
Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Ta priročnik uporabite, kadar pride do težav ali kadar potrebujete informacije o uporabi predvajalnika.

Barva predvajalnika, naprodaj v nekaterih državah/regijah, se lahko razlikuje od zgoraj prikazanih.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

Kako začeti

Pred prvo uporabo

Priročniki in splošne informacije

Pregled vsebine paketa

Uporaba priloženih dodatkov

Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje
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Zamenjava ušesnih nastavkov

Menjava podpornih lokov

Uporaba vrvice

Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)

Namestitev programske opreme Content Transfer (Mac)

Napajanje in polnjenje

Vklop in izklop

Polnjenje baterije

Zmanjšanje porabe baterije

Opombe o polnjenju baterije

Osnovne operacije

Deli in krmilni gumbi

Uporaba predvajalnika

Nameščanje predvajalnika na ušesa

Odstranitev predvajalnika

Lučka

Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku

Potrjevanje stanj lučke za polnjenje na polnilni torbici

O glasovnem usmerjanju

Uporaba predvajalnika v vodi

Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika

Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje

Preprečevanje, da bi se predvajalnik snel med plavanjem

Zakaj zvok postane pridušen ko plavate?

Opombe za plavanje v bazenu ali morju

Opombe o polnjenju baterije po plavanju

Prilagajanje glasnosti

Preprečevanje nenamernega upravljanja glasnosti

Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami
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Vzpostavljanje povezave Bluetooth s pametnim telefonom

Kaj lahko storite s funkcijo BLUETOOTH®

Povezovanje predvajalnika s pametnim telefonom

Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom

Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo

Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)

Povezovanje predvajalnika na seznanjen pametni telefon

Predvajanje glasbe na pametnem telefonu

Vklop/izklop funkcije Bluetooth

Predvajanje glasbe iz pametnega telefona

Izbira predvajalnika ali pametnega telefona kot vira zvoka

Opombe o funkciji Bluetooth

Opombe o predvajanju glasbe iz pametnega telefona

Telefonski klici

Sprejemanje/prekinjanje klica

Zavrnitev klica

Opombe o glasnosti za klice na pametnih telefonih

Uporaba funkcije glasovne pomoči

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Uporaba aplikacij pametnega telefona

Kaj lahko storite z aplikacijami pametnega telefona

Namestitev programa Sony | Headphones Connect

Namestitev programa Sony | Music Center

Prenos glasbe

Priprava glasbene vsebine

Uporaba računalnika Windows

Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC

Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer
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Uvoz vsebine iz predvajalnika v aplikacijo Music Center for PC

Uporaba računalnika Mac

Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer

Prenos vsebine s programom Mac Finder

Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku

Opombe o prenosu vsebine iz računalnika

Predvajanje, organiziranje ali brisanje glasbe v predvajalniku

Izbira predvajalnika ali pametnega telefona kot vira zvoka

Predvajanje glasbe na predvajalniku

Brisanje glasbenih datotek iz predvajalnika

Razne funkcije

Spremljanje zvok v okolici med predvajanjem glasbe (Način zvoka v okolici)

Kaj je način zvoka v okolici?

Uporaba Način zvoka v okolici

Uporaba hitrih nastavitev zvoka

Omejitev glasnosti

Ponovni zagon, ponastavitev in formatiranje predvajalnika

Ponovni zagon predvajalnika

Ponovni zagon polnilne torbice

Ponastavitev in formatiranje predvajalnika

Različne informacije in sistemske posodobitve

Preverjanje informacij o predvajalniku

Posodobitev programske opreme sistema

Obvestilo

Opombe o uporabi predvajalnika

Opombe o slušalkah

Opombe o vgrajeni bateriji

Opombe o vzorčnih podatkov

Opombe za plavanje v bazenu ali morju

4



Opombe o polnjenju baterije po plavanju

Splošne informacije

Vzdrževanje

Spletno mesto za podporo uporabnikom

Specifikacije

Specifikacije

Čas delovanja baterije

Največje število pesmi, ki jih je mogoče posneti

Podprte oblike zapisa

Sistemske zahteve

Odpravljanje težav

Napajanje in polnjenje

Predvajalnik ne deluje. Ne morete vklopiti predvajalnika.

Ne morete napolniti baterijo.

Vgrajene baterije za ponovno polnjenje se hitro izpraznijo, tudi ko sta predvajalnik in polnilna torbica povsem napolnjena.

Računalnik

Računalnik ne prepozna predvajalnika v povezani polnilni torbici.

Predvajanje glasbe

Zvok postane pridušen (potiho). Ni zvoka.

Predvajalnik ne predvaja skladb v želenem vrstnem redu.

Trenutna skladba ali album se ponavlja. Vse skladbe se predvajajo v naključnem vrstnem redu.

Povezava Bluetooth

Seznanjanje ni uspešno.

Bluetooth povezava ne uspe.

Povezave z enim dotikom (NFC) ne uspe.

Zvok preskakuje pogosto.

Klicatelja ne slišite./ Glasnost klicateljevega glasu je nizka.

Drugo

Vzdrževanje in čiščenje predvajalnika po športnih aktivnostih (plavanje ali tek itd.)

Senzorji tapanja ne delujejo. / Ne morete prilagoditi glasnost.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Pred prvo uporabo

Zahvaljujemo se vam za nakup predvajalnika.

Za informacije o zakonih, predpisih in avtorskih pravicah glejte »Pomembne informacije« v notranjem pomnilniku
vaše enote. Če jih želite prebrati, po priklopu enote na svoj računalnik v sistemskem pomnilniku odprite naslednje
mape.  
[HEADSET] - [Information_HelpGuide] - [Important_Information]  
Ko dvokliknete na datoteko [index.html], izberite jezik.

Preden začnete uporabljati predvajalnik, preberite teme pod [Sorodne teme].

Vse druge blagovne znamke in registrirane blagovne znamke so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
njihovih lastnikov. V tem priročniku se oznaki TM in ® ne uporabljata.

Preden začnete uporabljati predvajalnik, preverite naslednje informacije.

Imena modelov

V tem priročniku [Vodnik za pomoč] so podana imena številnih modelov. Nekateri modeli ne bodo na voljo, odvisno od
države ali regije, kjer ste kupili predvajalnik.

Sistemske zahteve računalnika

Ko predvajalnik priključite na računalnik prek polnilne torbice, preverite sistemske zahteve računalnika.

Polnjenje baterije

Pri prvi uporabi predvajalnika ali polnilne torbice baterija morda ne bo povsem napolnjena. Napolnite baterijo pred
uporabo.

Ilustracije

Ilustracije, ki so prikazane v tem [Vodnik za pomoč], so samo za referenco. Lahko se razlikujejo od dejanskega izdelka.

Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

Sorodne teme
Priročniki in splošne informacije
Sistemske zahteve
Polnjenje baterije
Opombe o uporabi predvajalnika
Opombe o slušalkah
Opombe o vgrajeni bateriji

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Opombe o vzorčnih podatkov
Opombe za plavanje v bazenu ali morju
Opombe o polnjenju baterije po plavanju
Splošne informacije
Vzdrževanje
Spletno mesto za podporo uporabnikom

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Priročniki in splošne informacije

Sony zagotavlja naslednje priročnike in informacije o predvajalniku.
Ti priročniki razložijo naslednje vrste upravljanja in funkcije.

Osnovno upravljanje
Edinstveno funkcije, ki zahtevajo razlage.
Zapleteno upravljanje, ki zahteva navodila.

Vodnik za pomoč

Ta Vodnik za pomoč zagotavlja samo standardne postopke upravljanja.
Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
Kot pri vseh strojnih prevodih tudi ta prevod ni prilagojen kontekstu in pretvorjeno besedilo morda nima prvotno
predvidenega pomena.
Prevod zato morda na nekaterih mestih ne odraža točno originalne vsebine.

Kako prenesti vsebine na predvajalnik.
Kako uporabljati različne funkcije.
Opombe o uporabi predvajalnika.

Uporaba modela WF-SP900 vam omogoča naslednje.

Poslušanje glasbenih datotek iz pametnega telefona itd. preko povezave Bluetooth
Prenos glasbenih datotek na notranji pomnilnik predvajalnika in predvajanje datotek

V tem vodniku za pomoč se za izdelek uporablja izraz »predvajalnik«.

Navodila za uporabo (v tiskani obliki)

Osnovni koraki za začetek poslušanja glasbe po nakupu predvajalnika.

Referenčni priročnik (v tiskani obliki)

Opombe o uporabi predvajalnika
Informacije o skladnosti
Navodila za dostop do [Pomembne informacije]

Preberite pred uporabo brezžičnih stereo slušalk v bazenu ali oceanu (v tiskani obliki)

Kako se pritrdi ušesne nastavke za plavanje
Opombe glede uporabe predvajalnika med plavanjem v bazenu ali morju
Informacije o vzdrževanju

Pomembne informacije

Informacije o avtorskih pravicah, zakonih in predpisih
Glejte [Pred prvo uporabo] za podrobnosti o ogled podatkov.

Spletno mesto za podporo uporabnikom (na spletu)

Glejte [Spletno mesto za podporo uporabnikom] v tem [Vodnik za pomoč].
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Najnovejše informacije o predvajalniku
FAQ: Pogosta vprašanja

Sorodne teme
Pred prvo uporabo
Spletno mesto za podporo uporabnikom

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Pregled vsebine paketa

Brezžične stereo slušalke (1)
Ušesni nastavki (1 komplet)
Ušesni nastavki za plavanje (1 komplet)
Podporni loki (1 komplet)
Polnilna torbica (1)
Kabel USB Type-C™ (USB-A v USB-C) (1)
Vrvica (1)
Referenčni priročnik
Navodila za uporabo
Preberite pred uporabo brezžičnih stereo slušalk v bazenu ali oceanu
Drugi dokumenti

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje

Dve različni vrsti nastavkov sta priloženi predvajalniku.Vsaka vrsta nastavek ima naslednje funkcije.Uporabite Ušesni
nastavki za plavanje, ko plavati.

Standardne vrste čepkov
Uporabite lahko standardne vrste čepkov v različnih primerih.
Velikosti lahko razlikujete glede na število pik na spodnjem delu nastavkov.

Ušesni nastavki za plavanje
Ušesni nastavki za plavanje preprečujejo vdor vode v notranjost predvajalnika. Ušesni nastavki za plavanje lahko
uporabite za poslušanje glasbe udobno ko plavati.
Luknje v Ušesni nastavki za plavanje so pokrite s tankim filmom. Razlike v velikosti (S/M/L/LL) lahko vidite po barvi
znotraj nastavkov.

Opomba
Jakost zvoka pri ušesnih nastavkih za plavanje je nižja kot pri standardnih nastavkih. Po potebi povečajte glasnost predvajalnika.

Ko zamenjate ušesne nastavke za plavanje s standardnimi ušesnimi nastavki, postane zvok glasnejši. Prilagodite glasnost za
zaščito vaš ušesa.

Sorodne teme
Pregled vsebine paketa
Zamenjava ušesnih nastavkov
Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Zamenjava ušesnih nastavkov

Standardni ušesni nastavki v velikosti M so priloženi slušalkam ob nakupu.
Uživajte boljšo kakovost zvoka, izberite nastavke z ustrezno velikostjo za vsako od ušes.

Namig
Ko se ušesni nastavki izrabijo, se obrnite na najbližjega Sony prodajalca ali Sony Service Center.

Če so ušesni nastavki umazani, jih odstranite iz predvajalnika. Nato nastavke ročno operite z nevtralnim detergentom. Po pranju
jih osušite in nato znova pritrdite.

Če se predvajalnik ne prilega vašim ušesom, tudi potem, ko prilagodite položaj namestitve nastavkov, lahko zamenjate podporne
loke.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako namestite ali odstranite nastavke.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Odstranite nastavke iz predvajalnika.

Držite predvajalnik in nato zavijte in potegnite nastavke.
Če so ušesni nastavki spolzki, jih ovijte z mehko suho krpo.

1

Namestite nove ušesne nastavke na predvajalnik.

Obstajata 2 položaja namestitve za nastavke (  in ). Ob nakupu, so nameščeni v položaj . Položaj
namestitve prilagodite tako, da se predvajalnik prilega v ušesa.

Da preprečite, da bi se ušesni nastavki sneli ali se vam zataknili v ušesa, se prepričajte, da so pravilno pritrjeni.

2

13
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Sorodne teme
Pregled vsebine paketa
Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje
Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje
Menjava podpornih lokov

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Menjava podpornih lokov

Podporni loki v velikosti M so priloženi predvajalniku ob nakupu.
Uživajte boljšo kakovost zvoka, izberite podporne loke z ustrezno velikostjo za vsako od ušes.

Opomba
Če ne namestite podpornih lokov pravilno, lahko predvajalnik pomotoma prepozna podporne loke kot vaša ušesa. V tem primeru
predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako namestite ali odstranite podporne loke.

Odstranite nastavke in nato odstranite podporne loke.1

Namestite podporne loke ( ) tako, da se prilegajo vznožju slušalk ( ).

A:spredaj
B:Hrbtna stran

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

Sorodne teme
Zamenjava ušesnih nastavkov

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Uporaba vrvice

Pripnite vrvico, da preprečite, da bi se predvajalnik snel in izgubil.

Opomba
Ne vlecite vrvice, da bi jo odstranili s predvajalnika, medtem ko so ušesni nastavki še vedno pritrjeni. Če potegnete vrvico, se
nastavki lahko snamejo in izgubijo.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako namestite ali odstranite vrvico.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Sorodne teme
Zamenjava ušesnih nastavkov
Preprečevanje, da bi se predvajalnik snel med plavanjem

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Odstranite ušesne nastavke in pritrdite vrvico.1

Na predvajalnik ponovno pritrdite ušesne nastavke.2

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je aplikacija za Windows računalnike. Uporabite najnovejšo različico Music Center for PC.
Uporabite lahko Music Center for PC, če želite izvesti naslednje operacije.

Uvoz vsebine (na primer glasba) s CD-jev na računalnik.

Organiziranje in upravljanje vsebine.
Ustvarite lahko na primer sezname predvajanja.

Prenos vsebine v računalniku na predvajalnik.

Potrdite sistemske zahteve pred namestitvijo programa Music Center for PC.

Sorodne teme
Priprava glasbene vsebine
Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC
Sistemske zahteve

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Za prenos Music Center for PCobiščite spletno mesto.

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

1

Namestite program Music Center for PC.

Za podrobnosti o namestitvi, si oglejte [Download]-[Installation procedure] na Music Center for PCspletnem mestu
za podporo. (https://www.sony.net/smc4pc/)

2

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Namestitev programske opreme Content Transfer (Mac)

Content Transfer je aplikacija za Macračunalnike. Uporabite najnovejšo različico Content Transfer. Lahko prenesete
vsebine, ki jih upravljate s programom iTunes ali Finder. Lahko preprosto povlečete in spustite skladbe ali albume, da jih
prenesete na predvajalnik.
Potrdite sistemske zahteve pred namestitvijo programa Content Transfer.

Opomba
Če ste pozvani, znova zaženite računalnik. Sledite navodilom na zaslonu.

Sorodne teme
Priprava glasbene vsebine
Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer
Sistemske zahteve

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Dostop do namestitvenega programa za Content Transfer.

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

1

Odprite preneseno datoteko.

[ContentTransfer.dmg] se bo samodejno shranila v mapo za prenos. Mapa se lahko samodejno odpre.

2

Namestite program Content Transfer.

Zaženite [ContentTransfer.pkg]. Sledite navodilom na zaslonu. Ko končate namestitev, se prikaže  .

3

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Vklop in izklop

Če želite izklopiti predvajalnik
Shranite predvajalnik v polnilno torbico in zaprite pokrov. Predvajalnik se samodejno izklopi. Polnjenje se bo začelo in
lučke ( ) se bojo vklopile.

Odstranite predvajalnik iz polnilne torbice.

Se predvajalnik vklopi samodejno. Ko predvajalnik zaključi ustvarjanje zbirke podatkov, lučki ( ) dvakrat utripneta.

Ko predvajalnik uporabljate prvič po nakupu, predvajalnik samodejno zažene seznanjanje z napravo Bluetooth.
Barva lučke ( ) se bo spremenila in lučka ( ) bo dvakrat zaporedoma utripnila.

1
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Kako preprečite, da se predvajalnik pomotoma vklopi
Ne pokrivajte senzorjev bližine ( ) z rokami dlje časa. Predvajalnik pomotoma lahko prepozna roke kot vaša ušesa. V
tem primeru se predvajalnik vklopi, vendar lučke ( ) ne zasvetijo.

Namig
Lučke ( ) ne zasvetijo, ko si nadenete predvajalnik na ušesa. Ko nosite predvajalnik, slišite glasovno usmerjanje.

Vklopite ga lahko tudi tako, da si nadenete obe enoti na ušesa.

Predvajalnik nima gumba, da ga vklopite ali izklopite. Preverite, da ste predvajalnik shranili v polnilno torbico, da ste izklopili
predvajalnik, ko predvajalnik ni v uporabi.

Ko predvajalnik ni na ušesih in začasno ustavite predvajanje, se lučke ( ) in predvajalnik izklopijo samodejno približno 5 minut
po zadnjem upravljanju. Če želite vklopiti predvajalnik, postavite predvajalnik na ušesa.

Sorodne teme
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku
Deli in krmilni gumbi

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Polnjenje baterije

Predvajalnik in polnilna torbica imata baterije za ponovno polnjenje. Preden uporabite predvajalnik, ga shranite v polnilno
torbico in napolnite vse baterije.
Polnilna torbica ni vodoodporna. Preden shranite predvajalnik v polnilno torbico, preverite naslednje.

Da predvajalnik ni moker.
Dodatki (nastavki, podporni loki in vrvica) niso mokri.

Uporabite mehko in suho krpo ter dobro obrišite terminale ( ) predvajalnika.

Če je vlaga na predvajalniku ali pripomočkih, jo obrišite popolnoma. Pustite predvajalnik in dodatki na sobni
temperaturi, da se temeljito posušijo, preden začnete s polnjenjem.

1

Pravilno shranite predvajalnik v polnilno torbico in zaprite pokrov.

Potrdite levo in desno oznako na polnilni torbici in na predvajalniku, ko shranite predvajalnik v polnilno torbico.
: levo
: desno

2

Priključite kabel USB Type-C v vrata USB Type-C na polnilni torbici in USB AC adapterju. (Kabel USB Type-
C: priloženo) Nato priključite USB AC adapter v vtičnico . Ali pa uporabite kabel USB Type-C, da polnilno
torbico priključite na vklopljen računalnik.

Priključitev polnilne torbice na vtičnico

3
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Čas polnjenja (polnjenje prek USB-ja)
Celoten čas polnjenja za vsako je kot je navedeno spodaj.
Predvajalnik: približno 2,5 ure
Polnilna torbica: približno 3,5 ure

Polnjenje predvajalnika, ko ste zunaj
Polnilna torbica ima baterijo za ponovno polnjenje. Če polnite polnilno torbico vnaprej, lahko napolnite predvajalnik z
uporabo polnilne torbice na mestih, kjer ni nobenega napajanja.
Preverite preostalo raven baterije polnilne torbice tako, da shranite predvajalnik v polnilno torbico ali ga odstranite iz
polnilne torbice. Preden odnesete predvajalnik na prosto, napolnite polnilno torbico, če je lučka za polnjenje ( ) ali lučki
( , ) v naslednjih stanjih.

Polnjenje lučka ( ) počasi utripa. (Raven baterije polnilne torbice je nizka.)
Ko shranite predvajalnik v polnilno torbico, lučka ( ) po 5 sekundah še vedno ne zasveti. (Baterija polnilne torbice je
izpraznjena.)
Ko shranite predvajalnik v polnilno torbico, lučka ( ) po približno 10 sekundah ugasne. (Baterija polnilne torbice je
izpraznjena.)

Če želite napolniti predvajalnik
Lučki ( , ) počasi utripata (raven baterije: nizka). (* 1)
Lučki ( , ) hitro utripata in nato se predvajalnik izklopi (raven baterije: prazna).
Slišite glasovno usmerjanje naslednje: Battery level low.(* 1)
Slišite naslednje glasovno usmerjanje in predvajalnik se izklopi: Battery level empty. Please recharge Headset.
Power Off.

Namig
Polnilno torbico lahko napolnite brez da bi vanjo morali shraniti predvajalnik. Priporočamo, da polnilno torbico napolnite, ko
predvajalnik ni shranjen v njem.

Opomba

Priključitev polnilne torbice na računalnik

Predvajalnik in polnilna torbica se bosta polnila. Lučka za polnjenje ( ) zasveti, medtem ko se polnilna torbica
polni. Lučke ( , ) zasvetijo, medtem ko se predvajalnik polni. Lučka za polnjenje ( ) in lučki ( , ) se
ugasnejo, ko je polnjenje dokončano.

priporočamo, da napolnite polnilno torbico.* 1
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Vstavite kabel USB Type-C v celoti. Polnjenje se ne bo zagnalo, dokler ne vstavite kabla USB Type-C v celoti.

Polnilna torbica ni vodoodporna. Preden shranite predvajalnik v polnilno torbico, preverite naslednje.

Da predvajalnik ni moker.
Da priloženi dodatki (ušesni nastavki, podporni loki in vrvica) niso mokri.

Pustite predvajalnik in dodatke na sobni temperaturi, da se popolnoma posušijo, preden pričnete polnjenje.

Ne uporabljajte polnilne torbice z mokrimi rokami. Predvajalnik ne shranite v polnilno torbico, ko so predvajalnik in dodatki mokri.

Če lučki ( , ) ali lučka za polnjenje ( ) utripne dvakrat zaporedoma med polnjenjem, je vklopljena funkcija temperaturne
zaščite. Ta funkcija zaščiti predvajalnik in polnilno torbico pred poslabšanjem ali eksplozijo baterije. Pustite predvajalnik ali
polnilno torbico 1 ali 2 uri na normalni temperaturi. Nato napolnite predvajalnik in polnilno torbico pri temperaturi med 5 °C do 35
°C .

Računalnik morda ne bo prepoznal predvajalnika znotraj povezane polnilne torbice v spodaj navedenih primerih.
Ko prvič povežete predvajalnik z računalnikom prek polnilne torbice.
Ko predvajalnika niste uporabili dalj časa.  
Polnite predvajalnik približno 10 minut. Predvajalnik lahko začne delovati normalno.
Ko polnilna torbica ne deluje pravilno. 
Pritisnite gumb RESTART na polnilni torbici, na primer s pisalom ali papirno sponko, da ponovno zaženete polnilno torbico.

Polnilna torbica lahko zdrsne iz roke, ko odprete njen pokrov. Če želite preprečiti drsenje, odprite pokrov torbice na naslednji
način.

Z eno roko čvrsto primite spodnji del polnilne torbice okoli obeh strani.
Z drugo roko odprite pokrov torbice.

Če so terminali predvajalnika umazani, očistite terminale z mehko suho krpo.

Predvajalnika ne morete upravljati v naslednjih primerih.
Ko je predvajalnik povezan z računalnikom prek polnilne torbice.
Med polnjenjem baterije.

Predvajalnika in polnilne torbice morda ne boste mogli napolniti, odvisno od USB AC adapterja.

Vedno uporabi priložene kabel USB Type-C.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako poteka polnjenje baterije.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0001/h_zz/

Sorodne teme
Zmanjšanje porabe baterije
Opombe o polnjenju baterije
Opombe o polnjenju baterije po plavanju
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku
Potrjevanje stanj lučke za polnjenje na polnilni torbici

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Zmanjšanje porabe baterije

Z uporabo predvajalnika na naslednji način lahko zmanjšate porabo baterije.
Čas delovanja baterije je odvisen od pogojev uporabe. Za podrobnosti o času delovanja baterije, glejte [Čas delovanja
baterije].

Izklopite vse nastavitve kakovosti zvoka.
Izklopite funkcijo Bluetooth, ko je ne uporabljate.
Izklopite Način zvoka v okolici

Sorodne teme
Polnjenje baterije
Vklop/izklop funkcije Bluetooth
Uporaba Način zvoka v okolici
Uporaba hitrih nastavitev zvoka
Kaj lahko storite z aplikacijami pametnega telefona
Opombe o vgrajeni bateriji
Čas delovanja baterije
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Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe o polnjenju baterije

Polnilna torbica ni vodoodporna. Preden shranite predvajalnik v polnilno torbico, preverite naslednje.

Da predvajalnik ni moker.
Da priloženi dodatki (ušesni nastavki, podporni loki in vrvica) niso mokri.

Pustite predvajalnik in dodatki na sobni temperaturi, dokler niso popolnoma suhi, preden začnete polniti.
Ne uporabljajte polnilne torbice z mokrimi rokami. Predvajalnik ne shranite v polnilno torbico, ko so predvajalnik in
dodatki mokri.
Če lučke ali lučka za polnjenje utripne dvakrat zaporedoma med polnjenjem, je aktivna funkcija temperaturne zaščite.
Ta funkcija zaščiti predvajalnik in polnilno torbico pred poslabšanjem ali eksplozijo baterije. Pustite predvajalnik ali
polnilno torbico 1 ali 2 uri na normalni temperaturi. Nato napolnite predvajalnik in polnilno torbico pri temperaturi med
5 ° C do 35 ° C .
Predvajalnika in polnilne torbice morda ne boste mogli napolniti, odvisno od USB AC adapterja.
Vedno uporabi priložene kabel USB Type-C.
Vstavite kabel USB Type-C v celoti. Polnjenje se ne bo zagnalo, dokler ne vstavite kabla USB Type-C v celoti.
Čas polnjenja se razlikuje glede na pogoje uporabe baterije.
Ko se baterija povsem napolni, vendar čas delovanja baterije pade na približno polovico svoje običajno dobe, je
baterija lahko izrabljena. Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony Service Center.
Računalnik morda ne bo prepoznal predvajalnika znotraj povezane polnilne torbice v spodaj navedenih primerih.

Ko prvič povežete predvajalnik z računalnikom prek polnilne torbice
Ko predvajalnika dalj časa niste uporabljali 
Polnite predvajalnik približno 10 minut. Predvajalnik lahko začne delovati normalno.
Ko polnilna torbica ne deluje pravilno 
Pritisnite gumb RESTART na polnilni torbici, na primer s pisalom ali papirno sponko, da ponovno zaženete
polnilno torbico.

Baterijo je mogoče napolniti približno 500-krat iz popolnoma izčrpanega stanja. Natančno število se lahko razlikuje
glede na pogoje uporabe.
Če želite preprečiti poslabšanje baterij, napolnite baterije v predvajalniku in polnilno torbico vsaj enkrat vsakih 6
mesecev.
Polnjenje ni zagotovljeno, če uporabljate računalnik, izdelan doma, ali spremenjen računalnik.
Polnjenje iz USB vozlišča je zagotovljeno le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim
logotipom.
Ko priključite predvajalnik na računalnik prek polnilne torbice za dalj časa, priključite računalnik na AC vir napajanja.
V nasprotnem primeru lahko izpraznite baterije v računalniku.
Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik prek polnilne torbice, upoštevajte naslednja opozorila. V
nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.

Ne vklopite računalnika.
Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
Ne zaustavite računalnika.

Predvajalnik in polnilna torbica se lahko med polnjenjem segrejeta. To ni okvara.
Ko polnite predvajalnik in polnilno torbico s pomočjo računalnika, ne odstranite kabla USB Type-C, medtem ko
poteka prenos podatkov. Če prekinete povezavo kabla USB Type-C, lahko izgubite podatke na predvajalniku.
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Sorodne teme
Polnjenje baterije
Zmanjšanje porabe baterije
Opombe o polnjenju baterije po plavanju
Opombe o vgrajeni bateriji
Čas delovanja baterije

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Deli in krmilni gumbi

Predvajalnik

: levo
: desno

Senzorji tapanja
Senzorji tapanja upravljajo glasnost za predvajanje glasbe, zvonjenja in glas sogovornika.

Tapnite senzorje tapanja na desni enoti dvakrat hitro za povečanje glasnosti.
Tapnite senzorje tapanja na levi enoti dvakrat hitro, če želite zmanjšati glasnost.
Še naprej več kot dvakrat hitro tapnite senzorje tapanja na desni ali levi enoti za neprekinjeno povečanje ali
zmanjšanje glasnosti.

1.

Vgrajen Bluetooth antene
Antena omogoča predvajalniku povezavo z napravami Bluetooth.
Ne Pokrivajte antene, ko je Bluetooth povezava aktivna. V nasprotnem primeru lahko prekinete povezavo.

2.

Gumb na levi enoti

Pritisnite gumb, da vklopite ali izklopite Način zvoka v okolici. Tudi, ko nosite predvajalnik, lahko slišite zvok
okolice.
Držite gumb pritisnjen 2 sekundi, da funkcijo Bluetooth vklopite ali izklopite.
Pridržite gumb 7 sekund, da se predvajalnik preklopiti v način seznanjanja.
Pritisnite gumb dvakrat hitro za vklop ali izklop hitrih nastavitev zvoka (* 1).
Pritisnite gumb 3-krat hitro, da preklopite vir zvoka (predvajalnik ali pametni telefon).
Držite pritisnjeno tipko za 15 sekund, da se predvajalnik preklopite v stanje pripravljenosti za formatiranje
pomnilnika in vse nastavitve.
Držite pritisnjeno tipko za 30 sekund, da znova zaženete predvajalnik.

3.
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Polnilna torbica

Mikrofoni
Mikrofoni so vgrajeni v vsaki enoti predvajalnika.

4.

Otipljiva pika
Otipljiva pika vam lahko pomaga razlikovati levo in desno enoto predvajalnika.

5.

Gumb na desni enoti

Pritisnite gumb, da zaženete ali začasno zaustavite predvajanje.
Dvakrat hitro pritisnite gumb, da preskočite na začetek naslednje skladbe.
Trikrat hitro pritisnite gumb, da preskočite na začetek trenutne skladbe ali prejšnjo skladbo.
Ko je predvajalnik povezan s pametnim telefonom, pritisnite gumb, da sprejmete ali prekinete klic na pametni
telefon.
Držite pritisnjeno tipko 2 sekundi, da zavrnete klic.
Držite pritisnjeno tipko za 2 sekundi, da vklopite funkcijo glasovne pomoči, medtem ko je povezava Bluetooth
aktivna.
Držite pritisnjeno tipko za 2 sekundi, da zaklenete ali sprostite upravljanje glasnosti, medtem ko je Bluetooth
funkcija izklopljena.
Držite pritisnjeno tipko za 30 sekund, da znova zaženete predvajalnik.
Na tem gumbu je otipljiva pika. Otipljive pike vam lahko pomagajo upravljati gumbe, ne da bi gledali na njih.

6.

Ušesni nastavki
Ušesne nastavke lahko zamenjate (standardne vrste čepkov ali Ušesni nastavki za plavanje), da se ujemajo s pogoji
uporabe. Uživajte boljšo kakovost zvoka, izberite nastavke z ustrezno velikostjo za vsako od ušes.

7.

Predel slušalk8.

Lučke
Lučke zasvetijo ali utripajo v različnih barvah za označevanje različnih stanj predvajalnika, na primer stanja
napajanja.

9.

Senzorji bližine
Senzorji prepoznajo, ko nosite predvajalnik na ušesih. Senzorjev bližine ne pokrivajte z rokami dlje časa.
Predvajalnik pomotoma lahko prepozna roke kot vaša ušesa. V tem primeru se predvajalnik vklopi.

10.

Podporni loki
Namestite podporne loke v vaše uho v predel, ki je oblikovan kot skodelica, da preprečite snetje predvajalnika.

11.

Terminali
Ko je predvajalnik shranjen v polnilni torbici, se baterije polnijo preko teh terminalov.

12.

Uporabite Sony | Headphones Connect na pametnem telefonu, da spremenite hitre nastavitve zvoka (vklopite ali izklopite Način zvoka v okolici
ali spremenite nastavitev izenačevalnika).

* 1

Pokrov1.

Prostor za predvajalnik
Potrdite položaj leve in desne enote, ko shranite predvajalnik.

2.

Lučka za polnjenje
Lučka zasveti medtem ko se predvajalnik polni. Če lučka utripa, baterije nizka ali napaka baterije.

3.
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Oznaka N
Dotaknite se te oznake na napravi Bluetooth za vzpostavitev povezave Bluetooth. (Bluetooth naprava mora podpirati
funkcijo NFC.) Z napravo Bluetooth se znova dotaknite te oznake, če želite prekiniti povezavo Bluetooth naprave in
predvajalnika.

4.

Vrata USB Type-C
Priključite kabel USB Type-C na ta vrata. (Kabel USB Type-C: priloženo)Priključite drugi konec kabel USB Type-C na
USB AC adapter ali na računalnik, da napolnite baterije ali za prenos glasbenih datotek v predvajalnik.

5.

RESTART (ponovni zagon) gumb
Pritisnite gumb s pisalom ali papirno sponko za ponovni zagon polnilne torbice. Morda lahko odpravite težave s
polnilno torbico.

6.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Nameščanje predvajalnika na ušesa

Izberite čepkov ustrezne velikosti za vsako uho. Če ušesni nastavki ne ostanejo v ušesih, poskusite druge velikosti.

Preverite levo in desno enoto.

: levo
: desno

1

Namestite predvajalnik, tako da se ušesni nastavki udobno prilegajo v ušesa.2

Namestite podporne loke v vaše uho v predel, ki je oblikovan kot skodelica.3

Predvajalnik prilagodite tako, da se bo udobno prilegal.4
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Namig
Če je predvajalnik ne zdi udoben, zamenjajte nastavke ali podporni loki.

Če želite predvajalnik uporabljati med plavanjem, ušesne nastavke zamenjajte z ušesnimi nastavki za plavanje.

Opomba
Predvajalnik si namestite v ušesa, ko so ušesni nastavki in vaša ušesa še suhi.

Če želite predvajalnik uporabljati med plavanjem, si predvajalnik trdno namestite v svoja ušesa. Če je prostor med ušesi in
predvajalnikom, boste dobili vodo v ušesa.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako lahko postavite na predvajalnik na ušesa.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Sorodne teme
Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje
Zamenjava ušesnih nastavkov
Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje
Menjava podpornih lokov
Odstranitev predvajalnika

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Odstranitev predvajalnika

Ko odstranite predvajalnik iz ušes, upoštevajte navodila in opombe spodaj.

Opomba
Ne odstranite predvajalnika nenadoma, ko so ušesni nastavki trdno vstavljeni v ušesih. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo
naslednje težave.

Ušesa ali bobniči se lahko poškodujejo.
Ušesni nastavki lahko ostanejo v ušesih.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako odstranite predvajalnik.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0003/h_zz/

Sorodne teme
Vzdrževanje

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Nežno premaknite predvajalnik navzgor in navzdol. Nato odstranite predvajalnik iz ušesa.1

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku

Ko predvajalnik ni na ušesih, vas lučke obveščajo o stanju predvajalnika.

Ko je funkcija Bluetooth je izklopljena

Lučki (  in ) označujeta stanja predvajalnika in baterije. Lučki (  in ) imata različne barve in vzorce utripanja.

Polnjenje

Medtem ko je predvajalnik v polnilni torbici, se baterije predvajalnika polnijo samodejno iz polnilne torbice. Lučki (  in 
) zasvetita. Ko je polnjenje končano, lučki (  in ) ugasneta.

 

Ko polnite baterijo na temperaturi okolja zunaj obsega od 5 °C do 35 °C , lučki (  in ) utripneta dvakrat zaporedoma.
 

Ko predvajalnik odstranite iz polnilne torbice (vklop)

Predvajalnik ustvarja zbirko podatkov. Lučka ( ) utripa.
 

Predvajalnik je vklopljen. Lučki (  in ) dvakrat utripneta.
 

Baterije so skoraj prazne. Lučki (  in ) utripata 15 sekund po zgornjem vzorcu.
 

Ko so baterije izpraznjene
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Baterije so izpraznjene. Predvajalnik se izklopi po 12 sekundah.
 

Ko pustite predvajalnik zunaj polnilne torbice brez predvajanja glasbe za več kot 5 minut (izklop)

Lučki (  in ) zasvetita za 2 sekundi in nato se predvajalnik izklopi.

Ko povežete predvajalnik na računalnik prek polnilne torbice

Eden od spodnjih postopkov se izvaja.

Podatke se trenutno prenašajo iz računalnika v predvajalnik.
Predvajalnik ustvari zbirko podatkov, ko prenesete glasbo v predvajalnik.

Lučka ( ) utripa. Ne izključite predvajalnika in polnilne torbice iz računalnika.
 

Programska oprema sistema predvajalnika se posodablja.
 

Med posodabljanjem programske opreme sistema predvajalnika je prišlo do napake. Lučka ( ) utripa. Znova
posodobite programsko opremo sistema.
Ko si nadenete predvajalnik na levo uho ali na obe ušesi, slišite glasovno usmerjanje: Please update the software
 

Ko je funkcija Bluetooth vklopljena

Luč ( ) označuje stanje povezave Bluetooth. Prav tako ima različne vzorce utripanja. Samo lučka ( ) označuje stanje
funkcije Bluetooth.

Poteka seznanjanje

Predvajalnik se seznanja z napravo Bluetooth.
 

Predvajalnik čaka na povezavo

 

Predvajalnik čaka povezavo (baterije so skoraj prazne)

 

Predvajalnik je povezan s pametnim telefonom
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Lučka ( ) se izklopi po 5 sekundah.
 

Ko prejmete klic

Povezani pametni telefon prejema klic.

Opomba
V tem primeru se predvajalnik vklopi, vendar lučki (  in ) ne zasvetita. Če želite zmanjšati porabo baterije, ne pokrivajte
senzorjev bližine z rokami.

Sorodne teme
Polnjenje baterije
Potrjevanje stanj lučke za polnjenje na polnilni torbici
Ponovni zagon predvajalnika
Ponastavitev in formatiranje predvajalnika
Vklop/izklop funkcije Bluetooth
Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom
Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Potrjevanje stanj lučke za polnjenje na polnilni torbici

Polnilna torbica ima baterijo za ponovno polnjenje. Polnjenje lučka ( ) označuje stanje baterije.

Polnjenje

Polnjenje lučka ( ) zasveti med polnjenjem.  
Ko je polnjenje končano, se lučka za polnjenje ( ) izklopi.
 

Ko napolnite baterijo na sobni temperaturi zunaj razpona od 5 °C do 35 °C , lučka za polnjenje ( ) dvakrat zaporedoma
utripne.

Ko je baterija skoraj prazna

Baterija polnilne torbice je skoraj prazna. V tem primeru lučka za polnjenje ( ) utripa 15 sekund, ko predvajalnik
odstranite iz polnilne torbice ali shranite predvajalnik v polnilno torbico.

Sorodne teme
Polnjenje baterije
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

O glasovnem usmerjanju

Slišali boste glasovno usmerjanje v naslednjih primerih:

Obe enoti sta na ušesa.
Samo levi enota je na ušesu.

Glasovnega usmerjanja ne boste slišali, ko si na uho nadenete samo desno enoto.

Ko odstranite predvajalnik iz polnilne torbice in si nadenete predvajalnik na obe ušesi, boste slišali zvok ob zagonu.
Nato boste slišali usmerjevalna sporočila glede trenutne ravni baterije (visoka, izpraznjena do približno polovice,
nizka) in vira zvoka (način slušalk/način predvajalnika).

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

Slišali boste eno od naslednjih usmerjevalnih sporočil, odvisno od spremembe v vrstici stanja predvajalnika.

Ko vklopite funkcijo Bluetooth: Bluetooth ON
Ko izklopite funkcijo Bluetooth: Bluetooth OFF
Ko je predvajalnik vstopi v način za vzpostavljanje povezave: Bluetooth Pairing
Ko je predvajalnik vzpostavi povezavo Bluetooth: Bluetooth connected, headphone mode
Ko je predvajalnik prekine povezavo z napravo Bluetooth (v predvajalnik samodejno preklopi iz načina za
slušalke v načinu predvajalnik.): Bluetooth disconnected, player mode
Povezana naprava Bluetooth prekine povezavo s predvajalnikom. / Predvajalnik poskuša povezati z drugo
napravo Bluetooth. : Bluetooth disconnected
Ko je raven baterije predvajalnika nizka: Battery level low.
Če želite napolniti predvajalnik zaradi nizke ravni baterije: Battery level empty. Please recharge Headset. Power
Off.
Ko vklopite Način zvoka v okolici: Ambient Sound ON
Ko izklopite Način zvoka v okolici: Ambient Sound OFF
Ko vklopite funkcijo hitrih nastavitev zvoka: Quick Sound Settings ON
Ko izklopite funkcijo hitrih nastavitev zvoka: Quick Sound Settings OFF
Ko zaklenete upravljanje glasnosti: Tap function OFF
Ko odklenete upravljanje glasnosti: Tap function ON
Ko vklopite funkcijo AVLS: AVLS ON
Ko izklopite funkcijo AVLS: AVLS OFF

Sorodne teme
Opombe o polnjenju baterije
Opombe o polnjenju baterije po plavanju
Prilagajanje glasnosti
Preprečevanje nenamernega upravljanja glasnosti
Vklop/izklop funkcije Bluetooth

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Uporaba Način zvoka v okolici
Uporaba hitrih nastavitev zvoka

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika

Tekočine, za katere veljajo specifikacije vodoodpornega delovanja

Spodaj so navedene vrste tekočin, za katere veljajo specifikacije vodoodpornega delovanja predvajalnika.

Velja za: 
sladko vodo, vodo iz pipe, znoj, bazensko vodo in slano vodo.

Ne velja za: 
tekočine, razen zgoraj navedenih (na primer: milnica, voda z detergentom, voda z izdelki za kopanje, šampon, vroča
izvirska voda itd.)

Izsledki lastnosti vodoodpornega delovanja predvajalnika temeljijo na naših izračunih pod pogoji, opisanimi v tem
poglavju.Pomnite, da okvare, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe pri potopitvi v vodo, niso zajete v omejeno
garancijo.

Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika

Specifikacije za vodoodpornost (*1) predvajalnika so enakovredne IEC 60529 »Stopnja zaščite pred vdorom vode (koda
IP)« IPX5/8(*2) in specifikacije za odpornost proti prahu predvajalnika so enakovredne IEC 60529 »Stopnje zaščite pred
trdimi tujki« IP6X(*3). Če uporabljate predvajalnik v bazenu, se med uporabo ne potapljajte globlje od 2 m . 
Pred uporabo preberite in upoštevajte specifikacije vodoodpornosti/odpornosti proti prahu v celoti.

Sorodne teme
Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje
Zakaj zvok postane pridušen ko plavate?
Opombe za plavanje v bazenu ali morju
Opombe o polnjenju baterije po plavanju

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Slušalke niso povsem vodotesne.(*1)
IPX5 (Stopnje zaščite pred curki vode): Predvajalnik z nameščenimi ušesnimi nastavki za plavanje je bil preizkušen in je deloval pri naslednjih
tesnih pogojih: izpostavljen neposrednim vodnim curkom iz katere koli smeri v situaciji, kje je približno 12,5 l/min vode na minuto več kot 3
minute škropilo na predvajalnik s približno 3 metrov razdalje s šobo z notranjim premerom 6,3 mm. Vendar to ne velja za slušalke. 
IPX8 (Stopnje zaščite, ko je izdelek neprekinjeno pod vodo): Predvajalnik z nameščenimi ušesnimi nastavki za plavanje je bil preizkušen in
je deloval, ko je bil 30 minut potopljen v vodo do globine 2 m.

(*2)

IP6X (Stopnje zaščite pred prahom): Predvajalnik z nameščenimi ušesnimi nastavki je bil preizkušen in je preprečeval vdor prahu po 8-urnem
dviganju prahu v testni napravi, ki je vsebovala prašne delce s premerom do 75 μm.

(*3)

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje

Uporabite Ušesni nastavki za plavanje, ko plavati.

Namig

Izberite ustrezne ušesne nastavke za plavanje.

Standardni ušesni nastavki so nameščeni ob nakupu predvajalnika.

Standardni ušesni nastavek ima nepokrito odprtino ( ).
Luknje v Ušesni nastavki za plavanje so pokrite s tankim filmom ( ). To preprečuje vdor vode.

1

Izberite Ušesni nastavki za plavanje z ustrezno velikost.

na voljo so 4 različne velikosti (S/M/L/LL).
Izberite velikost z nekoliko tesnejšim prileganjem kot standardne vrste čepkov.
Izberite ustrezne velikosti za vsako uho.

2

Namestite ušesne nastavke za plavanje na predvajalnik.

Obstajata 2 položaja namestitve za nastavke:  in . Ob nakupu, so nameščeni v položaj . Položaj namestitve
prilagodite tako, da se predvajalnik prilega v ušesa.

Namestite nastavke trdno na slušalke, da preprečite, da bi se nastavki sneli in ostali v notranjosti ušes.

3
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Ko se ušesni nastavki izrabijo, se obrnite na najbližjega Sony prodajalca ali Sony Service Center.

Če se ušesni nastavki umažejo, jih odstranite iz predvajalnika. Nato nastavke ročno operite z nevtralnim detergentom. Po pranju
ušesnih nastavkov počakajte, da se voda posuši in znova pritrdite nastavke.

Če se predvajalnik ne prilega vašim ušesom, tudi potem, ko prilagodite položaj namestitve nastavkov, lahko zamenjate podporne
loke.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako namestite ali odstranite ušesne nastavke za plavanje.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Sorodne teme
Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika
Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Preprečevanje, da bi se predvajalnik snel med plavanjem

Pripnite vrvico, da preprečite, da bi se predvajalnik snel in izgubil.

Opomba
Ne vlecite vrvice, da bi jo odstranili s predvajalnika, medtem ko so ušesni nastavki še vedno pritrjeni. V nasprotnem primeru se
lahko nastavki snamejo in izgubijo.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako namestite ali odstranite vrvico.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0005/h_zz/

Odstranite ušesne nastavke in pritrdite vrvico.1

Na predvajalnik ponovno pritrdite ušesne nastavke.2

Držite vrvico na mestu s plavalnimi očali, v položaju, kot je na zadnji strani glave (na točki, označeni s
puščico).

Predvajalnik bo bolj stabilen in lahko preprečite, da bi se snel zaradi vodnega pritiska in posledično izgubil.

3
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Sorodne teme
Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Zakaj zvok postane pridušen ko plavate?

V naslednjih primerih lahko postane pridušen zvok.

Voda je prodrla v predel slušalk skozi prostor med ušesi in predelom slušalk ( ). Ušesni nastavki se morda ne
prilegajo povsem v ušesa. Izberite čepkov ustrezne velikosti za vsako uho.

Voda je prodrla in se nabrala znotraj predvajalnika ( ). Če uporabljate standardne vrste čepkov, preklopiti na Ušesni
nastavki za plavanje.

Kako odstraniti vodo, če postane pridušen zvok

Če postane pridušen zvok, odstrani vodo kot sledi.

Vodo odstranite iz ušes.

Odstranjevanje vode iz predela slušalk ( ).  
Odstranite nastavke iz obeh enot. Potem narahlo potrepljajte predel slušalk ( ) 5 do 10-krat ob suho krpo.
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Sorodne teme
Odstranitev predvajalnika
Menjava ušesnih nastavkov z ušesnimi nastavki za plavanje
Vzdrževanje

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe za plavanje v bazenu ali morju

Upravljanje glasnosti lahko onemogočite, da preprečite nenamerno upravljanje. Obe enoti si nadenite na ušesa in
pritisnite gumb ( ) ter ga držite 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth. Nato držite pritisnjen gumb ( ) 2
sekundi, da izklopite upravljanje glasnosti z uporabo senzorjev tapanja. Znova držite pritisnjen gumb ( ) 2 sekundi,
da ponovno omogočite upravljanje glasnosti z uporabo senzorjev tapanja. Prav tako lahko znova omogočite oba
senzorja tapanja tako, da shranite predvajalnik v polnilno torbico.

Predvajalnika ne uporabljajte na mestih z veliko ljudi ali pri okoliščinah, kjer bi lahko nezmožnost poslušanja
okoliškega zvoka pomenila nevarnost.
Ko predvajalnik uporabljate v javnih ali zasebnih kopališčih, upoštevajte pravilnik tega kopališča.
Ušesni nastavki zatesnijo vaš slušni kanal. Zato obstaja nevarnost poškodbe sluha ali bobničev v primeru močnega
pritiska na ušesne nastavke ali v primeru nenadne odstranitve ušesnih nastavkov iz ušes. Zaradi te nevarnosti
odsvetujemo intenzivne dejavnosti med nošenjem predvajalnika, kot je na primer skok na glavo v bazen itd.
Po predvajalniku ne polivajte vroče vode, predvajalnika prav tako ne sušite z vročim zrakom iz sušilnika za lase ipd.
Predvajalnika ne uporabljajte na mestih, kjer je temperatura zraka visoka, kot na primer v savni ali bližini štedilnika.
Predvajalnika ne uporabljajte ali puščajte v naslednjih vrstah okolij:

na mestih z visoko temperaturo ali temperaturami nad 35 °C , kot je npr. na neposredni sončni svetlobi, v
avtomobilu, v topli vodi ali na drugih mestih z visokimi temperaturami in visoko stopnjo vlage;
na hladnih mestih s temperaturo pod –5 °C .

Če se ni mogoče izogniti uporabi predvajalnika na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi, prekrijte
predvajalnik z brisačo itd.
Jakost zvoka pri ušesnih nastavkih za plavanje je nižja kot pri standardnih nastavkih. Po potrebi povečajte glasnost.
Ko zamenjate ušesne nastavke za plavanje s standardnimi ušesnimi nastavki, postane zvok glasnejši. Prilagodite
glasnost, da si ne poškodujete bobničev.
Predvajalnik se lahko odklopi in med zelo aktivno vadbo pade na tla itd.
Če predvajalnik pade v vodo, se bo potopil.
Radijski valovi se ne prenašajo skozi vodo. Naslednjega ne morete izvesti preko povezave Bluetooth pod vodo.

Poslušanje glasbe na pametnem telefonu.
Odgovarjanje na klic.

Če želite poslušati glasbo na predvajalniku pod vodo, morate izvesti naslednje korake.

Prenesite glasbene datoteke iz računalnika na predvajalnik.
Windows: Uporabite programsko opremo Music Center for PC ali povlecite in spustite glasbene datoteke iz
programa Windows Explorer.
Mac: Uporabite program Content Transfer ali povlecite in spustite glasbene datoteke iz programa Finder.

Pritisnite gumb ( ) in ga držite 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth.

Polnilna torbica ni vodoodporna. Preden shranite predvajalnik v polnilno torbico, preverite naslednje.

Da predvajalnik ni moker.
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Da priloženi dodatki (ušesni nastavki, podporni loki in vrvica) niso mokri.

Pustite, da se predvajalnik in dodatki posušijo na sobni temperaturi, preden pričnete polnjenje.
Polnilnega ovitka ne uporabljajte, če imate mokre roke. Predvajalnika ne pospravljajte v polnilni ovitek, če so
predvajalnik in njegovi dodatki mokri.

Opombe o načinu zvoka v okolici
Pri nameščenih ušesnih nastavkih za plavanje zvoka iz okolice ni mogoče slišati tako dobro, kot pri uporabi običajnih
ušesnih nastavkov.
Zvoka iz okolice ni mogoče slišati dobro po uporabi predvajalnika v bazenu ali morju. Dele okrog gumbov
predvajalnika pribl. 30-krat nežno potrepljajte s suho krpo. Nato predvajalnik za 2 do 3 ure položite na suho krpo pri
sobni temperaturi in se pred naslednjo uporabo prepričajte, ali se je povsem osušil.

Sorodne teme
Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika
Prilagajanje glasnosti
Preprečevanje nenamernega upravljanja glasnosti
Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe o polnjenju baterije po plavanju

Polnilna torbica ni vodoodporna. Preden shranite predvajalnik v polnilno torbico, zagotovite naslednje.

Predvajalnik ni moker.
Priloženi dodatki (nastavki, podporni loki in vrvica) niso mokri.

Pustite predvajalnik in dodatki na sobni temperaturi, dokler niso popolnoma suhi, preden začnete polniti.
Ne uporabljajte polnilne torbice z mokrimi rokami. Predvajalnika ne shranite v polnilno torbico, ko so predvajalnik in
dodatki mokri.

Sorodne teme
Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika
Opombe o polnjenju baterije
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Prilagajanje glasnosti

Namig
Če se senzorji tapanja ne odzivajo na tapanje, poskusite naslednje.

Tapnite s konico prsta, namesto z blazinico.
Tapnite nekoliko močneje.

Če je glasovno vodenje je preveč glasno, medtem ko poslušate glasbo v načinu za slušalke, poskusite naslednje.
Zmanjšajte glasnost na predvajalniku in nato povečajte glasnost na pametnem telefonu.

Upravljanje glasnosti lahko onemogočite, da preprečite nenamerno upravljanje. Postavite obe enoti na ušesa in držite gumb ( )
za 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth. Nato držite pritisnjen gumb ( ) 2 sekundi, da izklopite upravljanje glasnosti z
uporabo senzorjev tapanja. Znova držite pritisnjen gumb ( ) 2 sekundi, da ponovno omogočite upravljanje glasnosti z uporabo
senzorjev tapanja. Prav tako lahko znova omogočite oba senzorja tapanja tako, da shranite predvajalnik v polnilno torbico.

Opomba
Glasnost lahko prilagodite samo, ko si nadenete obe enoti na ušesa.

Glasnosti glasovnega usmerjanja ne morete prilagajati.

Ko poslušate glasbo, shranjeno na predvajalniku (način predvajalnika), lahko prilagodite glasnost samo med predvajanjem.

Dotaknite se senzorja ( ) dvakrat hitro, če želite povečati glasnost.  
Dotaknite se senzorja ( ) dvakrat hitro, če želite zmanjšati glasnost.

Če boste hitro tapnili senzor (  ali ) več kot dvakrat, lahko neprekinjeno povečujete ali zmanjšujete glasnost.
Obstaja 31 glasnosti, od 0 do 30 (privzeta glasnost: 10).

1
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Sorodne teme
Preprečevanje nenamernega upravljanja glasnosti
Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Preprečevanje nenamernega upravljanja glasnosti

Do nenamernega spreminjanja glasnosti lahko pride zaradi zunanjih dejavnikov (na primer vetra ali mehurčkov med
plavanjem) ali nepričakovanih premikov med telesno vadbo.  
Če želite preprečiti nenamerno upravljanje glasnosti in ohranjati nespremenjeno glasnost, zaklenite senzorje tapanja.

Ponoven vklop upravljanja glasnosti s senzorji tapanja
Znova držite pritisnjeno tipko ( ) 2 sekundi.
Slišali boste glasovno vodenje: Tap function ON.  
Senzorji tapanja se bodo ponovno vklopili.

Namig
Oba senzorja tapanja lahko znova aktivirate tudi tako, da shranite predvajalnik v polnilno torbico.

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Obe enoti predvajalnika namestite na ušesa.1

Če je funkcija Bluetooth vklopljena, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi, da izklopite funkcijo
Bluetooth.

2

Držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi.

Slišali boste glasovno vodenje: Tap function OFF.  
Senzorji tapanja se bodo zaklenili.

3

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Delovanje glasnosti v skladu z evropskimi in korejskimi direktivami

Za evropske kupce
Za korejsko stranke

Glasovno vodenje »Check the volume level«je namenjena zaščiti vaš ušesa. Glasovno vodenje boste slišali na začetku
ko povečate glasnost na škodljivo raven. Pritisnite katero koli tipko ali senzor tapanja, če želite preklicati alarm in
opozorilo.

Opomba
Glasnost lahko povečate po izklopu alarma in opozorila.

Po prvem opozorilu se alarm in opozorilo ponovita vsakih 20 ur in vas opomnita, da je glasnost nastavljena na raven, ki lahko
poškoduje vaš sluh. V tem primeru se glasnost samodejno zmanjša.

Če izklopite predvajalnik, ko ste izbrali veliko glasnost, ki lahko poškoduje vaše bobniče, bo glasnost samodejno nižja, ko
naslednjič vklopite predvajalnik.

Alarm se ne sproži, ko je predvajalnik v načinu za slušalke.

Sorodne teme
Prilagajanje glasnosti

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Kaj lahko storite s funkcijo BLUETOOTH®

Predvajalnik uporablja brezžično tehnologijo Bluetooth.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth, lahko naredite naslednje:

Poslušanje glasbe v napravi Bluetooth brezžično.
Sprejmete in prekinete klic na pametnem telefonu brezžično.
Spremenite nastavitve v predvajalniku z uporabo Sony | Headphones Connect(aplikacija pametnega telefona).
Izvajanje postopkov za predvajanje na predvajalniku z uporabo Sony | Music Center (aplikacija pametnega telefona).

Poslušanje glasbe

Lahko prejmete zvočne signale iz naprave Bluetooth (* 1) za brezžično poslušanje glasbe.
Ne morete uporabiti druge naprave za predvajanje glasbe na predvajalnik prek povezave Bluetooth.

Odgovarjanje na telefonski klic / prekinjanje telefonskega klica

Prek aktivne povezave Bluetooth lahko sprejmete ali prekinete klic.

Sorodne teme
Vklop/izklop funkcije Bluetooth
Opombe o funkciji Bluetooth

pametne telefone, mobilni telefoni, ali predvajalniki glasbe, itd* 1

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom

Če povežete predvajalnik na Android pametni telefon, lahko poslušate glasbo na pametnem telefonu. Preden uporabite
predvajalnik z Android pametnim telefonom, seznanite predvajalnik in pametni telefon. Ta registracija se imenuje
»seznanjanje« . Ko ste seznanili predvajalnik in Androidpametni telefon prvič, predvajalnik in pametni telefon shranita
informacije o medsebojnem seznanjanju. Po prvi vzpostavitvi povezave lahko predvajalnik preprosto povežete z Android
pametnim telefonom.

Predvajalnik odstranite s polnilne torbice, da se predvajalnik vklopi.1

Držite pritisnjeno tipko ( ) za 7 sekundi.

Lučka ( ) bo dvakrat zaporedoma utripnila. Seznanjanje se bo začelo. Če predvajalnik nima vseh informacij o
seznanjanju, se seznanjanje začne samodejno.

2

Na pametnem telefonu vklopite funkcijo Bluetooth.3

Tapnite ime modela predvajalnika.4
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Namig
Če ima pametni telefon funkcijo NFC, lahko seznanite in povežete naprave tako, da ju dotaknete skupaj.

Opomba
Ko je seznanjanje uspešno dokončano, naprav za prihodnje vzpostavljanje povezave ni treba več seznanjati.

Informacije o seznanjanju se izbrišejo v spodaj navedenih primerih. Znova seznanite predvajalnik in Androidpametni telefon.
Predvajalnik in/ali pametni telefon se ponastavita na tovarniške nastavitve.
Informacije o seznanjanju se izbrišejo iz predvajalnika in/ali pametnega telefona (na primer, ko sta predvajalnik ali pametni
telefon popravljena).

Če se informacije o seznanjanju za Androidpametni telefon izbrišejo iz predvajalnika, vendar informacije o seznanjanju za
predvajalnik ostanejo v pametnem telefonu, izbrišite te informacije iz pametnega telefona. Nato znova registrirajte predvajalnik in
pametni telefon med seboj.

Zgornji postopek je primer. Podrobnosti, si oglejte v navodilih za Android pametni telefon.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako prvič in vsakokrat pozneje povežete predvajalnik z Android pametnim telefonom.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Iskanje se bo morda začelo samodejno, kar je odvisno od uporabljenega pametnega telefona.
Če je zahtevan ključ, vnesite »0000«. »Ključ« se lahko imenuje tudi »Koda«, »Koda PIN«, »Številka PIN« ali
»Geslo«.
Prepričajte se, da sta predvajalnik in pametni telefon seznanjena med seboj. Ko je povezava vzpostavljena, lučka (

) utripa za 5 sekund.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Sorodne teme
Vklop/izklop funkcije Bluetooth
Povezovanje predvajalnika na seznanjen pametni telefon
Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)
Opombe o funkciji Bluetooth
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo

Če povežete predvajalnik z iPhone, boste lahko poslušali glasbo na iPhone. Preden uporabite predvajalnik z iPhone,
seznanite predvajalnik in iPhone. Ta registracija se imenuje »seznanjanje« . Ko ste seznanili predvajalnik in iPhone
prvič, predvajalnik in iPhone shranita informacije o medsebojnem seznanjanju. Po prvi vzpostavitvi povezave lahko
predvajalnik preprosto povežete z iPhone.

Predvajalnik odstranite s polnilne torbice, da se predvajalnik vklopi.1

Držite pritisnjeno tipko ( ) za 7 sekundi.

Lučka ( ) bo dvakrat zaporedoma utripnila. Seznanjanje se bo začelo. Če predvajalnik nima vseh informacij o
seznanjanju, se seznanjanje začne samodejno.

2

Na telefonu iPhone vklopite funkcijo Bluetooth.3

Tapnite ime modela predvajalnika.4
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Opomba
Ko je seznanjanje uspešno dokončano, naprav za prihodnje vzpostavljanje povezave ni treba več seznanjati.

Informacije o seznanjanju se izbrišejo v spodaj navedenih primerih. Znova seznanite predvajalnik in iPhone.
Predvajalnik in/ali iPhone se ponastavita na tovarniške nastavitve.
Informacije o seznanjanju se izbrišejo iz predvajalnika in/ali iPhone (na primer, če sta predvajalnik ali iPhonepopravljena).

Če se informacije o seznanjanju za iPhone izbrišejo iz predvajalnika, vendar informacije o seznanjanju za predvajalnik ostanejo
na iPhone, izbrišite te informacije iz iPhone. Nato znova registrirajte predvajalnik in iPhone med seboj

Zgornji postopek je primer. Podrobnosti, si oglejte v navodilih za iPhone.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako prvič in vsakokrat pozneje povežete predvajalnik z iPhone.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Sorodne teme
Vklop/izklop funkcije Bluetooth
Povezovanje predvajalnika na seznanjen pametni telefon
Opombe o funkciji Bluetooth
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku

Če je zahtevan ključ, vnesite »0000«. »Ključ« se lahko imenuje tudi »Koda«, »Koda PIN«, »Številka PIN« ali
»Geslo«.
Poskrbite, da sta predvajalnik in iPhone seznanjena med seboj. Ko je povezava vzpostavljena, lučka ( ) utripa za
5 sekund.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)

Ko se polnilne torbice dotaknete s pametnim telefonom s funkcijo NFC, se predvajalnik seznani s pametnim telefonom.
Povezavo Bluetooth lahko vzpostavite ali prekinete s preprostim postopkom.

Združljivi pametni telefoni
NFC-združljivi pametni telefoni z Android 4.1 ali novejšo različico

NFC
NFC (Near Field Communication) tehnologija omogoča brezžične komunikacije kratkega dosega med različnimi
napravami (kot so pametne telefone in oznake IC).
Naslednje postopke lahko izvajate tako, da se s pametnim telefonom s funkcijo NFC dotaknete oznake N na polnilni
torbici.

Seznanjanje predvajalnik s pametnim telefonom.
Vzpostavljanju povezave Bluetooth.
Prekinjanje povezave Bluetooth.

Odklepanje zaslona pametnih telefonov.1

Vklopite funkcijo NFC na svojem pametnem telefonu.

Podrobnosti najdete v navodilih za pametni telefon.

2

Predvajalnik odstranite s polnilne torbice, da se predvajalnik vklopi.3

Če je funkcija Bluetooth izklopljeno, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi, da vklopite funkcijo
Bluetooth.

Lučka ( ) bo počasi utripala. Če je predvajalnik na obeh ušesih, se lučka ( ) ne bo prižgala. Namesto tega boste
slišali glasovno usmerjanje.

4

Z N-oznako na polnilni torbici ( ) se dotaknite N-oznake na pametnem telefonu ( ).

Držite polnilno torbico in pametni telefon skupaj, dokler se pametni telefon ne odzove.
Če ne najdete oznake N na pametnem telefonu, si to poglejte v navodilih za pametni telefon.

5
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Če želite prekiniti povezavo med predvajalnikom in pametnim telefonom
Medtem ko je predvajalnik zunaj polnilne torbice in vklopljen, se z N-oznako na pametnem telefonu ( ) znova dotaknite
N-oznake na polnilni torbici ( ).
Ko prekinete povezavo predvajalnika s pametnim telefonom z dotikom naprav skupaj, predvajalnik preklopi v način
predvajalnika.

Namig
Če povezave predvajalnika s pametnim telefonom ne morete vzpostaviti, poskusite naslednje:

Če je zaklenjen zaslon pametnega telefona, odklenite zaslon.
Premaknite pametni telefon počasi nad oznako N na polnilni torbici ( ).
Če je vaš pametni telefon v etuiju, ga vzemite iz etuija.

Če izklopite predvajalnik, medtem ko je funkcija Bluetooth je aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko
vklopite predvajalnik.

Sorodne teme
Vklop in izklop
Vklop/izklop funkcije Bluetooth
Opombe o funkciji Bluetooth
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje seznanitev in povezava.

Ko je predvajalnik poveže s pametnim telefonom, lučka ( ) utripa hitro za 5 sekund. Nato, lučka ( ) počasi utripa
vsakih 5 sekund.

6

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Povezovanje predvajalnika na seznanjen pametni telefon

Če ste seznanili predvajalnik in pametni telefon že prej, je predvajalnik registriran v pametnem telefonu. Predvajalnik
lahko enostavno povežete s pametnim telefonom.

Namig
Ko se predvajalnik poveže s pametnim telefonom, se ime modela predvajalnika pojavi na zaslonu pametnega telefona. Če
predvajalnik ni povezan, tapnite ime modela.

Če želite poslušati glasbo, shranjeno na predvajalniku, medtem ko je predvajalnik povezan s pametnim telefonom, preklopite v
način predvajalnika tako, da 3-krat hitro pritisnete gumb ( ).

Če povezava ne uspe, poskusite naslednje.
Izklopite funkcijo Bluetooth na predvajalniku in jo nato znova vklopite.
Izklopite funkcijo Bluetooth na pametnem telefonu in jo nato znova vklopite.

Če izklopite predvajalnik, medtem ko je funkcija Bluetooth je aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko
vklopite predvajalnik.

Video navodila

Vklopite funkcijo Bluetooth na zadnjem povezanem pametnem telefonu.1

Predvajalnik odstranite s polnilne torbice, da se predvajalnik vklopi.2

Če je funkcija Bluetooth izklopljeno, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi, da vklopite funkcijo
Bluetooth.

Predvajalnik se bo povezal na zadnji povezani pametni telefon.
Lučka ( ) bo utripala 5 sekund.
Če ste nastavili predvajalnik na ušesa in vklopljena funkcija Bluetooth, boste slišali glasovno usmerjanje namesto
tega.

3
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Naslednji film prikazuje, kako prvič in vsakokrat naslednjič povežete predvajalnik s pametnim telefonom.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0002/h_zz/

Sorodne teme
Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom
Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo
Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)
Opombe o funkciji Bluetooth
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku
Izbira predvajalnika ali pametnega telefona kot vira zvoka

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Vklop/izklop funkcije Bluetooth

Če želite izklopiti funkcijo Bluetooth
Znova držite pritisnjeno tipko ( ) 2 sekundi. Barva lučke ( ) se bo spremenila in lučka bo utripnila enkrat vsakih 5
sekund.
Če ste nastavili predvajalnik na ušesa in vklopljena funkcija Bluetooth, boste slišali glasovno usmerjanje namesto tega.

Namig
Življenjska doba baterije se bistveno skrajša, ko je Bluetooth funkcija aktivna.

Ko povežete predvajalnik z Bluetooth napravo, predvajalnik samodejno preide v način za slušalke. Če želite preklopiti v način
predvajalnik, pritisnite gumb ( ) 3-krat hitro. Ko je predvajalnik preklopi v način predvajalnik, predvajanje v napravi Bluetooth
samodejno ustavi.

Držite pritisnjeno tipko ( ) 2 sekundi, medtem ko je predvajalnik vklopljen, da vklopite funkcijo Bluetooth.

Lučka ( ) bo počasi utripala, medtem ko predvajalnik išče naprave Bluetooth. Predvajalnik samodejno vzpostavi
povezavo z zadnjo povezano napravo Bluetooth in nato lučka ( ) utripa 5 sekund.
Če ste nastavili predvajalnik na ušesa in vklopljena funkcija Bluetooth, boste slišali glasovno usmerjanje namesto
tega.

1

66



Če izklopite predvajalnik, medtem ko je funkcija Bluetooth aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko
vklopite predvajalnik.

Sorodne teme
Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)
Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom
Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo
Povezovanje predvajalnika na seznanjen pametni telefon
Opombe o funkciji Bluetooth
Predvajanje glasbe iz pametnega telefona
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku
Izbira predvajalnika ali pametnega telefona kot vira zvoka

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Predvajanje glasbe iz pametnega telefona

Predvajate lahko glasbo, ki je shranjen na pametni telefon prek povezave Bluetooth.

Namig
Če je glasnost predvajanja prenizka ali komaj slišna, prilagodite glasnost na pametnem telefonu. Če je glasnost še vedno
prenizka, povečajte glasnost na predvajalniku.

Če želite poslušati glasbo, shranjeno na predvajalniku, medtem ko je predvajalnik povezan s pametnim telefonom, pritisnite gumb
( ) 3-krat hitro, da preklopite v način predvajalnika.

Če izklopite predvajalnik, medtem ko je funkcija Bluetooth aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko
vklopite predvajalnik.

Če je glasovno vodenje preglasno za predvajanje glasbe, poskusite naslednje.
Zmanjšajte glasnost na predvajalniku in nato povečajte glasnost na pametnem telefonu.

Opomba
Glede na pametni telefon ali aplikacije, morda ne boste mogli predvajati glasbe s predvajalnikom. V tem primeru, predvajajte
glasbo s pametnim telefonom.

Odvisne od naprave Bluetooth, okolja omrežja in pogojev v okolici, lahko slišite hrup ali prekinitve zvoka.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako predvajate glasbo na pametnem telefonu.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Medtem ko imate obe enoti predvajalnika na ušesih, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi, da vklopite
funkcijo Bluetooth.

Predvajalnik se bo samodejno povezal na zadnji povezani pametni telefon. Nato boste slišali glasovno usmerjanje.

1

Pritisnite gumb ( ), da zaženete predvajanje.

Začne se predvajanje glasbe iz pametnega telefona. Za začasno zaustavitev predvajanja pritisnite gumb ( ).

2

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Sorodne teme
Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)
Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom
Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo
Povezovanje predvajalnika na seznanjen pametni telefon
Opombe o funkciji Bluetooth
Potrjevanje stanj, ki jih označujejo lučke na predvajalniku
Izbira predvajalnika ali pametnega telefona kot vira zvoka
Prilagajanje glasnosti

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Izbira predvajalnika ali pametnega telefona kot vira zvoka

Ko je predvajalnik povezan s pametnim telefonom, lahko izberete enega od naslednjih virov zvoka.

Način predvajalnika

Lahko poslušate glasbo na predvajalniku.
Medtem ko poslušate glasbo na predvajalniku, lahko sprejmete ali prekinete klic na pametni telefon.

Način slušalk

Lahko poslušate glasbo na pametnem telefonu s predvajalnikom.
Lahko sprejmete ali prekinete klic na pametni telefon.

Namig
Ko je predvajalnik priključite s pametnim telefonom, se predvajalnik preklopi v način za slušalke samodejno. Ko spremenite vir
zvoka iz pametnega telefona na predvajalnik, se predvajanje na pametnem telefonu samodejno ustavi.

Če izklopite predvajalnik, medtem ko je funkcija Bluetooth aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko
vklopite predvajalnik.

Opomba
Slišali boste glasovno usmerjanje v naslednjih primerih:

Obe enoti sta na ušesa.
Samo levi enota je na ušesu.

Če predvajalnik uporabljate v načinu, medtem ko je funkcija Bluetooth vklopljena, čas predvajanja bo krajši, kot kadar funkcije
Bluetooth je izklopljena.

Samo, ko sta predvajalnik in pametni telefon povezana med seboj, lahko preklopite vir zvoka.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako preklapljate med viri zvoka in kako izvajate postopke za predvajanje.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

3-krat hitro pritisnite gumb ( ), medtem ko je Bluetooth funkcija aktivna.

Vsakič, ko 3-krat hitro pritisnete gumb ( ), se način preklopi. Slišali boste glasovno vodenje: Player mode ali
Headphone mode

1
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Sorodne teme
Predvajanje glasbe iz pametnega telefona
Predvajanje glasbe na predvajalniku
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Opombe o funkciji Bluetooth

V tej temi [Bluetooth naprave] se nanaša na vse naprave, združljive s Bluetooth.
Združljive Bluetooth naprave so zvočne naprave, pametne telefone, itd., ki podpirajo funkcijo Bluetooth.

Odvisne od naprave Bluetooth, okolja omrežja in pogojev v okolici, lahko slišite hrup ali prekinitve zvoka. Za
optimizacijo Bluetooth komunikacije, upoštevajte naslednje.

Položite predvajalnik čim bližje napravi Bluetooth. Standard Bluetooth podpira razdalje do 10 metrov .
Vklopite vgrajeno Bluetooth anteno v smeri povezane Bluetooth naprave.
Ne blokirajte antene s kovinskim predmetom.
Ne blokirajte antene z delom telesa, na primer z roko.
Ne blokirajte antene tako, da postavite predvajalnik v nahrbtnik ali naramno torbico.
Ne blokirajte antene tako, da uporabljate predvajalnik v gneči.
Izogibajte se območja, kjer so elektromagnetni valovi. To je na primer v bližini mikrovalovne pečice, mobilnih
telefonov, prenosnih konzol ali v brezžičnih LAN okoljih.

Zaradi lastnosti brezžične tehnologije Bluetooth lahko zvok rahlo zaostaja.
Bluetooth sevanje lahko vpliva na delovanje elektronskih medicinskih pripomočkov. Izklopite predvajalnik in druge
Bluetooth naprave na naslednjih mestih.

v bolnišnicah
v bližini prednostnih sedežev na vlaku
na letalu
na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini (bencinski servisi, itd.)
v bližini samodejnih vrat
v bližini požarnih alarmov

Predvajalnik podpira varnostne funkcije, ki so skladne s Bluetooth standardom. Družba Sony ne prevzema nobene
odgovornosti za odtekanje informacij, do katerega pride zaradi vaše povezave Bluetooth.
Tudi če je Bluetooth naprava skladna s standardom, vse povezave in pravilno delovanje ni zagotovljeno.
Glede na Bluetooth napravo, lahko traja nekaj časa za vzpostavitev Bluetooth povezave.

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Opombe o predvajanju glasbe iz pametnega telefona

Zaradi značilnosti tehnologije Bluetooth, lahko vaše telo blokira radijske valove. Zato se lahko prekine zvok iz
pametnega telefona.

Antena Bluetooth je vgrajena na levi strani predvajalnika. Če se zvok prekine, poskusite naslednje:

Nosite telefon spredaj na levi strani telesa.
Zasukajte pametni telefon.

Opomba
Podrobnosti o tem, kako si pritrdite pametni telefon na svoje telo, si oglejte v navodilih za pametni telefon.

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Sprejemanje/prekinjanje klica

Lahko sprejmete klic na vaš pametni telefon. Potrebujete vnaprej vzpostavljeno povezavo Bluetooth med predvajalnikom
in pametnim telefonom.

Namig
Medtem ko se pogovarjate po telefonu, je Način zvoka v okolici izklopljen. Ko prekinete klic, se Način zvoka v okolici samodejno
vklopi nazaj.

Ko sprejmete ali prekinete klic, morate imeti predvajalnik na obeh ušesih.

Opomba
Med telefonskim pogovorom prek predvajalnika mikrofona ( ) ne pokrivajte z rokami ali drugimi predmeti.

Predvajalnik podpira samo običajne dohodne klice. Predvajalnik ne podpira klicnih aplikacij za pametne telefone in računalnike.

Sorodne teme
Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom
Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo
Povezovanje predvajalnika na seznanjen pametni telefon
Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)
Opombe o glasnosti za klice na pametnih telefonih
Zavrnitev klica

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Pritisnite gumb ( ), da sprejmete klic.1

Pritisnite gumb ( ) da prekinete klic.2
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Zavrnitev klica

Ko je predvajalnik povezan s pametnim telefonom, lahko zavrnete klic s predvajalnikom.
Klic lahko zavrnete samo, ko postavite obe enoti na ušesa.

Sorodne teme
Sprejemanje/prekinjanje klica

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi, ko prejmete klic.1
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Opombe o glasnosti za klice na pametnih telefonih

Glasnost za glasbo in glasnost za klice sta neodvisni druga od druge. Glasnost za klice lahko prilagodite med
telefonskim pogovorom. Ko klic končate, se glasnost povrne na raven, ki ste jo pred tem nastavili za glasbo.
Če je AVLS funkcija aktivna, bo predvajalnik ohranil glasnost za klice na zmerni ravni.

Sorodne teme
Sprejemanje/prekinjanje klica
Omejitev glasnosti
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Uporaba funkcije glasovne pomoči (Google app)

Ko uporabljate Google app funkcijo, ki je vdelana v Android pametni telefon, lahko upravljate Androidtelefon, tako da
govorite v mikrofon predvajalnika. Povežite predvajalnik na Androidpametni telefon prek povezave Bluetooth vnaprej.
Ko uporabljate Google app, boste slišali glas iz pametnega telefona prek obeh enot.

Opomba
Tudi če vklopite [Ok Google] nastavitev na Android pametnem telefonu, ni mogoče zagnati Google app z besedami: »Ok
Google«, izrečenimi v mikrofon predvajalnika.

Podrobnosti o Google app najdete v navodilih ali na spletnem mestu za podporo za Androidpametni telefon.

Google app morda ne boste mogli vklopiti iz predvajalnika, odvisno od specifikacij Android pametnega telefona.

Glede na model Android pametnega telefona, morda ne boste slišali naslednjih zvokov iz aplikacije.
Zvok zagona

Obe enoti predvajalnika namestite na ušesa.

Funkcijo glasovne pomoči lahko uporabljate le, če imate obe enoti na ušesih.

1

Prilagodite nastavitve pomočnika in glasovnega vnosa na Google app.

Na Android pametnem telefonu izberite [Settings]-[Apps] in nato izberite ikono orodja na zaslonu.
Izberite meni v naslednjem vrstnem redu.
[Assist & voice input] – [Assist app]
Potem nastavite [Assist app] na Google app. 
Morda boste potrebovali najnovejšo različico Google app.
Zgornji postopek je primer. Podrobnosti, si oglejte v navodilih za Android pametni telefon.

2

Povežite predvajalnik z Androidpametnim telefonom prek povezave Bluetooth.3

Medtem ko je Android telefon v stanju pripravljenosti ali predvaja glasbo, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2
sekundi, da vključite Google app.

Google app se bo vklopila in slišali boste zvok zagona.

4

Zahtevajte nekaj od Google appskozi mikrofon predvajalnika.

Podrobnosti o Google app (na primer aplikacije, združljive z Google app) najdete v navodilih za Androidpametni
telefon.
Če določen čas ni nobene aktivnosti, se bo vnos zvoka izklopil.

5
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Prvi del zvoka odziva

Sorodne teme
Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Uporaba funkcije glasovne pomoči (Siri)

Ko uporabljate Siri funkcijo, ki je vdelana v iPhone, lahko upravljate iPhonetako, da govorite v mikrofon predvajalnika.
Povežite predvajalnik na iPhone prek povezave Bluetooth vnaprej.
Ko uporabljate Siri, boste slišali glas iz iPhone skozi obe enoti.

Opomba
Tudi če vklopite [Hey Siri] nastavitev na iPhone, ni mogoče zagnati Siri z besedami: »Hey Siri«, izrečenimi v mikrofon
predvajalnika.

Za podrobnosti o Siri glejte uporabniški priročnik ali spletno stran za podporo uporabnikom naprav iPhone.

Glede na model iPhone morda ne boste slišali naslednjih zvokov iz aplikacije.
Zvok zagona
Prvi del zvoka odziva

Obe enoti predvajalnika namestite na ušesa.

Funkcijo glasovne pomoči lahko uporabljate le, če imate obe enoti na ušesih.

1

Vklopite Siri.

Na iPhone izberite [Settings]-[Siri & Search].
Nato aktivirate [Press Home for Siri] in [Allow Siri When Locked].
Zgornji postopek je primer. Podrobnosti, si oglejte v navodilih za iPhone.

2

Povežite predvajalnik na iPhone prek povezave Bluetooth.3

Medtem ko je iPhone v stanju pripravljenosti ali predvajanje glasbe, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2
sekundi, da vključite Siri.

Siri se vklopi in slišali boste zvok zagona.

4

Zahtevajte nekaj od Siri skozi mikrofon predvajalnika.

Za podrobnosti o Siri (na primer aplikacije, ki so združljivi s Siri), si oglejte uporabniški priročnik za iPhone.
Če določen čas ni nobene aktivnosti, se bo vnos zvoka izklopil.

5
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Sorodne teme
Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo
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Kaj lahko storite z aplikacijami pametnega telefona

Aplikacije Sony | Headphones Connect in Sony | Music Centerso na voljo za pametne telefone za upravljanje
predvajalnika. Ko priključite pametni telefon in predvajalnik prek funkcije Bluetooth, lahko naredite naslednje z aplikacije.

Za podrobnosti o Sony | Headphones Connect glejte naslednji URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Za podrobnosti o Sony | Music Center glejte naslednji URL.
http://www.sony.net/smcqa/

Namig
Delovanje aplikacij je odvisno od zvočne naprave. Specifikacije aplikacije in oblika zaslona se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.

Funkcija Predvajalnik
Sony |

Headphones
Connect

Sony |
Music
Center

Predvajanje
glasbe

Začetek predvajanja ali začasna zaustavitev —

Preskoči na začetek trenutno skladbo ali prejšnjo
skladbo

—

Hitro previjanje naprej ali nazaj — —

Prilagajanje glasnosti —

Spreminjanje načina predvajanja
(ponovitev/naključno)

— —

Spreminjanje obsega predvajanja (mapo, seznam
predvajanja, album)

— —

Preklapljanje vira zvoka (slušalke/predvajalnik) —

Nastavitve

Spreminjanje nastavitev izenačevalnika — —

Vklop ali izklop Načina zvoka v okolici —

Izbira Načina zvoka v okolici — —

Vklop ali izklop hitrih nastavitev zvoka —

Spreminjanje konfiguracije hitrih nastavitev zvoka — —

Izbira kakovosti brezžičnega predvajanja — —

Vklop ali izklop funkcije AVLS — —

Ponastavitev in formatiranje predvajalnika — —
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Sorodne teme
Prilagajanje glasnosti
Uporaba Način zvoka v okolici
Uporaba hitrih nastavitev zvoka
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Namestitev programa Sony | Headphones Connect

Sorodne teme
Kaj lahko storite z aplikacijami pametnega telefona

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Prenesite Sony | Headphones Connect iz trgovine Google Play ali App Store in namestite aplikacijo v
pametnem telefonu.

Za podrobnosti o Sony | Headphones Connect glejte naslednji URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

1

Po namestitvi aplikacije zaženite Sony | Headphones Connect.2
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Namestitev programa Sony | Music Center

Sorodne teme
Kaj lahko storite z aplikacijami pametnega telefona

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Prenesite Sony | Music Center iz trgovine Google Play ali App Store in namestite aplikacijo v pametnem
telefonu.

Za podrobnosti o Sony | Music Center glejte naslednji URL.
http://www.sony.net/smcqa/

1

Po namestitvi aplikacije zaženite Sony | Music Center.2
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Priprava glasbene vsebine

Preden prenesete glasbeno vsebino na predvajalnik, morate pripraviti vsebino.
Ta tema vsebuje navodila za spodnje postopke.

Uvoz glasbene vsebine iz zvočnega CD-ja v aplikacijo Music Center for PC.
Uvoz glasbene vsebine, shranjene na računalniku, v aplikacijo Music Center for PC.
Uvoz glasbene vsebine, shranjene na zunanjem mediju, na računalnik.
Nakup glasbene vsebine prek spletnih glasbenih storitev.

Spodnja navodila so za upravljanje s pomočjo Music Center for PC. Music Center for PC je priporočena aplikacija za
predvajalnik. Namestite Music Center for PC vnaprej.

Namig
Preden povežete predvajalnik s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth, morate pripraviti glasbeno vsebino na pametnem
telefonu na enega od naslednjih načinov.

S prenosom glasbene vsebine iz računalnika na pametni telefon
S spletnim nakupom glasbene vsebine na pametnem telefonu
S pomočjo storitve pretakanja na pametnem telefonu

Za podrobnosti glejte pomoč za pametni telefon ali aplikacije.

Opomba
Uvožena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete
dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Če uporabljate Mac računalnik, uporabite Content Transfer.

Uvoz glasbene vsebine iz zvočnega CD-ja v aplikacijo Music Center for PC

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.1.

Zaženite Music Center for PC.2.

Kliknite [CD] pod [Import] v stranski vrstici.3.

Vstavite zvočni CD v pogon za medije na računalniku.
Glasbena vsebina na zvočnem CD-ju bo prikazana na zaslonu aplikacije Music Center for PC.
Nastavitev oblike za uvoz CD-jev, lahko spremenite, če je to potrebno. Kliknite  zraven , in nato izberite obliko
datoteke iz [CD import settings].

Za višjo kakovost zvoka: FLAC
Za običajno kakovost zvoka: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

4.

Dodajte kljukice poleg glasbene vsebine, ki jo želite uvoziti.5.

Kliknite [Import] za začetek uvoza glasbene vsebine.
Če želite preklicati uvažanje, kliknite [Stop].

6.
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Namig
Uporabite lahko tudi iTunes namesto Music Center for PC, če želite uvoziti zvočni CD.

Uvoz glasbene vsebine, shranjene na računalniku, v aplikacijo Music Center for PC

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Uvoz glasbene vsebine, shranjene na zunanjem mediju, na računalnik.

Uporabite zunanji medij, ki vsebuje glasbeno vsebino.
Ta navodila so namenjena za Windows Explorer. Če uporabljate Mac računalnik, uporabite Finder.

Nakup glasbene vsebine prek spletnih glasbenih storitev

Lahko kupite glasbeno vsebino iz spletnih glasbenih storitev.
Preverite storitveni vodnik za ponudnika, ki ga uporabljate. Vsak ponudnik storitev ima drugačne postopke za prenos,
združljive oblike datotek in načine plačila. Upoštevajte, da se ponudnik lahko odloči, da začasno ustavi ali prekine
storitev brez predhodnega obvestila.

Sorodne teme
Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)
Namestitev programske opreme Content Transfer (Mac)
Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC
Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer
Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer
Prenos vsebine s programom Mac Finder
Predvajanje glasbe na predvajalniku

Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.1.

Zaženite Music Center for PC.2.

Kliknite  (meni) v zgornjem levem kotu na zaslonu aplikacije Music Center for PC. Nato izberite način uvoza iz
menija [File].

3.

Določite mape ali datoteke za glasbeno vsebino, ki jo želite uvoziti.4.

Začnite uvoz glasbene vsebine.5.

Zunanji medij priključite na računalnik.1.

Odprite zunanji medij v Windows Explorerju.2.

Odprite mapo[Glasba] v Windows Explorerju.3.

Povlecite in spustite mape ali datoteke iz zunanjega medija v mapo [Glasba] na računalniku.4.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC

Glasbeno vsebino, ki je shranjena v računalniku Windows, lahko prenesete na predvajalnik prek aplikacije Music Center
for PC.
Ilustracije in postopki upravljanja so navedeni za primer, ko uporabljate aplikacijo Music Center for PC, različica 2.0.

Opomba
Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem prek polnilne torbice, boste s tem izrabljali baterijo računalnika.
Ko priključite predvajalnik na računalnik prek polnilne torbice za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Opomba
Kabla USB Type-C ne smete izključiti med prenosom podatkov (Kabel USB Type-C: priloženo). V nasprotnem primeru lahko
poškodujete podatke.

Prenesena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete
dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.

Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik prek polnilne torbice, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru
predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.

Ne vklopite računalnika.
Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
Ne zaustavite računalnika.

Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.1

Zaženite Music Center for PC.2

Shranite predvajalnik v polnilno torbico. Nato priključite polnilno torbico na računalnik prek USB.3

Izberite povezano napravo iz [Transfer and Manage] v stranski vrstici na zaslonu aplikacije Music Center for
PC.

Za predvajalnik se bo zaslon za prenos prikazal na desni strani.
Seznam glasbene vsebine v aplikaciji Music Center for PC se bo prikazal na levi strani.

4

Na levi strani izberite album ali skladbe.5

Kliknite  za prenos.6
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Medtem ko se izvaja prenos ali uvoz glasbene vsebine v aplikacijo Music Center for PC, se prepričajte, da računalnik ne preide v
način mirovanja ali pripravljenosti.
V nasprotnem primeru se podatki lahko izgubijo ali pa se aplikacija Music Center for PC ne zažene normalno.

Sorodne teme
Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)
Priprava glasbene vsebine
Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer
Predvajanje glasbe na predvajalniku
Podprte oblike zapisa

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer

Glasbeno vsebino lahko prenesete neposredno tako, da jo povlečete in spustite iz programa Windows Explorer.

Opomba
Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem prek polnilne torbice, boste s tem izrabljali baterijo računalnika.
Ko priključite predvajalnik na računalnik prek polnilne torbice za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

Namig
Glejte [Podprte oblike zapisa] za podrobnosti o združljivih oblikah datotek.

Opomba
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo mogel predvajati datotek.

Shranite predvajalnik v polnilno torbico. Nato priključite polnilno torbico na računalnik prek USB.1

Odprite [HEADSET] mapo, kot sledi.

Windows 10: 
Odprite [Raziskovalec] iz [Začetni meni] menija. Izberite [HEADSET] v levem podoknu.
Windows 8.1: 
Odpri [Raziskovalec] iz [Namizje]. Izberite [HEADSET] na seznamu pod [Ta računalnik].
Windows 7: 
Izberite [Start], [Računalnik], nato pa [HEADSET].

2

Odprite [MUSIC] mapo v [HEADSET].3

Povlecite in spustite datoteke ali mape na računalniku v [MUSIC] mapo.

Potrdite, da prenos končan. Nato izključite polnilno torbico in predvajalnik iz računalnika.

4
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Ne spreminjajte imena korenske mape (kot so [MUSIC]).
Ne prenašajte datotek v druge mape razen [MUSIC].
Kabla USB Type-C ne smete izključiti med prenosom podatkov (Kabel USB Type-C: priloženo).
Ne formatirajte pomnilnika predvajalnika na računalniku.

Prenesena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete
dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Ne izključite polnilne torbice in predvajalnika iz računalnika, medtem ko so lučke na na predvajalnik utripajo. V nasprotnem
primeru lahko poškodujete podatke, ki jih predvajalnik prenaša ali shranjuje. Če polnilno torbico in predvajalnik izključite iz
računalnika, medtem ko prenašate datoteke, nepotrebne datoteke lahko ostanejo na predvajalniku. V takem primeru uporabne
datoteke znova prenesite v računalnik in ponovno formatirajte predvajalnik.

Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.

Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik prek polnilne torbice, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru
predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.

Ne vklopite računalnika.
Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
Ne zaustavite računalnika.

Sorodne teme
Priprava glasbene vsebine
Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC
Predvajanje glasbe na predvajalniku
Podprte oblike zapisa
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Uvoz vsebine iz predvajalnika v aplikacijo Music Center for PC

Ilustracije in postopki upravljanja so navedeni za primer, ko uporabljate aplikacijo Music Center for PC, različica 2.0.

Opomba
Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem prek polnilne torbice, boste s tem izrabljali baterijo računalnika.
Ko priključite predvajalnik na računalnik prek polnilne torbice za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

Podrobnosti o postopku najdete [How to use] na na Music Center for PCspletno mesto za podporo.
(https://www.sony.net/smc4pc/)

Opomba
Kabla USB Type-C ne smete izključiti med prenosom podatkov (Kabel USB Type-C: priloženo). V nasprotnem primeru lahko
poškodujete podatke.

Uvožena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete
dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.

Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik prek polnilne torbice, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru
predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.

Ne vklopite računalnika.
Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.

Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Music Center for PC.1

Zaženite Music Center for PC.2

Shranite predvajalnik v polnilno torbico. Nato priključite polnilno torbico na računalnik prek USB.3

Izberite povezano napravo iz [Transfer and Manage] v stranski vrstici na zaslonu aplikacije Music Center for
PC.

Za predvajalnik se bo zaslon za prenos prikazal na desni strani.
Seznam glasbene vsebine v aplikaciji Music Center for PC se bo prikazal na levi strani.

4

Kliknite [Manage songs in device] za prikaz seznama glasbene vsebine na predvajalniku.5

Izberite glasbeno vsebino, ki jo želite uvoziti v aplikacijo Music Center for PC.6

Z desno tipko na miški kliknite glasbeno vsebino in izberite [Import to PC].7
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Ne zaustavite računalnika.

Sorodne teme
Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)
Predvajanje glasbe na predvajalniku
Podprte oblike zapisa
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer

Lahko uporabite Content Transfer. Glasbene vsebine z zaščito avtorskih pravic ne morete prenesti.

Opomba
Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem prek polnilne torbice, boste s tem izrabljali baterijo računalnika.
Ko priključite predvajalnik na računalnik prek polnilne torbice za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

Namig

Uporabite računalnik, na katerem je nameščen Content Transfer.1

Zaženite Content Transfer.2

Shranite predvajalnik v polnilno torbico. Nato priključite polnilno torbico na računalnik prek USB.3

Odpri Finder ali iTunes. Nato izberite glasbeno vsebino.4

Povlecite in spustite glasbeno vsebino v Content Transfer.

Potrdite, da prenos končan. Nato izključite polnilno torbico in predvajalnik iz računalnika.

5
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Glejte [Podprte oblike zapisa] za podrobnosti o združljivih oblikah datotek.

Opomba
Postopka morda ni mogoče zagotoviti, odvisno od različice iTunes.

Kabla USB Type-C ne smete izključiti med prenosom podatkov (Kabel USB Type-C: priloženo). V nasprotnem primeru lahko
poškodujete podatke.

Prenesena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete
dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.

Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik prek polnilne torbice, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru
predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.

Ne vklopite računalnika.
Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
Ne zaustavite računalnika.

Sorodne teme
Namestitev programske opreme Content Transfer (Mac)
Priprava glasbene vsebine
Predvajanje glasbe na predvajalniku
Podprte oblike zapisa
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Prenos vsebine s programom Mac Finder

Glasbeno vsebino lahko prenesete neposredno tako, da jo povlečete in spustite iz programa Finder. Glasbene vsebine z
zaščito avtorskih pravic ne morete prenesti.

Opomba
Če priključite predvajalnik na računalnik z baterijskim napajanjem prek polnilne torbice, boste s tem izrabljali baterijo računalnika.
Ko priključite predvajalnik na računalnik prek polnilne torbice za dalj časa, priključite računalnik na AC napajanje.

Namig
Glejte [Podprte oblike zapisa] za podrobnosti o združljivih oblikah datotek.

Opomba
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru predvajalnik morda ne bo mogel predvajati datotek.

Ne spreminjajte imena korenske mape (kot so [MUSIC]).
Ne prenašajte datotek v druge mape razen [MUSIC].
Kabla USB Type-C ne smete izključiti med prenosom podatkov (Kabel USB Type-C: priloženo).
Ne formatirajte pomnilnika predvajalnika na računalniku.

Shranite predvajalnik v polnilno torbico. Nato priključite polnilno torbico na računalnik prek USB.1

Izberite [HEADSET] v stranski vrstici Finder.2

Odprite [MUSIC] mapo v [HEADSET].3

Povlecite in spustite želene datoteke ali mape ( ) v [MUSIC] mapo ( ) v predvajalniku [HEADSET].

Potrdite, da prenos končan. Nato izključite polnilno torbico in predvajalnik iz računalnika.

4
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Prenesena glasbena vsebina je namenjena samo zasebni uporabi. Za uporabo glasbene vsebine v druge namene potrebujete
dovoljenje lastnikov avtorskih pravic.

Ne izključite polnilne torbice in predvajalnika iz računalnika, medtem ko so lučke na na predvajalnik utripajo. V nasprotnem
primeru lahko poškodujete podatke, ki jih predvajalnik prenaša ali shranjuje. Če polnilno torbico in predvajalnik izključite iz
računalnika, medtem ko prenašate datoteke, nepotrebne datoteke lahko ostanejo na predvajalniku. V takem primeru uporabne
datoteke znova prenesite v računalnik in ponovno formatirajte predvajalnik.

Uporaba USB vozlišča je zagotovljena le, če uporabljate USB vozlišče z lastnim napajanjem in pooblaščenim logotipom.

Medtem ko je predvajalnik priključen na računalnik prek polnilne torbice, upoštevajte naslednja opozorila. V nasprotnem primeru
predvajalnik morda ne bo deloval pravilno.

Ne vklopite računalnika.
Ne izvajajte ponovnega zagona računalnika.
Ne preklopite računalnika iz stanja mirovanja.
Ne zaustavite računalnika.

Sorodne teme
Namestitev programske opreme Content Transfer (Mac)
Priprava glasbene vsebine
Predvajanje glasbe na predvajalniku
Podprte oblike zapisa
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku

Ne morete ustvariti seznama predvajanja na predvajalniku. Ustvarite seznam predvajanja na računalniku in ga prenesite
na predvajalnik.

Windows:
Ustvarite seznam predvajanja, z uporabo Music Center for PC in ga prenesite na predvajalnik.
Ustvarite seznam predvajanja s iTunes. Uvozite seznam predvajanja in ga prenesite v predvajalnik z uporabo Music
Center for PC.

Mac:
Ustvarite seznam predvajanja z iTunes in ga prenesite na predvajalnik z uporabo Content Transfer.

Namig
Za podrobna navodila glejte spletno pomoč za posamezno aplikacijo.

Sorodne teme
Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC
Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe o prenosu vsebine iz računalnika

Povlecite in spustite glasbene datoteke v ustrezno mapo, kot je prikazano na naslednji sliki.
Predvajalnik lahko predvaja glasbene datoteke, shranjene na prvi do osmi ravni vsake mape.

Opomba
Ne preimenujte naslednjih privzetih map. V nasprotnem primeru predvajalnik ne bo prepoznal map.

MUSIC
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Izbira predvajalnika ali pametnega telefona kot vira zvoka

Ko je predvajalnik povezan s pametnim telefonom, lahko izberete enega od naslednjih virov zvoka.

Način predvajalnika

Lahko poslušate glasbo na predvajalniku.
Medtem ko poslušate glasbo na predvajalniku, lahko sprejmete ali prekinete klic na pametni telefon.

Način slušalk

Lahko poslušate glasbo na pametnem telefonu s predvajalnikom.
Lahko sprejmete ali prekinete klic na pametni telefon.

Namig
Ko je predvajalnik priključite s pametnim telefonom, se predvajalnik preklopi v način za slušalke samodejno. Ko spremenite vir
zvoka iz pametnega telefona na predvajalnik, se predvajanje na pametnem telefonu samodejno ustavi.

Če izklopite predvajalnik, medtem ko je funkcija Bluetooth aktivna, se bo funkcija Bluetooth vklopila samodejno naslednjič, ko
vklopite predvajalnik.

Opomba
Slišali boste glasovno usmerjanje v naslednjih primerih:

Obe enoti sta na ušesa.
Samo levi enota je na ušesu.

Če predvajalnik uporabljate v načinu, medtem ko je funkcija Bluetooth vklopljena, čas predvajanja bo krajši, kot kadar funkcije
Bluetooth je izklopljena.

Samo, ko sta predvajalnik in pametni telefon povezana med seboj, lahko preklopite vir zvoka.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako preklapljate med viri zvoka in kako izvajate postopke za predvajanje.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

3-krat hitro pritisnite gumb ( ), medtem ko je Bluetooth funkcija aktivna.

Vsakič, ko 3-krat hitro pritisnete gumb ( ), se način preklopi. Slišali boste glasovno vodenje: Player mode ali
Headphone mode

1
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Sorodne teme
Predvajanje glasbe iz pametnega telefona
Predvajanje glasbe na predvajalniku
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Predvajanje glasbe na predvajalniku

Prenesti morate glasbeno vsebino iz računalnika v predvajalnik vnaprej.

Windows:
Za prenašanje glasbenih datotek s CD-ja ali iz računalnika na predvajalnik uporabite program Music Center for PC.

Povlecite in jih spustite glasbene datoteke iz WindowsExplorer v predvajalnik.

Mac:
Uporabite Content Transfer, da prenesete glasbene datoteke iz iTunes v predvajalnik.

Povlecite in spustite glasbene datoteke iz Finder v predvajalnik.

Preskočite na naslednjo pesem
Pritisnite gumb ( ) dvakrat hitro.

Preskočite na začetek trenutno skladbo ali prejšnjo skladbo
Pritisnite gumb ( ) 3-krat hitro.

Namig
Po tem ko predvajalnik predvaja zadnjo skladbo, predvajalnik samodejno znova zažene predvajanje od prve skladbe v
zaporednem vrstnem redu.

Lahko poslušate glasbo na predvajalniku tudi, če je funkcija Bluetooth vklopljena (način predvajalnika). Pritisnite gumb ( ) hitro
3-krat, če želite preklopiti v način predvajalnika. Upoštevajte, da bo predvajanje čas krajši, kot ko izklopite funkcijo Bluetooth in
poslušate glasbo na na predvajalnik. Samo, ko je predvajalnik povezan s pametnim telefonom prek funkcije Bluetooth, lahko
preklopite način.

Predvajalnik lahko uporabite tudi, če želite poslušati naslednje vire glasbe iz pametnega telefona prek povezave Bluetooth.
Glasbene datoteke, ki ste jo prenesli na pametni telefon
Storitve za pretakanje

Uporabite lahko Sony | Music Center, če želite izvesti naslednje operacije. Namestite Sony | Music Centerv pametnem telefonu.
Nato povežite predvajalnik s pametnim telefonom prek povezave Bluetooth.

Brskanje in izbira skladb na predvajalniku

Če je funkcija Bluetooth aktivna, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth.1

Pritisnite gumb ( ), da zaženete predvajanje.

Znova pritisnite gumb ( ), da začasno zaustavite predvajanje.

2
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Hitro previjanje nazaj / naprej
Spreminjanje obsega predvajanja (mapo, seznam predvajanja, album)
Ponovitev predvajanja / naključno predvajanje / ponovitev predvajanja ene skladbe itd.

Opomba
Odvisno kako ste prenesli skladbe na predvajalnik, lahko predvajalnik predvaja skladbe v drugačnem vrstnem redu kot v
računalniku. Če želite določiti vrstni red skladb, ustvarite seznam predvajanja s programom Music Center for PC ali iTunes in ga
prenesite na predvajalnik.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako predvajate glasbo na predvajalniku.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0004/h_zz/

Sorodne teme
Ustvarjanje seznama predvajanja v računalniku
Vklop in izklop
Namestitev programske opreme Music Center for PC (Windows)
Priprava glasbene vsebine
Prenos vsebine iz Windows računalnika z uporabo Music Center for PC
Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer
Prenos vsebine iz Mac računalnika z uporabo Content Transfer
Prenos vsebine s programom Mac Finder
Prilagajanje glasnosti
Izbira predvajalnika ali pametnega telefona kot vira zvoka
Namestitev programa Sony | Music Center

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Brisanje glasbenih datotek iz predvajalnika

Glasbenih datotek ne morete izbrisati s predvajalnikom. Predvajalnik priključite na računalnik prek polnilne torbice. Nato
za brisanje glasbenih datotek uporabite naslednje aplikacije.

 
Windows: Uporabite Windows Explorer ali Music Center for PC.
Mac: Uporaba Mac Finder ali Content Transfer.

Namig
V predvajalniku je vnaprej nameščena vzorčna glasba. Za brisanje vzorčne glasbe uporabite aplikacijo na računalniku.

Opomba
Ko izbrišete glasbene datoteke s pomočjo računalnika, ne brišite ali preimenujte korenske mape (kot je [MUSIC]). V nasprotnem
primeru predvajalnik ne prepozna glasbenih datotek.

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

105



Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Kaj je način zvoka v okolici?

Način zvoka v okolici vam s pomočjo mikrofonov, vgrajenih na levi in desni strani predvajalnika, omogoča, da slišite zvok
iz okolice tudi med uporabo predvajalnika.Bodite pozorni na zvoke okoli vas, da boste lahko varno uživali v poslušanju
glasbe.

Opomba
Način zvoka v okolici vam omogoča slišati zvok iz okolice tudi med uporabo predvajalnika.Vendar pa upoštevajte, da vam ta
način ne omogoča slišati vseh zvokov okoli vas. Zvok iz okolice morda ne bo slišen glede na okolje, vrsto glasbe, ki jo predvajate
v predvajalniku, ali stopnjo glasnosti. Pri uporabi predvajalnika na mestih, kjer bi lahko bilo neslišanje zvokov iz okolice nevarno
(kot so prometne ceste ali kolesarske steze), bodite zelo previdni.

Način zvoka iz okolice morda ne bo deloval pravilno, če boste uporabljali predvajalnik z ušesnimi nastavki, ki se ne prilegajo
vašim ušesom. Uporabite ustrezno velike ušesne nastavke, ki se udobno in tesno prilegajo vašim ušesom.

Sorodne teme
Uporaba Način zvoka v okolici

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Uporaba Način zvoka v okolici

Če želite izklopiti Način zvoka v okolici

 

Izbor drugega načina zvoka v okolici
Lahko izberete ustrezen Način zvoka v okolici v Sony | Headphones Connect.
Za podrobnosti o Sony | Headphones Connect glejte naslednji URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Namig
Ko spremenite nastavitev Načina zvoka v okolici v Sony | Headphones Connect, je nastavitev shranjena na predvajalniku. Ko
spremenite nastavitev, se nastavitev aktivira, kadarkoli vklopite Način zvoka v okolici na predvajalniku. Nastavitev ostane aktivna,
tudi, ko poslušate skladbe na drug pametni telefon.

Opomba
Tudi če izklopite predvajalnik, se bo izbrani način shranil.

Glasovno usmerjanje lahko slišite samo, ko imate predvajalnik na levem ušesu ali v obeh ušesih.

Ko uporabljate predvajalnik za pogovor prek pametnega telefona prek funkcije Bluetooth, Način zvoka v okolici ne deluje.

Zvoka v okolici lahko ne slišite jasno, ko uporabljate Ušesni nastavki za plavanje. V tem primeru, preklopite na standardno vrsto
čepkov.

Zvoka iz okolice ni mogoče slišati dobro po uporabi predvajalnika v bazenu ali morju. Dele okrog gumbov predvajalnika pribl. 30-
krat nežno potrepljajte s suho krpo. Nato pustite predvajalnik na suhi krpi pri sobni temperaturi za 2 do 3 ure. Pred naslednjo
uporabo se prepričajte, da je predvajalnik popolnoma suh.

Pritisnite gumb ( ) Če želite vklopiti Način zvoka v okolici.
Slišali boste glasovno vodenje: Ambient Sound ON.
Vklopil se bo Način zvoka v okolici.

1

Pritisnite gumb ( ).
Slišali boste glasovno vodenje: Ambient Sound OFF.
Način zvoka v okolici se bo izklopil.

1.
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Sorodne teme
Kaj je način zvoka v okolici?
Namestitev programa Sony | Headphones Connect

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
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Uporaba hitrih nastavitev zvoka

Hitre nastavitve zvoka vam omogočajo, da uporabite nastavitve zvoka lažje glede na stanje, kjer uporabljate
predvajalnik.
Hitre nastavitve zvoka veljajo za naslednje nastavitve predvajalnika.

Izenačevalnik
Način zvok v okolici

Če želite izklopiti hitre nastavitve zvoka
Znova dvakrat hitro pritisnite gumb ( ).
Slišali boste glasovno vodenje: Quick Sound Settings OFF.
Hitre nastavitve zvoka se izklopijo.

Če želite spremeniti konfiguracije hitro nastavitve zvoka
Uporabite lahko Sony | Headphones Connect za izbiro vrste izenačevalnika in Način zvoka v okolici.
Za podrobnosti o Sony | Headphones Connect glejte naslednji URL.
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Opomba
Glasovno usmerjanje lahko slišite samo, ko imate predvajalnik na levem ušesu ali v obeh ušesih.

Sorodne teme
Namestitev programa Sony | Headphones Connect

Dvakrat hitro pritisnite gumb ( ), da vklopite hitre nastavitve zvoka .

Slišali boste glasovno vodenje: Quick Sound Settings ON.
Hitre nastavitve zvoka se vklopijo.

1

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Omejitev glasnosti

AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkcija zmanjša nevarnost poškodbe ušesa zaradi visoke glasnosti. V AVLS
funkcija omeji največjo glasnost. AVLS ima naslednje funkcije.

AVLS omeji glasnost na določeni ravni.
AVLS preprečuje motnje drugim, ki so posledica glasne glasnosti.
Z AVLS lahko poslušate glasbo pri zmerni glasnosti.

Za izklop funkcije AVLS
Obe enoti predvajalnika namestite na ušesa. Medtem ko držite gumb ( ), dvakrat hitro tapnite senzor ( ) v roku 2
sekund.
Slišali boste glasovno usmerjanje: AVLS OFF, in funkcija AVLS se bo izklopila.

Sorodne teme
Prilagajanje glasnosti
Preprečevanje nenamernega upravljanja glasnosti

Obe enoti predvajalnika namestite na ušesa.

Funkcijo AVLS lahko uporabite samo, ko sta obe enoti na ušesih.

1

Če predvajate glasbo, pritisnite gumb ( ) za začasno zaustavitev predvajanja.

Če je funkcija Bluetooth je aktivna, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth.

2

Medtem ko držite gumb ( ), dvakrat hitro tapnite senzor ( ) v roku 2 sekund.

Slišali boste glasovno usmerjanje: AVLS ON, in funkcija AVLS se bo vklopila. Predvajalnik bo zdaj ohranjal glasnost
na zmerni ravni.
Če držite gumb ( ) 2 ali več sekund, ne da bi dvakrat hitro tapnili senzor, upravljanje s tapanjem ne bo več
veljavno. Za reaktivacijo upravljanja s tapanjem ponovno pritisnite in držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi.

3

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Ponovni zagon predvajalnika

Ponovno zaženite predvajalnik, če postopki niso več stabilni ali predvajalnik zmrzne.
Ponovni zagon ne izbriše podatkov ali informacij o seznanjanju.

Namig
Če imate težave s polnilno torbico, pritisnite na RESTARTgumb, na primer s pisalom, papirno sponko ali podobnim predmetom,
za ponovni zagon polnilne torbice. Morda boste lahko rešili težavo.

Opomba
Če je predvajalnik izklopljen in se ne odzove na upravljanje, shranite predvajalnik v polnilno torbico. Čez nekaj časa odstranite
predvajalnik iz polnilne torbice in nato poskusite znova zagnati predvajalnik.

Sorodne teme
Ponovni zagon polnilne torbice

Držite pritisnjena gumba (  in ) 30 sekund, dokler se predvajalnik znova ne zažene.

Ko se predvajalnik zažene, lučke ( ) dvakrat utripnejo.

1

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Ponastavitev in formatiranje predvajalnika

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Ponovni zagon polnilne torbice

Če se težava ponovi tudi po vnovičnem zagonu predvajalnika, znova zaženite polnilno torbico. Morda boste lahko rešili
težavo.

Namig
V primeru naslednjih situacij znova zaženite polnilno torbico, ko je torbica v stanju polnjenja.

Polnjenje se ne zažene.
Lučka za polnjenje ne zasveti.

Sorodne teme
Ponovni zagon predvajalnika
Ponastavitev in formatiranje predvajalnika

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Pritisnite na RESTART gumb ( ) s pisalom ali papirno sponko za ponovni zagon polnilne torbice.1

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Ponastavitev in formatiranje predvajalnika

Ta postopek ima naslednje učinke na predvajalnik.

Konfiguracije različnih nastavitev se ponastavijo na tovarniško prednastavljene vrednosti.
Informacije o seznanjanju prek povezave Bluetooth se izbrišejo.
Podatki v pomnilniku predvajalnika (glasba, vnaprej nameščeni podatki in tako dalje) se izbrišejo.

Preden izvedete ta postopek, shranite varnostno kopijo pomembnih podatkov.

Začasno ustavi predvajanje.1

Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth izklopljena.2

Držite pritisnjeno tipko ( ) za 15 sekundi.

Lučka ( ) bo počasi utripala.

3

Spustite gumb ( ).

Lučka ( ) se bo prižgala.

4
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Opomba
Ko je povezava Bluetooth aktivna, ni mogoče formatirati pomnilnika predvajalnika.

Sony ne zagotavlja delovanja, če formatirate pomnilnik predvajalnika s pomočjo računalnika.

Sorodne teme
Ponovni zagon predvajalnika

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Pritisnite gumb ( ) dvakrat hitro v roku 30 sekund po tem, ko lučka ( ) zasveti.

Barva svetilke ( ) se bo spremenila.  
Če gumba ( ) ne pritisnete hitro dvakrat v 30 sekundah, bo formatiranje preklicano.

5

Pritisnite gumb ( ), ko lučka ( ) sveti.

Luč ( ) bo hitro utripala in formatiranje se bo začelo. Ko je formatiranje končano, se lučka ( ) in predvajalnik
izklopita.

6

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Preverjanje informacij o predvajalniku

Ko predvajalnik priključite na računalnik prek polnilne torbice, lahko preverite različico programske opreme sistema v
predvajalniku. Odpri »Information.txt«v [HEADSET] mapi v računalniku,. Lahko preverite naslednje podatke.

 
01: Ime modela
02: Različica programske opreme sistema

Sorodne teme
Posodobitev programske opreme sistema

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Posodobitev programske opreme sistema

Programsko opremo sistema predvajalnika lahko posodobite.
Obvestila o posodobitvah boste prejeli po naslednjih metodah.

Iz Music Center for PC (boste prejeli samodejna obvestila o posodobitvah)
Na spletni strani za podporo stranki (dostopite do strani ročno za prejemanje obvestil o posodobitvah)

Dostopite do spletne strani za podporo strankam, da dobite najnovejše informacije.
Naslednji postopek opisuje posodobitev programske opreme sistema s spletnega mesta za podporo uporabnikom.
Za podrobnosti o tem, kako namestite program, si oglejte spletno mesto za podporo uporabnikom.

Namig
Za preverjanje informacij o različici predvajalnika, priključite predvajalnik na računalnik prek polnilne torbice. Nato odprite
»Information.txt« v mapi [HEADSET] na računalniku. Lahko preverite naslednje podatke.

01: Ime modela
02: Različica programske opreme sistema

Informacije o predhodni različici boste videli v »Information.txt«takoj po posodobitvi. Če želite preveriti najnovejše informacije po
posodobitvi, odstranite predvajalnik iz polnilne torbice in ga nato znova shranite vanjo.

Opomba
Medtem ko je posodabljanje programske opreme sistema v teku, ne pozabite naslednjega.

Ne odpirajte polnilne torbice.
Ne odstranjujte nobene enote iz polnilne torbice.

Če se programska oprema sistema ne posodobi, se predvajalnik preklopi v naslednje stanje.
Lučka na levi enoti utripa rdeče.
Slišite glasovno usmerjanje: [Please update the software].

V tem primeru ponovni zagon program za posodobitev.

Če obstajajo drugi resnično brezžični nastavki v bližini predvajalnika, se programska oprema sistema morda ne bo posodobila.
Premaknite predvajalnik vsaj 50 cm proč od drugih resnično brezžičnega nastavke. Nato posodobite programske opreme.

S spletnega mesta v računalnik prenesite program za posodobitev.1

Shranite predvajalnik v polnilno torbico in nato priključite polnilno torbico na računalnik.2

Zaženite program za posodobitev.3

Sledite navodilom na zaslonu.4

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Sorodne teme
Spletno mesto za podporo uporabnikom
Ponovni zagon predvajalnika
Ponastavitev in formatiranje predvajalnika
Preverjanje informacij o predvajalniku

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe o uporabi predvajalnika

Preberite spodnje opombe in sledite navodilom za varno uporabo predvajalnika.

Če se poškodujete ali opečete zaradi uporabe izdelka, se posvetujte z zdravnikom.
Obrnite se na najbližjega Sony prodajalca ali Sony Service Center , če predvajalnik ne deluje pravilno.
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko povzročite eksplozijo, požar, električni udar,
opekline ali poškodbe.

Predvajalnika ne izpostavljajte ognju.
Ne dovolite, da kovinski predmeti prodrejo v notranjost predvajalnika.
Pazite, da s kovinskimi predmeti ne povzročite kratkega stika na polih predvajalnika.
Predvajalnika ne razstavljajte ali spreminjajte.
Ne uporabljajte predvajalnika v času bliskanja ali grmenja.
Ne uporabljajte predvajalnika, če povzroči neprijetne reakcije na koži.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. V nasprotnem primeru lahko poškodujete ohišje ali pa povzročite
nepravilno delovanje predvajalnika.

Ne odlagajte predvajalnika na neposredni sončni svetlobi.
Ne odlagajte predvajalnika na mestih, kjer je temperatura zelo visoka.
Ne puščajte predvajalnika na neposredni sončni svetlobi. Ne puščajte predvajalnika v avtomobilu z vsemi okni
zaprtimi, še posebej v poletju.  

Ne odlagajte predvajalnika na mestih, kjer je izpostavljen tresenju.
Ne spustite predvajalnika z višine.
Ne pritiskajte ali udarjajte po predvajalniku s prekomerno silo.
Ne odlagajte predvajalnika na mestih, kjer je magnetizacija. Na primer, ne odlagajte predvajalnika blizu magneta,
zvočnikov ali TV-ja.
Ne vklopite predvajalnika takoj, ko ga premaknete iz hladnega okolja v toplo okolje.
Ne uporabljajte predvajalnika na vlažnih in vročih lokacijah, kjer temperatura presega 35 °C (na primer v savni).
Predvajalnika ne puščajte na nestabilni površini ali v nagnjenem položaju.
Ne usedite se, ko je predvajalnik vstavljen v vašem žepu. 

Ne uporabljajte predvajalnika na mestih, kjer je izpostavljen pretiranemu prahu.
Če je na predvajalniku olje ali krema za zaščito pred soncem, ga operite z mlačno vodo. Te snovi lahko
poškodujejo predvajalnik, na primer povzročijo razbarvanje ali razpoke.
Nastavke, podporni loki in vrvica se lahko poslabšajo zaradi dolgotrajne uporabe ali shranjevanja.
Hidroizolacija ni učinkovita proti nekaterim vrstam tekočine (milnica, voda, ki vsebuje detergent ali dodatke za
kopel, šampon, voda iz termalnih vrelcev itd.).
Ne postavljajte predmetov na predvajalnik.
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Ko ste na letalu upoštevajte obvestila v zvezi z uporabo elektronskih naprav.
Predvajalnik se lahko segreje v naslednjih primerih, vendar to ni okvara. Vendar bodite previdni, ker obstaja
nevarnost nizkotemperaturnih opeklin.

Med polnjenjem.
Medtem ko predvajalnik predvaja dalj časa.

Bodite previdni, ko uporabljate vrvico. Če se vrvica ujame, se lahko poškodujete.
Po uporabi shranite predvajalnik v polnilno torbico in naj bo predvajalnik izven dosega otrok. V nasprotnem primeru
otrok lahko pogoltnejo majhne dele (nastavkov, podporni loki itd.).
Odstranite vso vlago s terminalov in površine predvajalnika z mehko in suho krpo. Nato shranite predvajalnik v
polnilno torbico. Polnilna torbica ni vodoodporna. Če shranite predvajalnik, ko je moker, lahko poškodujete polnilno
torbico.
Vsebina, ki jo posnamete, je samo za osebno uporabo. Po zakonodaji o avtorskih pravicah ni mogoče uporabiti
vsebine brez dovoljenja lastnika avtorske pravice.

Opombe o komunikaciji med 2 enoti
Če si predvajalnika ne nadenete pravilno na ušesa, se kakovost komunikacije med 2 enotama lahko poslabša.
Zamenjajte nastavke ali podporne loke z velikostjo primerno za vsako od ušes. Nato, si predvajalnik čvrsto nadenite
na ušesa.
Elektromagnetni šum lahko prekine povezavo med 2 enotama v nekaterih okoljih (v bližini gospodinjskih naprav,
varnostnih vrat itd.).
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe o slušalkah

Varnost v cestnem prometu
Slušalk ne uporabljajte v spodaj navedenih primerih.

Med vožnjo avtomobila ali vožnjo motornega kolesa ali kolesa.
Na mestih, kjer je slabši sluh nevaren. Na primer, na železniških platformah, na področjih, kjer je promet, ali v bližini
gradbišč.

Preprečevanje poškodb sluha
Upoštevajte naslednje, da zaščitite vaš sluh.

Ohranite zmerno glasnost. Ne poslušajte zvočne vsebine glasno dalj časa.
Ne Povečajte glasnosti nenadoma.

O ušesnih slušalkah
Ko uporabljate ušesne slušalke z visoko stopnjo oprijema, ne pozabite. V nasprotnem primeru lahko poškodujete
ušesa ali bobniče.

Ne vstavljajte nastavkov v ušesa z uporabo sile.
Ne odstranite nastavkov iz ušes v naglici. Ko snamete slušalke, nežno premaknite nastavke gor in dol.

Ne zaspite med nošenjem slušalk.

Skrb za druge
Ne uporabljajte predvajalnika v okoljih, kjer bo uhajanje zvoka motilo druge.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe o vgrajeni bateriji

Če baterija za polnjenje pušča, se je ne dotikajte z golimi rokami. Tekočina v bateriji lahko povzroči opekline ali slepoto.
Če tekočina pride v stik s telesom ali oblačili, takoj sperite tekočino s čisto vodo.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe o vzorčnih podatkov

Vzorec glasbe je vnaprej nameščen na predvajalnik za poskusno poslušanje.
Ko izbrišete vzorčne podatke iz predvajalnika, jih ne morete obnoviti. Mi ne nudimo novih vzorčnih podatkov.
Vzorčni podatki v nekaterih državah in na nekaterih območjih niso nameščeni.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe za plavanje v bazenu ali morju

Upravljanje glasnosti lahko onemogočite, da preprečite nenamerno upravljanje. Obe enoti si nadenite na ušesa in
pritisnite gumb ( ) ter ga držite 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth. Nato držite pritisnjen gumb ( ) 2
sekundi, da izklopite upravljanje glasnosti z uporabo senzorjev tapanja. Znova držite pritisnjen gumb ( ) 2 sekundi,
da ponovno omogočite upravljanje glasnosti z uporabo senzorjev tapanja. Prav tako lahko znova omogočite oba
senzorja tapanja tako, da shranite predvajalnik v polnilno torbico.

Predvajalnika ne uporabljajte na mestih z veliko ljudi ali pri okoliščinah, kjer bi lahko nezmožnost poslušanja
okoliškega zvoka pomenila nevarnost.
Ko predvajalnik uporabljate v javnih ali zasebnih kopališčih, upoštevajte pravilnik tega kopališča.
Ušesni nastavki zatesnijo vaš slušni kanal. Zato obstaja nevarnost poškodbe sluha ali bobničev v primeru močnega
pritiska na ušesne nastavke ali v primeru nenadne odstranitve ušesnih nastavkov iz ušes. Zaradi te nevarnosti
odsvetujemo intenzivne dejavnosti med nošenjem predvajalnika, kot je na primer skok na glavo v bazen itd.
Po predvajalniku ne polivajte vroče vode, predvajalnika prav tako ne sušite z vročim zrakom iz sušilnika za lase ipd.
Predvajalnika ne uporabljajte na mestih, kjer je temperatura zraka visoka, kot na primer v savni ali bližini štedilnika.
Predvajalnika ne uporabljajte ali puščajte v naslednjih vrstah okolij:

na mestih z visoko temperaturo ali temperaturami nad 35 °C , kot je npr. na neposredni sončni svetlobi, v
avtomobilu, v topli vodi ali na drugih mestih z visokimi temperaturami in visoko stopnjo vlage;
na hladnih mestih s temperaturo pod –5 °C .

Če se ni mogoče izogniti uporabi predvajalnika na mestu, izpostavljenem neposredni sončni svetlobi, prekrijte
predvajalnik z brisačo itd.
Jakost zvoka pri ušesnih nastavkih za plavanje je nižja kot pri standardnih nastavkih. Po potrebi povečajte glasnost.
Ko zamenjate ušesne nastavke za plavanje s standardnimi ušesnimi nastavki, postane zvok glasnejši. Prilagodite
glasnost, da si ne poškodujete bobničev.
Predvajalnik se lahko odklopi in med zelo aktivno vadbo pade na tla itd.
Če predvajalnik pade v vodo, se bo potopil.
Radijski valovi se ne prenašajo skozi vodo. Naslednjega ne morete izvesti preko povezave Bluetooth pod vodo.

Poslušanje glasbe na pametnem telefonu.
Odgovarjanje na klic.

Če želite poslušati glasbo na predvajalniku pod vodo, morate izvesti naslednje korake.

Prenesite glasbene datoteke iz računalnika na predvajalnik.
Windows: Uporabite programsko opremo Music Center for PC ali povlecite in spustite glasbene datoteke iz
programa Windows Explorer.
Mac: Uporabite program Content Transfer ali povlecite in spustite glasbene datoteke iz programa Finder.

Pritisnite gumb ( ) in ga držite 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth.

Polnilna torbica ni vodoodporna. Preden shranite predvajalnik v polnilno torbico, preverite naslednje.

Da predvajalnik ni moker.
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Da priloženi dodatki (ušesni nastavki, podporni loki in vrvica) niso mokri.

Pustite, da se predvajalnik in dodatki posušijo na sobni temperaturi, preden pričnete polnjenje.
Polnilnega ovitka ne uporabljajte, če imate mokre roke. Predvajalnika ne pospravljajte v polnilni ovitek, če so
predvajalnik in njegovi dodatki mokri.

Opombe o načinu zvoka v okolici
Pri nameščenih ušesnih nastavkih za plavanje zvoka iz okolice ni mogoče slišati tako dobro, kot pri uporabi običajnih
ušesnih nastavkov.
Zvoka iz okolice ni mogoče slišati dobro po uporabi predvajalnika v bazenu ali morju. Dele okrog gumbov
predvajalnika pribl. 30-krat nežno potrepljajte s suho krpo. Nato predvajalnik za 2 do 3 ure položite na suho krpo pri
sobni temperaturi in se pred naslednjo uporabo prepričajte, ali se je povsem osušil.

Sorodne teme
Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika
Prilagajanje glasnosti
Preprečevanje nenamernega upravljanja glasnosti
Razlike med standardne vrste čepkov in Ušesni nastavki za plavanje
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Opombe o polnjenju baterije po plavanju

Polnilna torbica ni vodoodporna. Preden shranite predvajalnik v polnilno torbico, zagotovite naslednje.

Predvajalnik ni moker.
Priloženi dodatki (nastavki, podporni loki in vrvica) niso mokri.

Pustite predvajalnik in dodatki na sobni temperaturi, dokler niso popolnoma suhi, preden začnete polniti.
Ne uporabljajte polnilne torbice z mokrimi rokami. Predvajalnika ne shranite v polnilno torbico, ko so predvajalnik in
dodatki mokri.

Sorodne teme
Vodoodporno in proti prahu odporno delovanje predvajalnika
Opombe o polnjenju baterije
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Splošne informacije

Čas polnjenja in čas predvajanja sta odvisna od naslednjih pogojev.

Število polnjenj baterije
Delovna temperatura

Ko se baterija povsem napolni, vendar čas delovanja baterije pade na približno polovico svoje običajno dobe, je
baterija lahko izrabljena.
Litij-ionskih baterij so vgrajene v predvajalnik in v polnilno torbico. Ko shranite predvajalnik in polnilno torbico za dalj
časa, preverite naslednje, če želite preprečiti poslabšanje vgrajene baterije.

Shranite predvajalnik in polnilno torbico pri temperaturah od 5 °C do 35 °C .
Če želite preprečiti poslabšanje baterije, napolnite baterije predvajalnika in polnilne torbice vsaj enkrat vsakih 6
mesecev. 

Čutite blago ščemenje v ušesih, še posebej v suhem ozračju.  
To je posledica statične elektrike, ki se je nabrala v telesu.  
Učinek zmanjšate tako, da nosite oblačila iz naravnih materialov.
Sony ni odgovoren za uporabniške podatke, tudi če te težave nastanejo zaradi napak v predvajalniku, polnilni torbici
ali računalniku.

Snemanje ali prenos podatkov ni popoln.
Podatki (na primer glasba) so poškodovani ali izbrisani.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Vzdrževanje

Predvajalnik očistite z mehko krpo, kot je čistilna krpa za očala.
Za čiščenje predvajalnika, ki je postal zelo umazan, uporabite krpo, ki ste jo navlažili z blago raztopino detergenta.
Ne čistite s topili, kot so alkohol, nafta ali razredčilo za barve. Ta topila lahko poškodujejo površino predvajalnika.

Nega in čiščenje po plavanju v bazenu ali morju

Očistite nastavke, podporni loki in na predvajalnik po vsaki uporabi, kot je navedeno spodaj.

Če so na predvajalniku ostanki soli in peska, kovinski terminali lahko zarjavijo oziroma se na njih naberejo tuje snovi.
Zaradi tega se predvajalnik morda ne bo polnil pravilno ali pa računalnik ne bo mogel prepoznati predvajalnika.
Če je na predvajalniku olje ali krema za zaščito pred soncem, ga operite z mlačno vodo. Te snovi lahko poškodujejo
predvajalnik, na primer povzročijo razbarvanje ali razpoke.
V spodaj navedenih primerih lahko pride do poslabšanja ali izgube zvoka.

Tujki, kot so ušesno maslo, se lahko naberejo v predelu slušalk.
Voda prodre v predele slušalk.

Očistite obe enoti predvajalnik po naslednjem postopku.

Odstranite sol in pesek s predvajalnika, takoj ko ga prenehate uporabljati v morju. Operite predvajalnik s sladko
vodo, kot je voda iz pipe.

1.

Napolnite lijak ali vedro s sladko vodo. Previdno stresite predvajalnik približno 20-krat. Nato namočite predvajalnik za
približno 30 minut.

2.

Odstranite nastavke in podporni loki iz obeh enot. Nato ročno operite nastavke in podporne loke z blago raztopino
detergenta. Ko ste pranje nastavki in podporni loki, jih dobro posušite.

3.

Splaknite terminale ( ) in mrežico ( ) predvajalnika z nežnim curkom vode iz pipe.
Če terminali ( ) in mrežica ( ) niso čisti, jih očistite z mokro mehko ščetko (kot je zobna).

4.
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Opomba
Na mrežico ne pritiskajte s prekomerno silo. S tem lahko poškodujete mrežico.

Po mrežici ne drgnite s tujki. Tako jih lahko potisnete v v predvajalnik. Če voda ali tujki zaidejo v mrežico, se predvajalnik lahko
poškoduje.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako skrbeti za predvajalnik.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

Odstranite vso vlago s terminalov in površine predvajalnika z mehko in suho krpo.5.

Predele slušalk nežno potrepljajte s suho krpo približno 20-krat.6.

Območja okrog gumbov predvajalnika nežno potrepljajte s suho krpo. Potrepljajte jih približno 30-krat.7.

Postavite predvajalnik na suho krpo. Nato pustite predvajalnik pri sobni temperaturi za 2 do 3 ure.8.

Shranite predvajalnik v polnilno torbico, ko je predvajalnik popolnoma suh.9.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Spletno mesto za podporo uporabnikom

Obiščite spletno mesto za podporo uporabnikom v vaši državi ali regiji v spodaj navedenih primerih.

Če imate vprašanje glede predvajalnika.
Če imate težave s predvajalnikom.
Če želite informacije o združljivih elementih.

Za kupce v ZDA:

http://esupport.sony.com/

Za kupce iz Kanade:

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

Za kupce iz Latinske Amerike:

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

Za kupce iz Evrope:

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

Za kupce na Kitajskem:

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

Za kupce v drugih državah/regijah:

http://www.sony-asia.com/
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Specifikacije

Vmesnik

Bluetooth

Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
Tehnologija Bluetooth deluje v napravah iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE,
iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 in iPod touch (6. generacija).

NFC

Vrsta oznake (polnilna torbica)

Senzor

Merilnik pospeševanja, senzor bližine

Mikrofon

Stereo

Izhod za slušalke

Način zvok v okolici

Podpira

Splošno

USB USB z veliko hitrostjo (USB 2.0 združljiv)

Različica Ver 4.0

Frekvenčni pas Pas 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Način modulacije FHSS, druge

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

Podprti kodeki (*2) SBC (*3), AAC

Bluetooth profili so standardizirani v skladu z namenom naprave Bluetooth.*1
Kodek označuje obliko stiskanja in pretvorbe zvočnega signala.*2
SBC je kratica za Subband Codec.* 3

Frekvenčni odziv od 20 Hz do 20.000 Hz
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Zmogljivost

4 GB

Dejanska količina razpoložljivega pomnilnika za drugo vsebino
Pribl. 3,29 GB＝3.533.152.584 bajtov

Opomba
Razpoložljiva zmogljivost se morda razlikuje. Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanja s podatki.
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Vir napajanja Vgrajena litij-ionska baterija za polnjenje
USB napajanje (iz računalnika prek USB priključka polnilne torbice)

Čas polnjenja
Polnjenje na osnovi USB-ja
Pribl. 2,5 ure (predvajalnik)
Pribl. 3,5 ure (polnilna torbica)

Delovna temperatura
–5 °C do +35 °C (predvajalnik)
5 °C do 35 °C (polnilna torbica)

Vodoodpornost/odpornost proti prahu
IP65/IP68 (IEC 60529) ali enakovredno (predvajalnik) (*1)

Masa Pribl. 7,3 g × 2 (predvajalnik brez podpornih lokov) 
Pribl. 75 g (polnilna torbica)

z nameščenimi ušesnimi nastavki za plavanje*1

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Čas delovanja baterije

Način predvajalnika (Bluetooth IZKLOPLJEN)

Način slušalk (Bluetooth VKLOPLJEN)

Opomba
Čas delovanja baterije pri neprekinjenem predvajanju prek povezave Bluetooth je lahko od 40 % do 70 % krajši, odvisno od
oblike zapisa vsebine ali nastavitev povezane naprave.

Tudi če je predvajalnik dalj časa izklopljen, se majhna količina energije baterije vseeno porabi.

Čas delovanja baterije je odvisen od nastavitve glasnosti, pogojev uporabe in temperature okolice.

Čas delovanja baterije lahko postane približno 40 % krajši, ko so nekatere nastavitve kakovosti zvoka aktivne.

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

MP3 (128 kbps)
Način zvoka v okolici VKLOPLJEN Pribl. 4 ur

Način zvoka v okolici IZKLOPLJEN Pribl. 6 ur

WAV (44,1 kHz/16 bit)
Način zvoka v okolici VKLOPLJEN Pribl. 4 ur

Način zvoka v okolici IZKLOPLJEN Pribl. 6 ur

Čas predvajanja glasbe /Način zvoka v okolici VKLOPLJEN Pribl. 2,5 ur

Čas predvajanja glasbe /Način zvoka v okolici IZKLOPLJEN Pribl. 3 ur

Čas komunikacije Pribl. 2,5 ur

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.

136



Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Največje število pesmi, ki jih je mogoče posneti

Glasba (pribl.)

Opomba
Približno številke so na podlagi 4 minute skladbe.
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MP3 (128 kbps) 920 pesmi

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

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Podprte oblike zapisa

Glasba

MP3 (.mp3)
32 kbps - 320 kbps (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)
32 kbps - 192 kbps (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) / 44,1 kHz

FLAC (.flac)
16 bit / 8 kHz do 48 kHz

WAV (.wav)
1411 kb/s / 44,1 kHz

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

Opomba
Frekvenca vzorčenja morda ne ustreza vsem kodiranjem.

Datotek, zaščitenih z avtorskimi pravicami, ni mogoče predvajati.

Nestandardne bitne hitrosti ali nezagotovljene bitne hitrosti so vključene, odvisno od frekvence vzorčenja.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Sistemske zahteve

Podprti OS
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 7
macOS® v10.10 - 10.13

Opomba
Potrebujete internetno povezavo, da prenesete računalniškimi aplikacijami.

Mi ne zagotavljajo delovanje za vse računalnike.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Predvajalnik ne deluje. Ne morete vklopiti predvajalnika.

Predvajalnik nima gumba za vklop. Vedno shranite predvajalnik v polnilno torbico, ko ga ne uporabljate. Odstranite
predvajalnik iz polnilne torbice, da vklopite predvajalnik.
Ponovno zaženite predvajalnik.
Če se težava ponavlja, polnite baterijo 10 minut ali več z uporabo polnilne torbice. Ko lučke zasvetijo med
polnjenjem, lahko uporabite predvajalnik. Če lučke ne zasvetijo, je raven baterije polnilne torbice nizka. V tem
primeru napolnite polnilno torbico.

Sorodne teme
Vklop in izklop
Ponovni zagon predvajalnika
Ponovni zagon polnilne torbice
Polnjenje baterije
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Brezžične stereo slušalke
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Ne morete napolniti baterijo.

Baterija polnilne torbice se je morda izpraznila. Napolnite baterijo polnilne torbice z eno od naslednjih metod.

Priključite kabel USB Type-C na vrata USB Type-C na polnilni torbici in na USB AC adapter. (Kabel USB Type-C:
priloženo) Nato priključite USB AC adapter v vtičnico .
Priključite kabel USB Type-C na vrata USB Type-C na polnilni torbici in na vklopljen računalnik.

Če so terminali predvajalnika umazani, lahko pride do teh težav:

Baterija se ne more napolniti.
Računalnik ne more prepoznati predvajalnika.

Odstranite predvajalnik iz polnilne torbice in nato shranite predvajalnik v polnilno torbico. Ponovite ta dejanja večkrat.
Če težave ne morete odpraviti, naredite naslednje:

Očistite terminale predvajalnika z nežnim curkom tekoče vode iz pipe.
Odstranite vso vlago s terminalov in površine predvajalnika z mehko in suho krpo.

Polnilna torbica morda ne deluje pravilno. Na polnilni torbici pritisnite na RESTARTgumb, na primer s pisalom ali
papirno sponko, za ponovni zagon polnilne torbice.
Glede na USB AC adapter, morda ne boste mogli napolniti predvajalnika in polnilne torbice.
Vedno uporabite priloženi kabel USB Type-C za priključitev polnilne torbice na računalnik ali vtičnico .
Preverite, ali je računalnik vklopljen. Vklopite računalnik, če je v stanje pripravljenosti ali mirovanja.

Sorodne teme
Vzdrževanje
Polnjenje baterije
Ponovni zagon predvajalnika
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Vgrajene baterije za ponovno polnjenje se hitro izpraznijo, tudi ko sta predvajalnik in
polnilna torbica povsem napolnjena.

 
Če je čas delovanja baterije polovičen od običajnega, razmislite o zamenjavi baterije.
Čas delovanja baterije je odvisen od pogojev uporabe, nastavitve in temperature okolice.
Poleg tega spodnji postopki izrabijo baterijo hitreje kot neprekinjena uporaba predvajalnika.

Če predvajalnik pogosto vklapljate ali izklapljate.
Spreminjanje nastavitev predvajalnika pogosto.
Stalno polnjenje in praznjenje baterije.

To bo postopoma zmanjšalo zmogljivost baterije. Posledično se baterija lahko izprazni hitro tudi potem, ko je povsem
napolnjena.

V povprečju je baterijo mogoče napolniti približno 500-krat.
Vendar je življenjska doba baterije odvisna od temperature in uporabe.
Ko čas delovanja popolnoma napolnjene baterije postane polovičen kot običajnega, razmislite o zamenjavi baterije.
Če želite zamenjati baterijo, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony ali servisni center Sony Service Center.
Ne zamenjajte baterije sami. Baterije so vgrajene v predvajalnik. Zamenjava baterije zahteva profesionalno znanje in
spretnosti.
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Brezžične stereo slušalke
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Računalnik ne prepozna predvajalnika v povezani polnilni torbici.

Računalnik lahko potrebuje nekaj minut, da prepozna predvajalnik v povezani polnilni torbici v spodaj navedenih
primerih.

Ko prvič povežete predvajalnik z računalnikom prek polnilne torbice.

Ko predvajalnika niste uporabili dalj časa.
V tem primeru povežite predvajalnik z računalnikom prek polnilne torbice za približno 10 minut. Nato preverite, če je
računalnik prepoznal predvajalnik.

Če težave ne morete odpraviti, naredite naslednje.

Potrdite povezave na naslednjih stičiščih.

Med polnilno torbico in predvajalnikom.
Med kablom USB Type-C in polnilno torbico. (Kabel USB Type-C: priloženo)
Med računalnikom in kablom USB Type-C.

Poskusite večkrat vzpostaviti in prekiniti povezavo na teh stičnih točkah.
Če so terminali na predvajalniku umazani, računalnik morda ne bo prepoznal predvajalnika. V tem primeru odstranite
umazanijo s terminalov predvajalnika z nežnim curkom tekoče vode iz pipe.

1.

Izključite polnilni ovitek in predvajalnik iz računalnika in znova zaženite računalnik.2.

Ponovno zaženite predvajalnik.
Odstranite predvajalnik iz polnilne torbice. Držite pritisnjena gumba (  in ) 30 sekund, dokler se predvajalnik
znova ne zažene. Ko se predvajalnik ponovno zažene, ga položite nazaj v polnilno torbico.

3.

Ponovno zaženite polnilno torbico.
Pritisnite na RESTART gumb ( ) s pisalom ali papirno sponko za ponovni zagon polnilne torbice.

4.

Povežite polnilno torbico na druga USB vrata, če ima računalnik več USB vrat.
Preverite, ali računalnik zdaj prepozna predvajalnik v polnilni torbici.
Če so druge naprave, razen predvajalnik in polnilna torbica, povezane z računalnikom prek USB, izključite druge
naprave.
Če uporabljate eno od teh naprav, odstranite napravo iz računalnika. Nato priključite polnilno torbico neposredno v
vrata USB na računalniku.

5.
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Sorodne teme
Ponovni zagon predvajalnika
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Zvezdišče USB brez AC adapter
USB-vmesniška kartica

Znova namestite gonilnik.
Če gonilnik naprave na računalniku ne bo deloval pravilno, računalnik morda ne bo prepoznal predvajalnika v polnilni
torbici.

6.

Deaktivirajte programe v ozadju in nato predvajalnik priključite na računalnik prek polnilne torbice.
Če v ozadju obstajajo aktivni programi na računalniku (na primer protivirusna programska oprema), računalnik morda
ne bo prepoznal predvajalnika v polnilni torbici.
Zaustavite programe v ozadju, preden predvajalnik povežete z računalnikom prek polnilne torbice.
Za podrobnosti o tem, kako končati programe v ozadju, si oglejte naslednje.

Preverite informacije o pomoči za vsak program.
Se obrnite na proizvajalca programa.
Se obrnite na izdelovalca računalnika.

7.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Zvok postane pridušen (potiho). Ni zvoka.

V spodaj navedenih primerih lahko pride do poslabšanja ali izgube zvoka.

Kopičenje tujkov (kot je ušesno maslo) v predelih slušalk.
Voda prodre v predele slušalk.

Očistite mrežico z nežnim curkom tekoče vode iz pipe.

Opomba
Na mrežico ne pritiskajte s prekomerno silo. S tem lahko poškodujete mrežico.

Po mrežici ne drgnite s tujki. Tako jih lahko potisnete v v predvajalnik. Če voda ali tujki zaidejo v mrežico, se predvajalnik lahko
poškoduje.

Če ne slišite zvoka iz desne enote, odstranite predvajalnik iz obeh ušes. Premaknite enoti vsaj 30 cm proč eno od druge in si
nato ponovno nadenite predvajalnik na ušesa.

Odstranite nastavke in podporni loki iz obeh enot.1.

Splaknite terminale (  ) in mrežico (  ) predvajalnika z nežnim curkom vode iz pipe.
Če terminali ( ) in mrežica ( ) niso čisti, zmočite mehko ščetko (kot je zobna) in jih očistite.
Na mrežico ne pritiskajte s prekomerno silo ( ). S tem lahko poškodujete mrežico ( ).

2.

Odstranite vso vlago s terminalov (  ) in površine predvajalnika z mehko in suho krpo.3.

Predele slušalk nežno potrepljajte suho krpo približno 20-krat.4.

Območja okrog gumbov predvajalnika nežno potrepljajte s suho krpo. Potrepljajte jih približno 30-krat.5.

Položite predvajalnik na suho krpo. Nato pustite predvajalnik pri sobni temperaturi za 2 do 3 ure.6.

Čvrsto namestite ušesne nastavke in podporna loka na obe enoti.
Preverite, če je zvok normalen.

7.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Predvajalnik ne predvaja skladb v želenem vrstnem redu.

Če prenesete skladbe iz računalnika na predvajalnik tako, da skladbe povlečete in spustite, se zaporedje skladb lahko
razlikuje od vrstnega reda na albumu.
V tem primeru poskusite po naslednjem postopku:

Namig
Ko predvajalnik prepozna imena map in datotek, predvajalnik predvaja skladbe v tem vrstnem redu.

Eno-bajtna števila
Enobajtni abecedni znaki
Dvobajtni znaki Hiragana
Dvobajtni znaki Katakana
Kitajske pismenke (Kanji)
Dvobajtne številke
Dvobajtni abecedni znaki
Enobajtne znake Katakana

Sorodne teme
Prenos vsebine z raziskovalcem Windows Explorer
Prenos vsebine s programom Mac Finder

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Shranite predvajalnik v polnilno torbico.1.

Polnilno torbico priključite na računalnik prek USB.2.

V računalniku, odprite [Računalnik]-[HEADSET].
Na Mac računalniku odprite [HEADSET] iz namizja.

3.

Odprite [MUSIC] v [HEADSET].4.

Če želite dodati številko na začetku imena mape ali imena datoteke (imena skladbe).
Na primer: [001_ime albuma] ali [002_ime skladbe]

5.

Polnilno torbico izključite z računalnika.
Predvajalnik bo predvajal skladbe v številčnem vrstnem redu.

6.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Trenutna skladba ali album se ponavlja. Vse skladbe se predvajajo v naključnem
vrstnem redu.

Uporabite Sony | Music Center in nastavite način predvajanja na »Play Mode Off«.
Za podrobnosti o Sony | Music Center glejte naslednji URL.
http://www.sony.net/smcqa/

Sorodne teme
Namestitev programa Sony | Music Center
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Seznanjanje ni uspešno.

Predvajalnik in Bluetooth naprave namestite največ 1 meter narazen.
Ko vklopite predvajalnik prvič po nakupu, formatiranju ali popravilu, se predvajalnik samodejno preklopi v način
seznanjanja. Če želite seznaniti še eno oziroma naslednjo napravo, pritisnite gumb ( ) in ga držite 7 sekund za
preklop v način za seznanjanje.

Ko znova formatirate ali popravite predvajalnik, morate znova seznaniti predvajalnik z napravo Bluetooth (iPhone,
itd). Včasih, staro informacije o seznanjanju ostane v napravi Bluetooth. V tem primeru ni mogoče seznaniti
predvajalnika in naprave. Iz naprave Bluetooth morate izbrisati informacije o seznanjanju za predvajalnik. Po izbrisu
znova seznanite predvajalnik in Bluetooth napravo.

Sorodne teme
Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom
Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo
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Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Bluetooth povezava ne uspe.

Preverite, ali je predvajalnik vklopljen.
Preverite, ali je naprava Bluetooth je vklopljen in vklopljena funkcija Bluetooth.
Če se predvajalnik samodejno poveže z zadnjo povezano napravo Bluetooth, morda ne boste mogli povezati
predvajalnika z drugimi napravami prek funkcije Bluetooth. V tem primeru uporabite zadnjo povezano napravo
Bluetooth in prekinite njeno povezavo s predvajalnikom.
Bluetooth naprava v stanju spanja. Prekličite način spanja.
Povezava Bluetooth je bil prekinjen. Ponovno vzpostavite povezavo Bluetooth.
Če so informacije o seznanjanju za predvajalnik izbrisane iz naprave Bluetooth, znova seznanite predvajalnik z
Bluetooth napravo.

Sorodne teme
Vklop/izklop funkcije Bluetooth
Prva povezava predvajalnika z neseznanjenim Android pametnim telefonom
Prva povezava predvajalnika z neseznanjeno iPhone napravo
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Brezžične stereo slušalke
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Povezave z enim dotikom (NFC) ne uspe.

Odstranite predvajalnik iz polnilne torbice in se prepričajte, da je predvajalnik vklopljen.
Preverite, ali je aktivna funkcija Bluetooth na predvajalnik.
Imejte pametni telefon blizu oznake N na polnilni torbici, dokler se pametni telefon ne odzove. Če se pametni telefon
še vedno ne odzove, ga počasi premaknite levo, desno, nazaj in naprej.
Prepričajte se, da funkcija NFC pametnega telefona vklopljena.
Če je pametni telefon v torbici, ga odstranite iz nje.
Povezave z enim dotikom (NFC) morda ne bo uspešen, odvisno od pametnega telefona. Če povezava z enim
dotikom večkrat ne uspe, vklopite funkcijo Bluetooth na pametnem telefonu, da ga povežete s predvajalnikom.
Ne morete vzpostaviti povezave z enim dotikom (NFC) medtem ko polnite baterije, ker predvajalnika ni mogoče
vklopiti med polnjenjem baterije. Najprej zaključite polnjenje in nato vzpostavite povezavo z enim dotikom (NFC).

Sorodne teme
Povezave s pametnim telefonom z enim dotikom (NFC)
Vklop/izklop funkcije Bluetooth
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Zvok preskakuje pogosto.

Ne Pokrivajte predvajalnik z rokami, medtem ko je povezava Bluetooth je aktivna.
Nastavite predvajalnik na način »Priority on Stable Connection«. Uporabite Sony | Headphones Connect, če želite
spremeniti nastavitev kakovosti brezžičnega predvajanja.
Odstranite vse ovire med anteno naprave Bluetooth in vgrajeno anteno predvajalnika. Antena predvajalnika je
vgrajena v del ( ).

Pod naslednjimi pogoji je komunikacija Bluetooth lahko onemogočena ali pa pride do šuma ali izpada zvoka.

Med predvajalnikom in Bluetooth napravo je človeško telo. 
Namestite Bluetooth napravo v isti smeri kot je antena predvajalnika za izboljšanje komunikacije Bluetooth.
Med predvajalnikom in Bluetooth napravo je ovira, kot je kovina ali zid.
Uporabljate predvajalnik in Bluetooth naprave v območju z brezžičnim omrežjem LAN, kjer je uporabljen
mikrovalovna pečica, kjer so elektromagnetni valovi, itd.

Stanje se lahko izboljša, če spremenite nastavitve kakovosti brezžičnega predvajanja ali zaklenete način brezžičnega
predvajanja v SBC na oddajni napravi. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo oddajne naprave.
Napravami Bluetooth in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo isto frekvenco (2,4 GHz). Če uporabljate predvajalnik v
bližini naprave Wi-Fi, lahko pride do mikrovalovnih motenj, ki lahko povzročijo šum ali izpad zvoka in onemogočijo
komunikacijo. V tem primeru poskusite z naslednjimi rešitvami.

Uporabite predvajalnik vsaj 10 metrov proč od Wi-Fi naprave.
Če uporabljate predvajalnik na razdalji manj kot 10 metrov prič od Wi-Fi naprave, izklopite Wi-Fi napravo.
Naj bosta predvajalnik in Bluetooth naprave čim bližje druga drugi.

Če poslušate glasbo iz pametnega telefona, lahko izboljšate stanje tako, da zaustavite nepotrebne aplikacije ali
ponovno zaženete pametni telefon.
Stanje lahko izboljša tako, da posodobite pametni telefon OS na najnovejšo različico.
Zvok lahko preskakuje, medtem ko iščete okoliške naprave Bluetooth na zaslonu nastavitve Bluetooth pametnega
telefona. Ustavi iskanje za izboljšanje situacije.
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Brezžične stereo slušalke
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Klicatelja ne slišite./ Glasnost klicateljevega glasu je nizka.

Prepričajte se, da so predvajalnik in povezane naprave (npr. pametni telefon) vklopljene.
Če je glasnost prenizka, povečajte glasnost na povezani napravi.
Preverite nastavitve zvoka naprave Bluetooth, da se prepričate, da predvajalnik med klicem oddaja zvok.
Ponovno vzpostaviti povezavo z napravo Bluetooth. Izberite HFP ali HSP za profil.

Sorodne teme
Prilagajanje glasnosti
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Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Vzdrževanje in čiščenje predvajalnika po športnih aktivnostih (plavanje ali tek itd.)

Če voda (znoj, kapljice, morska voda itd.) pride v terminale predvajalnika, električni kontakti lahko prenehajo delovati.
Čistite predvajalnik redno, da zagotovite dolgo življenjsko dobo izdelka.

Nega in čiščenje po plavanju v bazenu ali morju

Očistite nastavke, podporni loki in na predvajalnik po vsaki uporabi, kot je navedeno spodaj.

Če so na predvajalniku ostanki soli in peska, kovinski terminali lahko zarjavijo oziroma se na njih naberejo tuje snovi.
Zaradi tega se predvajalnik morda ne bo polnil pravilno ali pa računalnik ne bo mogel prepoznati predvajalnika.
Če je na predvajalniku olje ali krema za zaščito pred soncem, ga operite z mlačno vodo. Te snovi lahko poškodujejo
predvajalnik, na primer povzročijo razbarvanje ali razpoke.
V spodaj navedenih primerih lahko pride do poslabšanja ali izgube zvoka.

Kopičenje tujkov (kot je ušesno maslo) v predelih slušalk.
Voda prodre v predele slušalk.

Očistite obe enoti predvajalnik po naslednjem postopku.

Odstranite nastavke in podporni loki iz obeh enot. Nato ročno operite nastavke in podporne loke z blago raztopino
detergenta. Ko ste pranje nastavki in podporni loki, jih dobro posušite.

1.

Splaknite terminale ( ) in mrežico ( ) predvajalnika z nežnim curkom vode iz pipe.
Če terminali ( ) in mrežica ( ) niso čisti, jih očistite z mokro mehko ščetko (kot je zobna).

2.

Odstranite vso vlago s terminalov in površine predvajalnika z mehko in suho krpo.3.

Predele slušalk nežno potrepljajte s suho krpo približno 20-krat.4.
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Opomba
Na mrežico ne pritiskajte s prekomerno silo. S tem lahko poškodujete mrežico.

Po mrežici ne drgnite s tujki. Tako jih lahko potisnete v v predvajalnik. Če voda ali tujki zaidejo v mrežico, se predvajalnik lahko
poškoduje.

Video navodila
Naslednji film prikazuje, kako skrbeti za predvajalnik.
http://rd1.sony.net/help/mdr/mov0006/h_zz/

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Območja okrog gumbov predvajalnika nežno potrepljajte s suho krpo. Potrepljajte jih približno 30-krat.5.

Postavite predvajalnik na suho krpo. Nato pustite predvajalnik pri sobni temperaturi za 2 do 3 ure.6.

Shranite predvajalnik v polnilno torbico, ko je predvajalnik popolnoma suh.7.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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Vodnik za pomoč

Brezžične stereo slušalke
WF-SP900

Senzorji tapanja ne delujejo. / Ne morete prilagoditi glasnost.

Preverite, ali je aktivno upravljanje glasnosti z uporabo senzorjev tapanja. Če je upravljanje glasnosti onemogočeno,
ponovno aktivirajte upravljanje glasnosti s spodnjimi postopki.

Oba senzorja tapanja lahko znova aktivirate tudi tako, da shranite predvajalnik v polnilno torbico.
Če težave ne morete odpraviti, naredite naslednje.

Shranite predvajalnik v polnilno torbico, da izklopite predvajalnik. Nato znova odstranite predvajalnik iz polnilne
torbice.

Pridržite gumb na obeh enotah predvajalnika za 30 sekund, da ga znova zaženete.

Senzorji tapanja se lahko ne odzivajo če jih tapnete nežno. V tem primeru tapnite senzorje tapanja nekoliko bolj
močno.

Sorodne teme
Preprečevanje nenamernega upravljanja glasnosti
Ponovni zagon predvajalnika

4-740-676-22(1) Copyright 2018 Sony Corporation

Obe enoti namestite na ušesa.1.

Če je funkcija Bluetooth vklopljena, držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi, da izklopite funkcijo Bluetooth.2.

Držite pritisnjeno tipko ( ) za 2 sekundi.3.

Vsebina Vodnika za pomoč se lahko spremeni brez predhodnega obvestila zaradi posodobitev specifikacij izdelka.
Ta Vodnik za pomoč je bil preveden s strojnim prevajalnikom.
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