lehetősége van zenehallgatásra az iPhone-ról. Mielőtt a lejátszót iPhone-nal
használja, párosítása a lejátszót és az iPhone-t. Ezt a regisztrációt „párosításnak” nevezik. Miután először párosította a
lejátszót és az iPhone-t, a lejátszó és az iPhone tárolni fogja egymás párosítási adatait. Egyszerűen csatlakoztathatja a
lejátszót az iPhone-hoz az első alkalom után.

Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból a lejátszó bekapcsolásához.1

Tartsa lenyomva a gombot ( ) 7 másodpercig.

A lámpa ( ) kétszer villog ismételten. A párosítás indul. Ha a lejátszó nem rendelkezik párosítási információval, a
párosítás automatikusan elindul.

2

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az iPhone készüléken.3

Koppintson a lejátszó modellnevére.4
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Megjegyzés
A párosítás sikeres befejezését követően, többé már nem lesz szükség ezeknek a készülékeknek a párosítására a későbbi
csatlakoztatásaik alkalmával.

A párosítási adatok a következő helyzetekben kerülnek törlésre. Párosítsa újra a lejátszót és az iPhone-t.
Az egyik vagy mindkét lejátszó és az iPhone visszaáll a gyári beállításokra.
A párosítási adatok törlődnek egyik vagy mindkét lejátszóból és az iPhone-ból (például a lejátszó vagy az iPhone javításakor).

Ha az iPhone párosítás adatai törlődnek a lejátszóból, de a lejátszó párosítási adatai továbbra is megvannak az iPhone-on,
törölje az adatokat az iPhone-ról. Ezután regisztrálja újra egymással a lejátszót és az iPhone-t.

A fenti eljárás csak egy példa. A részletekért lásd az iPhone a működési kézikönyvét.

Oktató videó
A következő film megmutatja, hogyan csatlakoztassa a lejátszót iPhone-hoz az első és az azt követő alkalmakkor.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Kapcsolódó témák
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása
A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón

Amennyiben hitelesítő kulcs megadása szükséges, üsse be a „0000” kódot. A hitelesítő kulcs szerepelhet
„hitelesítő kód”, „PIN-kód”, „azonosítószám” vagy „jelszó” néven is.
Győződjön meg arról, hogy a lejátszó és az iPhone párosítva van egymással. Ha a kapcsolat létrejött, a lámpa ( )
5 másodpercig villog.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)

Amikor az NFC-kompatibilis okostelefont a töltőtokhoz érinti, a lejátszó párosításra kerül az okostelefonnal. A Bluetooth
kapcsolat egy egyszerű művelettel létrehozható vagy megszakítható.

Kompatibilis okostelefonok
NFC-kompatibilis Android4.1-es vagy újabb okostelefonok

NFC
Az NFC (Near Field Communication) technológia lehetővé teszi a kis hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációt
különböző eszközök között (például az okostelefonok és az IC-címkék között).
A következő műveleteket végezheti úgy, hogy egy NFC-kompatibilis okostelefont az N-jelöléshez érinti a töltőtokon.

A lejátszó párosítása az okostelefonnal.
A Bluetooth-kapcsolat létrehozása.
A Bluetooth-kapcsolat megszakítása.

A oldja fel az okostelefon képernyőjének zárolását.1

Kapcsolja be az NFC funkciót az okostelefonon.

Részletekért lásd az okostelefon működési kézikönyvét.

2

Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból a lejátszó bekapcsolásához.3

Ha a Bluetooth funkció ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth
funkció kikapcsolásához.

A lámpa ( ) lassan villog. Ha a lejátszó mindkét fülén rajta van, a lámpa ( ) nem fog világítani. Ehelyett
hangutasítás lesz hallható.

4

Érintse az okostelefonon található N-jelet ( ) a töltőtokon található N-jelhez ( ).

Tartsa a töltőtokot és az okostelefont egymáshoz, amíg az okostelefon válaszol.
Ha nem találja az N-jelet az okostelefonon, olvassa el az okostelefon működési kézikönyvét.

5
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A lejátszó leválasztása az okostelefonról
Míg a lejátszó a töltőtokon kívül van és be van kapcsolva, érintse hozzá ismét az okostelefonon lévő N-jelölést ( ) a
töltőtokon lévő N-jelöléshez ( ).
Ha a lejátszó és az okostelefon közötti kapcsolatot a két eszköz összeérintésével bontja, a lejátszó átvált Lejátszás
üzemmódra.

Tipp
Ha a lejátszó nem tud csatlakozni az okostelefonhoz, próbálja meg a következőket:

Ha az okostelefon képernyője zárolva van, oldja fel zárolást.
Vigye lassan az okostelefont a töltőtokon található N-jel felé ( ).
Ha az okostelefon tokban van, vegye ki belőle.

Ha kikapcsolja a lejátszót, miközben a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, amikor
a következő alkalommal bekapcsolja a lejátszót.

Kapcsolódó témák
Be- és kikapcsolás
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása
A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Kövesse az okostelefon képernyőn megjelenő utasításait a párosítás és a csatlakozás végrehajtásához.

Ha a lejátszó csatlakozik az okostelefonhoz, a lámpa ( ) gyorsan 5 másodpercig villog. Ezután a lámpa ( )
lassan 5 másodpercenként villog.

6

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz

Ha korábban már párosította a lejátszót és az okostelefont, a lejátszó regisztrálva van az okostelefonhoz. Egyszerűen
csatlakoztathatja a lejátszót az okostelefonhoz.

Tipp
Amikor a lejátszó okostelefonhoz csatlakozik, a lejátszó modelljének neve megjelenik az okostelefon képernyőjén. Amennyiben a
lejátszó nem csatlakozik, érintse meg a modellnevet.

Ha a lejátszón tárolt zenét szeretne hallgatni, miközben a lejátszó csatlakoztatva van az okostelefonhoz, váltson Lejátszás módra
a gomb ( ) 3-szor történő gyors megnyomásával.

Ha a csatlakoztatás sikertelen, próbálja meg a következőket.
Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót a lejátszón, majd kapcsolja be újra.
Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az okostelefonon, majd kapcsolja be újra.

Ha kikapcsolja a lejátszót, miközben a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, amikor
a következő alkalommal bekapcsolja a lejátszót.

Oktató videó

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az utoljára csatlakoztatott okostelefonon.1

Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból a lejátszó bekapcsolásához.2

Ha a Bluetooth funkció ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth
funkció kikapcsolásához.

A lejátszó csatlakozik az utoljára csatlakoztatott okostelefonhoz.
A lámpa ( ) 5 másodpercig villog.
Ha a lejátszót a fülére illesztette és bekapcsolta a Bluetooth funkciót, hangutasításokat fog hallani.

3
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A következő film megmutatja, hogyan csatlakoztassa a lejátszót okostelefonhoz az első és az azt követő alkalmakkor.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Kapcsolódó témák
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz
Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón
A lejátszó vagy az okostelefon hangforrásként történő kiválasztása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása

A Bluetooth funkció kikapcsolása
Ismét tartsa lenyomva a ( ) gombot 2 másodpercig. A jelzőfény ( ) színe megváltozik, és a jelzőfény 5
másodpercenként villan egyet.
Ha a lejátszót a fülére illesztette és bekapcsolta a Bluetooth funkciót, hangutasításokat fog hallani.

Tipp
Az akkumulátor üzemideje lényegesen lerövidül, ha a Bluetooth funkció be kapcsolva.

Amikor a lejátszót egy Bluetooth eszközhöz csatlakoztatja, a lejátszó automatikusan Fejhallgató üzemmódba lép. A lejátszás
módra történő váltáshoz nyomja meg a gombot ( ) 3-szor gyorsan. Ha a lejátszó a lejátszó üzemmódba lép, a lejátszás a
Bluetooth eszközön automatikusan leáll.

Tartsa lenyomva a ( ) gombot 2 másodpercig a lejátszó bekapcsolt állapotában a Bluetooth funkció
bekapcsolásához.

A jelzőfény ( ) lassan villog, miközben a lejátszó megkeresi a Bluetooth eszközt. A lejátszó automatikusan
csatlakozik az utolsó csatlakoztatott Bluetooth eszközhöz, és a jelzőfény ( ) kigyullad 5 másodpercre.
Ha a lejátszót a fülére illesztette és bekapcsolta a Bluetooth funkciót, hangutasításokat fog hallani.

1
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Ha kikapcsolja a lejátszót, miközben a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, amikor
a következő alkalommal bekapcsolja a lejátszót.

Kapcsolódó témák
Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz
A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések
Okostelefonról történő zenelejátszás
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón
A lejátszó vagy az okostelefon hangforrásként történő kiválasztása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Okostelefonról történő zenelejátszás

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül okostelefonon tárolt zenéket játszhat le.

Tipp
Ha a zenelejátszás hangereje túl alacsony vagy alig hallható, állítsa be a hangerőt az okostelefonon. Ha a hangerő még mindig
túl alacsony, növelje a hangerőt a lejátszón.

Ha a lejátszón tárolt zenét szeretne hallgatni, miközben a lejátszó csatlakoztatva van okostelefonhoz, nyomja le a gombot ( ) 3-
szor gyorsan, hogy Lejátszás üzemmódra váltson.

Ha kikapcsolja a lejátszót, miközben a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, amikor
a következő alkalommal bekapcsolja a lejátszót.

Ha a hangüzenet túl hangos a zenelejátszáshoz, próbálja meg a következőket.
Vegye le a hangerőt lejátszón, majd hangosítsa fel az okostelefonon.

Megjegyzés
Az okostelefontól vagy az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy nem tudja lejátszani a zenét a lejátszón. Ebben az esetben a
zenét az okostelefon működtetésével játssza le.

A Bluetooth eszköztől, a hálózati viszonyoktól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj hallható vagy
megszakad a hang.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan játsszon le zenét az okostelefonon.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Amíg a lejátszó mindkét egysége a fülén van, tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth
funkció bekapcsolásához.

A lejátszó automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott okostelefonhoz. Ezután hangutasítás lesz hallható.

1

Nyomja meg a ( ) gombot a lejátszás elindításához.

Az okostelefonról elindul a zenelejátszás. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a ( ) gombot.

2
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Kapcsolódó témák
Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz
A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések
Visszaigazoló állapotok a lámpáktól a lejátszón
A lejátszó vagy az okostelefon hangforrásként történő kiválasztása
Hangerő beállítása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó vagy az okostelefon hangforrásként történő kiválasztása

Ha a lejátszó csatlakoztatva van egy okostelefonhoz, a következő hangforrások közül választhat.

Lejátszás mód

A lejátszón hallgathat zenét.
A lejátszón történő zenehallgatás közben fogadhatja vagy bonthatja az okostelefonra érkező hívást.

Fejhallgató mód

Okostelefonról hallgathat zenét a lejátszón.
Fogadhatja vagy bonthatja az okostelefonra érkező hívást.

Tipp
Amikor a lejátszót egy okostelefonhoz csatlakoztatja, a lejátszó automatikusan Fejhallgató üzemmódba lép. Ha a hangforrást
okostelefonról lejátszóra módosítja, a lejátszás az okostelefonról automatikusan leáll.

Ha kikapcsolja a lejátszót, miközben a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, amikor
a következő alkalommal bekapcsolja a lejátszót.

Megjegyzés
Hallani fogja a hangvezérlést a következő esetekben:

Mindkét egység a fülén van.
Csak a bal oldali egység van a fülén.

Ha a lejátszót Lejátszás módban használja, míg a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a lejátszási idő rövidebb lesz, mint amikor
a Bluetooth funkció ki van kapcsolva.

Hangforrást csak akkor válthat, míg a lejátszó és az okostelefon csatlakozik egymáshoz.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan kell hangforrást váltani, és hogyan kell végrehajtani lejátszási műveleteket.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Nyomja le a ( ) gombot háromszor, miközben a Bluetooth funkció be van kapcsolva.

Minden alkalommal, amikor lenyomja a ( ) gombot háromszor, a mód átvált. Hallani fogja a következő üzenetet:
Player mode vagy Headphone mode

1

70

http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/


Kapcsolódó témák
Okostelefonról történő zenelejátszás
Zenelejátszás a lejátszón
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A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A Bluetooth funkcióval kapcsolatos megjegyzések

Ebben a szövegben a [Bluetooth eszközök] minden Bluetooth-kompatibilis eszközre utal.
A Bluetooth-kompatibilis eszközök audioeszközök, okostelefonok, stb., amelyek támogatják a Bluetooth funkciót.

A Bluetooth eszköztől, a hálózati viszonyokotól és a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj hallható,
vagy megszakad a hang A Bluetooth kommunikáció optimalizálásához tartsa be a következőket.

Helyezze a lejátszót és a Bluetooth eszközt a lehető legközelebb egymáshoz. A Bluetooth szabvány akár 10
méteres távolságot is lehetővé tesz.
Fordítsa a beépített Bluetooth antennát a csatlakoztatott Bluetooth eszköz irányába.
Ne gátolja az antenna működését fém tárggyal.
Ne gátolja az antenna működését a testrészével, például a kezével.
Ne gátolja az antenna működését azzal, hogy a lejátszót háti-vagy válltáskába helyezi.
Ne gátolja az antenna működését azzal, hogy a lejátszót zsúfolt helyre helyezi.
Kerülje azokat a területeket, ahol elektromágneses hullámok vannak. Például a mikrohullámú sütők,
mobiltelefonok, mobil játékeszközök közelében vagy vezeték nélküli LAN környezetben.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt előfordulhat, hogy a hang kissé késik.
A Bluetooth sugárzás hatással lehet az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a lejátszót és egyéb
Bluetooth eszközöket a következő helyeken.

kórházakban
a vonatok elsőbbségi ülőhelyeinek közelében
repülőgépeken
olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található (töltőállomások stb.)
automatikus ajtók közelében
tűzriasztók közelében

A lejátszó támogatja a Bluetooth standardnak megfelelő biztonsági funkciókat. A Sony nem vállal semmilyen
felelősséget a Bluetooth használatából eredő információkiszivárogtatásért.
Akkor sem garantált minden kapcsolat és a megfelelő működés, ha a Bluetooth eszköz megfelel a standardnak.
A Bluetooth eszköztől függően időbe telhet a Bluetooth csatlakozás létrejötte.
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Megjegyzések az okostelefonról történő zenelejátszással kapcsolatban

A Bluetooth technológia tulajdonságai miatt előfordulhat, hogy a rádiófrekvenciás adatátvitelt blokkolja a felhasználó
teste. Ezért az okostelefonból érkező hang megszakadhat.

A lejátszó bal egységén van egy beépített Bluetooth antenna. Ha megszakad a hang, próbálja meg a következőket:

Tartsa az okostelefont a teste bal elülső oldalán.
Forgassa el az okostelefont.

Megjegyzés
A részleteket, hogy hogyan csatlakoztassa az okostelefont a testéhez, az okostelefon működési kézikönyvében olvashatja.
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Egy hívás fogadása/bontása

Hívást fogadhat az okostelefonján. Ehhez először Bluetooth kapcsolatot kell létesítenie a lejátszó és az okostelefon
között.

Tipp
Miközben beszél a telefonon, a Környezeti zaj üzemmód ki van kapcsolva. A hívás bontásakor a Környezeti zaj üzemmód
automatikusan visszakapcsol.

Helyezze a lejátszót mindkét fülébe hívás fogadásához vagy bontásához.

Megjegyzés
Ne takarja el a mikrofon részeit ( ) a kezével vagy egyéb tárggyal a lejátszóval való telefonhívás lebonyolítása közben.

A lejátszó csak a normál bejövő hívásokat támogatja. A lejátszó nem támogatja az okostelefonok és számítógépek hívásra
alkalmas alkalmazásait.

Kapcsolódó témák
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz
A lejátszó csatlakoztatása párosított okostelefonhoz
Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
Megjegyzések az okostelefonon fogadott hívások hangerejével kapcsolatban
Hívás elutasítása

Nyomja meg a ( ) gombot egy hívás fogadásához.1

Nyomja meg a ( ) gombot, a hívás bontásához.2

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Hívás elutasítása

Ha a lejátszó csatlakoztatva van egy okostelefonhoz, elutasíthatja a hívást a lejátszó segítségével.
Csak akkor tud hívást elutasítani, ha mindkét egységet a fülébe teszi.

Kapcsolódó témák
Egy hívás fogadása/bontása
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Tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig, ha a hívják.1
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Megjegyzések az okostelefonon fogadott hívások hangerejével kapcsolatban

A zenék és a hívások hangereje egymástól független. A folyamatban lévő hívás közben beállíthatja a hívás hangerejét.
A hívás bontásakor a hangerő visszatér a zene esetében beállított szintre.
Ha az AVLS funkció be van kapcsolva, a lejátszó a hívások hangerejét egy mérsékelt szinten tartja.

Kapcsolódó témák
Egy hívás fogadása/bontása
A hangerő korlátozása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

77



Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A hangtámogatási funkció használata (Google app)

Az Androidon lévő Google app használatával működtetheti az Android okostelefont a lejátszó mikrofonjába beszélve.
Csatlakoztassa előzetesen a lejátszót az Android okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
A Google app használatával hallani fogja az okostelefonból érkező hangokat mindkét egységen keresztül.

Megjegyzés
Még akkor is, ha aktiválja az [Ok Google] beállítást az Android okostelefonon, nem tudja elindítani a Google appot azzal, hogy
„Ok Google” hangutasítást ad le a lejátszó a mikrofonjába.

A Google app-pal kapcsolatos részletekért lásd az Android okostelefon használati útmutatóját vagy ügyféltámogatási webhelyét.

Nem biztos, hogy lehet aktiválni a Google appot a lejátszóról, az Android okostelefon jellemzőitől függően.

Az Android okostelefon modelljétől függően előfordulhat, hogy nem hallja a következő hangokat az alkalmazásban.
Az indítási hangot

Tegye a lejátszó mindkét egységét a fülére.

Csak akkor használhatja a hangtámogatási funkciót, ha mindkét egység a fülén van.

1

Állítsa be a támogatási és hangbemeneti beállításokat a Google appon.

Az Android okostelefonon válassza a [Settings] – [Apps] lehetőséget, és válassza a fogaskerék ikont a képernyőn.
Válassza a menüt az alábbi sorrendben.
[Assist & voice input] – [Assist app]
Ezután állítsa [Assist app]-ot a Google appra.  
Előfordulhat, hogy a Google app legújabb verziójára van szüksége.
A fenti eljárás csak egy példa. A részletekért lásd az Android okostelefon működési utasításait.

2

Csatlakoztassa a lejátszót az Android okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.3

Míg az Android okostelefon készenléti üzemmódban van vagy zenét játszik le, tartsa lenyomva a gombot (
) 2 másodpercig a Google app aktiválásához.

A Google app aktiválódik, és egy indítási hangot fog hallani.

4

Adjon a Google appnak utasítást a lejátszó mikrofonjain keresztül.

A részletes információkat a Google appról (például a Google app-pal kompatibilis alkalmazásokról) az Android
okostelefon használati útmutatójában talál.
Ha egy bizonyos ideig nem volt aktivitás, a hangbemenet inaktiválódni fog.

5
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A válaszhang első felét

Kapcsolódó témák
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz
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A hangtámogatási funkció használata (Siri)

Az iPhone-on lévő Siri használatával működtetheti az iPhone-t a lejátszó mikrofonjába beszélve. Csatlakoztassa
előzetesen a lejátszót az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
A Siri használatával hallani fogja az iPhone-ból érkező hangokat mindkét egységen keresztül.

Megjegyzés
Még akkor is, ha aktiválja a [Hey Siri] beállítást az iPhone-on, nem tudja elindítani a Sirit azzal, hogy „Hey Siri” hangutasítást ad
le a lejátszó a mikrofonjába.

A Sirivel kapcsolatos részletekért lásd az iPhone használati útmutatóját vagy ügyféltámogatási webhelyét.

Az iPhone modelljétől függően előfordulhat, hogy nem hallja a következő hangokat az alkalmazásban.
Az indítási hangot
A válaszhang első felét

Tegye a lejátszó mindkét egységét a fülére.

Csak akkor használhatja a hangtámogatási funkciót, ha mindkét egység a fülén van.

1

Kapcsolja be a Sirit.

Az iPhone-on válassza a [Settings] – [Siri & Search] lehetőséget.
Ezután aktiválja a [Press Home for Siri] és [Allow Siri When Locked] lehetőségeket.
A fenti eljárás csak egy példa. A részletekért lásd az iPhone használati útmutatóját.

2

Csatlakoztassa a lejátszót az iPhone-hoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.3

Míg az iPhone készenléti üzemmódban van vagy zenét játszik le, tartsa lenyomva a gombot ( ) 2
másodpercig a Siri aktiválásához.

A Siri aktiválódik, és egy indítási hangot fog hallani.

4

Adjon a Sirinek utasítást a lejátszó mikrofonjain keresztül.

A részletes információkat Siriről (például a Sirivel kompatibilis alkalmazásokról) az iPhone felhasználói
útmutatójában talál.
Ha egy bizonyos ideig nem volt aktivitás, a hangbemenet inaktiválódni fog.

5
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Kapcsolódó témák
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz
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Mit tud tenni az okostelefon alkalmazásokkal

A Sony | Headphones Connect és Sony | Music Center alkalmazások érhetők el okostelefonokhoz a lejátszó
működtetéséhez. Amikor csatlakoztatja az okostelefont és a lejátszót a Bluetooth funkció segítségével, a következő
műveleteket végezheti el a következő alkalmazásokkal.

A Sony | Headphones Connect alkalmazásra vonatkozó információkhoz lásd a következő URL-t.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

A Sony | Music Center alkalmazásra vonatkozó információkhoz lásd a következő URL-t.
http://www.sony.net/smcqa/

Tipp
Az alkalmazások műveletei az audioeszköztől függenek. Az alkalmazás jellemzői és képernyőjének kialakítása előzetes értesítés
nélkül módosulhat.

Funkció Lejátszó
Sony |

Headphones
Connect

Sony | Music
Center

Zenelejátszás

Lejátszás indítása vagy szüneteltetése —

Ugrás az adott zeneszám vagy az előző szám
elejére

—

Előtekerés és visszatekerés — —

Hangerő beállítása —

A lejátszási mód megváltoztatása
(Ismétlés/Véletlen sorrendű lejátszás)

— —

A lejátszási tartomány (mappa/lejátszási
lista/album) módosítása

— —

Hangforrás váltása (fejhallgató/lejátszó) —

Beállítások

Equalizer beállításainak módosítása — —

Környezeti zaj üzemmód be- és kikapcsolása —

A Környezeti zaj üzemmód kiválasztása — —

Gyors hangbeállítások be- és kikapcsolása —

A gyors hang beállítások konfigurációinak
megváltoztatása

— —

A vezeték nélküli lejátszás minőségének
kiválasztása

— —

AVLS funkció be- és kikapcsolása — —

A lejátszó újraindítása és úraformázása — —
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Kapcsolódó témák
Hangerő beállítása
Környezeti zaj üzemmód használata
Gyors hangbeállítások használata
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Sony | Headphones Connect telepítése

Kapcsolódó témák
Mit tud tenni az okostelefon alkalmazásokkal
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Töltse le a Sony | Headphones Connectt a Google Playből vagy az App Store-ból, és telepítse az
alkalmazást az okostelefonon.

A Sony | Headphones Connect alkalmazásra vonatkozó információkhoz lásd a következő URL-t.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

1

Miután telepítette az alkalmazást, indítsa el a Sony | Headphones Connectt.2

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
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Sony | Music Center telepítése

Kapcsolódó témák
Mit tud tenni az okostelefon alkalmazásokkal
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Töltse le a Sony | Music Centert a Google Playből vagy az App Store-ból, és telepítse az alkalmazást az
okostelefonon.

A Sony | Music Center alkalmazásra vonatkozó információkhoz lásd a következő URL-t.
http://www.sony.net/smcqa/

1

Miután telepítette az alkalmazást, indítsa el a Sony | Music Centert.2
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Zenei tartalom előkészítése

A zenetartalmak átvitele előtt a lejátszóra elő kell készíteni a zenetartalmat.
Ez a témakör ismerteti a következő műveletekre vonatkozó utasításokat.

Zenetartalom importálása audio-CD-ről a Music Center for PC alkalmazásba.
Számítógépen tárolt zenetartalom importálása a Music Center for PC alkalmazásba.
Külső adathordozón tárolt zenetartalom importálása számítógépre.
Zenetartalom vásárlása online zeneszolgáltatóktól.

Az alábbi utasítások a Music Center for PC alkalmazással kapcsolatos műveletekre vonatkoznak. A Music Center for PC
a javasolt alkalmazás a lejátszóhoz. Telepítse előzetesen a Music Center for PC alkalmazást.

Tipp
Mielőtt a lejátszót csatlakoztatja az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül, elő kell készíteni a zenei tartalmat az
okostelefonon a következő módszerek valamelyikével.

A számítógépen lévő tartalom átmásolása okostelefonra
Zenetartalom vásárlása az okostelefonra az interneten keresztül
Egy okostelefonos streaming szolgáltatás használata

Részletekért lásd az okostelefon vagy alkalmazások Súgóját.

Megjegyzés
Az importált zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő
használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

Ha Mac számítógépet használ, a Content Transfer alkalmazást használja.

Zenetartalom importálása audio-CD-ről a Music Center for PC alkalmazásba

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.1.

Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.2.

Az oldalsávon kattintson az [Import] alatt a [CD] lehetőségre.3.

Helyezzen be egy audio-CD lemezt a számítógép lemezmeghajtójába.
Az audio-CD-n lévő zenei tartalom megjelenik a Music Center for PC képernyőjén.
Szükség esetén módosíthatja a CD-k importálásakor használt formátumot. A  mellett kattintson a 
lehetőségre, majd válassza ki a fájlformátumot a [CD import settings] közül.

A jobb hangminőségért: FLAC
Az általános hangminőségért: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

Jelölje ki a zenei tartalmat, amelyet importálni kíván.5.

Kattintson az [Import] lehetőségre a zenei tartalom importálásának elindításához.
Az importálás megszakításához kattintson a [Stop] lehetőségre.

6.
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Tipp
A Music Center for PC helyett az iTunes alkalmazást is használhatja audio-CD-k importálásához.

Számítógépen tárolt zenetartalom importálása a Music Center for PC alkalmazásba

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Külső adathordozón tárolt zenetartalom importálása számítógépre

Olyan külső adathordozót használjon, amely tartalmazza a zenetartalmat.
A következő útmutatások a Windows Intézőre vonatkoznak. Ha Mac számítógépet használ, a Finder alkalmazást
használja.

Zenetartalom vásárlása online zeneszolgáltatóktól

Az internetes zeneszolgáltatóktól zenetartalmat vásárolhat.
Ellenőrizze az Ön által igénybe vett szolgáltató szolgáltatási útmutatóját. Minden szolgáltatónál különböznek a letöltési
eljárások, a kompatibilis fájlformátumok és fizetési módok. Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató előzetes értesítés
nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szolgáltatást.

Kapcsolódó témák
A Music Center for PC (Windows) telepítése
A Content Transfer (Mac) telepítése
Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával
Tartalom átvitele Mac Finder használatával
Zenelejátszás a lejátszón

Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.1.

Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.2.

Kattintson a  (menü) lehetőségre a bal felső sarokban a Music Center for PC képernyőn. Ezután válassza ki az
importálás módot a [File] menüből.

3.

Adja meg a mappákat vagy a zene tartalmat, amelyet importálni kíván.4.

Indítsa el a zenei tartalom importálását.5.

Csatlakoztassa a külső adathordozót a számítógéphez.1.

Nyissa meg a külső adathordozót a Windows Intézőben.2.

Nyissa meg a számítógép [Zene] mappáját a Windows Intézőben.3.

Húzza át a mappákat vagy fájlokat a külső adathordozóról a számítógép [Zene] mappájába.4.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával

Átmásolhatja a Windows számítógépen tárolt zenei tartalmat a lejátszóra a Music Center for PC alkalmazáson keresztül.
Az ábrák és működési folyamatok példák a Music Center for PC 2.0-s verziójának használata esetén.

Megjegyzés
Ha a lejátszó töltőtokon keresztül akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti.
Amikor a töltőtokon keresztül a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-
tápegységhez.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Megjegyzés
Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve). Ellenkező esetben az adatok
megsérülhetnek.

Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson
túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.

Amikor a lejátszó töltőtokon keresztül csatlakozik a számítógéphez, tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.

Ne kapcsolja be a számítógépet.
Ne indítsa újra a számítógépet.
Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
Ne kapcsolja ki a számítógépet.

Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.1

Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.2

A lejátszót a töltőtokban tárolja. Majd csatlakoztassa a töltőtokot USB-porton keresztül a számítógéphez.3

Válassza ki a csatlakoztatott eszközt a Music Center for PC képernyő oldalsávján a [Transfer and Manage]
területről.

A lejátszó átviteli képernyője a jobb oldalon jelenik meg.
A Music Center for PC alkalmazásban található zenei tartalmak listája a bal oldalon jelenik meg.

4

A bal oldalon válassza ki az albumokat vagy számokat.5

Kattintson a  elemre az átvitelhez.6
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Zenei tartalom Music Center for PC alkalmazásban történő átvitele vagy importálása közben győződjön meg arról, hogy a
számítógép nem vált alvó módra vagy a készenléti módra.
Elveszhetnek az adatok, vagy a Music Center for PC rendellenesen indulhat újra.

Kapcsolódó témák
A Music Center for PC (Windows) telepítése
Zenei tartalom előkészítése
Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
Zenelejátszás a lejátszón
Támogatott formátumok

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével

A zenei tartalmat közvetlenül áttöltheti, ha áthúzza a Windows Explorer alkalmazásból.

Megjegyzés
Ha a lejátszó töltőtokon keresztül akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti.
Amikor a töltőtokon keresztül a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-
tápegységhez.

Tipp
Olvassa el a [Támogatott formátumok] kompatibilis fájlformátumokra vonatkozó részletekért.

Megjegyzés

A lejátszót a töltőtokban tárolja. Majd csatlakoztassa a töltőtokot USB-porton keresztül a számítógéphez.1

Nyissa meg a [HEADSET] mappát a következőképpen.

Windows 10: 
Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet a [Start menü/kezdőképernyő] menüből. Válassza a [HEADSET] elemet a bal
oldali panelről.
Windows 8.1: 
Nyissa meg a [Fájlkezelő] elemet az [Asztal]ról. Válassza a [HEADSET] elemet az [Ez a gép] alatti listából.
Windows 7: 
Válassza a [Start], [Számítógép], majd a [HEADSET] elemet.

2

Nyissa meg a [MUSIC] mappát a [HEADSET] mappában.3

Húzza a számítógépen lévő fájlokat vagy mappákat a [MUSIC] mappába.

Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött. Válassza le a töltőtokot és a lejátszót a számítógépről.

4
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Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem tudja lejátszani a fájlokat.

Ne módosítsa a gyökérmappák nevét (például [MUSIC]).
Ne vigye át a fájlokat a [MUSIC] mappától eltérő mappába.
Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve).
Ne formázza a számítógépen a lejátszó memóriáját.

Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson
túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

Ne válassza le a töltőtokot és a lejátszó készüléket a számítógépről, amíg a lámpák a lejátszón villognak. Ellenkező esetben a
lejátszóra éppen átvitt vagy a készüléken tárolt adatok megsérülhetnek. Ha fájlátvitel közben leválasztja a töltőtokot és a lejátszót
a számítógépről, akkor felesleges fájlok maradhatnak a lejátszón. Ebben az esetben másolja vissza a használható fájlokat a
számítógépére, majd formázza újra a lejátszót.

Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.

Amikor a lejátszó töltőtokon keresztül csatlakozik a számítógéphez, tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.

Ne kapcsolja be a számítógépet.
Ne indítsa újra a számítógépet.
Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
Ne kapcsolja ki a számítógépet.

Kapcsolódó témák
Zenei tartalom előkészítése
Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
Zenelejátszás a lejátszón
Támogatott formátumok

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Tartalom importálása a lejátszóról a Music Center for PC alkalmazásba

Az ábrák és működési folyamatok példák a Music Center for PC 2.0-s verziójának használata esetén.

Megjegyzés
Ha a lejátszó töltőtokon keresztül akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti.
Amikor a töltőtokon keresztül a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-
tápegységhez.

Az eljárással kapcsolatos részletekért lásd [How to use] a Music Center for PC ügyféltámogatási webhelyén.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Megjegyzés
Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve). Ellenkező esetben az adatok
megsérülhetnek.

Az importált zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson túlmenő
használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.

Amikor a lejátszó töltőtokon keresztül csatlakozik a számítógéphez, tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.

Ne kapcsolja be a számítógépet.

Olyan számítógépet használjon, amelyen a Music Center for PC már telepítve van.1

Indítsa el a Music Center for PC alkalmazást.2

A lejátszót a töltőtokban tárolja. Majd csatlakoztassa a töltőtokot USB-porton keresztül a számítógéphez.3

Válassza ki a csatlakoztatott eszközt a Music Center for PC képernyő oldalsávján a [Transfer and Manage]
területről.

A lejátszó átviteli képernyője a jobb oldalon jelenik meg.
A Music Center for PC alkalmazásban található zenei tartalmak listája a bal oldalon jelenik meg.

4

Kattintson a [Manage songs in device] lehetőségre a lejátszón lévő zenei tartalmak listájának
megjelenítéséhez.

5

Jelölje ki a Music Center for PC alkalmazásba importálni kívánt zenei tartalmat.6

Kattintson a jobb gombbal, és válassza ki a zenei tartalmat [Import to PC].7
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Ne indítsa újra a számítógépet.
Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
Ne kapcsolja ki a számítógépet.

Kapcsolódó témák
A Music Center for PC (Windows) telepítése
Zenelejátszás a lejátszón
Támogatott formátumok

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával

Használhatja a Content Transfer alkalmazást. Szerzői jogi védelem alatt álló zenei tartalom nem tölthető át.

Megjegyzés
Ha a lejátszó töltőtokon keresztül akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti.
Amikor a töltőtokon keresztül a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-
tápegységhez.

Olyan számítógépet használjon, amelyen a Content Transfer már telepítve van.1

Indítsa el a Content Transfer alkalmazást.2

A lejátszót a töltőtokban tárolja. Majd csatlakoztassa a töltőtokot USB-porton keresztül a számítógéphez.3

Nyissa meg a Finder vagy az iTunes alkalmazást. Ezután válassza ki a zenei tartalmat.4

Húzza át a zenei tartalmat a Content Transfer alkalmazásba.

Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött. Utána válassza le a töltőtokot és a lejátszót a számítógépről.

5
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Tipp
Olvassa el a [Támogatott formátumok] kompatibilis fájlformátumokra vonatkozó részletekért.

Megjegyzés
Az iTunes verziójától függően előfordulhat, hogy a művelet nem végezhető el.

Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve). Ellenkező esetben az adatok
megsérülhetnek.

Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson
túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.

Amikor a lejátszó töltőtokon keresztül csatlakozik a számítógéphez, tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.

Ne kapcsolja be a számítógépet.
Ne indítsa újra a számítógépet.
Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
Ne kapcsolja ki a számítógépet.

Kapcsolódó témák
A Content Transfer (Mac) telepítése
Zenei tartalom előkészítése
Zenelejátszás a lejátszón
Támogatott formátumok

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Tartalom átvitele Mac Finder használatával

A zenei tartalmat közvetlenül áttöltheti, ha áthúzza a Finder alkalmazásból. Szerzői jogi védelem alatt álló zenei tartalom
nem tölthető át.

Megjegyzés
Ha a lejátszó töltőtokon keresztül akkumulátorról működő számítógéphez csatlakozik, a számítógép az akkumulátorát is meríti.
Amikor a töltőtokon keresztül a lejátszót hosszabb időre a számítógéphez csatlakoztatja, csatlakoztassa a számítógépet egy AC-
tápegységhez.

Tipp
Olvassa el a [Támogatott formátumok] kompatibilis fájlformátumokra vonatkozó részletekért.

Megjegyzés
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a lejátszó nem tudja lejátszani a fájlokat.

Ne módosítsa a gyökérmappák nevét (például [MUSIC]).
Ne vigye át a fájlokat a [MUSIC] mappától eltérő mappába.
Ne válassza le az USB Type-C kábelt adatátvitel közben (USB Type-C kábel: mellékelve).
Ne formázza a számítógépen a lejátszó memóriáját.

A lejátszót a töltőtokban tárolja. Majd csatlakoztassa a töltőtokot USB-porton keresztül a számítógéphez.1

Válassza a [HEADSET] lehetőséget a Finder oldalsávján.2

Nyissa meg a [MUSIC] mappát a [HEADSET] mappában.3

Húzza a fájlokat vagy mappákat ( ) a [HEADSET] mappában található [MUSIC] mappába ( ).

Győződjön meg róla, hogy az átvitel befejeződött. Válassza le a töltőtokot és a lejátszót a számítógépről.

4
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Az áthelyezett zenei tartalmak csak személyes felhasználásra vannak engedélyezve. A zenei tartalmak ezen korlátozáson
túlmenő használatához a szerzői jog tulajdonosainak engedélye szükséges.

Ne válassza le a töltőtokot és a lejátszó készüléket a számítógépről, amíg a lámpák a lejátszón villognak. Ellenkező esetben a
lejátszóra éppen átvitt vagy a készüléken tárolt adatok megsérülhetnek. Ha fájlátvitel közben leválasztja a töltőtokot és a lejátszót
a számítógépről, akkor felesleges fájlok maradhatnak a lejátszón. Ebben az esetben másolja vissza a használható fájlokat a
számítógépére, majd formázza újra a lejátszót.

Az USB-hub használata csak akkor garantált, ha hivatalos logóval ellátott, saját energiaforrással rendelkező USB-hubot használ.

Amikor a lejátszó töltőtokon keresztül csatlakozik a számítógéphez, tartsa be az alábbi figyelmeztetéseket. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a lejátszó nem működik megfelelően.

Ne kapcsolja be a számítógépet.
Ne indítsa újra a számítógépet.
Ne ébressze fel a számítógépet alvó üzemmódból.
Ne kapcsolja ki a számítógépet.

Kapcsolódó témák
A Content Transfer (Mac) telepítése
Zenei tartalom előkészítése
Zenelejátszás a lejátszón
Támogatott formátumok

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Lejátszási lista létrehozása a számítógépen

Lejátszási lista nem hozható létre a lejátszó használatával. Hozzon létre egy lejátszási listát a számítógépen, majd vigye
át a lejátszóra.

Windows:
Hozzon létre egy lejátszási listát a Music Center for PC használatával, és vigye át a lejátszóra.
Hozzon létre egy lejátszási listát az iTunes segítségével. Importálja a listát és vigye át a lejátszóra a Music Center for
PC segítségével.

Mac:
Hozzon létre egy lejátszási listát a iTunes használatával, és vigye át a lejátszóra a Content Transfer használatával.

Tipp
A részletes utasításokért olvassa el az egyes alkalmazások online súgóját.

Kapcsolódó témák
Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A tartalom számítógépről történő átvitelével kapcsolatos megjegyzések

Húzza át a zenefájlokat a megfelelő mappába, amint azt az alábbi ábra mutatja.
A lejátszó az egyes mappák 1–8. szintjén lévő zenefájlok lejátszására képes.

Megjegyzés
Ne nevezze át a következő alapértelmezett mappákat. Ellenkező esetben a lejátszó nem ismeri fel a mappákat.

MUSIC

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó vagy az okostelefon hangforrásként történő kiválasztása

Ha a lejátszó csatlakoztatva van egy okostelefonhoz, a következő hangforrások közül választhat.

Lejátszás mód

A lejátszón hallgathat zenét.
A lejátszón történő zenehallgatás közben fogadhatja vagy bonthatja az okostelefonra érkező hívást.

Fejhallgató mód

Okostelefonról hallgathat zenét a lejátszón.
Fogadhatja vagy bonthatja az okostelefonra érkező hívást.

Tipp
Amikor a lejátszót egy okostelefonhoz csatlakoztatja, a lejátszó automatikusan Fejhallgató üzemmódba lép. Ha a hangforrást
okostelefonról lejátszóra módosítja, a lejátszás az okostelefonról automatikusan leáll.

Ha kikapcsolja a lejátszót, miközben a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, amikor
a következő alkalommal bekapcsolja a lejátszót.

Megjegyzés
Hallani fogja a hangvezérlést a következő esetekben:

Mindkét egység a fülén van.
Csak a bal oldali egység van a fülén.

Ha a lejátszót Lejátszás módban használja, míg a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a lejátszási idő rövidebb lesz, mint amikor
a Bluetooth funkció ki van kapcsolva.

Hangforrást csak akkor válthat, míg a lejátszó és az okostelefon csatlakozik egymáshoz.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan kell hangforrást váltani, és hogyan kell végrehajtani lejátszási műveleteket.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Nyomja le a ( ) gombot háromszor, miközben a Bluetooth funkció be van kapcsolva.

Minden alkalommal, amikor lenyomja a ( ) gombot háromszor, a mód átvált. Hallani fogja a következő üzenetet:
Player mode vagy Headphone mode

1
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Kapcsolódó témák
Okostelefonról történő zenelejátszás
Zenelejátszás a lejátszón
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Zenelejátszás a lejátszón

A zenei tartalmakat számítógépről előzetesen át kell vinni a lejátszóra.

Windows:
Használja a Music Center for PC alkalmazást a CD-lemezen vagy számítógépen tárolt zenék lejátszóra való
áttöltésére.

Húzza át a zenefájlokat a Windows Intézőből a lejátszóra.

Mac:
Használja a Content Transfer alkalmazást az iTunes zenék lejátszóra való áttöltésére.

Húzza át a zenefájlokat a Finder alkalmazásból a lejátszóra.

A következő számra való ugráshoz
Nyomja meg a gombot ( ) gyorsan egymás után kétszer.

Az adott zeneszám vagy az előző szám elejére való ugráshoz
Nyomja meg a gombot ( ) 3-szor gyorsan.

Tipp
Miután a lejátszó lejátssza az utolsó zeneszámot, a lejátszó automatikusan újraindítja a lejátszást sorrendben az első
zeneszámtól.

Hallgathatja a zenét a lejátszón, akkor is, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva (Lejátszás mód). Nyomja meg a gombot ( )
gyorsan 3-szor a Lejátszás módra való váltáshoz. Felhívjuk figyelmét, hogy a lejátszási idő rövidebb lesz, mint amikor kikapcsolja
a Bluetooth funkciót, és a lejátszón hallgathatja a zenét. Csak akkor válthat módot, ha a lejátszó csatlakozik az okostelefonhoz a
Bluetooth funkció segítségével.

A lejátszót arra is használhatja, hogy a következő zenei forrásokat hallgassa az okostelefonon Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
Okostelefonra átvitt zenefájlok
Streaming szolgáltatások

Ha a Bluetooth funkció aktív, tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth funkció
kikapcsolásához.

1

Nyomja meg a ( ) gombot a lejátszás elindításához.

Nyomja meg ismét a ( ) gombot a lejátszás szüneteltetéséhez.

2
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A Sony | Music Center-t a következő műveletekhez használhatja. Telepítse Sony | Music Center-t az okostelefonon. Majd
csatlakoztassa a lejátszót az okostelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Böngészés és a számok kiválasztása a lejátszón
Visszatekerés / előretekerés
A lejátszási tartomány (mappa/lejátszási lista/album) módosítása
Lejátszás ismétlése / véletlen sorrendű lejátszás / egy szám ismételt lejátszása, stb.

Megjegyzés
Attól függően, hogy milyen módon vitte át a zeneszámokat a lejátszóra, előfordulhat, hogy a lejátszó a számítógépen lévő
sorrendtől eltérő sorrendben játssza le a zeneszámokat. A zeneszámok sorrendjének meghatározásához a Music Center for PC
vagy az iTunes használatával hozzon létre egy listát, és vigye át a lejátszóra.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan játsszon le zenét a lejátszón.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Kapcsolódó témák
Lejátszási lista létrehozása a számítógépen
Be- és kikapcsolás
A Music Center for PC (Windows) telepítése
Zenei tartalom előkészítése
Tartalom átvitele Windows számítógépről Music Center for PC használatával
Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
Tartalom átvitele Mac számítógépről Content Transfer használatával
Tartalom átvitele Mac Finder használatával
Hangerő beállítása
A lejátszó vagy az okostelefon hangforrásként történő kiválasztása
Sony | Music Center telepítése
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A zenei fájlok törlése a lejátszóról

Zenefájlokat nem törölhet a lejátszóval Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépre a töltőtokon keresztül. Ezután a
következő alkalmazások segítségével törölje a zenei fájlokat.

 
Windows: Windows Intéző vagy Music Center for PC használata.
Mac: Mac Finder vagy Content Transfer használata.

Tipp
A mintazenék gyárilag telepítve vannak a lejátszóra. A mintazenéket számítógépes alkalmazás segítségével törölheti.

Megjegyzés
A zenefájlok számítógépen való törlésekor ne törölje és ne nevezze át a gyökérmappát (például [MUSIC]). Ellenkező esetben a
lejátszó nem ismeri fel a zenefájlokat.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Mi az a környezeti zaj üzemmód?

A környezeti zaj üzemmód a lejátszó két készülékébe épített mikrofonok segítségével lehetővé teszi, hogy a lejátszó
viselése közben is meghallja a környezetéből eredő hangokat, zajokat.Biztonságban élvezheti a zenét, odafigyelve
közben a környezet hangjaira.

Megjegyzés
A környezeti zaj üzemmód lehetővé teszi, hogy a lejátszó viselése közben is meghallja a környezetéből eredő hangokat,
zajokat.Tudni kell azonban, hogy nem feltétlenül hallható meg minden környezeti zaj ebben az üzemmódban. A környezeti zajok
érzékelését megnehezítheti maga a környezet, illetve a lejátszón lejátszott zene a jellege vagy a hangereje miatt. Legyen nagyon
óvatos, ha a lejátszót olyan helyen használja, ahol veszélyes lehet a környezeti zajok figyelmen kívül hagyása (például útközben,
amikor az autó- vagy kerékpárforgalomra is ügyelni kell).

Ha a lejátszóhoz használt füldugaszok nem illenek megfelelően a fülébe, akkor előfordulhat, hogy a környezeti zaj üzemmód
hatása nem lesz megfelelő. Használjon megfelelő méretű füldugaszokat, amelyek kényelmesen és szorosan illeszkednek a
fülébe.

Kapcsolódó témák
Környezeti zaj üzemmód használata

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

106



Súgóútmutató
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Környezeti zaj üzemmód használata

A Környezeti zaj üzemmód kikapcsolása

 

Másik Környezeti zaj üzemmód kiválasztása
Kiválaszthatja a megfelelő Környezeti zaj üzemmódot Sony | Headphones Connect segítségével.
A Sony | Headphones Connect alkalmazásra vonatkozó információk, lásd a következő URL-t.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tipp
A Környezeti zaj üzemmód Sony | Headphones Connect részben történő beállítása után, a beállítást a lejátszó tárolja. Miután
megváltoztatta a beállítást, a beállítás aktiválódik minden alkalommal, amikor bekapcsolja a Környezeti zaj üzemmódot a
lejátszón. A beállítás aktív marad akkor is, ha egy másik okostelefonon hallgat számokat.

Megjegyzés
A kiválasztott üzemmód a lejátszó kikapcsolása után is megmarad.

Csak akkor hallja az üzenetet, ha a lejátszót a bal fülére vagy mindkét fülére teszi.

Ha a lejátszót okostelefonon történő beszélgetésre használja Bluetooth funkción keresztül, a Környezeti zaj üzemmód nem
működik.

Előfordulhat, hogy nem hallja tisztán a környezeti hangokat, ha az úszáshoz használatos füldugaszokat használja. Ebben az
esetben váltson a standard típusú füldugaszra.

A környezeti zajok nem hallhatók tisztán, miután a lejátszót medencében vagy tengerben használták. Kocogtassa finoman a
gombok körüli részeket körülbelül 30-szor egy száraz kendőhöz. Majd hagyja a lejátszót egy száraz ruhán szobahőmérsékleten
2-3 órán keresztül. Győződjön meg arról a következő használat előtt, hogy a lejátszó teljesen száraz.

Nyomja meg a ( ) gombot a Környezeti zaj üzemmód bekapcsolásához.
Hallani fogja a következő üzenetet: Ambient Sound ON.
Környezeti zaj üzemmód bekapcsol.

1

Nyomja meg a ( ) gombot.
Hallani fogja a következő üzenetet: Ambient Sound OFF.
Környezeti zaj üzemmód kikapcsol.

1.
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Kapcsolódó témák
Mi az a környezeti zaj üzemmód?
Sony | Headphones Connect telepítése
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Gyors hangbeállítások használata

Gyors hangbeállítások lehetővé teszik a könnyebb hangbeállításokat a lejátszó használatától függően.
A Gyors hangbeállítások a következő beállításokat alkalmazza a lejátszón.

Equalizer
Környezeti zaj üzemmód

A Gyors hangbeállítások kikapcsolása
Nyomja meg a gombot ( ) kétszer gyorsan újra.
Hallani fogja a következő üzenetet: Quick Sound Settings OFF.
A Gyors hangbeállítások üzemmód kikapcsol.

A Gyors hangbeállítások konfigurációinak módosítása
Használhatja a Sony | Headphones Connect alkalmazást az equalizer típusának és a Környezeti zaj üzemmód
kiválasztásához.
A Sony | Headphones Connect alkalmazásra vonatkozó információkhoz lásd a következő URL-t.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Megjegyzés
Csak akkor hallja az üzenetet, ha a lejátszót a bal fülére vagy mindkét fülére teszi.

Kapcsolódó témák
Sony | Headphones Connect telepítése

Nyomja meg a ( ) gombot a kétszer gyorsan a Gyors hangbeállítások bekapcsolásához.

Hallani fogja a következő üzenetet: Quick Sound Settings ON.
A Gyors hangbeállítások üzemmód bekapcsol.

1

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
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Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A hangerő korlátozása

Az AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkció csökkenti a nagy hangerő miatti fülkárosodás kockázatát. Az AVLS
korlátozza a maximális hangerőt. Az AVLS a következő funkciókkal rendelkezik.

Az AVLS egy bizonyos szintre korlátozza a hangerőt.
Az AVLS megakadályozza, hogy másokat megzavarjon a nagy hangerő.
Az AVLS lehetővé teszi a kényelmes hangerőn való zenehallgatást.

Kapcsolja ki az AVLS funkciót.
Tegye a lejátszó mindkét egységét a fülére. Miközben lenyomva tartja a gombot ( ), érintse meg az érzékelőt ( )
kétszer gyorsan 2 másodpercen belül.
Hallani fogja az üzenetet: AVLS OFF, és az AVLS funkció kikapcsol.

Kapcsolódó témák
Hangerő beállítása

Tegye a lejátszó mindkét egységét a fülére.

Csak akkor használhatja az AVLS funkciót, ha mindkét egység a fülén van.

1

Ha zenét játszik le, nyomja meg a gombot ( ), a lejátszás szüneteltetéséhez.

Ha a Bluetooth funkció aktív, tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth funkció kikapcsolásához.

2

Miközben lenyomva tartja a gombot ( ), érintse meg az érzékelőt ( ) kétszer gyorsan 2 másodpercen
belül.

Hallani fogja a hangüzenetet: AVLS ON, és az AVLS funkció bekapcsol. A lejátszó mérsékelt szinten tartja a
hangerőt.
Ha úgy nyomja le a gombot ( ) 2 vagy több másodpercre, hogy közben nem kétszer gyorsan egymás után érinti
meg az érzékelőt, a koppintási műveletek érvényüket vesztik. A koppintási műveletek újbóli aktiválásához tartsa
lenyomva a gombot ( ) ismét 2 másodpercig.

3

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
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A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása
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Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó újraindítása

Indítsa újra a lejátszót, ha a műveletek instabillá válnak, vagy a lejátszó lefagy.
Az újraindítással semmilyen adat vagy összepárosításra vonatkozó információ nem törlődik.

Tipp
Ha problémája van a töltőtokkal, nyomja meg a RESTART gombot a töltőtokon egy tollal vagy gémkapoccsal, hogy újraindítsa a
töltőtokot. Lehet, hogy meg lehet oldani a problémát.

Megjegyzés
Ha a lejátszó ki van kapcsolva, és nem válaszol a műveletekre, tegye a lejátszót a töltőtokba. Egy idő után vegye ki a lejátszót a
töltőtokból, és próbálja meg újraindítani a lejátszót újra.

Kapcsolódó témák
A töltőtok újraindítása

Tartsa lenyomva a gombokat (  és ) 30 másodpercig, amíg a lejátszó újraindul.

Ha a lejátszó újraindul, a lámpák ( ) kétszer villognak.

1

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
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A lejátszó újraindítása és úraformázása
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A töltőtok újraindítása

Ha a probléma továbbra is fennáll a lejátszó újraindítása után, indítsa újra a töltőtokot. Lehet, hogy meg lehet oldani a
problémát.

Tipp
Ha a következő esetek felmerülnek, indítsa újra a töltőtokot, míg a tok töltési állapotban van.

A töltés nem indul el.
A töltési jelzőfény nem világít.

Kapcsolódó témák
A lejátszó újraindítása
A lejátszó újraindítása és úraformázása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Nyomja meg a RESTART gombot ( ) egy tollal vagy gémkapoccsal, hogy újraindítsa a töltőtokot.1

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
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Vezeték nélküli sztereó headset
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A lejátszó újraindítása és úraformázása

Ez a művelet a következő hatással van a lejátszóra.

A különböző beállítások konfigurációi visszaállnak a gyári értékekre.
A Bluetooth párosítás információi törlésre kerülnek.
A lejátszó memóriájának adatai törlődnek (zenék, előre telepített adatok, és így tovább).

A művelet végrehajtása előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.

A lejátszás szüneteltetése.1

Bizonyosodjon meg arról, hogy a Bluetooth funkció ki van kapcsolva.2

Tartsa lenyomva a gombot ( ) 15 másodpercig.

A lámpa ( ) lassan villog.

3

Engedje el a ( ) gombot.

A jelzőfény ( ) kigyullad.

4

116



Megjegyzés
Amikor a Bluetooth-kapcsolat aktív, a lejátszó memóriája nem formázható újra.

A Sony nem garantálja a megfelelő teljesítményt, ha a lejátszó memóriáját számítógép használatával formázza újra.

Kapcsolódó témák
A lejátszó újraindítása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Nyomja meg a gombot ( ) kétszer gyorsan 30 másodpercen belül azután, hogy a ( ) jelzőfény elkezd
világítani.

A jelzőfény ( ) színe megváltozik.  
Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg kétszer gyorsan a gombot ( ), az újraformázás megszakad.

5

Nyomja meg a ( ) gombot, miközben a ( ) jelzőfény elkezd világítani.

A jelzőfény ( ) gyorsan villog, és az újraformázás elindul. Amikor az újraformázás befejeződik, a jelzőfény ( ) és
a lejátszó kikapcsol.

6

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Információ ellenőrzése a lejátszón

Amikor csatlakoztatja a lejátszót egy számítógéphez a töltőtokon keresztül, ellenőrizheti a lejátszó a
rendszerszoftverének verzióját. Nyissa meg a számítógépen az „Information.txt” fájlt a [HEADSET] mappában. A
következő információkat ellenőrizheti.

 
01: Modellnév
02: Rendszerszoftver verziója

Kapcsolódó témák
A rendszerszoftver frissítése
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A rendszerszoftver frissítése

A lejátszó rendszerszoftvere frissíthető.
A következő módszerekkel frissítési értesítéseket kap.

A Music Center for PC alkalmazástól (Az értesítések automatikusan jönnek.)
Az ügyféltámogatási webhelytől (Látogassa meg a webhelyet, hogy megkapja a frissítési értesítéseket.)

Látogassa meg az ügyféltámogatási webhelyet, hogy megkapja a legfrissebb információkat.
Az alábbi eljárás leírja, hogyan frissítheti a rendszerszoftvert az ügyféltámogatási webhelyről.
A program telepítésére vonatkozó részleteket az ügyféltámogatási webhelyen olvashatja.

Tipp
A lejátszó verzióinformációinak ellenőrzéséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a töltőtokon keresztül. Ezután nyissa
meg a számítógépen az „Information.txt” fájlt a [HEADSET] mappában. A következő információkat ellenőrizheti.

01: Modellnév
02: Rendszerszoftver verziója

Látni fogja a korábbi verzió információkat az „Information.txt” fájlban a frissítés után azonnal. A frissítés utáni legfrissebb
információk megtekintéséhez távolítsa el a lejátszót a töltőtokból, és ezután tegye újra a töltőtokba.

Megjegyzés
A rendszerszoftver frissítése közben vegye figyelembe az alábbiakat.

Ne nyissa ki a töltőtokot.
Ne távolítsa el egyik egységet sem a töltőtokból.

Ha a rendszerszoftver frissítése nem sikerül, a lejátszó állapota a következő lesz.
A bal oldali egység jelzőfénye pirosan villog.
Hallani fogja a következő üzenetet: [Please update the software].

Ebben az esetben futtassa újra a frissítőprogramot.

Ha vannak más valóban vezeték nélküli fülhallgatók a lejátszó közelében, a rendszerszoftver frissítése nem biztos, hogy sikerül.
Mozgassa a lejátszót legalább 50 cm-rel messzebb a többi valóban vezeték nélküli füldugasztól. Ezt követően frissítse a
rendszert.

Töltse le a frissítőprogramot a webhelyről a számítógépre.1

Tegye a lejátszót a töltőtokba, és csatlakoztassa a töltőtokot a számítógépre.2

Indítsa el a frissítőprogramot.3

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.4
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Kapcsolódó témák
Ügyféltámogató webhely
A lejátszó újraindítása
A lejátszó újraindítása és úraformázása
Információ ellenőrzése a lejátszón
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Megjegyzések a lejátszó kezeléséről

Olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és kövesse az utasításokat a lejátszó biztonságos használatához.

Ha a termék használata miatt megsérült vagy égési sérülést szenvedett, forduljon orvoshoz.
Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a Sony Service Center-hez, ha a lejátszó nem működik
megfelelően.
Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben robbanás, tűz, áramütést, égési sérülés vagy egyéb sérülés
következhet be.

Ne tegye ki a lejátszót tűznek.
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön fémtárgy a lejátszó belsejébe.
Soha ne zárja rövidre a lejátszó érintkezőit fémtárgyakkal.
Ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat a lejátszón.
Ne használja a lejátszót, amikor villámlást vagy mennydörgést észlel.
Ne használja a lejátszót, ha kellemetlen reakciót vált ki a bőrén.

Tartsa be az alábbi óvintézkedéseket. Ellenkező esetben megsérülhet a készülékház, vagy a lejátszó rendellenesen
működhet.

Ne tegye ki a lejátszót közvetlen napfénynek.
Ne tegye a lejátszót olyan helyre, ahol a hőmérséklet rendkívül magas.
Ne tegye a lejátszót közvetlen napfényre. Ne hagyja a lejátszót olyan autóban, amelyben zárva vannak az
ablakok, különösen a nyári időszakban.  

Ne helyezze a lejátszót olyan helyre, ahol rezgésnek van kitéve.
Ne ejtse le magasból a lejátszót.
Ne fejtsen ki nagy erőt vagy ütést a lejátszóra.
Ne helyezze a lejátszót olyan helyre, ahol mágnesezettség van. Például ne tegye a lejátszót mágnes,
hangszórók vagy TV közelébe.
Ne kapcsol be a lejátszót közvetlenül az után, hogy hideg környezetből meleg környezetbe helyezte át.
Ne használja a lejátszót nedves és meleg helyeken, ahol a hőmérséklet meghaladja a 35 °C-ot (például a
szauna).
Ne hagyja a lejátszót instabil vagy ferde felületen.
Ne üljön le, amikor a lejátszó a zsebében van. 

Ne használja a lejátszót olyan helyen, ahol nagy mennyiségű pornak van kitéve.
Mossa le langyos vízzel a lejátszót, ha barnító olaj vagy fényvédő kerül a készülékre. Ezek az anyagok
károsíthatják a lejátszót, például elszíneződést vagy repedéseket okozhatnak.
A füldugaszok, az ívtámasztók és az akasztószíj romolhat a hosszú távú használat vagy tárolás miatt.
A szigetelés nem hatékony bizonyos folyadékokkal szemben (szappanos víz, mosószeres vagy habfürdős víz,
sampon, meleg forrásvíz stb.).
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Ne helyezzen tárgyakat a lejátszóra.

Repülőgépen tartsa be az elektronikus eszközök használatával kapcsolatos korlátozásokat.
A lejátszó a következő esetekben felmelegedhet, de ez nem utal meghibásodásra. Azonban legyen óvatos, mivel
fennáll a veszélye az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseknek.

Amíg az akkumulátor töltődik.
Amikor a lejátszó hosszabb ideig játszik le számokat.

Legyen óvatos, amikor az akasztószíjat használja. Ha az akasztószíj elakad, megsérülhet.
Tegye a lejátszót a töltőtokba használat után, és tartsa a lejátszót gyermekektől távol. Ellenkező esetben a
gyermekek lehet, hogy lenyelik a kis alkatrészeket (füldugaszok, ívtámasztók, stb.).
Távolítsa el a nedvességet az érzékelőkről és a lejátszó felületéről puha, száraz kendővel. Ezután tegye a lejátszót a
töltőtokba. A töltőtok nem vízálló. Ha a lejátszót nedvesen teszi el, az a töltőtok rendellenes működéséhez vezethet.
Az Ön által felvett tartalom csak személyes használatra szolgál. A szerzői jogi törvény értelmében a tartalom a
szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül nem használható.

A 2 egység közötti kommunikációval kapcsolatos megjegyzések
Ha nem teszi a lejátszót megfelelően a fülébe, a jó minőségű kommunikáció a 2 egység között csökkenhet. Cserélje
ki a fülhallgatókat vagy az ívtámasztókat a megfelelő méretűre mindkét fülhöz. Ezután tegye biztosan a lejátszót a
fülébe.
Elektromágneses zaj megszakíthatja a kapcsolatot a 2 egység között bizonyos környezetekben (közeli háztartási
eszközök, elektromos kapuk, stb.).
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A fejhallgatókra vonatkozó megjegyzések

Közlekedésbiztonság
Ne használjon fejhallgatót a következő esetekben.

Miközben autót vagy motort vezet, vagy biciklizés közben.
Olyan helyeken, ahol a csökkent hallás veszélyes. Például a vonat platformokon, olyan területeken, ahol
járműforgalom van, vagy építési területek közelében.

Halláskárosodás megelőzése
Tartsa be a következőket, hogy megvédje a hallását.

Használja a készüléket mérsékelt hangerőn. Ne hallgasson audiotartalmat magas hangerőn hosszú ideig.
Ne tekerje fel a hangerőt hirtelen.

A fülbedugós fejhallgatókról
Ha nagy fokú tapadással rendelkező fejlhallgatót használ, vegye figyelembe az alábbiakat. Ellenkező esetben
károsodhat a füle vagy dobhártyája.

Ne helyezze a füldugaszokat erősen a fülébe.
Ne távolítsa el a füldugaszokat a füléből hirtelen. A fejlhallgató eltávolításakor mozgassa a füldugaszokat felfelé
és lefelé óvatosan.

Ne aludjon fejhallgatót viselve.

Figyelés másokra
Ne használja a lejátszót olyan környezetben, ahol a hangszivárgás másokat zavarhat.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Megjegyzések a beépített akkumulátorral kapcsolatban

Ne érjen csupasz kézzel az akkumulátorokhoz, ha szivárgást tapasztal. Az akkumulátorfolyadék égési sérülésekhez
vagy vaksághoz vezethet. Ha a folyadék a bőrére vagy a ruháira kerül, mossa le a folyadékot azonnal tiszta vízzel.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Megjegyzések a mintaadatokkal kapcsolatban

A lejátszóra próbahallgatáshoz előre telepítve van mintazene.
A mintaadatok a lejátszóról való törlés után nem állíthatók vissza. Nem biztosítunk új mintaadatot.
Bizonyos országokban vagy térségekben egyes mintaadatok nincsenek telepítve.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Megjegyzések a medencében vagy tengerben úszással kapcsolatban

Letilthatja a hangerőműveleteket a véletlen műveletek megakadályozására. Mindkét egységet tegye a fülére, és
nyomja le a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth funkció kikapcsolásához. Ezután tartsa lenyomva a gombot ( )
2 másodpercig a hangerőműveletek inaktiválásához a koppintásérzékelőkkel. Tartsa lenyomva a gombot ( ) 2
másodpercig újra a hangerőműveletek újbóli engedélyezéséhez a koppintásérzékelőkkel. Úgy is újraengedélyezheti
a két koppintásérzékelőt, ha a lejátszót a töltőtokba teszi.

Ne használja a lejátszót zsúfolt helyen vagy ott, ahol veszélynek teszi ki magát, ha nem hallja a környezete hangjait.
Amikor a lejátszót nyilvános vagy magánuszodában használja, tartsa be a létesítmény szabályait.
A füldugaszok a hallójáratban tömítésként szolgálnak. Ezért fül- vagy dobhártyasérülés kockázata áll fenn, ha erős
nyomást gyakorolnak a füldugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a fülből. E kockázat miatt ne végezzen
erőteljes edzést, ne ugorjon medencébe stb., miközben a lejátszót viseli.
Ne öntsön forró vizet közvetlenül a lejátszóra, és ne fújjon forró levegőt hajszárítóból stb. közvetlenül a lejátszóra.
Soha ne használja a lejátszót magas hőmérsékletű helyen, pl. szaunában vagy sütő közelében.
Ne használja vagy hagyja a lejátszót olyan helyeken, amelyekre az alábbiak jellemzők:

magas, 35 °C feletti hőmérsékletű helyen, például tűző napon, autóban, meleg vízben vagy egyéb magas
hőmérsékletű és páratartalmú helyen
hideg, – 5°C alatti hőmérsékletű helyen

Ha a lejátszót feltétlenül közvetlen napsugárzásnak kitéve kell használnia, takarja le a lejátszót egy törülközővel vagy
hasonlóval.
Az úszáshoz való füldugaszok használatakor a hangerő alacsonyabb, mint a normál típusú füldugaszok esetében.
Növelje a hangerőt a kívánt szintre.
Ha az úszáshoz való füldugaszokat normál típusú füldugaszokra cseréli, a hang hangosabbá válik. A hangerőt úgy
állítsa be, hogy ne sértse a dobhártyáját.
Intenzív testmozgásra és hozzá hasonló hatásokra a lejátszó leválhat és leeshet.
A lejátszó elsüllyed, ha vízbe esik.
Rádióhullámokat nem továbbítja a víz. A következő műveleteket nem lehet Bluetooth-kapcsolaton keresztül
elvégezni a víz alatt.

Zenehallgatás okostelefonról.
Hívás megválaszolása.

Az alábbi előkészületek szükségesek, ha a lejátszóval víz alatt szeretne zenét hallgatni.

Töltsön zenefájlokat a lejátszóra egy számítógépről.
Windows: Használja a Music Center for PC szoftvert, vagy húzza át a zenefájlokat a Windows Intézőben.
Mac: Használja a Content Transfer szoftvert, vagy húzza át a zenefájlokat a Finderben.

A Bluetooth funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig.

A töltőtok nem vízálló. Mielőtt a lejátszó a töltőtokban tárolja, győződjön meg az alábbiakról.

A lejátszó nem nedves.
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A mellékelt tartozékok (füldugaszok, ívtámasztók és a vezeték) nem nedves.

A töltés megkezdése előtt hagyja a lejátszót és a tartozékokat szobahőmérsékleten megszáradni, hogy ne maradjon
rajtuk semmi nedvesség.
A töltőtokot ne használja nedves kézzel. Ne tegye a lejátszót a töltőtokba, ha a lejátszó vagy a tartozékok nedvesek.

Megjegyzések a környezeti zaj üzemmóddal kapcsolatban
Ha az úszáshoz való füldugaszok vannak csatlakoztatva, a környezeti zajok nem hallhatók olyan jól, mint a normál
típusú füldugaszok csatlakoztatása esetén.
A környezeti zajok nem hallhatók jól, miután a lejátszót medencében vagy tengerben használták. Kocogtassa
finoman a lejátszó gombjai körüli részeket körülbelül 30-szor egy száraz kendőhöz. Ezután helyezze a lejátszó
készülékét szobahőmérsékleten egy száraz kendőre 2–3 órára, és a következő használat előtt hagyja teljesen
megszáradni.

Kapcsolódó témák
A lejátszó víz- és porállósága
Hangerő beállítása
A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása
A standard típusú füldugaszok és az úszáshoz való füldugaszok közötti különbségek
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Megjegyzések az akkumulátor úszás utáni töltésével kapcsolatban

A töltőtok nem vízálló. Mielőtt a lejátszót a töltőtokba teszi, győződjön meg az alábbiakról.

A lejátszó nem nedves.
A mellékelt tartozékok (füldugaszok, ívtámasztók és akasztószíj) nem nedvesek.

Hagyja a lejátszót és tartozékokat szobahőmérsékleten, amíg teljesen meg nem száradnak, mielőtt hozzáfogna a
töltéséhez.
Ne használja a töltőtokot nedves kézzel. Ne tárolja a lejátszót a töltőtokban, ha a lejátszó és a tartozékok nedvesek.

Kapcsolódó témák
A lejátszó víz- és porállósága
Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Általános információk

A töltési idő és a lejátszási idő függ az alábbi feltételektől.

Az alkalmak száma, ahányszor az akkumulátort feltöltötte
Üzemi hőmérséklet

Ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, de az akkumulátor üzemideje a rendes időtartam körülbelül felére
csökkent, az akkumulátor valószínűleg elhasználódott.
Lítium-ion akkumulátorok vannak építve a lejátszóba és a töltőtokba. Ha a lejátszót és a töltőtokot hosszú ideig
tárolja, ellenőrizze az alábbiakat a beépített akkumulátorok meghibásodásának megakadályozására.

A lejátszót és a töltőtokot az 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
Az akkumulátorok meghibásodásának elkerülése érdekében, töltse fel a lejátszó és a töltőtok akkumulátorait 6
havonta legalább egyszer. 

Enyhe zsibbadást érezhet a fülében, különösen száraz levegő esetében.  
Ez a testben felhalmozódott statikus elektromos töltés eredménye.  
Ez a jelenség csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhadarabokat hord.
A Sony nem felelős a felhasználói adatokért, akkor sem, ha a következő problémák merülnek fel a lejátszó, a töltőtok
vagy a számítógép meghibásodása miatt.

Az adatok felvétele vagy letöltése nem fejeződött be.
Adatok (például zene) megsérültek vagy törlődtek.
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Karbantartás

A lejátszó egy puha törlőkendővel, például a szemüvegek tisztítására szolgáló kendővel tisztítsa meg.
A nagyon piszkos lejátszó tisztításához használjon mosószeres oldattal kissé megnedvesített kendőt.
A tisztításhoz ne használjon olyan oldószert, mint például alkoholt, benzint vagy hígítót. Ezek az oldószerek
tönkretehetik a lejátszó felületét.

Medencében vagy tengerben úszás utáni ápolás és tisztítás

Minden használat után a következőképpen tisztítsa meg a füldugaszokat, az ívtámasztókat és a lejátszót.

Ha só és homok marad a lejátszón, a fém érintkezők berozsdásodhatnak vagy idegen anyagok halmozódhatnak fel.
Ennek következtében előfordulhat, hogy a lejátszó nem tölt megfelelően, vagy a számítógép nem képes felismerni a
lejátszót.
Mossa le langyos vízzel a lejátszót, ha barnító olaj vagy fényvédő kerül a lejátszóra. Ezek az anyagok károsíthatják a
lejátszót, például elszíneződést vagy repedéseket okozhatnak.
A hang romlása vagy elveszése a következő esetekben fordulhat elő.

Idegen anyagok, például fülzsír halmozódik fel a fülhallgató részeiben.
Víz kerül a fülhallgató részeiben.

Tisztítsa meg a lejátszó mindkét egységét az alábbi eljárás szerint.

Azonnal távolítsa el a sót és homokot a lejátszóról, miután a tengerben használta. Mossa meg a lejátszót friss vízzel,
például csapvízzel.

1.

Töltsön meg egy edényt vagy vödröt friss vízzel. Óvatosan rázza a lejátszót körülbelül 20-szor. Majd áztassa a
lejátszót körülbelül 30 percig.

2.

Válassza le mindkét egységről a füldugaszokat és az ívtámasztókat. Ezután tisztítsa meg a füldugaszokat és
ívtámasztókat enyhe tisztítószerek használatával. Miután a füldugaszokat és ívtámasztókat megmosta, szárítsa meg
őket jól.

3.

Öblítse le a lejátszó érintkezőit ( ) és a hálót ( ) kis sugárban folyó csapvízzel.
Ha az érintkezők ( ) és a háló ( ) nem tiszta, nedvesítsen meg egy puha ecsetet (például egy fogkefe) vízzel és
tisztítsa meg.

4.
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Megjegyzés
Ne fejtsen ki nagy erőt a perforált lapra. Ellenkező esetben károsodhat a perforált lap.

Ne dörzsöljön idegen anyagot a perforált lapba. Ezzel a lejátszóba juttathatja az anyagot. Ha víz vagy idegen anyag kerül a
hálóba, a lejátszó károsodhat.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan tartsa tisztán a lejátszót.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

Távolítsa el a nedvességet az érzékelőkről és a lejátszó felületéről puha, száraz kendővel.5.

Kocogtassa finoman a fejhallgató részeit körülbelül 20-szor egy száraz kendőhöz.6.

Koppintsa a lejátszó gombjai körüli részeket finoman egy száraz kendőhöz. Ismételje meg a műveletet kb. 30
alkalommal.

7.

Helyezze a lejátszót egy száraz ruhára. Ezután hagyja a lejátszót szobahőmérsékleten 2-3 órát.8.

Tegye a lejátszót a töltőtokba, ha a lejátszó már teljesen száraz.9.
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Ügyféltámogató webhely

Látogasson el az Ön országában, illetve régiójában érvényes ügyféltámogató webhelyre a következő esetekben az.

Ha kérdése van a lejátszóval kapcsolatban.
Ha problémája van a lejátszóval kapcsolatban.
Ha szeretne tájékoztatást kapni a készülékkel kompatibilis termékekről.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:

http://esupport.sony.com/

Kanadai vásárlók:

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

Latin-amerikai vásárlók:

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

Európai vásárlók:

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

A Kínában élő ügyfeleink:

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

Az ügyfelek más országokban/térségekben:

http://www.sony-asia.com/
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Műszaki adatok

Csatolófelület

Bluetooth

Kompatibilis iPhone/iPod modellek
A Bluetooth technológia kompatibilis az iPhone X, az iPhone 8, az iPhone 8 Plus, az iPhone 7, az iPhone 7 Plus, az
iPhone SE, az iPhone 6s, az iPhone 6s Plus, az iPhone 6, az iPhone 6 Plus, az iPhone 5s, az iPhone 5c, az iPhone 5,
valamint az iPod touch (6. generáció) készülékekkel.

NFC

Címke típusa (töltőtok)

Érzékelő

Gyorsulásérzékelő, közelségérzékelő

Mikrofon

Sztereó

Fejhallgató-kimenet

Környezeti zaj üzemmód

Támogatott

USB Nagy sebességű USB (USB 2.0-kompatibilis)

Verzió 4.0-S verzió

Frekvenciasáv 2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modulációs módszer FHSS, egyéb

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

Támogatott kodekek (*2) SBC (*3), AAC

A Bluetooth profilok a Bluetooth-eszköz felhasználási céljának megfelelően vannak szabványosítva.*1
A kodek az audiojelek konverziós és tömörítési formátumát jelöli.*2
Az SBC a Subband Codec-et jelöli.*3

Frekvenciamenet 20 Hz és 20 000 Hz között
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Általános

Kapacitás

4 GB

Egyéb tartalmak számára rendelkezésre álló memória
Körülbelül 3,29 GB = 3 533 152 584 bájt

Megjegyzés
A rendelkezésre álló kapacitás eltérő lehet. A rendelkezésre álló memória egy részét a készülék adatkezelési célra használja.

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Áramforrás Beépített lítiumion-akkumulátor
USB-tápellátás (számítógépről, a töltőtok USB-csatlakozóján keresztül)

Töltési idő
USB-alapú töltés
Kb. 2,5 óra (lejátszó)
Körülbelül 3,5 óra (töltőtok)

Üzemi hőmérséklet
–5 °C és +35 °C között (lejátszó)
5 °C és 35 °C között (töltőtok)

Víz- és porállóság
IP65/IP68 (IEC 60529) vagy egyenértékű (lejátszó) (*1)

Tömeg Kb. 7,3 g × 2 (lejátszó, az ívtámasztók kivételével) 
Kb. 75 g (töltőtok)

csatlakoztatott úszáshoz való füldugaszokkal*1

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Az akkumulátor üzemideje

Lejátszás mód (Bluetooth kikapcsolva)

Fejhallgató mód (Bluetooth BE)

Megjegyzés
Az akkumulátor élettartama a Bluetooth-kapcsolaton keresztüli folyamatos lejátszás esetén 40%–70%-kal csökkenhet a tartalom
formátumától vagy a csatlakoztatott eszköz beállításaitól függően.

A készülék akkor is fogyaszt csekély mennyiségű áramot, amikor a lejátszó hosszú ideig ki van kapcsolva.

Az akkumulátor üzemideje a hangerő beállításától, a használati körülményektől, valamint a környezeti hőmérséklettől függően
változhat.

Az akkumulátor üzemideje körülbelül 40 %-kal rövidebb lehet, ha bizonyos hangminőség-beállítások aktívak.
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MP3 (128 kbps)
Környezeti zaj üzemmód BE Körülbelül 4 óra

Környezeti zaj üzemmód KI Körülbelül 6 óra

WAV (44,1 kHz/16 bit)
Környezeti zaj üzemmód BE Körülbelül 4 óra

Környezeti zaj üzemmód KI Körülbelül 6 óra

Zenelejátszási idő / Környezeti zaj üzemmód BE Körülbelül 2,5 óra

Zenelejátszási idő / Környezeti zaj üzemmód KI Körülbelül 3 óra

Kommunikációs idő Körülbelül 2,5 óra

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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A rögzíthető dalok maximális darabszáma

Zene (kb.)

Megjegyzés
A becsült darabszámok 4 perces dalokat jelentenek.
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MP3 (128 kbps) 920 dal

WAV (44,1 kHz/16 bit) 80 dal

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Támogatott formátumok

Zene

MP3 (.mp3)
32 kbps - 320 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR)) / 32, 44,1, 48 kHz

WMA (.wma)
32 kbps – 192 kbps (támogatja a változó bitsebességet (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)
16 bit / 8 kHz – 48 kHz

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

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

Megjegyzés
Előfordulhat, hogy a mintavételi frekvencia nem felel meg az összes kódolónak.

A szerzői joggal védett fájlok visszajátszása nem lehetséges.

A nem szabványos bitsebességek és nem garantált bitsebességek a mintavételezési frekvenciától függően szerepelnek.
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A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
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Rendszerkövetelmények

Támogatott operációs rendszerek
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOS® v10.10 - 10.13

Megjegyzés
A számítógépes alkalmazások letöltéséhez internetkapcsolatra van szüksége.

Nem garantáljuk az összes számítógépen történő működést.
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A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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A lejátszó nem működik. Nem lehet bekapcsolni a lejátszót.

A lejátszó nem rendelkezik bekapcsoló gombbal. Mindig tegye a lejátszót a töltőtokba, ha nem használja a lejátszót.
Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból a lejátszó bekapcsolásához.
Indítsa újra a lejátszót.
Ha a probléma továbbra is fennáll, töltse az akkumulátorokat 10 percig vagy tovább a töltőtok használatával. Ha a
jelzőfény elkezd világítani töltés közben, használhatja a lejátszót. Ha a jelzőfény nem világít, a töltőtok
akkumulátorszintje alacsony. Ebben az esetben töltse fel a töltőtokot.

Kapcsolódó témák
Be- és kikapcsolás
A lejátszó újraindítása
A töltőtok újraindítása
Az akkumulátor töltése
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Nem lehet tölteni az akkumulátort.

Előfordulhat, hogy a töltőtok akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtok akkumulátorát a következő módszerek
valamelyikével.

Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt a töltőtokon lévő USB Type-C porthoz és egy USB hálózati adapterhez.
(USB Type-C kábel: mellékelve) Ezután csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy fali aljzatba .
Csatlakoztassa az USB Type-C kábelt a töltőtokon lévő USB Type-C porthoz és egy bekapcsolt számítógéphez.

Ha a lejátszó érintkezői piszkosak, az alábbi problémák jelentkezhetnek:

Nem lehet tölteni az akkumulátorokat.
A számítógép nem ismeri fel a lejátszót.

Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból, majd tegye a lejátszót a töltőtokba. Ismételje meg ezeket a műveleteket
többször. Ha a probléma továbbra is fennáll, tegye a következőket:

Tisztítsa meg a lejátszó érintkezőit lágyan folyó csapvízzel.
Távolítsa el a nedvességet az érzékelőkről és a lejátszó felületéről puha, száraz kendővel.

Lehet, hogy a töltőtok nem működik megfelelően. Nyomja meg a RESTART gombot a töltőtokon egy tollal vagy
gémkapoccsal, hogy újraindítsa a töltőtokot.
Az USB váltakozó áramú adapterétől függően lehet, hogy nem tudja feltölteni a lejátszót és a töltőtokot.
Mindig használja a mellékelt USB Type-C kábelt, amikor csatlakoztatja a töltőtokot számítógéphez vagy fali aljzathoz
.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. Kapcsolja be a számítógépet, ha az alvó vagy hibernált
módban van.

Kapcsolódó témák
Karbantartás
Az akkumulátor töltése
A lejátszó újraindítása
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A beépített akkumulátorok gyorsan lemerülnek, akkor is, ha a lejátszót és a töltőtokot
teljesen feltöltötték.

 
Ha az akkumulátor üzemideje a normál idő felére csökken, vegye fontolóra az akkumulátorok
cseréjét.
Az akkumulátor élettartama a használati körülményektől, a beállításoktól, valamint a környezeti hőmérséklettől függ.
A következő műveletek továbbá gyorsabban merítik az akkumulátort, mint a lejátszó folyamatos használata.

A lejátszó gyakori be- és kikapcsolása.
A lejátszó beállításainak gyakori módosítása.
Az akkumulátorok ismételt feltöltése és kisütése.

Ez az akkumulátorok kapacitásának fokozatos csökkenéséhez vezet. Ennek eredményeként az akkumulátorok gyorsan
lemerülhetnek még azután is, hogy teljesen fel voltak töltve.

Az akkumulátorok átlagosan körülbelül 500 alkalommal tölthetők fel.
Az akkumulátor élettartama azonban függ a hőmérséklettől és a használati környezettől.
Ha a teljesen feltöltött akkumulátorok üzemideje a normál idő felére csökken, vegye fontolóra az akkumulátorok cseréjét.
Az akkumulátorok cseréjéhez forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz vagy a Sony Service Centerhez.
Ne cserélje ki az akkumulátorokat saját maga. Az akkumulátorok be vannak építve a lejátszóba. Akkumulátor cseréje
szakmai ismereteket és képzettséget igényel.
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A számítógép nem ismeri fel a lejátszót a csatlakoztatott töltési tokban.

A számítógépnek pár percbe telhet felismerni a lejátszót a töltőtokra csatlakoztatva a következő esetekben.
Ha első alkalommal csatlakoztatja a lejátszót a számítógéphez a töltőtokon keresztül.

Ha nem használta a lejátszót hosszú ideig.
Ebben az esetben csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a töltőtokon keresztül kb. 10 percig. Ezután
ellenőrizze, hogy a számítógép felismeri-e a lejátszót.

Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja ki a következőket.

Erősítse meg a kapcsolatot a következő csatlakozási pontokat.

A töltőtok és a lejátszó között.
Az USB Type-C kábel és a töltőtok között. (USB Type-C kábel: mellékelve)
A számítógép és az USB Type-C kábel között.

Próbálja meg többször is csatlakoztatni és leválasztani mindegyik csatlakozási pontot.
Ha a lejátszó érintkezői piszkosak, a számítógép esetleg nem ismeri fel a lejátszót. Ebben az esetben távolítson el
minden szennyeződést a lejátszó érintkezőiről lágyan folyó csapvízzel.

1.

Válassza le a töltőtokot és a lejátszót a számítógépről, és indítsa újra a számítógépet.2.

Indítsa újra a lejátszót.
Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból. Tartsa lenyomva a gombokat (  és ) 30 másodpercig, amíg a lejátszó
újraindul. Helyezze a lejátszót vissza a töltőtokba a lejátszó újraindulása után.

3.

Indítsa újra a töltőtokot.
Nyomja meg a RESTART gombot ( ) egy tollal vagy gémkapoccsal, hogy újraindítsa a töltőtokot.

4.

Csatlakoztassa a töltőtokot egy másik USB-porthoz, ha a számítógépen több USB-port található.
Nézze meg, hogy a számítógép most már felismeri-e a lejátszót a töltőtokban.
Ha USB-n keresztül a lejátszótól és a töltőtoktól eltérő eszközök is csatlakoztatva vannak a számítógéphez, húzza ki
az egyéb eszközöket.
Ha Ön a következő eszközök valamelyikét használja, távolítsa el az eszközt a számítógépről. Ezután csatlakoztassa
a töltőtokot egy USB-porthoz a számítógépen.

Hálózati (AC) adapter nélküli USB-hub

5.
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Kapcsolódó témák
A lejátszó újraindítása
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USB-kártya

Telepítse újra az eszközillesztőt.
Ha az eszközillesztő a számítógépen nem működik megfelelően, a számítógép esetleg nem ismeri fel a lejátszót a
töltőtokban.

6.

Inaktiválja a háttérben futó programokat, és csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez a töltőtokon
keresztül.
Ha aktív, háttérben futó programok (mint például a víruskereső szoftver) vannak a számítógépen, a számítógép
esetleg nem ismeri fel a lejátszót a töltőtokban.
Zárja be a háttérben futó programokat, mielőtt csatlakoztatná a lejátszót a számítógéphez a töltőtokon keresztül.
A háttérben futó programok leállításával kapcsolatos részleteket a következőkben olvashatja.

Olvassa el a programok súgóját.
Lépjen kapcsolatba a program gyártójával.
Lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.

7.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A hang tompa (alacsony hangerő). Nincs hang.

A hang romlása vagy elveszése a következő esetekben fordulhat elő.

Idegen anyagok (például fülzsír) halmozódik fel a fülhallgató részeiben.
Víz kerül a fülhallgató részeiben.

Tisztítsa meg a hálót lágyan folyó csapvízzel.

Megjegyzés
Ne fejtsen ki nagy erőt a perforált lapra. Ellenkező esetben károsodhat a perforált lap.

Ne dörzsöljön idegen anyagot a perforált lapba. Ezzel a lejátszóba juttathatja az anyagot. Ha víz vagy idegen anyag kerül a
hálóba, a lejátszó károsodhat.

Ha nem hall semmilyen hangot a jobb oldali egységből, távolítsa el a lejátszót mindkét füléről. Távolítsa el az egységeket
egymástól legalább 30 cm-re , majd tegye vissza a lejátszót a fülére.

Válassza le mindkét egységről a füldugaszokat és az ívtámasztókat.1.

Öblítse le a lejátszó érintkezőit (  ) és a hálóját (  ) kis sugárban folyó csapvízzel.
Ha az érintkezők ( ) és a háló ( ) nem tiszta, nedvesítsen meg egy puha ecsetet (például egy fogkefét) vízzel és
tisztítsa meg.
Ne fejtsen ki nagy erőt a hálóra ( ). Ellenkező esetben károsodhat a háló ( ).

2.

Távolítsa el a nedvességet az érzékelőkről (  ) és a lejátszó felületéről puha, száraz kendővel.3.

Kocogtassa finoman a fejhallgató részeit körülbelül 20-szor egy száraz kendőhöz.4.

Koppintsa a lejátszó gombjai körüli részeket finoman egy száraz kendőhöz. Ismételje meg a műveletet kb. 30
alkalommal.

5.

Helyezze a lejátszót egy száraz ruhára.Ezután hagyja a lejátszót szobahőmérsékleten 2-3 órát.6.

Csatlakoztassa a füldugaszokat és ívtámasztókat szorosan mindkét egységhez.
Ellenőrizze, hogy a hang megfelelő-e.

7.
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A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó nem a kívánt sorrendben játssza le a zeneszámokat.

Ha a zeneszámokat egérrel történő áthúzással viszi át a számítógépről a lejátszóra, a zeneszámok sorrendje eltérő
lehet az albumokétól.
Ebben az esetben próbálja meg a következő lépéseket:

Tipp
Miután a lejátszó felismeri a mappák és fájlok nevét, a lejátszó a következő sorrendben játssza le a számokat.

Egybájtos szám
Egybájtos alfabetikus karakterek
Kétbájtos Hiragana
Kétbájtos Katakana
Kínai karakterek (Kanji)
Kétbájtos szám
Kétbájtos alfabetikus karakterek
Egybájtos Katakana

Kapcsolódó témák
Tartalom átmásolása a Windows Intéző segítségével
Tartalom átvitele Mac Finder használatával
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Tegye a lejátszót a töltőtokba.1.

Csatlakoztassa a töltőtokot a számítógéphez USB-n keresztül.2.

A számítógépen nyissa meg a [Számítógép]-[HEADSET] lehetőséget.
Mac számítógépen a [HEADSET] lehetőséget az asztalról nyissa meg.

3.

Nyissa meg [MUSIC] lehetőséget a [HEADSET] opcióban.4.

Adjon hozzá egy számot a mappa vagy a fájl nevének (zeneszám neve) elejéhez.
Például: [001_album neve] vagy [002_zeneszám neve]

5.

Válassza le a töltőtokot a számítógépről.
A lejátszó numerikus sorrendben fogja lejátszani a számokat.

6.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Az adott zeneszám vagy album lejátszása ismétlődik. A dalok véletlen sorrendben
kerülnek lejátszásra.

Használja a Sony | Music Center alkalmazást, és a lejátszási üzemmódot állítsa „Play Mode Off” értékre.
A Sony | Music Center alkalmazásra vonatkozó információkhoz lásd a következő URL-t.
http://www.sony.net/smcqa/

Kapcsolódó témák
Sony | Music Center telepítése
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A párosítás sikertelen.

Tegye a lejátszót és a Bluetooth eszközt egymástól maximum 1 méter távolságra .
Amikor a lejátszót első alkalommal kapcsolja be vásárlás, újraformázás vagy javítások után, a lejátszó
automatikusan párosítási módba lép. Ha szeretne egy második vagy egy további eszközt párosítani, tartsa lenyomva
a gombot ( ) 7 másodpercig a párosítási üzemmódba való lépéshez.

A lejátszó formázása vagy javítása után a lejátszót párosítani kell a Bluetooth-eszközzel (iPhone stb.) újra. Néha régi
párosítási adatok maradnak a Bluetooth-eszközön. Ebben az esetben nem párosítható a lejátszó és az eszköz. Ki
kell törölni a lejátszó párosítási adatait a Bluetooth-eszközből. Törlés után párosítsa a lejátszót és a Bluetooth
eszközt újra.

Kapcsolódó témák
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz
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A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A Bluetooth-kapcsolat megszakad.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a lejátszó be van kapcsolva.
Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth eszköz és a Bluetooth funkció be van kapcsolva.
Ha a lejátszó automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth eszköz, előfordulhat, hogy nem sikerül
csatlakoztatni a lejátszót más eszközökhöz a Bluetooth funkció segítségével. Ebben az esetben működtesse a
legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és húzza ki a lejátszóból.
A Bluetooth eszköz alvó üzemmódban van. Szakítsa meg az alvó módot.
A Bluetooth-kapcsolat megszakadt. Állítsa vissza a Bluetooth-kapcsolatot.
Ha a lejátszó párosítási információi törlődtek a Bluetooth eszközből, párosítsa újra a lejátszót a Bluetooth eszközzel.

Kapcsolódó témák
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított Android okostelefonhoz
A lejátszó első alkalommal történő csatlakoztatása nem párosított iPhone-hoz
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Egyérintéses csatlakozás (NFC) nem sikerül.

Távolítsa el a lejátszót a töltőtokból, és győződjön meg róla, hogy a lejátszó be van kapcsolva.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a lejátszó Bluetooth funkciója aktív.
Tartsa az okostelefont közel az N-jelöléshez a töltőtokon addig, amíg az okostelefon nem reagál. Ha az okostelefon
még mindig nem reagál, húzza balra, jobbra, hátra és előre lassan.
Győződjön meg arról, hogy az okostelefon NFC funkciója be van kapcsolva.
Ha az okostelefon tokban van, vegye ki a tokból.
Az egyérintéses csatlakozás (NFC) nem sikerülhet, okostelefontól függően. Ha az egyérintéses csatlakozás többször
is sikertelen, kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonon a lejátszóhoz való csatlakozáshoz.
Nem tud egyérintéses csatlakozást (NFC) létrehozni az akkumulátorok töltése közben, mert a lejátszó nem
kapcsolható be az akkumulátorok töltésekor. Előbb fejezze be a töltést, majd hajtsa végre az egyérintéses
csatlakozást (NFC).

Kapcsolódó témák
Egyetlen érintéssel történő csatlakozás okostelefonthoz (NFC)
A Bluetooth funkció be- és kikapcsolása
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A hang gyakran kihagy.

Ne takarja el a lejátszót a kezével, míg a Bluetooth-kapcsolat aktív.
Adja meg a lejátszót „Priority on Stable Connection” módra. Használja a Sony | Headphones Connectalkalmazást a
vezeték nélküli lejátszási minőség beállításainak módosításához.
Távolítsa el az akadályokat a Bluetooth eszköz antennája és a lejátszó beépített antennája között. A lejátszó
antennája az egységbe van építve ( ).

A Bluetooth kommunikáció le lehet tiltva, illetve zaj vagy audio kimaradás fordulhat elő az alábbi esetekben.

Emberi test van a lejátszó és a Bluetooth eszköz között. 
Helyezze a Bluetooth eszközt ugyanabba az irányba, mint a lejátszó antennáját a Bluetooth kommunikáció
javítása érdekében.
Van egy akadály, például fém vagy a fal a lejátszó és a Bluetooth eszköz között.
A lejátszót és a Bluetooth eszközt vezeték nélküli LAN-nal rendelkező területen használja, ahol mikrohullámú
sütőt használnak, ahol elektromágneses hullámok vannak, stb.

A helyzet javulhat, ha módosítja a vezeték nélküli lejátszási minőség beállításait vagy zárolja a vezeték nélküli
lejátszási módot SBC-hez a közvetítő eszközön. Részletekért lásd a közvetítő eszköz használati útmutatóját.
A Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) ugyanazt a frekvenciát (2,4 GHz) használja. Ha egy Wi-Fi
eszköz közelében használja a lejátszót használatakor mikrohullámú interferencia léphet fel zajt- vagy
audiokimaradást okozva, vagy a kommunikációt megakadályozva. Ebben az esetben próbálja meg a következő
megoldásokat.

Használja a lejátszót legalább 10 méter távolságra a Wi-Fi eszköztől.
Ha a lejátszót Wi-Fi eszköz 10 méteres körzetén belül használja, kapcsolja ki a Wi-Fi eszközt.
Tartsa a lejátszót és a Bluetooth eszközt a lehető legközelebb egymáshoz.

Ha okostelefonról hallgat zenét, javíthat a helyzeten a felesleges alkalmazások leállításával és az okostelefon
újraindításával.
Az is segíthet, ha frissíti az okostelefon operációs rendszerét a legújabb verzióra.
A hang kimaradozhat, míg közeli Bluetooth eszközöket keres az okostelefon Bluetooth beállítások képernyőjén.
Állítsa le a keresést a helyzet javítására.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

Nem hallja a hívott személyt. / A hívó hangereje alacsony.

Győződjön meg arról, hogy a lejátszó és a csatlakoztatott eszköz (pl. okostelefon) be van kapcsolva.
Növelje a hangerőt a csatlakoztatott eszközön, ha a hangerő túl alacsony.
Ellenőrizze a Bluetooth eszköz audiobeállításait, és győződjön meg arról, hogy a lejátszó közvetíti a hangot hívás
közben.
Állítsa vissza a kapcsolatot a Bluetooth-eszközzel. Válassza ki a HFP vagy a HSP profilt.

Kapcsolódó témák
Hangerő beállítása

4-740-675-42(1) Copyright 2018 Sony Corporation

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.

153



Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A lejátszó karbantartása és tisztítása sportolás (úszás, futás stb.) után.

Ha víz (izzadság, vízcseppek, tengervíz, stb.) tapad a lejátszó érintkezőire, az elektromos csatlakozók működése
leállhat.
Tisztítsa meg a lejátszót rendszeresen, hogy a termékek hosszú élettartamú legyen.

Medencében vagy tengerben úszás utáni ápolás és tisztítás

Minden használat után a következőképpen tisztítsa meg a füldugaszokat, az ívtámasztókat és a lejátszót.

Ha só és homok marad a lejátszón, a fém érintkezők berozsdásodhatnak vagy idegen anyagok halmozódhatnak fel.
Ennek következtében előfordulhat, hogy a lejátszó nem tölt megfelelően, vagy a számítógép nem képes felismerni a
lejátszót.
Mossa le langyos vízzel a lejátszót, ha barnító olaj vagy fényvédő kerül a lejátszóra. Ezek az anyagok károsíthatják a
lejátszót, például elszíneződést vagy repedéseket okozhatnak.
A hang romlása vagy elveszése a következő esetekben fordulhat elő.

Idegen anyagok (például fülzsír) halmozódik fel a fülhallgató részeiben.
Víz kerül a fülhallgató részeiben.

Tisztítsa meg a lejátszó mindkét egységét az alábbi eljárás szerint.

Válassza le mindkét egységről a füldugaszokat és az ívtámasztókat. Ezután tisztítsa meg a füldugaszokat és
ívtámasztókat enyhe tisztítószerek használatával. Miután a füldugaszokat és ívtámasztókat megmosta, szárítsa meg
őket jól.

1.

Öblítse le a lejátszó érintkezőit ( ) és a hálót ( ) kis sugárban folyó csapvízzel.
Ha az érintkezők ( ) és a háló ( ) nem tiszta, nedvesítsen meg egy puha ecsetet (például egy fogkefe) vízzel és
tisztítsa meg.

2.

Távolítsa el a nedvességet az érzékelőkről és a lejátszó felületéről puha, száraz kendővel.3.

Kocogtassa finoman a fejhallgató részeit körülbelül 20-szor egy száraz kendőhöz.4.
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Megjegyzés
Ne fejtsen ki nagy erőt a perforált lapra. Ellenkező esetben károsodhat a perforált lap.

Ne dörzsöljön idegen anyagot a perforált lapba. Ezzel a lejátszóba juttathatja az anyagot. Ha víz vagy idegen anyag kerül a
hálóba, a lejátszó károsodhat.

Oktató videó
A következő film bemutatja, hogyan tartsa karban a lejátszót.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/
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Koppintsa a lejátszó gombjai körüli részeket finoman egy száraz kendőhöz. Ismételje meg a műveletet kb. 30
alkalommal.

5.

Helyezze a lejátszót egy száraz ruhára. Ezután hagyja a lejátszót szobahőmérsékleten 2-3 órát.6.

Tegye a lejátszót a töltőtokba, ha a lejátszó már teljesen száraz.7.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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Súgóútmutató

Vezeték nélküli sztereó headset
WF-SP900

A koppintásérzékelők nem működnek. / A hangerő nem szabályozható.

Győződjön meg arról, hogy a hangerőszabályozás aktív koppintásérzékelőkkel. Ha a hangerővel kapcsolatos műveletek
le vannak tiltva, aktiválja újra ezeket a műveleteket az alábbi műveleteken keresztül.

Úgy is újraaktiválhatja a két koppintásérzékelőt, ha a lejátszót a töltőtokban tárolja.
Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja ki a következőket.

Tartsa a lejátszót a töltőtokban a lejátszó kikapcsolásához. Ezután távolítsa el a lejátszót a töltőtokból újra.

Tartsa lenyomva a gombokat a lejátszó mindkét egységén 30 másodpercig az újraindításhoz.

A koppintásérzékelők lehet, hogy nem válaszolnak, ha könnyedén koppint. Ebben az esetben érintse meg a
koppintásérzékelőket erőteljesebben.

Kapcsolódó témák
A szándékolatlan hangerő-szabályozás megakadályozása
A lejátszó újraindítása
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Mindkét egységet tegye fel a fülére.1.

Ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig a Bluetooth funkció
kikapcsolásához.

2.

Tartsa lenyomva a gombot ( ) 2 másodpercig.3.

A Súgóútmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat a termék műszaki adatainak frissítése következtében.
A jelen Súgóútmutató gépi fordítással készült.
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