
Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Даний посібник містить відомості про користування цим динаміком. Виберіть тему на навігаційній панелі.

Початок роботи

Деталі й елементи керування

Джерело живлення/заряджання

Заряджання динаміка

Увімкнення живлення

Вимкнення живлення

Використання функції очікування BLUETOOTH

Функція автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby)

Функція підсвітки

Увімкнення/вимкнення підсвітки динаміка (функція підсвітки)

Установлення підключень

BLUETOOTH

Створення пари та підключення до пристроїв BLUETOOTH
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Підключення до пристрою, сумісного з функцією NFC, одним дотиком (NFC)

Підключення до комп’ютера через з’єднання BLUETOOTH (Windows)

Підключення до комп’ютера через з’єднання BLUETOOTH (Mac)

Прослуховування музики

Пристрій BLUETOOTH

Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH

Вибір якості відтворення потокового передавання аудіо через BLUETOOTH (кодек)

Завершення підключення BLUETOOTH (після використання)

Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH (підключення кількох пристроїв)

Функція додавання динаміка

Прослуховування музики через бездротове підключення за допомогою двох динаміків (функція додавання динаміка)

Переключення між подвійним і стереофонічним режимом (функція додавання динаміків)

Вимкнення функції додавання динаміка

Функція «Бездротова Party Chain»

Використання бездротового відтворення через кілька динаміків (функція «Бездротова Party Chain»)

Вимкнення функції «Бездротова Party Chain»

Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо

Переключення звукових ефектів

Використання функції Підсилювач Party

Телефонні виклики

Прийом виклику

Здійснення виклику

Використання програми «Sony | Music Center»

Операції з програмою «Sony | Music Center»

Інсталяція програми «Sony | Music Center»

Використання функції голосового помічника

Використання функції голосового помічника (програма Google)

Використання функції голосового помічника (Siri)

Інформація
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Про індикатори

Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення

Примітки щодо використання

Застережні заходи

Примітки щодо заряджання

Примітки щодо водо- та пилонепроникних властивостей

Догляд за динаміком

Про бездротову технологію BLUETOOTH

Товарні знаки

Виправлення неполадок

Що робити для вирішення проблем?

Джерело живлення

Не вдається зарядити динамік

Не вдається ввімкнути динамік, або він несподівано вимикається

Звук

Немає звуку/звук виводиться тільки з одного динаміка/низький рівень звуку/звук спотворюється/з динаміка чути гудіння чи
шум/не чути голосу або тихий голос абонентів

Гучність зменшується під час використання

BLUETOOTH

Не вдається створити пару динаміка із пристроєм BLUETOOTH

Не вдається підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою з’єднання одним дотиком (NFC)

Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка з увімкненою функцією додавання динаміків

Неможливо підключитися до динаміка за допомогою функції «Бездротова Party Chain»

Скидання

Використання кнопки RESET

Ініціалізація динаміка
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Деталі й елементи керування

Кнопка  (живлення) з індикатором/кнопка  PAIRING1.
Кнопки –/+ (гучність)2.
Індикатор  (BLUETOOTH)3.
Кнопка  (відтворення)/кнопка  (виклик)4.
Позначка N-Mark5.
Підсвітка6.
Мікрофон7.
Кришка8.
Кнопка BATT (елемент живлення)/кнопка  LIGHT  
Підсвітка, вбудована у динамік, вмикається/вимикається, якщо натиснути й утримувати цю кнопку протягом
приблизно 3 секунд.

9.

Кнопка WPC (Бездротова Party Chain) з індикатором10.
Кнопка ADD (додавання динаміків) з індикатором11.
Кнопка RESET12.
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Пов’язані розділи
Про індикатори

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Індикатор CHARGE13.
Гніздо DC IN 5V *14.
Гніздо AUDIO IN15.
Щоб зарядити динамік, підключіть до цього гнізда адаптер змінного струму USB.*
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Заряджання динаміка

Динамік можна використовувати, підключивши його до розетки змінного струму через адаптер змінного струму
USB (доступний у продажу) чи використовуючи вбудований елемент живлення.
Під час першого використання динаміка обов’язково зарядіть вбудований елемент живлення протягом більше 1
години, перш ніж вмикати живлення.
Динамік може працювати від вбудованого елемента живлення, якщо зарядити динамік перед використанням.

Перевірка завершення заряджання
Якщо вбудований елемент живлення повністю заряджено на момент підключення динаміка до розетки змінного
струму, індикатор CHARGE засвітиться жовтогарячим, а потім значне через приблизно 1 хвилину.

Підключіть динамік до розетки змінного струму, щоб зарядити його.

Підключіть кабель micro-USB (постачається) до гнізда DC IN 5V на динаміку, а потім під’єднайте цей кабель
іншим кінцем до адаптера змінного струму USB (доступний у продажу). Після цього підключіть адаптер
змінного струму USB до розетки змінного струму.
Динамік підтримує адаптер змінного струму USB (доступний у продажу) з вихідним струмом від принаймні
500 мА. Однак рекомендовано використовувати адаптер змінного струму USB з вихідним струмом принаймні
1,5 А і кабель micro-USB, що постачається, або кабель micro-USB, який відповідає стандарту USB.
Заряджання з використанням інших пристроїв не гарантується.

Під час заряджання індикатор CHARGE світиться жовтогарячим.
Очікувана тривалість заряджання залежить від вихідної потужності підключеного адаптера змінного струму
USB (доступний у продажу). Залежно від типу та технічних характеристик адаптера змінного струму USB та
кабелю micro-USB, тривалість заряджання може перевищувати зазначені нижче значення. Зазначена нижче
тривалість може бути різною залежно від температури навколишнього середовища або умов використання.
Нижче наведено орієнтовні значення.

У разі підключення до адаптера змінного струму USB (доступний у продажу), що підтримує вихідний
струм 1,5 А: 
Заряджання завершиться приблизно через 4 години*, після чого індикатор CHARGE згасне.
Якщо ви підключаєте динамік до адаптера змінного струму USB (доступного в продажу, наприклад
приладдя для iPhone), що підтримує вихідний струм 500 мА, на нього не поширюється гарантія.
заряджання може тривати понад 10 годин* або навіть набагато довше. 

1

Час, потрібний для заряджання розрядженого вбудованого елемента живлення до повної ємності, коли динамік вимкнено.*
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Перевірка рівня заряду перезаряджуваного вбудованого елемента живлення
Якщо натиснути кнопку BATT (елемент живлення)/кнопку  LIGHT на внутрішній частині кришки на задній
панелі динаміка, коли його ввімкнено, з динаміка буде виведено наведену нижче голосову підказку залежно від
рівня заряду вбудованого елемента живлення, що залишився.
70 % або більше: «Battery fully charged» (Батарею повністю заряджено)
50 % або більше: «Battery about 70%» (Батарею заряджено на близько 70 %)
20 % або більше: «Battery about 50%» (Батарею заряджено на близько 50 %)
10 % або більше: «Battery about 20%» (Батарею заряджено на близько 20 %)
Менше 10 %: «Please charge» (Потрібно заряджання)

Час роботи від вбудованого елемента живлення (за використання підключення BLUETOOTH)
Приблизно 12 годин
Рівень гучності динаміка встановлено на 25.
Функцію підсвітки вимкнено.
Установлено режим звуку STANDARD.
Приблизно 3 години
Установлено максимальний рівень гучності динаміка (50).
Функцію підсвітки ввімкнено.
Установлено режим звуку EXTRA BASS.

Наведене вище значення часу роботи від вбудованого елемента живлення виміряно за використання зазначеного
джерела музики.
Часу роботи від вбудованого елемента живлення залежить від відтворюваного вмісту, температури
навколишнього середовища або умов використання.

Якщо вбудований елемент живлення майже розряджено
Якщо відтворюється голосова підказка «Please charge» (Потрібно заряджання), а індикатори CHARGE і 
(живлення) повільно блимають, це означає, що вбудований елемент живлення майже розряджено та його
потрібно зарядити.

Підказка

Динамік також можна зарядити, підключивши його до запущеного комп’ютера через кабель micro-USB. Однак робота з
усіма комп’ютерами не гарантується. Крім того, робота на самостійно зібраних комп’ютерах не покривається гарантією.

Використовуваний динамік можна зарядити, підключивши його до розетки змінного струму за допомогою адаптера
змінного струму USB (доступний у продажу) чи до запущеного комп’ютера. У такому разі для заряджання вбудованого
елемента живлення може знадобитися більше часу, ніж за вимкненого динаміка, залежно від умов використання. Тому
рекомендовано вимикати динамік під час заряджання.

Примітка
Якщо динамік використовується за високого рівня гучності, вбудований елемент живлення може розряджатися, навіть
якщо динамік підключено до розетки змінного струму. Якщо потрібно використовувати динамік під час заряджання,
зменште гучність динаміка. В іншому разі вимкніть динамік і достатньо зарядіть вбудований елемент живлення.

Якщо динамік використовується за високого рівня гучності протягом тривалого часу, вбудований елемент живлення може
розряджатися, навіть якщо динамік підключено до розетки змінного струму. Як результат, знижується гучність. Це не є
несправністю. Вимкніть динамік і достатньо зарядіть вбудований елемент живлення.

Коли вбудований елемент живлення майже розряджено, максимальна вихідна потужність буде нижчою.

У дуже холодних або дуже гарячих місцях заряджання зупиняється з міркувань безпеки. Якщо заряджання триває довго,
це також призводить до зупинення заряджання динаміка. Щоб вирішити ці проблеми, відключіть кабель micro-USB, а
потім підключіть його знову за робочої температури в межах від 5 °C до 35 °C.

Не заряджайте динамік у місцях, де на нього може бризкати вода.

Якщо динамік не використовуватиметься протягом тривалого часу, достатньо заряджайте вбудований елемент живлення
кожні 6 місяців для підтримання його працездатності.
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Пов’язані розділи
Увімкнення живлення

Примітки щодо заряджання

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Увімкнення живлення

Підказка

Під час першого ввімкнення динаміка після придбання функція підсвітки автоматично ввімкнена. Передня частина
динаміка світиться.

Примітка

Якщо індикатори CHARGE і  (живлення) блимають 3 рази та вимикаються під час увімкнення динаміка, вбудований
елемент живлення повністю розряджено. У такому випадку живлення динаміка вимкнеться автоматично. Зарядіть
вбудований елемент живлення.

Якщо індикатори CHARGE і  (живлення) повільно блимають, це означає, що вбудований елемент живлення майже
розряджено і його потрібно зарядити.

Пов’язані розділи
Вимкнення живлення

Заряджання динаміка
Увімкнення/вимкнення підсвітки динаміка (функція підсвітки)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Натисніть кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING.

Індикатор  (живлення) засвітиться білим*, а індикатор  (BLUETOOTH) повільно заблимає блакитним.
Якщо ви вперше вмикаєте динамік після придбання, або якщо в динаміку ще не збережено відомостей про
створення пари, індикатор  (BLUETOOTH) почне швидко блимати блакитним.

1

Колір індикатора  (живлення) залежить від режиму звуку. Для отримання більш детальної інформації див. наведену нижче тему.
Про індикатори

*
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Вимкнення живлення

Підказка

Якщо вимкнути динамік, поки його підключено до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (доступний
у продажу) чи під’єднано до запущеного комп’ютера за ввімкненого режиму очікування BLUETOOTH, індикатор 
(живлення) засвітиться жовтогарячим, а динамік перейде в режим очікування BLUETOOTH.

Пов’язані розділи
Функція автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby)

Використання функції очікування BLUETOOTH

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Натисніть кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING.

Індикатор  (живлення) та індикатор  (BLUETOOTH) вимкнуться.

1
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Використання функції очікування BLUETOOTH

Якщо ввімкнено функцію очікування BLUETOOTH, динамік автоматично вмикається за допомогою пристрою
BLUETOOTH і встановлюється підключення BLUETOOTH.
Перед використанням динаміка зверніть увагу на наступне:

Функція очікування BLUETOOTH доступна, лише коли динамік підключено до розетки змінного струму за
допомогою адаптера змінного струму USB (доступний у продажу) чи до запущеного комп’ютера. Якщо
живлення динаміка забезпечується лише вбудованим елементом живлення, функція очікування BLUETOOTH
не доступна.
Заздалегідь створіть пару динаміка із пристроєм BLUETOOTH. Якщо в динаміку ще не збережено відомості
про створення пари, наприклад у разі використання динаміка вперше після придбання, динамік не переходить
у режим очікування BLUETOOTH.

Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (доступний у
продажу) або під’єднайте його до запущеного комп’ютера.

1

Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) засвітиться білим*.

2

Колір індикатора  (живлення) залежить від режиму звуку. Для отримання більш детальної інформації див. наведену нижче тему.
Про індикатори

*

Торкніть [Music Center] на смартфоні, iPhone або іншому пристрої, щоб запустити програму.

Music Center

3

Торкніть [SRS-XB21].4
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Вимкнення функції очікування BLUETOOTH
Виконайте ще раз кроки з  по , щоб вимкнути функцію очікування BLUETOOTH.

Підказка
У разі активації функції очікування BLUETOOTH індикатор  (живлення) засвітиться жовтогарячим, коли динамік
вимкнено.

Пов’язані розділи
Заряджання динаміка

Увімкнення живлення

Про індикатори

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Торкніть [Settings].5

Торкніть [Power Option].6

Торкніть [Bluetooth Standby].7

Торкніть [ON], щоб увімкнути режим очікування BLUETOOTH.8
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Функція автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby)

Якщо динамік виконує вказані нижче умови протягом приблизно 15 хвилин, він автоматично вимикається.
На момент придбання функцію автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby) увімкнено.

Коли динамік перебуває в режимі BLUETOOTH
Не виконується жодних операцій із динаміком.
Не встановлено жодного підключення BLUETOOTH між динаміком і мобільним телефоном
(смартфоном/iPhone) через HFP/HSP. 
HFP та HSP (типи профілів BLUETOOTH). 
HSP (профіль гарнітури): дає змогу здійснювати виклики та забезпечує роботу мобільного телефону. 
HFP (профіль режиму «вільні руки»): дає змогу здійснювати виклики в режимі «вільні руки» та забезпечує
роботу мобільного телефону.
Не відтворюється музика (звук) на пристрої BLUETOOTH, підключеному до динаміка.

Коли динамік перебуває в режимі AUDIO IN
Не виконується жодних операцій із динаміком.
Не відтворюється музика (звук) на аудіопристрої, підключеному до гнізда AUDIO IN, або музика (звук) на
аудіопристрої, підключеному до гнізда AUDIO IN, відтворюється занадто тихо.
До динаміка не підключається жоден пристрій BLUETOOTH через HFP/HSP.

Підказка
Функцію автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby) можна ввімкнути або вимкнути за допомогою програми «Sony
| Music Center».

Пов’язані розділи
Операції з програмою «Sony | Music Center»

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Увімкнення/вимкнення підсвітки динаміка (функція підсвітки)

Динамік світиться відповідно до музики, щоб пожвавити атмосферу. Функцію підсвітки ввімкнено на момент
придбання динаміка.

Вимкнення (підсвітку вимкнено)/увімкнення (підсвітку увімкнено) функції підсвітки
Натисніть і утримуйте кнопку BATT (елемент живлення)/кнопку  LIGHT на внутрішній частині кришки на задній
панелі динаміка протягом приблизно 3 секунд, доки функція підсвітки не вимкнеться або не ввімкнеться.

Якщо ще раз натиснути й утримувати кнопку протягом приблизно 3 секунд, функція підсвітки знову вмикається чи
вимикається.

Підказка
За допомогою функції «підсвітка» в програмі «Sony | Music Center» можна вмикати й вимикати функцію підсвітки або
вибирати різні її режими.

RAVE: для танцювальної музики з інтенсивним використанням спалахів 
На момент придбання на динаміку встановлено режим RAVE.
CHILL: для заспокійливої музики

Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) засвітиться білим*.
Передня частина динаміка світиться.

1

Колір індикатора  (живлення) залежить від режиму звуку. Для отримання більш детальної інформації див. наведену нижче тему.
Про індикатори

*
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STROBE: використовуються спалахи

тощо

Примітка
Коли освітлення сильне, підсвітіть кімнату або вимкніть підсвітку.

Пов’язані розділи
Операції з програмою «Sony | Music Center»

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Створення пари та підключення до пристроїв BLUETOOTH

У разі створення пари із двома або більше пристроями BLUETOOTH ® виконайте процедуру створення пари
нижче для кожного пристрою.
Перед використанням динаміка обов’язково виконайте такі дії.

Розмістіть пристрій BLUETOOTH на відстані не більше 1 м від динаміка.
Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (доступний у продажу) або
під’єднайте його до запущеного комп’ютера. Або достатньо зарядіть вбудований елемент живлення.
Зупиніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.
Зменште гучність на пристрої BLUETOOTH і на динаміку, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з
динаміка. Залежно від пристрою BLUETOOTH гучність пристрою може бути синхронізовано з динаміком.
Підготуйте для довідки інструкцію з експлуатації, що постачається із пристроєм BLUETOOTH.

Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) засвітиться білим*1.
Індикатор  (BLUETOOTH) почне блимати блакитним.

Під час першого ввімкнення динаміка після придбання індикатор  (BLUETOOTH) почне швидко
блимати, а динамік автоматично перейде в режим створення пари після торкання кнопки  (живлення)/
кнопки  PAIRING. Перейдіть до кроку .
Під час увімкнення динамік намагається встановити підключення BLUETOOTH до пристрою
BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться поблизу з увімкненою функцією
BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а індикатор  (BLUETOOTH)
продовжує світитися. У цьому разі скасуйте функцію BLUETOOTH або вимкніть живлення наразі
підключеного пристрою BLUETOOTH.

1

Колір індикатора  (живлення) залежить від режиму звуку. Для отримання більш детальної інформації див. наведену нижче тему.
Про індикатори

*1

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, доки не почуєте голосову підказку,
а індикатор  (BLUETOOTH) не почне швидко блимати.

Динамік перейде в режим створення пари.

2
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Підказка

Після активації функції BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH, який підключено до динаміка через з’єднання
BLUETOOTH, підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка можна натисканням кнопки  (живлення)/кнопки 
PAIRING.

Для отримання більш детальної інформації щодо використання пристрою BLUETOOTH див. інструкцію з експлуатації, яка
постачається із пристроєм BLUETOOTH.

Примітка
Режим створення пари динаміка вимикається приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно блимає.
Однак, якщо відомості про створення пари не зберігаються в динаміку, наприклад за заводських налаштувань, режим
створення пари не вимикається. Якщо режим створення пари вимикається до завершення процесу, повторіть дії з кроку 

.

Ключ доступу для цього динаміка — «0000». Якщо на пристрої BLUETOOTH установлено ще один ключ доступу, окрім
«0000», буде неможливо створити пару з динаміком.

Після створення пари між пристроями BLUETOOTH не потрібно створювати пару між ними ще раз, окрім таких випадків.
Відомості про створення пари втрачені після ремонту тощо.
Для динаміка вже створено пару з 8 пристроями, і потрібно створити пару ще з одним пристроєм.  
Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями. Якщо після створення пари з 8 пристроями додається новий
пристрій, він заміняє в списку пар пристрій, підключення до якого відбулося найдавніше.

Виконайте процедуру створення пари на пристрої BLUETOOTH, щоб знайти динамік.

Коли на дисплеї пристрою BLUETOOTH відобразиться список знайдених пристроїв, виберіть «SRS-XB21».
Якщо на дисплеї пристрою BLUETOOTH потрібно ввести ключ доступу*2, введіть «0000».

3

Ключ доступу також може називатися «кодом-паролем», «PIN-кодом», «числом PIN», «паролем» тощо.*2

Установіть підключення BLUETOOTH із пристрою BLUETOOTH.

Після встановлення підключення BLUETOOTH індикатор (BLUETOOTH) перестане блимати та почне
постійно світитися.

Якщо підключення BLUETOOTH не встановлено, повторіть дії з кроку .

4
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Відомості про створення пари з динаміком видалено з пристрою BLUETOOTH.
Динамік буде ініціалізовано. 
Усі відомості про створення пари буде видалено. У разі ініціалізації динаміка він може не підключитися до пристрою
iPhone/iPod touch або комп’ютера. У такому разі видаліть відомості про створення пари з динаміком на пристрої
iPhone/iPod touch або комп’ютері, а потім повторіть процедуру створення пари.

Динамік може створити пару з кількома пристроями, але музика може одночасно відтворюватися лише з одного
пристрою, з яким створено пару.

Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через
підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна
функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN
динаміка.

Пов’язані розділи
Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH

Завершення підключення BLUETOOTH (після використання)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Підключення до пристрою, сумісного з функцією NFC, одним дотиком (NFC)

Якщо торкнутися динаміка пристроєм, сумісним із функцією NFC, наприклад смартфоном, динамік автоматично
вмикається й переходить до створення пари та встановлення підключення BLUETOOTH.

Сумісні смартфони
Смартфони, сумісні з функцією NFC, що мають установлену ОС Android™ 4.1 або пізнішої версії

Сумісні моделі пристроїв WALKMAN ®

Моделі пристроїв WALKMAN ®, сумісні з функцією NFC *

NFC
NFC (Near Field Communication — комунікація ближнього поля) — це технологія бездротового зв’язку малого
радіусу дії між різноманітними пристроями, зокрема смартфонами і тегами IC.
Завдяки функції NFC передавання даних, наприклад через створення пари BLUETOOTH, можна здійснювати,
просто торкнувшись сумісних із функцією NFC пристроїв (наприклад, торкнувшись позначки N-Mark або певної
області на кожному із пристроїв).
 
Перед початком роботи виконайте дії нижче.

Зупиніть відтворення на пристрої.
Зменште гучність на пристрої і на динаміку, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка.
Залежно від пристрою гучність пристрою може бути синхронізовано з динаміком.
Скасуйте блокування екрана на пристрої.

Підказка

Навіть якщо пристрій WALKMAN® сумісний із функцією NFC, вам може не вдатися встановити підключення BLUETOOTH до динаміка
одним дотиком. Докладніше про сумісні моделі див. в інструкціях з експлуатації, що постачаються із пристроєм WALKMAN®.

*

Увімкніть на пристрої функцію NFC.1

Торкніться області з позначкою N-Mark на динаміку й утримуйте її, використовуючи область із
позначкою N-Mark на пристрої, доки пристрій не завібрує. (Це може зайняти кілька секунд.)

2

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб установити підключення BLUETOOTH.

Після встановлення підключення BLUETOOTH індикатор  (BLUETOOTH) перестане блимати та почне
постійно світитися.

3
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Щоб розірвати підключення BLUETOOTH, знову торкніться області з позначкою N-Mark на динаміку, використовуючи
область із позначкою N-Mark на пристрої.

Якщо не вдається підключити динамік, спробуйте виконати дії нижче.
Повільно проведіть пристроєм над областю з позначкою N-Mark на динаміку.
Якщо пристрій у чохлі, зніміть чохол.

Якщо пристрій торкається динаміка, пристрій розриває підключення BLUETOOTH із поточним пристроєм (сумісною з
функцією NFC гарнітурою тощо) і підключається до динаміка.

Примітка

Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через
підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна
функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN
динаміка.

Якщо ваш пристрій належить до пристроїв, які переходять у режим очікування у відповідь на дію магнітного поля,
можливо, його не вдасться підключити за допомогою NFC.

Під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain» торкніться того динаміка, на
якому блимає індикатор  (BLUETOOTH). Пристрій не може встановити підключення BLUETOOTH з динаміком, на
якому вимкнено індикатор  (BLUETOOTH).

Пов’язані розділи
Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Підключення до комп’ютера через з’єднання BLUETOOTH (Windows)

Створення пари — це процес, необхідний для спільної реєстрації інформації на пристроях BLUETOOTH, які
потрібно підключити через бездротове підключення.
Для встановлення першого підключення BLUETOOTH необхідно створити пару пристрою з динаміком. Виконайте
аналогічні дії, щоб створити пару з іншими пристроями.

Підтримувані операційні системи
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1
 
Перед початком роботи виконайте дії нижче.

Розмістіть комп’ютер на відстані не більше 1 м від динаміка.
Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (доступний у продажу) або
під’єднайте його до запущеного комп’ютера. Або достатньо зарядіть вбудований елемент живлення.
Підготуйте для довідки інструкції з експлуатації, що постачаються з комп’ютером.
Зупиніть відтворення на комп’ютері.
Зменште гучність на комп’ютері та динаміку, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка.

Виконайте пошук динаміка на комп’ютері.

Для Windows 10
Виберіть пункт [  (Action Center)] – [Connect] на панелі завдань у правому нижньому куті екрана.

Для Windows 8.1
Клацніть правою кнопкою миші [Start], а потім клацніть [Control Panel].
Коли відображається значок [All Control Panel Items], виберіть пункт [Devices and Printers].
Якщо замість значка [Control Panel] з’являється екран [All Control Panel Items], виберіть пункт [Large icons]
або [Small icons] в меню [View by] у верхньому правому куті екрана.

Для Windows 7
Клацніть кнопку [Start] і виберіть [Devices and Printers].

1
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Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) засвітиться білим*1.
Індикатор  (BLUETOOTH) почне блимати блакитним.

Під час першого ввімкнення динаміка після придбання індикатор  (BLUETOOTH) почне швидко
блимати, а динамік автоматично перейде в режим створення пари після торкання кнопки  (живлення)/
кнопки  PAIRING. Перейдіть до кроку .
Якщо натиснути кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, динамік спробує встановити підключення
BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться
поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а
індикатор  (BLUETOOTH) продовжує світитися. У цьому разі скасуйте функцію BLUETOOTH або
вимкніть живлення наразі підключеного пристрою BLUETOOTH.

2

Колір індикатора  (живлення) залежить від режиму звуку. Для отримання більш детальної інформації див. наведену нижче тему.
Про індикатори

*1

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, доки не почуєте голосову підказку,
а індикатор  (BLUETOOTH) не почне швидко блимати блакитним.

Динамік перейде в режим створення пари.

3

Знайдіть динамік на комп’ютері.

Підключення динаміка до комп’ютера через з’єднання BLUETOOTH

4
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Виберіть пункт [Connect] в Action Center у правому нижньому куті екрана. 1.

Виберіть пункт [SRS-XB21]. 

Якщо пункт [SRS-XB21] не відображається на екрані, повторіть процедуру з кроку .
Після створення пари підключення BLUETOOTH встановлюється автоматично, і на екрані
відображається значок [Connected music]. Перейдіть до кроку .

2.

Клацніть [Add a device]. 3.

Виберіть пункт [SRS-XB21] і клацніть [Next]. 4.
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Якщо потрібно ввести ключ доступу*2, введіть «0000». 
Якщо пункт [SRS-XB21] не відображається, повторіть операцію ще раз із кроку .

Ключ доступу може називатися «кодом-паролем», «PIN-кодом», «числом PIN», «паролем» тощо.*2

Коли з’явиться наведений нижче екран, клацніть [Close]. 
Комп’ютер почне інсталяцію драйвера.

Під час інсталяції позначка « » відобразиться в нижньому лівому куті значка [SRS-XB21]. Коли
позначка « » зникне, інсталяцію драйвера буде завершено. Перейдіть до кроку .

Залежно від комп’ютера інсталяція може зайняти деякий час. Якщо інсталяція драйвера триває занадто
довго, функція автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby) може призвести до автоматичного
вимкнення динаміка. Якщо це станеться, знову ввімкніть динамік.

5.

Зареєструйте динамік на комп’ютері.

Для Windows 10
Після створення пари підключення BLUETOOTH встановлюється автоматично, і на екрані відображається
значок [Connected music]. Перейдіть до кроку .

Для Windows 8.1

5
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Клацніть правою кнопкою миші [SRS-XB21] у розділі [Devices] і виберіть пункт [Sound settings] у меню, що
відобразиться. 

1.

Перевірте пункт [SRS-XB21 Stereo] на екрані [Sound]. 

Якщо поруч із пунктом [SRS-XB21 Stereo] відображається зелена позначка, перейдіть до кроку .

Якщо поруч із пунктом [SRS-XB21 Stereo] не відображається зелена позначка, перейдіть до
наступного кроку (підкрок 3).
Якщо пункт [SRS-XB21 Stereo] не відображається, клацніть правою кнопкою миші на екрані [Sound] і
виберіть пункт [Show Disabled Devices] у меню, що відобразиться. Потім перейдіть до наступного
кроку (підкрок 3).

2.

Клацніть правою кнопкою миші [SRS-XB21 Stereo] і виберіть пункт [Connect] у меню, що відобразиться. 3.

25



Для Windows 7

Коли динамік підключено, поруч із пунктом [SRS-XB21 Stereo] на екрані [Sound] відображається позначка.
Перейдіть до кроку .

Якщо неможливо клацнути [Connect] для пункту [SRS-XB21Stereo], виберіть значення [Disable] для пункту
[Default Device], який відмічено зеленою позначкою.

Двічі клацніть пункт [SRS-XB21] у розділі [Devices]. 1.
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Підказка

Клацніть [Listen to Music]. 

Коли динамік підключено, відображається позначка.

2.

Переконайтеся, що індикатор  (BLUETOOTH) перестав блимати та почав постійно світитися.

Коли динамік підключено до комп’ютера, індикатор  (BLUETOOTH) продовжує світитися. Можна
прослуховувати музику та інший вміст із комп’ютера.

6
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Описана вище процедура приводиться лише в якості керівництва. Для отримання більш детальної інформації див.
інструкції з експлуатації, що постачаються із комп’ютером.

До динаміка можна одночасно підключити максимум 3 пристрої BLUETOOTH. Коли один із пристроїв починає відтворення
під час відтворення музики на іншому пристрої, динамік переключає вихід і починає виводити звук із нового пристрою
(режим підключення кількох пристроїв).

Примітка

Режим створення пари динаміка вимикається приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно блимає.
Однак, якщо відомості про створення пари не зберігаються в динаміку, наприклад за заводських налаштувань, режим
створення пари не вимикається. Якщо режим створення пари вимикається до завершення процесу, повторіть дії з кроку 

.

Після створення пари між пристроями BLUETOOTH не потрібно створювати пару між ними ще раз, окрім таких випадків.
Відомості про створення пари втрачені після ремонту тощо.
Для динаміка вже створено пару з 8 пристроями, і потрібно створити пару ще з одним пристроєм.  
Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями. Якщо після створення пари з 8 пристроями додається новий
пристрій, він заміняє в списку пар пристрій, підключення до якого відбулося найдавніше.
Відомості про створення пари з динаміком видалено з пристрою BLUETOOTH.
Динамік ініціалізовано. 
Усі відомості про створення пари видаляються. У разі ініціалізації динаміка він може не підключитися до пристрою
iPhone/iPod touch або комп’ютера. У такому разі видаліть відомості про створення пари з динаміком на пристрої
iPhone/iPod touch або комп’ютері, а потім повторіть процедуру створення пари.

Динамік може створити пару з кількома пристроями, але музика може одночасно відтворюватися лише з одного
пристрою, з яким створено пару.

Ключ доступу для динаміка — «0000». Якщо на пристрої BLUETOOTH установлено ще один ключ доступу, окрім «0000»,
буде неможливо створити пару з динаміком.

Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через
підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна
функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN
динаміка.

Пов’язані розділи
Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH
Завершення підключення BLUETOOTH (після використання)

Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH (підключення кількох пристроїв)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Підключення до комп’ютера через з’єднання BLUETOOTH (Mac)

Створення пари — це процес, необхідний для спільної реєстрації інформації на пристроях BLUETOOTH, які
потрібно підключити через бездротове підключення.
Для встановлення першого підключення BLUETOOTH необхідно створити пару пристрою з динаміком. Виконайте
аналогічні дії, щоб створити пару з іншими пристроями.

Підтримувані операційні системи
macOS High Sierra (версія 10.13)
 
Перед початком роботи виконайте дії нижче.

Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано драйвер бездротової технології BLUETOOTH.
Розмістіть комп’ютер на відстані не більше 1 м від динаміка.
Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (доступний у продажу) або
під’єднайте його до запущеного комп’ютера. Або достатньо зарядіть вбудований елемент живлення.
Підготуйте для довідки інструкції з експлуатації, що постачаються з комп’ютером.
Зупиніть відтворення на комп’ютері.
Зменште гучність на комп’ютері та динаміку, щоб уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка.
Залежно від комп’ютера може знадобитися ввімкнути вбудований адаптер BLUETOOTH. 
Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер BLUETOOTH, або не впевнені, чи наявний на комп’ютері вбудований
адаптер BLUETOOTH, див. інструкції з експлуатації комп’ютера.
Увімкніть динамік комп’ютера.  
Якщо динамік комп’ютера встановлено на  (Вимкнення звуку), звук не виводитиметься з динаміка
BLUETOOTH.

Якщо динамік комп’ютера ввімкнено:

Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) засвітиться білим*1.
Індикатор  (BLUETOOTH) почне блимати блакитним.

Під час першого ввімкнення динаміка після придбання індикатор  (BLUETOOTH) почне швидко
блимати, а динамік автоматично перейде в режим створення пари після торкання кнопки  (живлення)/
кнопки  PAIRING. Перейдіть до кроку .
Якщо натиснути кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, динамік спробує встановити підключення
BLUETOOTH до пристрою BLUETOOTH, який підключався востаннє. Якщо цей пристрій знаходиться

1

Колір індикатора  (живлення) залежить від режиму звуку. Для отримання більш детальної інформації див. наведену нижче тему.
Про індикатори

*1
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поблизу з увімкненою функцією BLUETOOTH, підключення BLUETOOTH установлюється автоматично, а
індикатор  (BLUETOOTH) продовжує світитися. У цьому разі скасуйте функцію BLUETOOTH або
вимкніть живлення наразі підключеного пристрою BLUETOOTH.

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, доки не почуєте голосову підказку,
а індикатор  (BLUETOOTH) не почне швидко блимати блакитним.

Динамік перейде в режим створення пари.

2

Знайдіть динамік на комп’ютері.3

Виберіть пункт [  (System Preferences)] - [Bluetooth] на панелі завдань у правому нижньому куті екрана.1.

Виберіть пункт [SRS-XB21] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Pair].2.

Переконайтеся, що індикатор  (BLUETOOTH) перестав блимати та почав постійно світитися.

Коли динамік підключено до комп’ютера, індикатор  (BLUETOOTH) продовжує світитися.

4
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Підказка

Описана вище процедура приводиться лише в якості керівництва. Для отримання більш детальної інформації див.
інструкції з експлуатації, що постачаються із комп’ютером.

До динаміка можна одночасно підключити максимум 3 пристрої BLUETOOTH. Коли один із пристроїв починає відтворення
під час відтворення музики на іншому пристрої, динамік переключає вихід і починає виводити звук із нового пристрою
(режим підключення кількох пристроїв).

Примітка
Режим створення пари динаміка вимикається приблизно через 5 хвилин, і індикатор  (BLUETOOTH) повільно блимає.
Однак, якщо відомості про створення пари не зберігаються в динаміку, наприклад за заводських налаштувань, режим
створення пари не вимикається. Якщо режим створення пари вимикається до завершення процесу, повторіть дії з кроку 

.

Після створення пари між пристроями BLUETOOTH не потрібно створювати пару між ними ще раз, окрім таких випадків.
Відомості про створення пари втрачені після ремонту тощо.
Для динаміка вже створено пару з 8 пристроями, і потрібно створити пару ще з одним пристроєм.  
Динамік може створити пару максимум із 8 пристроями. Якщо після створення пари з 8 пристроями додається новий
пристрій, він заміняє в списку пар пристрій, підключення до якого відбулося найдавніше.
Відомості про створення пари з динаміком видалено з пристрою BLUETOOTH.
Динамік ініціалізовано. 
Усі відомості про створення пари видаляються. У разі ініціалізації динаміка він може не підключитися до пристрою
iPhone/iPod touch або комп’ютера. У такому разі видаліть відомості про створення пари з динаміком на пристрої
iPhone/iPod touch або комп’ютері, а потім повторіть процедуру створення пари.

Динамік може створити пару з кількома пристроями, але музика може одночасно відтворюватися лише з одного
пристрою, з яким створено пару.

Ключ доступу для динаміка — «0000». Якщо на пристрої BLUETOOTH установлено ще один ключ доступу, окрім «0000»,
буде неможливо створити пару з динаміком.

Якщо аудіокабель підключено до гнізда AUDIO IN динаміка, коли динамік і пристрій BLUETOOTH підключені через
підключення BLUETOOTH, звук із пристрою, підключеного через BLUETOOTH, не виводиться з динаміка (доступна

Клацніть значок динаміка у верхньому правому куті екрана і виберіть пункт [SRS-XB21] у меню
[Output Device].

Можна прослуховувати музику та інший вміст із комп’ютера.

5
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функція «вільні руки»). Щоб прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN
динаміка.

Пов’язані розділи
Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH
Завершення підключення BLUETOOTH (після використання)

Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH (підключення кількох пристроїв)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH

Можна прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH і керувати ним з динаміка через підключення
BLUETOOTH, якщо підтримуються профілі BLUETOOTH нижче.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — розширений профіль поширення аудіо)
Надає можливість бездротового відтворення високоякісного аудіовмісту.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль віддаленого керування аудіо й відео)
Надає можливість налаштувати гучність і виконувати такі операції, як відтворення, призупинення або перехід до
початку наступної або поточної композиції.
 
Залежно від пристрою BLUETOOTH дії можуть відрізнятися. Також див. інструкцію з експлуатації, що
постачається із пристроєм BLUETOOTH.

Примітка

Заздалегідь переконайтеся, що гучність на пристрої BLUETOOTH і на динаміку встановлено на помірному рівні, щоб
уникнути раптового гучного виведення звуку з динаміка. 
Залежно від пристрою BLUETOOTH, вам може не вдатися відрегулювати гучність динаміка на пристрої BLUETOOTH,
коли він перебуває в режимі припинення або призупинення відтворення.

Підключіть динамік до пристрою BLUETOOTH.

Індикатор  (BLUETOOTH) засвітиться блакитним після встановлення підключення BLUETOOTH.

1

Розпочніть відтворення на пристрої BLUETOOTH.2

Відрегулюйте гучність натисканням кнопок –/+ (гучність) на динаміку або за допомогою пристрою
BLUETOOTH.

Коли натискаються кнопки –/+ (гучність) на динаміку або регулюється гучність на пристрої BLUETOOTH,
індикатор  (живлення) блимає один раз або 3 рази.

3
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Підказка
Вбудований елемент живлення можна зарядити, коли динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою
адаптера змінного струму USB (доступний у продажу) або до запущеного комп’ютера, навіть коли динамік
використовується.

Якщо встановлюється максимальний (50) або мінімальний рівень гучності динаміка, індикатор  (живлення) блимає 3
рази.

Примітка

Якщо стан підключення слабкий, пристрій BLUETOOTH може неналежним чином реагувати на дії динаміка.

За підключення портативного аудіопристрою тощо до гнізда AUDIO IN динаміка під час прослуховування музики через
підключення BLUETOOTH динамік автоматично переключається в режим AUDIO IN. У такому разі музика із пристрою
BLUETOOTH не виводиться (якщо ввімкнено підключення BLUETOOTH, доступна функція «вільні руки»). Щоб знову
прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH, відключіть аудіокабель від гнізда AUDIO IN динаміка.

Якщо динамік використовується в місці з високою температурою, гучність може зменшитися для захисту вбудованого
елемента живлення.

Якщо вбудований елемент живлення розряджено, максимальний рівень виведення звуку з динаміка зменшується.

Залежно від пристрою BLUETOOTH може знадобитися налаштувати гучність або параметри виведення аудіо
підключеного пристрою.

Під час відтворення можна використовувати кнопки на динаміку для виконання наступних операцій.

Призупинення
Натисніть кнопку  (відтворення)/кнопку  (виклик) під час відтворення для призупинення. Натисніть
ще раз, щоб скасувати призупинення.

Перехід до початку наступної композиції
Швидко двічі натисніть кнопку  (відтворення)/кнопку  (виклик) під час відтворення.

Перехід до початку поточної композиції
Швидко 3 рази натисніть кнопку  (відтворення)/кнопку  (виклик) під час відтворення.

34



Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв’язку та середовища використання, можуть
виникати шуми або перериватися звук.

Пов’язані розділи
Завершення підключення BLUETOOTH (після використання)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Вибір якості відтворення потокового передавання аудіо через BLUETOOTH
(кодек)

Як варіанти якості відтворення потокового передавання аудіо через BLUETOOTH доступні режими «Пріоритет
якості звуку» та «Пріоритет стабільного підключення». Режим «Пріоритет якості звуку» дає змогу відтворювати не
лише формат SBC, а й формати AAC та LDAC, завдяки чому можна прослуховувати звук високої якості через
з’єднання BLUETOOTH, а режим «Пріоритет стабільного підключення» забезпечує стабільніше потокове
передавання аудіо через BLUETOOTH. Параметр за промовчанням — «Пріоритет стабільного підключення».

Підтримувані кодеки
«Пріоритет стабільного підключення» (параметр за промовчанням): буде вибрано кодек SBC.
«Пріоритет якості звуку»: з-поміж кодеків AAC, LDAC та SBC буде автоматично вибрано оптимальний кодек.

Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (доступний у
продажу) або під’єднайте його до запущеного комп’ютера.

Примітка
Не вмикайте динамік.

1

Змініть якість звуку.

За допомогою кнопок динаміка

 

За допомогою програми «Sony | Music Center»

2

Утримуючи кнопку + (гучність), натисніть кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, доки індикатор 
(BLUETOOTH) не почне блимати блакитним. 
Коли налаштування змінюється на режим «Пріоритет стабільного підключення», індикатор 
(BLUETOOTH) 3 рази блимає блакитним. Коли налаштування змінюється на режим «Пріоритет якості
звуку», індикатор  (BLUETOOTH) двічі блимає блакитним.

1.

Торкніть [Music Center] на смартфоні, iPhone або іншому пристрої, щоб запустити програму.

Music Center

1.
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Примітка
У режимі [AUTO] (Пріоритет якості звуку) можуть виникати шуми або перериватися звук залежно від налаштування
пристрою BLUETOOTH і умов навколишнього середовища. У такому разі переведіть динамік у режим [SBC] (Пріоритет
стабільного підключення).

Пов’язані розділи
Використання функції очікування BLUETOOTH
Операції з програмою «Sony | Music Center»

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Торкніть [SRS-XB21].2.
Торкніть [Settings] – [Other Settings] – [Bluetooth Codec], а потім виберіть кодек.  
[AUTO]: «Пріоритет якості звуку» 
[SBC]: «Пріоритет стабільного підключення»

3.
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Завершення підключення BLUETOOTH (після використання)

Після завершення відтворення музики за допомогою пристрою BLUETOOTH виконайте будь-яку з наведених
нижче дій, щоб завершити підключення BLUETOOTH.

Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH. Для отримання більш детальної інформації див.
інструкції з експлуатації, що постачаються із пристроєм.
Вимкніть пристрій BLUETOOTH.
Вимкніть динамік.
Ще раз торкніться пристроєм, сумісним із функцією NFC, області з позначкою N-Mark на динаміку (якщо
пристрій підтримує функцію NFC).

Під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain» торкніться
пристроєм, сумісним із функцією NFC, того динаміка, на якому світиться індикатор  (BLUETOOTH).
Динамік, на якому індикатор  (BLUETOOTH) вимикається, не може завершити підключення
BLUETOOTH.

Підказка

Якщо під час використання функції додавання динаміка вимкнути один динамік, другий динамік вимикається автоматично.
Між ними відключається підключення BLUETOOTH.

Після завершення відтворення музики підключення BLUETOOTH може завершитися автоматично залежно від пристрою
BLUETOOTH.

Пов’язані розділи
Вимкнення живлення

Функція автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH (підключення
кількох пристроїв)

До динаміка можна одночасно підключити максимум 3 пристрої BLUETOOTH. Коли один із пристроїв починає
відтворення під час відтворення музики на іншому пристрої, динамік переключає вихід і починає виводити звук із
щойно підключеного пристрою.

Залежно від пристрою BLUETOOTH дії можуть відрізнятися. Крім того, підключення може бути неможливе
залежно від комбінації пристроїв. Для отримання більш детальної інформації див. інструкції з експлуатації, що
постачаються із пристроєм.

Скасування підключення кількох пристроїв
Натисніть кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, щоб вимкнути динамік.

Примітка

Під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain» неможливо використовувати
підключення кількох пристроїв.

Можливо, не вдасться одночасно виконати 3 підключення BLUETOOTH залежно від пристрою BLUETOOTH.

Підключення кількох пристроїв не сумісне із HFP (профіль режиму «вільні руки») і HSP (профіль гарнітури). Тому під час
використання підключення кількох пристроїв неможливо використовувати функцію «вільні руки».

Неможливо вимкнути функцію підключення кількох пристроїв.

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Натисніть кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, щоб увімкнути динамік.1

Створіть пару для динаміка з пристроями BLUETOOTH, наприклад зі смартфонами або пристроями
iPhone.

Можна підключити максимум 3 пристрої BLUETOOTH одночасно за допомогою профілю A2DP/AVRCP.

2
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Прослуховування музики через бездротове підключення за допомогою двох
динаміків (функція додавання динаміка)

Для використання функції додавання динаміка потрібно два динаміки SRS-XB21. Підключивши два динаміки
через з’єднання BLUETOOTH, можна забезпечити потужніше звучання.
Виберіть один із вказаних способів відтворення.

Подвійний режим
Обидва динаміки відтворюють однаковий звук. Подвійний режим є початковим налаштуванням.

Стереофонічний режим
Один динамік відтворює звук правого каналу (права сторона), а інший динамік відтворює звук лівого каналу (ліва
сторона) для стереофонічного відтворення між динаміками.

Розташуйте 2 динаміки на відстані 1 м один від одного, а потім увімкніть їх.

Засвітиться індикатор  (живлення).
Якщо поблизу розташовано пристрій BLUETOOTH, з яким ви раніше встановлювали підключення, динамік
можна автоматично підключити до цього пристрою. У такому разі може світитись індикатор 
(BLUETOOTH). У цьому разі скасуйте функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH або вимкніть пристрій
BLUETOOTH.

1

Натисніть кнопку ADD (додавання динаміка) на внутрішній частині кришки на задній панелі одного з
двох динаміків.

Пролунає звуковий сигнал, а індикатор  (BLUETOOTH) і ADD (додавання динаміка) почнуть блимати.
Через 3–5 секунд пролунає звуковий сигнал, а індикатор ADD (додавання динаміка) почне неперервно
світитися.

2

Натисніть кнопку ADD (додавання динаміка) на внутрішній частині кришки на задній панелі іншого
динаміка.

Засвітиться індикатор ADD (додавання динаміка).

3
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Підказка
Під час здійснення або отримання виклику керуйте лише тим динаміком, на якому світиться індикатор  (BLUETOOTH).

З кожного динаміка буде відтворено голосову підказку «Double mode» (Подвійний режим), після чого два
динаміки буде підключено за допомогою функції додавання динаміка.

Підказка
Якщо на 2 динаміках швидко встановлюється підключення BLUETOOTH, індикатори  (BLUETOOTH) і ADD
(додавання динаміка) можуть не блимати, а відразу неперервно світитися.

Налаштуйте другий динамік протягом 1 хвилини. Якщо не виконати налаштування протягом 1 хвилини,
налаштування першого динаміка буде скасовано.

Керуйте динаміком, на якому блимає індикатор  (BLUETOOTH), щоб установити підключення
BLUETOOTH із пристроєм BLUETOOTH.

Коли індикатор  (BLUETOOTH) динаміка припинить блимати й почне світитися, підключення
BLUETOOTH буде встановлено.

4

Розпочніть відтворення на пристрої BLUETOOTH і відрегулюйте гучність до помірного рівня.5

Щоб відрегулювати гучність, натискайте кнопки –/+ (гучність) на одному з динаміків.

Регулювання гучності одного динаміка розповсюджується й на інший.

6
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Якщо до пристрою BLUETOOTH, який підключається до динаміка, підключено будь-які інші пристрої BLUETOOTH,
наприклад мишу BLUETOOTH або клавіатуру BLUETOOTH, може спотворюватися звук або виникати шум на виході
динаміка. У такому разі завершіть підключення BLUETOOTH між пристроєм BLUETOOTH та іншими пристроями
BLUETOOTH.

Під час використання функції додавання динаміка кодек автоматично переключається на SBC.

Функцією додавання динаміка також можна керувати за допомогою програми «Sony | Music Center».

Примітка

У разі скидання налаштувань або ініціалізації одного із двох динаміків під час використання функції додавання динаміка
обов’язково вимкніть інший динамік. Якщо не вимкнути динамік перед повторним запуском функції додавання динаміка,
можуть виникнути проблеми з установленням підключення BLUETOOTH і виведенням звуку.

Під час виконання підключення BLUETOOTH за допомогою з’єднання одним дотиком (NFC) торкніться динаміка, на якому
блимає індикатор  (BLUETOOTH). Пристрій не може встановити підключення BLUETOOTH із динаміком, на якому
вимкнено індикатор  (BLUETOOTH).

У разі підключення портативного аудіопристрою тощо до гнізда динаміка AUDIO IN динамік автоматично перемикається в
режим AUDIO IN, а функція додавання динаміка вимикається.

Під час перегляду фільмів із використанням функції додавання динаміка між відео й аудіо може виникати затримка.

Пов’язані розділи
Переключення між подвійним і стереофонічним режимом (функція додавання динаміків)
Операції з програмою «Sony | Music Center»

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Переключення між подвійним і стереофонічним режимом (функція додавання
динаміків)

Використовуючи два динаміки, можна переключатися між подвійним режимом, коли однаковий звук відтворюється
на обох динаміках, і стереофонічним режимом, коли один динамік виводить звук лівого каналу, а інший динамік
виводить звук правого каналу для стереофонічного відтворення.

Натисніть кнопку ADD (додавання динаміка) на внутрішній частині кришки на задній панелі одного з
двох динаміків, щоб змінити параметри відтворення аудіо.

Якщо натиснути й утримувати кнопку ADD (додавання динаміка), з динаміка буде відтворено голосову
підказку, після чого зміниться режим.

1
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Пов’язані розділи
Прослуховування музики через бездротове підключення за допомогою двох динаміків (функція додавання
динаміка)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

 Double mode (Подвійний режим):
однаковий звук відтворюється на обох динаміках.

 Стереофонічний режим (Left (Лівий)/Right (Правий)):
звук лівого каналу відтворюється на одному динаміку, а звук правого каналу — на іншому.

 Стереофонічний режим (Right (Правий)/Left (Лівий)):
переключення каналу двох динаміків (лівий/правий канал) і відтворення.
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Вимкнення функції додавання динаміка

Для вимкнення функції додавання динаміка виконайте наведені нижче дії.

Підказка
У разі підключення портативного аудіопристрою тощо до гнізда AUDIO IN динамік автоматично перемикається в режим
AUDIO IN, а функція додавання динаміка вимикається.

Функцію додавання динаміка не буде вимкнено, навіть якщо динамік вимкнено. У разі ввімкнення динаміка динамік
намагатиметься встановити підключення через функцію додавання динаміка з іншим динаміком, який було підключено.
Якщо потрібно знову використовувати функцію додавання динаміка, увімкніть інший динамік протягом 1 хвилини.

Якщо потрібно самостійно використовувати динамік, що використовувався як один з динаміків для функції додавання
динаміка, натисніть кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING, щоб увімкнути динамік, а потім натисніть кнопку ADD
(додавання динаміка), щоб вимкнути функцію додавання динаміка.

Щоб вимкнути функцію додавання динаміка під час використання двох динаміків, натисніть кнопку ADD (додавання
динаміка). Пролунає звуковий сигнал, після чого функцію додавання динаміка буде вимкнено.

Пов’язані розділи
Прослуховування музики через бездротове підключення за допомогою двох динаміків (функція додавання
динаміка)

Переключення між подвійним і стереофонічним режимом (функція додавання динаміків)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Натисніть кнопку ADD (додавання динаміка) на внутрішній частині кришки на задній панелі динаміка.1
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Використання бездротового відтворення через кілька динаміків (функція
«Бездротова Party Chain»)

Підключивши кілька пристроїв (до 100), сумісних із функцією «Бездротова Party Chain», можна забезпечити гучне
відтворення музики на вечірці.

Сумісні пристрої:
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, GTK-XB60, GTK-XB90
 
Перш ніж використовувати динамік, переконайтеся, що всі динаміки, які потрібно підключити, перебувають на
відстані не більше 1 м від пристрою.

Налаштуйте перший динамік.

Наведені нижче дії є прикладом налаштування SRS-XB21 як першого динаміка. Див. інструкції з експлуатації,
що постачаються з пристроєм, який використовується, щоб налаштувати інші пристрої, сумісні із функцією
«Бездротова Party Chain».

1

Натисніть кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING на динаміку.
Індикатор  (BLUETOOTH) почне блимати блакитним.

1.

Підключіть пристрій BLUETOOTH до динаміка за допомогою підключення BLUETOOTH.
Залежно від типу пристрою BLUETOOTH для підключення див. наведені нижче теми.
Створення пари та підключення до пристроїв BLUETOOTH
Підключення до комп’ютера через з’єднання BLUETOOTH (Windows)
Коли індикатор  (BLUETOOTH) динаміка припинить блимати й почне світитися, підключення
BLUETOOTH буде встановлено.

2.

Натисніть кнопку WPC (Бездротова Party Chain) на внутрішній частині кришки на задній панелі динаміка.3.
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Почнуть блимати індикатори  (BLUETOOTH) і WPC (Бездротова Party Chain). Через приблизно 6
секунд пролунає звуковий сигнал, після чого почне світитись індикатор WPC (Бездротова Party Chain).
Індикатор  (BLUETOOTH) продовжуватиме блимати.

Підключіть другий та інші динаміки.

Наведені нижче дії є прикладом підключення SRS-XB21 як другого динаміка. Див. інструкції з експлуатації,
що постачаються з пристроєм, який використовується, щоб підключити інші пристрої, сумісні із функцією
«Бездротова Party Chain».

2

Натисніть кнопку  (живлення)/кнопку  PAIRING на динаміку, який потрібно підключити.
Індикатор  (BLUETOOTH) увімкненого динаміка почне блимати блакитним.

1.

Натисніть кнопку WPC (Бездротова Party Chain).
Пролунає звуковий сигнал, почне блимати індикатор  (BLUETOOTH), засвітиться індикатор WPC
(Бездротова Party Chain), а потім індикатор  (BLUETOOTH) згасне. Індикатор WPC (Бездротова Party
Chain) продовжить неперервно світитися.

Підказка
Підключіть другий динамік протягом 1 хвилини. Через 1 хвилину або більше налаштування динаміка
скасовується.

2.

Щоб підключити додаткові динаміки, повторіть кроки  — з 1 по 2.3.
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Підказка
Функцією «Бездротова Party Chain» також можна керувати за допомогою програми «Sony | Music Center».

Можливості функції «Бездротова Party Chain» залежать від підключених динаміків.

Якщо використовується функція «Бездротова Party Chain», кодек автоматично переключається на SBC.

Примітка
Під час перегляду фільмів з використанням функції «Бездротова Party Chain» між відео та аудіо може бути затримка.

Якщо динамік перебуває в режимі AUDIO IN, функцію «Бездротова Party Chain» використовувати не можна.

Пов’язані розділи
Операції з програмою «Sony | Music Center»

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Підказка

Під час підключення третього та інших динаміків підключайте кожен із них протягом 30 секунд після підключення
попереднього динаміка. Через 30 секунд або більше динамік буде неможливо підключити.

Якщо потрібно додати інший динамік після підключення (через 30 секунд або більше), виконайте крок  – 3, а
потім виконайте кроки  – з 1 по 2.

Розпочніть відтворення.3

Розпочніть відтворення на підключеному пристрої BLUETOOTH та налаштуйте гучність.
З усіх динаміків буде відтворюватися однакова музика.
Під час регулювання гучності на пристрої BLUETOOTH або динаміку, підключеному до пристрою
(динаміку, який налаштовувався першим), автоматично налаштовується гучність на всіх динаміках. Також
можна відрегулювати гучність кожного з інших динаміків (динаміків, що налаштовувалися другим, третім
тощо).

1.
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Вимкнення функції «Бездротова Party Chain»

Вимкнення всіх підключень та завершення використання функції «Бездротова Party
Chain»

Вимкніть динамік, на якому світиться індикатор  (BLUETOOTH) (динамік, який налаштовувався першим).

Якщо до гнізда AUDIO IN динаміка, на якому світиться індикатор  (BLUETOOTH) (динаміка, який
налаштовувався першим), підключено портативний аудіопристрій тощо, динамік автоматично переходить у
режим AUDIO IN, а функція «Бездротова Party Chain» вимикається.

Вимкнення лише одного динаміка

Вимкніть потрібний динамік (динамік, який налаштовувався другим, третім тощо).

Якщо до гнізда AUDIO IN потрібного динаміка (динаміка, який налаштовувався другим, третім тощо),
підключено портативний аудіопристрій тощо, динамік автоматично переходить у режим AUDIO IN, а функція
«Бездротова Party Chain» вимикається лише на цьому динаміку.

Пов’язані розділи
Використання бездротового відтворення через кілька динаміків (функція «Бездротова Party Chain»)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

49



Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо

Динамік можна використовувати як звичайну дротову систему динаміків, підключивши портативний аудіопристрій
тощо за допомогою аудіокабелю (доступний у продажу).

Підключіть пристрій до гнізда AUDIO IN за допомогою аудіокабелю (доступний у продажу).

Для підключення використовуйте аудіокабель зі стереофонічним міні-штекером (без опору)*1 з обох кінців.

1

Якщо використовується аудіокабель (зі стереофонічними міні-штекерами) з високим значенням опору, гучність звуку може бути
нижчою. Тому рекомендовано використовувати кабель (зі стереофонічними міні-штекерами) без опору.

*1

Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) засвітиться білим*2.

2

Колір індикатора  (живлення) залежить від режиму звуку. Для отримання більш детальної інформації див. наведену нижче тему.
Про індикатори

*2

Увімкніть підключений пристрій і розпочніть на ньому відтворення.3

Відрегулюйте гучність на підключеному пристрої до помірного рівня.4
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Підказка
Якщо звук не чутно, збільште гучність на підключеному пристрої.

Коли ввімкнено підключення BLUETOOTH між динаміком і мобільним телефоном (смартфоном/iPhone) через HFP/HSP,
можна використовувати функцію «вільні руки» під час прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо,
підключеного до гнізда AUDIO IN динаміка.

Примітка

Якщо підключити аудіокабель до гнізда AUDIO IN, виведення із пристрою, підключеного до гнізда AUDIO IN, має пріоритет,
і ви не почуєте звук із пристрою BLUETOOTH. Індикатор  (BLUETOOTH) світиться або блимає блакитним для
позначення стану підключення BLUETOOTH. Відсутність звуку із пристрою BLUETOOTH не вказує на несправність
динаміка.

Навіть коли підключено аудіокабель, ви можете переключитися на режим BLUETOOTH у програмі «Sony | Music Center» і
прослуховувати музику з пристрою BLUETOOTH, підключеного через BLUETOOTH.

Якщо підключити портативний аудіопристрій до гнізда AUDIO IN та відтворювати музику, неможливо використовувати
кнопки на динаміку для виконання таких операцій, як призупинення, перехід до початку наступної композиції та перехід до
початку поточної композиції.

Не використовуйте гніздо AUDIO IN у місці, де може бризнути вода.

Пов’язані розділи
Функція автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Для регулювання гучності натискайте кнопки –/+ (гучність).

Після натискання кнопок –/+ (гучність) індикатор  (живлення) блимає один раз. Якщо встановлюється
максимальний (50) або мінімальний рівень гучності динаміка, індикатор  (живлення) блимає 3 рази.

5
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Переключення звукових ефектів

Ви можете насолоджуватися трьома різними режимами звуку. На момент придбання на динаміку встановлено
режим EXTRA BASS.

Режим звуку Колір індикатора  (живлення) Функція

STANDARD Зелений Заощадження енергії

EXTRA BASS Білий Гучні низькі частоти

LIVE SOUND * Білий Реалістичний звук

Щоб переключити режим звуку на LIVE SOUND, скористайтеся програмою «Sony | Music Center».*

Використання режимів EXTRA BASS і LIVE SOUND.

Переключення налаштування EXTRA BASS за допомогою кнопок на динаміку
Щоб переключитися між режимами EXTRA BASS і STANDARD, дотримуйтеся наведеної нижче процедури.

 

У разі встановлення режиму звуку за допомогою програми «Sony | Music Center»

1

Натисніть кнопку – (гучність) і кнопку  (відтворення)/кнопку  (виклик) протягом приблизно 3
секунд.  
Колір індикатора  (живлення) зміниться з білого на зелений, а режим звуку переключиться на режим
STANDARD.

Якщо знову натиснути й утримувати кнопку – (гучність) і кнопку  (відтворення)/кнопку  (виклик)
протягом приблизно 3 секунд, колір індикатора  (живлення) зміниться із зеленого на білий, а режим
звуку переключиться на режим EXTRA BASS.

1.

Торкніть [Music Center] на смартфоні, iPhone або іншому пристрої, щоб запустити програму.

Music Center

1.

Торкніть [SRS-XB21].2.
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Примітка
Залежно від музики ефект функції LIVE SOUND або EXTRA BASS може бути не дуже помітний.

Пов’язані розділи
Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH

Прослуховування музики з портативного аудіопристрою тощо
Операції з програмою «Sony | Music Center»

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Торкніть [Settings] - [Sound] - [Sound Mode] - [Preset Mode], щоб вибрати режим звуку.

STANDARD
EXTRA BASS
LIVE SOUND

3.
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Використання функції Підсилювач Party

Якщо функцію Підсилювач Party ввімкнено, динамік відтворює звуковий ефект, якщо торкнутися його під музику.
Підсвітка динаміка також реагує належним чином*1, пожвавлюючи атмосферу вечірки.
Доступні звукові ефекти кількох типів, які можна з легкістю встановлювати або змінювати за допомогою програми
«Sony | Music Center».

 
Функцію Підсилювач Party можна ввімкнути або вимкнути 3 способами:

 за допомогою кнопок динаміка.
 за допомогою програми.
 торкнувшись корпусу динаміка.

Навіть якщо функцію підсвітки вимкнено, вона спрацьовує під час торкання динаміка.*1

Увімкніть динамік.1

Виконайте одну з наведених нижче операцій, щоб увімкнути функцію «Підсилювач Party».

 Керуйте за допомогою кнопок динаміка.
Одночасно натисніть і утримуйте кнопку – (гучність) і кнопку + (гучність) на динаміку протягом понад 3
секунд. 
Коли функція Підсилювач Party ввімкнеться, індикатор  (живлення) блимне 3 рази. 
Якщо вбудований елемент живлення майже розряджено, а індикатор  (живлення) блимає, він може
блимнути іншу кількість разів.

 

 Установіть за допомогою програми.
Установіть функцію Підсилювач Party за допомогою програми «Sony | Music Center».

2

Торкніть [Music Center] на смартфоні, iPhone або іншому пристрої, щоб запустити програму.

Music Center

1.

Торкніть [SRS-XB21].2.
Торкніть [Settings] — [Party Booster] — [Tap Settings] — [OFF], а потім виберіть режим функції
«Підсилювач Party».

Drum Kit

3.
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 Торкніться корпусу динаміка.
Двічі швидко торкніться нижнього лівого кута кришки на задній панелі динаміка. 
Коли функція Підсилювач Party ввімкнеться, індикатор  (живлення) блимне 3 рази. 
Якщо вбудований елемент живлення майже розряджено, а індикатор  (живлення) блимає, він може
блимнути іншу кількість разів.

Примітка
Двічі достатньо сильно та швидко торкніться динаміка долонею.

Percussion
Custom

Торкніться верхньої, передньої, бічної або нижньої панелі динаміка.

З динаміка пролунає звуковий ефект, і ввімкнеться підсвітка*2.

 
Звукові ефекти виводяться з поверхні, якої ви торкнулися, а саме верхньої, передньої, бічної або нижньої
панелі динаміка.

3

Навіть якщо функцію підсвітки вимкнено, вона спрацьовує під час торкання динаміка.*2
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Вимкнення функції Підсилювач Party
Знову виконайте крок  або вимкніть динамік.
Якщо вимкнути функцію Підсилювач Party за допомогою кнопки - (гучність) і кнопки + (гучність) на динаміку або
двічі швидко торкнувшись кришки зліва внизу, виконуючи операції в кроці , індикатор  (живлення) блимне 4
рази.
Якщо вбудований елемент живлення майже розряджено, а індикатор  (живлення) блимає, він може блимнути
іншу кількість разів.

Підказка
Тип звукового ефекту можна вибрати за допомогою програми «Sony | Music Center». 
На момент придбання на динаміку встановлено ефект «Drum Kit».

Примітка
Вимикайте живлення, коли переносите динамік. 
Якщо живлення ввімкнено, функція Підсилювач Party може випадково ввімкнутися через вібрації тощо, що призведе до
відтворення звукового ефекту. Якщо функцію Підсилювач Party ввімкнено, вимикайте живлення динаміка.

Якщо вдарити динаміком по людині або предмету, це може призвести до нещасного випадку, травми або несправності.
Використовуючи функцію «Підсилювач Party», зверніть увагу на наведене нижче.

Відключіть кабелі та закрийте кришку під час використання динаміка.
Не використовуйте його з підключеним адаптером.
Використовуючи цю функцію, міцно тримайте динамік і не трусіть ним надто сильно, що випадково не кинути чи не
впустити його.
Перш ніж скористатися цією функцією, переконайтеся, що навколо динаміка достатньо вільного місця.
Не вдаряйте по динаміку інструментами.
Не використовуйте цю функцію, коли керуєте автомобілем або йдете пішки.
Використовуючи цю функцію, тримайте динамік на відстані принаймні 20 см від обличчя та очей.
Уникайте тривалого використання цієї функції. Регулярно робіть перерви.
Якщо ви відчуваєте втому, дискомфорт або біль під час використання цієї функції, негайно припиніть користуватися
нею.

Пов’язані розділи
Операції з програмою «Sony | Music Center»

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Тип і гучність звукового ефекту залежать від того, якої поверхні ви торкнулися та як сильно це зробили.

Примітка
Залежно від способу торкання динамік може не відреагувати, а звукові ефекти можуть не бути виведені.
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Довідка

Бездротовий динамік
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Прийом виклику

Можна здійснювати виклики в режимі «вільні руки» з мобільного телефону BLUETOOTH, який підтримує профіль
BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile — профіль режиму «вільні руки») або HSP (Headset Profile — профіль
гарнітури), через підключення BLUETOOTH.

Якщо мобільний телефон BLUETOOTH підтримує і HFP, і HSP, установіть HFP.
Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH дії можуть відрізнятися. Див. інструкції з експлуатації, що
постачаються з мобільним телефоном.

Про тони дзвінка
У разі надходження вхідного виклику відтворення призупиняється, а з динаміка лунає тон дзвінка.
Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH доступні різні тони дзвінка.

Тон дзвінка, встановлений на динаміку
Тон дзвінка, встановлений на мобільному телефоні BLUETOOTH
Тон дзвінка, встановлений на мобільному телефоні BLUETOOTH лише для підключення BLUETOOTH

Підключіть динамік до мобільного телефону BLUETOOTH.

Індикатор  (BLUETOOTH) засвітиться блакитним після встановлення підключення BLUETOOTH.

Під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain»
Підключіться до динаміка, на якому індикатор  (BLUETOOTH) світиться блакитним. Виконуючи наступні
кроки та операції під час виклику у режимі «вільні руки», використовуйте цей динамік, що підключено до
мобільного телефону BLUETOOTH.

1

Натисніть кнопку  (відтворення)/кнопку  (виклик), щоб прийняти виклик.

Говоріть у мікрофон динаміка.
У разі надходження вхідного виклику відтворення призупиняється, а з динаміка лунає тон дзвінка.

2
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Підказка
Деякі мобільні телефони BLUETOOTH під час прийому виклику мають пріоритет використання гарнітури. У випадку
підключення HFP або HSP перемкніть пристрій для викликів на динамік за допомогою мобільного телефону BLUETOOTH.

Якщо абонент ледь чує ваш голос або не чує його взагалі, говоріть безпосередньо в мікрофон динаміка.

У динаміку гучність відтворення музики та здійснення виклику встановлюється окремо.

Примітка
Під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain» звук телефонного виклику
виводиться тільки через той динамік, на якому індикатор  (BLUETOOTH) світиться блакитним.

Якщо тон дзвінка не лунає з динаміка
Можливо, динамік не підключено до мобільного телефону BLUETOOTH через HFP або HSP. Перевірте
стан підключення на мобільному телефоні BLUETOOTH.
Якщо до динаміка підключено кілька пристроїв BLUETOOTH (тобто він перебуває в режимі підключення
кількох пристроїв), приймати телефонні виклики неможливо. Скасуйте підключення кількох пристроїв.
Розірвіть підключення BLUETOOTH або вимкніть функцію BLUETOOTH на пристроях BLUETOOTH,
відмінних від мобільного телефону BLUETOOTH, що використовується.

Відрегулюйте гучність натисканням кнопок –/+ (гучність) на динаміку або за допомогою мобільного
телефону BLUETOOTH.

Коли натискаються кнопки –/+ (гучність) на динаміку або регулюється гучність на мобільному телефоні
BLUETOOTH, індикатор  (живлення) блимає один раз.
Якщо встановлюється максимальний (50) або мінімальний рівень гучності динаміка, індикатор 
(живлення) блимає 3 рази.

3

Щоб завершити виклик, натисніть кнопку  (відтворення)/кнопку  (виклик).

Якщо ви слухали музику перед тим, як надійшов виклик, після його завершення відтворення буде
відновлено. Якщо завершити виклик за допомогою мобільного телефону BLUETOOTH, після завершення
виклику відтворення також буде відновлено, якщо ви слухали музику перед тим, як надійшов виклик.
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Під час виклику звук відтворюється лише із правого динаміка.

Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH відтворювання може не призупинятися в разі надходження вхідного
виклику.

Користуйтеся мобільним телефоном BLUETOOTH на відстані мінімум 50 см від динаміка. Якщо динамік і мобільний
телефон BLUETOOTH занадто близько один до одного, може виникати шум.

Якщо до гнізда AUDIO IN динаміка підключено аудіокабель, неможливо прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH.
Однак, коли ввімкнено підключення BLUETOOTH, доступна функція «вільні руки».

Під час використання підключення до кількох пристроїв неможливо використовувати функцію «вільні руки».

Неможливо вимкнути функцію підключення кількох пристроїв.

Залежно від моделі смартфону, операційної системи або встановлених програм деякі функції викликів у режимі «вільні
руки» можуть не використовуватися належним чином.

Пов’язані розділи
Створення пари та підключення до пристроїв BLUETOOTH

Підключення до пристрою, сумісного з функцією NFC, одним дотиком (NFC)

Завершення підключення BLUETOOTH (після використання)
Здійснення виклику

Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH (підключення кількох пристроїв)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Здійснення виклику

Можна здійснювати виклики в режимі «вільні руки» з мобільного телефону BLUETOOTH, який підтримує профіль
BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile — профіль режиму «вільні руки») або HSP (Headset Profile — профіль
гарнітури), через підключення BLUETOOTH.

Якщо мобільний телефон BLUETOOTH підтримує і HFP, і HSP, установіть HFP.
Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH дії можуть відрізнятися. Див. інструкції з експлуатації, що
постачаються з мобільним телефоном.

Підключіть динамік до мобільного телефону BLUETOOTH.

Індикатор  (BLUETOOTH) засвітиться блакитним після встановлення підключення BLUETOOTH.

Під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain»
Підключіться до динаміка, на якому індикатор  (BLUETOOTH) світиться блакитним. Виконуючи наступні
кроки та операції під час виклику у режимі «вільні руки», використовуйте цей динамік, що підключено до
мобільного телефону BLUETOOTH.

1

Для здійснення викликів використовуйте мобільний телефон BLUETOOTH.

У разі здійснення виклику відтворення призупиняється, а з динаміка лунає тон набору. Коли абонент
відповість на виклик, говоріть у мікрофон динаміка.

Якщо тон набору не лунає з динаміка
Можливо, динамік не підключено до мобільного телефону BLUETOOTH через HFP або HSP. Перевірте
стан підключення на мобільному телефоні BLUETOOTH.
Переключіть пристрій для викликів на динамік, натиснувши й утримуючи кнопку  (відтворення)/
кнопку  (виклик) протягом приблизно 2 секунд.
Якщо до динаміка підключено кілька пристроїв BLUETOOTH (тобто він перебуває в режимі підключення
кількох пристроїв), здійснювати телефонні виклики неможливо. Розірвіть підключення BLUETOOTH або
вимкніть функцію BLUETOOTH на пристроях BLUETOOTH, відмінних від мобільного телефону
BLUETOOTH, що використовується.

2
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Підказка
Якщо абонент ледь чує ваш голос або не чує його взагалі, говоріть безпосередньо в мікрофон динаміка.

У динаміку гучність відтворення музики та здійснення виклику встановлюється окремо.

Примітка
Під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain» звук телефонного виклику
виводиться тільки через той динамік, на якому індикатор  (BLUETOOTH) світиться блакитним.

Під час виклику звук відтворюється лише із правого динаміка.

Залежно від мобільного телефону BLUETOOTH відтворювання може не призупинятися в разі здійснення виклику.

Користуйтеся мобільним телефоном BLUETOOTH на відстані мінімум 50 см від динаміка. Якщо динамік і мобільний
телефон BLUETOOTH занадто близько один до одного, може виникати шум.

Коли до гнізда AUDIO IN динаміка підключено аудіокабель, неможливо прослуховувати музику із пристрою BLUETOOTH.
Однак, коли ввімкнено підключення BLUETOOTH, доступна функція «вільні руки».

Під час використання підключення до кількох пристроїв неможливо використовувати функцію «вільні руки». Але
неможливо вимкнути функцію підключення кількох пристроїв.

Пов’язані розділи
Створення пари та підключення до пристроїв BLUETOOTH

Підключення до пристрою, сумісного з функцією NFC, одним дотиком (NFC)

Завершення підключення BLUETOOTH (після використання)
Прийом виклику

Переключення одночасно підключених пристроїв BLUETOOTH (підключення кількох пристроїв)

Відрегулюйте гучність натисканням кнопок –/+ (гучність) на динаміку або за допомогою мобільного
телефону BLUETOOTH.

Коли натискаються кнопки –/+ (гучність) на динаміку або регулюється гучність на мобільному телефоні
BLUETOOTH, індикатор  (живлення) блимає один раз.
Якщо встановлюється максимальний (50) або мінімальний рівень гучності динаміка, індикатор 
(живлення) блимає 3 рази.

3

Щоб завершити виклик, натисніть кнопку  (відтворення)/кнопку  (виклик).

Якщо ви слухали музику перед тим, як надійшов виклик, після його завершення відтворення буде
відновлено. Якщо завершити виклик за допомогою мобільного телефону BLUETOOTH, після завершення
виклику відтворення також буде відновлено, якщо ви слухали музику перед тим, як надійшов виклик.
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Операції з програмою «Sony | Music Center»

«Sony | Music Center» — це програма для керування аудіопристроями Sony, сумісними з програмою «Sony | Music
Center», зі смартфону, iPhone або іншого пристрою.
Докладнішу інформацію про програму «Sony | Music Center» див. на цій веб-сторінці:
http://www.sony.net/smcqa/

Операції, які можна виконувати на динаміку за допомогою програми «Sony | Music
Center»

Відтворення музичних файлів, які входять до вмісту зі звуком високої чіткості (Hi-Res), що зберігається на
пристрої, такому як смартфон або iPhone.
Установлення якості звуку та налаштування еквалайзера
Індикація рівня заряду вбудованого елемента живлення
Параметри живлення, такі як функція автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby) і режим очікування
BLUETOOTH
Налаштування підсвітки (переключення режиму підсвітки)
Переключення режимів BLUETOOTH і AUDIO IN
Переключення кодека BLUETOOTH (налаштування якості відтворення потокового передавання аудіо через
BLUETOOTH)
Групування з іншими динаміками (функція додавання динаміка/функція «Бездротова Party Chain»)
Налаштування функції Підсилювач Party
Оновлення програмного забезпечення динаміка

Підказка
Пристрої, якими можна керувати за допомогою програми «Sony | Music Center», залежать від підключеного пристрою.
Технічні характеристики та конструкція програми можуть бути змінені без попередження.

Пов’язані розділи
Інсталяція програми «Sony | Music Center»

Заряджання динаміка
Увімкнення/вимкнення підсвітки динаміка (функція підсвітки)

Вибір якості відтворення потокового передавання аудіо через BLUETOOTH (кодек)

Прослуховування музики через бездротове підключення за допомогою двох динаміків (функція додавання
динаміка)

Використання бездротового відтворення через кілька динаміків (функція «Бездротова Party Chain»)

Переключення звукових ефектів
Використання функції Підсилювач Party

Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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SRS-XB21

Інсталяція програми «Sony | Music Center»

Інсталюйте програму «Sony | Music Center» на смартфон, iPhone тощо з Google Play або App Store.

Примітка

Переконайтеся, що використовується остання версія програми «Sony | Music Center». Якщо динамік не вдається
підключити до пристрою BLUETOOTH через з’єднання BLUETOOTH, або якщо виникає проблема, наприклад не
виводиться звук, видаліть програму «Sony | Music Center» та повторіть спробу підключення через
BLUETOOTH.Докладніше про програму «Sony | Music Center» можна дізнатися в магазинах Google Play або App Store.

Пов’язані розділи
Операції з програмою «Sony | Music Center»

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Завантажте програму «Sony | Music Center» з Google Play або App Store та інсталюйте її.1

Після завершення інсталяції запустіть програму «Sony | Music Center».2
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Використання функції голосового помічника (програма Google)

Використовуючи функцію програми Google, що постачається із смартфоном з ОС Android, можна говорити у
мікрофон динаміка для керування смартфоном з ОС Android.
Даний посібник містить відомості про користування програмою Google.

Примітка

Програму Google неможливо активувати промовлянням фрази «OK Google» у мікрофон динаміка, навіть якщо на
смартфоні з ОС Android увімкнено параметр [OK Google].

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

Виберіть програму Google для пункту [Assist App] у розділі [Assist & Voice input].

На смартфоні з ОС Android виберіть [Settings] – [Apps]. Значок шестірні з’явиться у правому верхньому куті
екрана. 
Натисніть значок шестірні, послідовно виберіть [Default Apps] – [Assist & Voice input] – [Assist App], а потім
установіть для [Assist App] програму Google.
Описана вище операція є прикладом. Для отримання більш детальної інформації див. інструкцію з
експлуатації, яка постачається зі смартфоном з ОС Android.
Для отримання більш детальної інформації про програму Google див. інструкції з експлуатації або завітайте
на веб-сайт служби підтримки для смартфонів з ОС Android або веб-сайт Google Play.

Примітка

Може знадобитися остання версія програми.

Можливо, програму Google не вдасться активувати з динаміка залежно від технічних характеристик смартфону з ОС
Android.

1

Підключіть динамік до смартфону з ОС Android за допомогою підключення BLUETOOTH.2

Коли динамік підключено до смартфону з ОС Android через з’єднання BLUETOOTH, а смартфон з ОС
Android перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку 
(відтворення)/кнопку  (виклик) протягом приблизно 3 секунд.

Програма Google активується, і пролунає звук запуску.

3

Зробіть запит для програми Google через мікрофон динаміка.

Для отримання більш детальної інформації про програму Google, наприклад, які програми працюють з
програмою Google, див. інструкції з експлуатації, що постачаються зі смартфоном з ОС Android.
Якщо після активації програми Google протягом певного часу не було запитів, пролунає звуковий сигнал, і
програма Google буде вимкнена.

4
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Використання функції голосового помічника (Siri)

Використовуючи функцію Siri, що постачається із пристроями iPhone/iPod touch, можна говорити у мікрофон
динаміка для керування iPhone/iPod touch.
Даний посібник містить відомості про користування Siri.

Примітка
Siri неможливо активувати промовлянням фрази «Hey Siri» у мікрофон динаміка, навіть якщо на iPhone/iPod touch
увімкнено параметр [Allow “Hey Siri”].
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Увімкніть Siri.

На iPhone/iPod touch послідовно виберіть [Settings] – [Siri], щоб увімкнути Siri.
Описана вище операція є прикладом. Для отримання більш детальної інформації див. інструкції з
експлуатації, що постачаються з iPhone/iPod touch.
Для отримання більш детальної інформації про Siri див. інструкції з експлуатації або завітайте на веб-сайт
служби підтримки для iPhone/iPod touch.

1

Підключіть динамік до iPhone/iPod touch за допомогою підключення BLUETOOTH.2

Коли динамік підключено до пристрою iPhone/iPod touch через з’єднання BLUETOOTH, а пристрій
iPhone/iPod touch перебуває в режимі очікування або відтворює музику, натисніть і утримуйте кнопку

 (відтворення)/кнопку  (виклик) протягом приблизно 3 секунд.

Функція Siri активується, і пролунає звук запуску.

3

Зробіть запит для Siri через мікрофон динаміка.

Для отримання більш детальної інформації про Siri, наприклад, які програми працюють із Siri, див. інструкції
з експлуатації, що постачаються з iPhone/iPod touch.

4
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Про індикатори

Індикатор CHARGE (жовтогарячий)

Примітка
Використовуваний динамік можна зарядити, підключивши його до розетки змінного струму за допомогою адаптера
змінного струму USB (доступний у продажу) чи до запущеного комп’ютера. У такому разі для заряджання вбудованого
елемента живлення може знадобитися більше часу залежно від умов використання. Тому рекомендовано вимикати
динамік під час заряджання.

Під час використання динаміка з високою гучністю протягом тривалого часу вбудований елемент живлення може
розрядитися, навіть якщо динамік підключено до розетки змінного струму за допомогою адаптера змінного струму USB
(доступний у продажу) чи до запущеного комп’ютера. Як результат, знижується гучність. Це не є несправністю. Вимкніть
динамік і достатньо зарядіть вбудований елемент живлення.

У дуже холодних або дуже гарячих місцях заряджання зупиняється з міркувань безпеки. Якщо заряджання триває довго,
це також призводить до зупинення заряджання динаміка. Щоб вирішити ці проблеми, відключіть кабель micro-USB від
динаміка та підключіть його знову за робочої температури в межах від 5 °C до 35 °C.

Індикатор  (живлення)

Не світиться Заряджання динаміка завершено.

Світиться Динамік заряджається.

Повільно
блимає

Рівень заряду вбудованого елемента живлення складає менше 10 %, і його потрібно зарядити.

Блимає 3 рази
й вимикається

Якщо індикатор CHARGE блимає 3 рази та вимикається під час увімкнення динаміка, це
означає, що вбудований елемент живлення повністю розряджено, і його потрібно зарядити.

Не світиться Динамік вимкнено.

Світиться
(зеленим)

Динамік увімкнено. Установлено режим STANDARD. (Режими EXTRA BASS і LIVE SOUND
не встановлено.)

Світиться (білим) Динамік увімкнено. Установлено режим EXTRA BASS або LIVE SOUND. На момент
придбання на динаміку встановлено режим EXTRA BASS.

Світиться
(жовтогарячим)

Динамік вимикається. На динаміку встановлено режим очікування BLUETOOTH.

Блимає
(зеленим, білим,
червоним або
жовтогарячим)

Щоразу після натискання кнопок -/+ (гучність) індикатор блимає один раз.

Якщо натиснути кнопки –/+ (гучність), коли гучність установлено на найнижчий (0) або
найвищий (50) рівень, індикатор блимає 3 рази.

Залежно від перебігу оновлення програмного забезпечення змінюється стан, на який указує
індикатор блиманням зеленим кольором. Під час кожного етапу оновлення індикатор
блимає зеленим 5 разів, а потім 4 рази, 3 рази, двічі та один раз, після чого вимикається*.

Якщо ввімкнути динамік уперше після оновлення програмного забезпечення, індикатор
блимне 3 рази, сповіщаючи про завершення оновлення.

Якщо оновлення програмного забезпечення завершиться помилкою, індикатор почне
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Індикатор  (BLUETOOTH)

Індикатори ADD

Індикатор WPC (Бездротова Party Chain)

Пов’язані розділи
Деталі й елементи керування
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блимати червоним або жовтогарячим.

Якщо рівень заряду вбудованого елемента живлення складає менше 10 %, індикатор
повільно блимає зеленим або білим.

Якщо індикатор 3 рази блимає зеленим або білим і вимикається після ввімкнення динаміка,
вбудований елемент живлення розряджено. Зарядіть динамік.

Залежно від умов деякі варіанти блимання можуть бути недоступні.*

Світиться Динамік підключено до пристрою BLUETOOTH.

Швидко блимає (3 рази за секунду) Динамік переходить у режим створення пари.

Повільно блимає Динамік очікує пристрій BLUETOOTH для підключення.

Блимає 3 рази Оновлення програмного забезпечення завершено.

Блимає
Динамік переключається на функцію додавання динаміка. 
Індикатор ADD (додавання динаміка) блимає, якщо не вдалося підключитися до функції додавання
динаміка.

Світиться На динаміку використовується функція додавання динаміка.

Блимає Динамік переходить у режим «Бездротова Party Chain».

Світиться На динаміку використовується функція «Бездротова Party Chain». Почнуть світитись індикатори на
всіх динаміках, підключених за допомогою функції «Бездротова Party Chain».
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Оновлення попередньо встановленого програмного забезпечення

Після виходу нової версії програмного забезпечення ви можете оновити попередньо встановлене програмне
забезпечення динаміка в один із наведених нижче способів.
У результаті оновлення програмного забезпечення буде додано нові функції, які забезпечать більш зручне та
стабільне використання.

Підключіть динамік до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (доступний у
продажу) чи під’єднайте його до запущеного комп’ютера.

Оновлення програмного забезпечення неможливе під час використання вбудованого елемента живлення.
Оновіть програмне забезпечення після завершення заряджання.

1

Увімкніть динамік.

Індикатор  (живлення) засвітиться білим*.

2

Колір індикатора  (живлення) залежить від режиму звуку. Для отримання більш детальної інформації див. наведену нижче тему.
Про індикатори

*

Торкніть [Music Center] на смартфоні, iPhone або іншому пристрої, щоб запустити програму.

Music Center

3

Торкніть [SRS-XB21].

Після виходу нової версії програмного забезпечення на екрані програми «Sony | Music Center»
відображається сповіщення про оновлення.

4

Для оновлення виконайте інструкції, що з’являються на екрані.

Під час кожного етапу оновлення індикатор  (живлення) блимає зеленим 5 разів, а потім 4 рази, 3 рази,
двічі та один раз, після чого вимикається. Залежно від умов деякі варіанти блимання можуть бути недоступні.
Якщо ввімкнути динамік уперше після оновлення програмного забезпечення, індикатори  (живлення) та 

 блимнуть 3 рази, сповіщаючи про завершення оновлення.

5
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Застережні заходи

Примітки щодо використання з мобільним телефоном

Для отримання більш детальної інформації про роботу мобільного телефону під час прийому телефонного
виклику при передачі звуку через підключення BLUETOOTH див. інструкції з експлуатації, що постачаються з
мобільним телефоном.

Щодо техніки безпеки

Зверніться до документа «Довідкове керівництво», що постачається з динаміком.

Про кабелі micro-USB

Обов’язково використовуйте кабель micro-USB, що постачається.
Якщо використовується доступний у продажу кабель micro-USB, використовуйте кабель, що відповідає
стандарту USB.

 Штекер USB типу A: підключається до комп’ютера або адаптера змінного струму USB
 Штекер USB Micro-B: підключається до динаміка

Щодо розміщення

Не встановлюйте динамік під кутом.
Не залишайте динамік у розташуваннях поблизу джерел тепла або в місці, яке зазнає дії прямого сонячного
проміння, надмірної кількості пилу чи механічних пошкоджень.
Не використовуйте та не залишайте динамік в автомобілі.
Не використовуйте динамік у сауні.

Щодо експлуатації

Не вставляйте будь-які малі предмети тощо у гнізда або у вентиляційний отвір на задній панелі динаміка. Це
може стати причиною закорочування або несправності динаміка.
Коли освітлення сильне, підсвітіть кімнату або вимкніть підсвітку.

Про функцію Підсилювач Party

Якщо вдарити динаміком по людині або предмету, це може призвести до нещасного випадку, травми або
несправності. Використовуючи функцію Підсилювач Party, зверніть увагу на наведене нижче.

Відключіть кабелі та закрийте кришку під час використання динаміка.
Не використовуйте його з підключеним адаптером.
Використовуючи цю функцію, міцно тримайте динамік і не трусіть ним надто сильно, що випадково не кинути
чи не впустити його.
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Перш ніж скористатися цією функцією, переконайтеся, що навколо динаміка достатньо вільного місця.
Не вдаряйте по динаміку інструментами.
Не використовуйте цю функцію, коли керуєте автомобілем або йдете пішки.
Використовуючи цю функцію, тримайте динамік на відстані принаймні 20 см від обличчя та очей.
Уникайте тривалого використання цієї функції. Регулярно робіть перерви.
Якщо ви відчуваєте втому, дискомфорт або біль під час використання цієї функції, негайно припиніть
користуватися нею.

Інше

У разі виникнення запитань або проблем з динаміком, не описаних у цій довідці, зверніться до найближчого
дилера Sony.

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Примітки щодо заряджання

Тривалість експлуатації вбудованого літій-іонного елемента живлення

Якщо динамік не використовуватиметься протягом тривалого часу, достатньо заряджайте вбудований елемент
живлення кожні 6 місяців для підтримання його працездатності.
Якщо динамік не використовувався протягом тривалого часу, для заряджання вбудованого елемента живлення
може знадобитися більше часу.
Перезаряджуваний вбудований елемент живлення має певну тривалість експлуатації. Із часом і збільшенням
разів використання вбудованого елемента живлення ємність перезаряджуваного вбудованого елемента
живлення повільно зменшується. Коли час використання вбудованого елемента живлення суттєво
зменшується, незважаючи на те, що його повністю заряджено, зверніться до найближчого дилера Sony.
Тривалість експлуатації перезаряджуваного вбудованого елемента живлення залежить від використання,
оточення та способу зберігання.

Попередження

Якщо динамік знаходить проблему під час заряджання вбудованого елемента живлення через одну з наведених
нижче причин, індикатор CHARGE (жовтогарячий) вимикається, навіть якщо заряджання не завершено.

Температура навколишнього середовища виходить за межі діапазону від 5 °C до 35 °C.
Вбудований елемент живлення несправний.
Якщо вбудований елемент живлення продовжує заряджатися протягом тривалого часу.

Примітка

Час заряджання залежить від умов використання вбудованого елемента живлення.

Виконуйте заряджання динаміка за температури навколишнього середовища в межах від 5 °C до 35 °C.

Під час заряджання динамік нагрівається. Це не є несправністю.

Не піддавайте динамік швидкій зміні температур, дії прямого сонячного проміння, туману, піску, пилу або поштовхів. Також
ніколи не залишайте динамік в автомобілі, припаркованому на сонці.

Використовуваний динамік можна зарядити, підключивши його до розетки змінного струму за допомогою адаптера
змінного струму USB (доступний у продажу) чи до запущеного комп’ютера. У такому разі для заряджання вбудованого
елемента живлення може знадобитися більше часу залежно від умов використання. Тому рекомендовано вимикати
динамік під час заряджання.

У дуже холодних або дуже гарячих місцях заряджання зупиняється з міркувань безпеки. Якщо заряджання триває довго,
це також призводить до зупинення заряджання динаміка. Щоб вирішити ці проблеми, відключіть кабель micro-USB від
динаміка та підключіть його знову за робочої температури в межах від 5 °C до 35 °C.

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation
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Примітки щодо водо- та пилонепроникних властивостей

Водо- та пилонепроникні властивості динаміка

Динамік із надійно закріпленою кришкою відзначається класом водонепроникності IPX7 *1, як зазначено в розділі
«Рівні захисту від проникнення води» стандарту IEC60529 «Ступінь захисту від проникнення (код IP)»*3, і класом
пилонепроникності IP6X *2, як зазначено в розділі «Рівні захисту від твердих сторонніх предметів»*3.

Рідини, на які поширюються водонепроникні властивості
Застосовно: прісна вода, вода з-під крану, вода з басейну, морська вода
Не застосовно: інші рідини, крім вказаних вище (мильна вода, вода з пральним порошком або засобами для
ванни, шампунь, вода з гарячих джерел тощо)

 
Водо- та пилонепроникні властивості динаміка визначено на основі наших вимірювань за умов, вказаних у цьому
документі. Зверніть увагу, що несправності, які виникають унаслідок потрапляння води чи пилу та спричинені
неправильним використанням з боку клієнта, не покриваються гарантією.

Заходи для уникнення погіршення водо- та пилонепроникних властивостей

Дотримуйтеся вказаних нижче умов і використовуйте динамік належним чином.

Динамік проходить перевірку на падіння з висоти 1,22 м на фанеру 5 см завтовшки, що відповідає стандарту
MIL-STD 810 F Method 516.5-Shock. Однак це не гарантує пошкодження, поломки чи збереження водо- та
пилонепроникних властивостей за всіх умов. Деформація або пошкодження динаміка внаслідок падіння чи
механічних ударів можуть призвести до погіршення водо- та пилонепроникних властивостей.
Не використовуйте динамік у місцях, де на нього може бризнути велика кількість води або гарячої води.
Динамік має конструкцію, яка не є стійкою до тиску води. Використання динаміка в місцях, у яких подається
вода під високим тиском, наприклад у приміщеннях із проточною водою або в душі, може призвести до
несправності.
Не лийте воду високої температури та не спрямовуйте гаряче повітря з фену або іншого приладдя
безпосередньо на динамік. Також ні в якому разі не використовуйте динамік у місцях з високою температурою,
наприклад у сауні або поруч із кухонною плитою.
Обережно поводьтеся з кришкою . Кришка відіграє дуже важливу роль у забезпеченні водо- та
пилонепроникних властивостей. Під час використання динаміка переконайтеся, що кришку повністю закрито.
Закриваючи кришку, будьте обережні, щоб всередину не потрапили сторонні предмети. Якщо кришку закрито
не повністю, водо- та пилонепроникні властивості можуть погіршитися, що може призвести до несправності
динаміка в результаті потрапляння води всередину нього.

Еквівалент класу захисту IPX7: динамік перевірено та визнано таким, що зберігає свої робочі характеристики після плавного занурення
у воду на глибину до 1 м та перебування там протягом 30 хвилин.

*1

Еквівалент класу захисту IP6X: динамік перевірено та визнано таким, що забезпечує захист від пилу після обертання протягом 8 годин у
випробному пристрої, який містить частки пилу до 75 мкм у діаметрі.

*2

Приладдя, що постачається, не є водо- та пилонепроникним.*3

74



4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

75



Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Догляд за динаміком

Хоча тканину, використану під час виготовлення динаміка, оброблено водовідштовхувальними матеріалами, щоб
забезпечити зручне користування динаміком протягом тривалого часу, дотримуйтеся наведених нижче процедур з
обслуговування.

Якщо поверхня динаміка забрудниться в указаних нижче випадках, швидко очистьте динамік прісною водою
(з-під крану тощо), щоб видалити бруд. Залишки бруду на поверхні можуть призвести до вицвітання тканини
чи погіршення її властивостей, а також до несправності динаміка.  
Приклади:

якщо після використання динаміка на пляжі, біля басейну тощо на його поверхні залишиться сіль, пісок або
подібні матеріали;
якщо динамік забрудниться залишками сторонніх речовин (сонцезахисний крем, олія для засмаги тощо).

Якщо на динамік потрапила вода, негайно витріть вологу сухою м’якою тканиною. Крім того, просушіть динамік
у місці з гарною вентиляцією, доки волога не зникне.
Якість звуку може змінюватися, коли вода потрапляє до динаміка системи. Це не є несправністю. Витріть
вологу з поверхні динаміка та поставте його на суху м’яку тканину логотипом SONY униз, щоб висушити
накопичену воду всередині динаміка. Після цього просушіть динамік у місці з гарною вентиляцією, доки волога
не зникне.

Примітка

Якщо поверхня динаміка забрудниться, не чистьте його за допомогою миючого засобу, розріджувача, бензину, спирту та
подібних речовин, тому що це негативно вплине на водовідштовхувальні властивості тканини, використаної під час
виготовлення динаміка.

У холодних регіонах залишок вологи на поверхні динаміка може призвести до його замерзання та несправності. Якщо на
динаміку з’являться краплини води, обов’язково витріть із нього вологу за допомогою сухої м’якої тканини чи схожого
матеріалу.

Не ставте динамік безпосередньо на пісок, наприклад у пісочниці або на піщаному пляжі. Якщо на тканину потраплять
піщинки та схожі речовини, обережно видаліть їх. У жодному разі не чистьте динамік за допомогою пилососа чи подібного
обладнання. Це може призвести до пошкодження динаміка.
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Про бездротову технологію BLUETOOTH

Бездротова технологія BLUETOOTH працює в діапазоні близько 10 м.

Максимальний діапазон зв’язку

Максимальний діапазон зв’язку може скорочуватися за певних обставин.

Між динаміком і пристроєм BLUETOOTH є перешкода, наприклад людина, метал або стіна.
Поряд із динаміком використовується пристрій бездротової локальної мережі.
Поряд із динаміком використовується мікрохвильова піч.
Поряд із динаміком використовується пристрій, який створює електромагнітне випромінювання.

Вплив інших пристроїв

Оскільки пристрої BLUETOOTH і бездротові локальні мережі (IEEE802.11b/g) використовують однакову частоту,
можуть виникнути мікрохвильові перешкоди, що спричинюють погіршення швидкості зв’язку, виникнення шуму та
неправильне встановлення підключення у випадках, коли цей динамік використовується поряд із пристроєм
бездротової локальної мережі. У такому разі дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій.

Користуйтеся динаміком на відстані принаймні 10 м від пристрою бездротової локальної мережі.
Якщо необхідно скористатися динаміком на відстані в межах 10 м від пристрою бездротової локальної мережі,
вимкніть цей пристрій.

Вплив на інші пристрої

Мікрохвильове випромінювання із пристрою BLUETOOTH може вплинути на роботу електронних медичних
пристроїв. Вимикайте цей динамік та інші пристрої BLUETOOTH у перелічених нижче місцях, оскільки вони
можуть спровокувати нещасні випадки.

У місцях, де наявний займистий газ, у лікарнях, поїздах, літаках та на автозаправках.
Поблизу автоматичних дверей і систем пожежної сигналізації.

Примітка
Щоб мати можливість використовувати функцію BLUETOOTH, пристрій BLUETOOTH слід підключати з використанням
того ж самого профілю, що і динамік. Зверніть увагу, що навіть за використання одного й того ж самого профілю, пристрої
можуть відрізнятися за функціями залежно від їхніх технічних характеристик.

Через особливості бездротової технології BLUETOOTH під час телефонних розмов чи прослуховування музики звук у
цьому динаміку відтворюється з незначною затримкою, порівняно зі звуком у пристрої BLUETOOTH.

Динамік підтримує функції безпеки, що відповідають стандарту BLUETOOTH і призначені для забезпечення безпечного
підключення під час використання бездротової технології BLUETOOTH, але ці заходи безпеки можуть бути недостатніми
залежно від налаштування. Будьте обережні під час використання зв’язку, що забезпечується бездротовою технологією
BLUETOOTH.

Ми не несемо відповідальності за витік інформації під час використання зв’язку BLUETOOTH.

Пристрій із функцією BLUETOOTH має відповідати стандарту BLUETOOTH, визначеному компанією Bluetooth SIG, Inc., і
бути автентифікованим. Навіть якщо підключений пристрій відповідає вищезазначеному стандарту BLUETOOTH, деякі
пристрої можуть не підключатися або працювати неправильно залежно від функцій чи технічних характеристик пристрою.

Залежно від пристрою BLUETOOTH, підключеного до динаміка, середовища зв’язку та середовища використання, можуть
виникати шуми або перериватися звук.

Пристрій із вбудованим радіо або тюнером не можна підключати до динаміка через BLUETOOTH, оскільки в передачах
може виникнути шум.
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Розмістіть динамік далі від телевізора, радіо або тюнера тощо, оскільки в передачах може виникнути шум.
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Товарні знаки

Android, Google Play та інші пов’язані знаки та логотипи є товарними знаками Google LLC.
LDAC™ і логотип LDAC є товарними знаками Sony Corporation.
Словесний знак і логотипи BLUETOOTH® є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії
Bluetooth SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків корпорацією Sony Corporation здійснюється згідно з
ліцензією. Інші торговельні марки та назви належать відповідним власникам.
N-Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у США та інших країнах.
iPhone, iPod touch і Siri є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах. 
Написи «Made for iPod» і «Made for iPhone» означають, що електронне обладнання призначено саме для
підключення до iPod або iPhone відповідно, а також, що воно відповідає експлуатаційним стандартам Apple,
що офіційно підтверджено виробником цього обладнання. Компанія Apple не несе відповідальності за роботу
цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та регулятивним нормам. Зауважте, що
використання цього обладнання з iPod або iPhone може впливати на роботу пристроїв у режимі бездротового
підключення. 
App Store є знаком обслуговування Apple Inc.
Microsoft і Windows є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у
США та/або інших країнах.
Mac і Mac OS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими у США та інших країнах.
WALKMAN і логотип WALKMAN є зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.
Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.
У цих документах не використовуються знаки ™ і ®.
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Що робити для вирішення проблем?

Якщо динамік не працює належним чином, для вирішення проблеми спробуйте виконати перелічені нижче кроки.

Знайдіть ознаки проблеми в цій довідці та спробуйте виконати наведені нижче дії для виправлення.
Зарядіть динамік. 
Деякі проблеми можна вирішити заряджанням вбудованого елемента живлення.
Натисніть кнопку RESET на динаміку.
Виконайте ініціалізацію динаміка. 
Ця операція відновлює налаштування, такі як гучність тощо, до заводських значень за промовчанням і
видаляє всі відомості про створення пари.
Перегляньте відомості щодо цієї проблеми на веб-сайті технічної підтримки користувачів.
Для отримання інформації з технічної підтримки щодо динаміка перейдіть на одну з домашніх сторінок служби
технічної підтримки:

Для користувачів у США: 
http://esupport.sony.com/US
Для користувачів у Канаді: 
http://esupport.sony.com/CA/
Для користувачів у європейських країнах: 
http://www.sony.eu/support
Для користувачів у Латинській Америці: 
http://www.sony-latin.com/
Для користувачів в інших країнах/регіонах: 
http://www.sony-asia.com/section/support

Якщо вказані вище дії не допомагають, зверніться до найближчого дилера Sony.

Пов’язані розділи
Використання кнопки RESET
Ініціалізація динаміка
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Не вдається зарядити динамік

Під час використання адаптера змінного струму USB (доступний у продажу) переконайтеся, що кабель micro-
USB надійно підключено до динаміка й адаптера змінного струму USB. Крім того, переконайтеся, що адаптер
змінного струму USB надійно підключено до розетки змінного струму.
Під час використання адаптера змінного струму USB (доступний у продажу) переконайтеся, що адаптер
змінного струму USB підтримує вихідний струм 1,5 А або більше.Заряджання з використанням адаптера
змінного струму USB, що підтримує вихідний струм від 500 мА до 1,5 А, триває близько 10 годин.Заряджання з
використанням адаптера змінного струму USB, що має вихідний струм менше 500 мА, не гарантується.
Очікувана тривалість заряджання залежить від вихідної потужності підключеного адаптера змінного струму
USB (доступний у продажу). Динамік підтримує адаптер змінного струму USB з вихідним струмом від
принаймні 500 мА. Однак залежно від типу та технічних характеристик адаптера змінного струму USB та
кабелю micro-USB, тривалість заряджання може бути довша. Рекомендовано використовувати адаптер
змінного струму USB з вихідним струмом принаймні 1,5 А і кабель micro-USB, що постачається, або кабель
micro-USB, який відповідає стандарту USB.Заряджання з використанням інших пристроїв не гарантується.
Тривалість заряджання залежить від температури навколишнього середовища або умов використання.
Вбудований елемент живлення також можна зарядити, підключивши його до запущеного комп’ютера через
кабель micro-USB. Однак робота з усіма комп’ютерами не гарантується. Крім того, робота на самостійно
зібраних комп’ютерах не покривається гарантією.

Пов’язані розділи
Заряджання динаміка

Про індикатори
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Не вдається ввімкнути динамік, або він несподівано вимикається

Можливо, вбудований елемент живлення повністю або майже розряджено. Зарядіть динамік, підключивши
його до розетки змінного струму через адаптер змінного струму USB (доступний у продажу) чи під’єднавши
його до запущеного комп’ютера.
Можливо, активовано функцію автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby). Живлення автоматично
вимикається через 15 хвилин за певних обставин (наприклад, якщо гучність звуку, що надходить, є низькою).
Для використання збільште гучність підключеного пристрою або вимкніть функцію автоматичного вимкнення
живлення.

Пов’язані розділи
Заряджання динаміка

Функція автоматичного вимкнення живлення (Auto Standby)

4-735-514-41(2) Copyright 2018 Sony Corporation

82



Довідка

Бездротовий динамік
SRS-XB21

Немає звуку/звук виводиться тільки з одного динаміка/низький рівень звуку/звук
спотворюється/з динаміка чути гудіння чи шум/не чути голосу або тихий голос
абонентів

Переконайтеся, що динамік і підключений пристрій увімкнені.
Збільште гучність динаміка й підключеного пристрою.
Переконайтеся, що відбувається відтворення з підключеного пристрою.
Переконайтеся, що аудіокабель відключено від гнізда AUDIO IN під час відтворення в режимі BLUETOOTH.
Переконайтеся, що аудіокабель надійно підключено до гнізда AUDIO IN під час відтворення в режимі AUDIO
IN.
Підключаючи комп’ютер до динаміка, переконайтеся, що для параметра аудіовиходу комп’ютера встановлено
значення для пристрою BLUETOOTH.
Перевірте, чи встановлено підключення BLUETOOTH між динаміком і пристроєм BLUETOOTH.
Створіть пару між динаміком і пристроєм BLUETOOTH ще раз.
Якщо до гнізда AUDIO IN підключено монофонічний пристрій, звук відтворюватиметься лише з лівого динаміка
(канал L).
Якщо на підключеному пристрої є функція еквалайзера, вимкніть її.
Не розміщуйте динамік поруч із мікрохвильовою піччю, Wi-Fi тощо.
Розмістіть динамік і пристрій BLUETOOTH ближче один до одного. Усуньте всі перешкоди між динаміком і
пристроєм BLUETOOTH.
Якщо індикатори CHARGE і  (живлення) повільно блимають, вимкніть динамік і достатньо зарядіть
вбудований елемент живлення.
Пристрій із вбудованим радіо або тюнером не можна підключати до динаміка через BLUETOOTH, оскільки в
передачах може виникнути шум.
Розмістіть динамік далі від телевізора, радіо або тюнера тощо, оскільки в передачах може виникнути шум.
Якщо під час використання функції додавання динаміка або функції «Бездротова Party Chain» інші пристрої
BLUETOOTH, наприклад миша BLUETOOTH або клавіатура BLUETOOTH, підключені до пристрою
BLUETOOTH, завершіть підключення між ними.
Деякі пристрої BLUETOOTH можуть змінити якість бездротового відтворення. Якщо ваш пристрій сумісний із
такою функцією, виберіть налаштування «Пріоритет стабільного підключення (SBC)», а не пріоритет якості
звуку. Для отримання більш детальної інформації див. інструкції з експлуатації, що постачаються із пристроєм.
Виберіть налаштування «Пріоритет стабільного підключення (SBC)» для забезпечення якісного бездротового
відтворення даних із динаміка.
Установіть останню версію програми «Sony | Music Center» на підключений пристрій. Якщо неможливо
використовувати останню версію програми «Sony | Music Center» або не вдається підключити динамік і
пристрій BLUETOOTH через з’єднання BLUETOOTH, видаліть програму «Sony | Music Center».
Під час прослуховування музики виберіть підключення A2DP BLUETOOTH за допомогою пристрою
BLUETOOTH.
Під час вхідного/вихідного телефонного виклику виберіть підключення HFP або HSP BLUETOOTH за
допомогою пристрою BLUETOOTH.
Під час вхідного/вихідного телефонного виклику, перевірте, щоб динамік було встановлено в якості виходу для
пристрою BLUETOOTH.

Пов’язані розділи
Створення пари та підключення до пристроїв BLUETOOTH

Прослуховування музики із пристрою через підключення BLUETOOTH

Вибір якості відтворення потокового передавання аудіо через BLUETOOTH (кодек)

Про індикатори
Прийом виклику
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Гучність зменшується під час використання

Гучність може зменшуватися у таких випадках. Це не є несправністю.

Коли вбудований елемент живлення майже розряджено, а індикатори CHARGE і  (живлення) повільно
блимають, якщо живлення динаміка забезпечується лише вбудованим елементом живлення.
Коли вбудований елемент живлення майже розряджено в результаті використання динаміка за високої
гучності протягом тривалого часу, навіть якщо динамік підключено до розетки змінного струму за
допомогою адаптера змінного струму USB (доступний у продажу) чи до запущеного комп’ютера.

Якщо гучність зменшується під час використання, виконайте наведені нижче дії.

Підказка

Цей динамік налаштовано на автоматичне зменшення максимальної гучності приблизно наполовину (24), коли
залишковий заряд вбудованого елемента живлення досягає значення менш ніж у 10 %, щоб захистити схеми від різких
коливань напруги за високої гучності. Навіть у такому разі вбудований елемент живлення можна зарядити, але гучність
все одно не повернеться до звичайного значення. Щоб повернути гучність до звичайного значення, заряджайте
вбудований елемент живлення, доки рівень його заряду не досягне значення принаймні 20 %. Вимкніть і знов увімкніть
динамік, а потім відрегулюйте гучність.
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Не вдається створити пару динаміка із пристроєм BLUETOOTH

Розташуйте динамік і пристрій BLUETOOTH у радіусі 1 м один від одного.
Щоб скористатися функцією додавання динаміка або функцією «Бездротова Party Chain», створіть пару з
динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) блимає блакитним.
Якщо індикатор  (BLUETOOTH) не блимає швидко блакитним, натисніть і утримуйте кнопку 
(живлення)/кнопку  PAIRING, доки не почуєте голосову підказку, а індикатор  (BLUETOOTH) не почне
швидко блимати блакитним.
Після ініціалізації динаміка, можливо, iPhone/iPod touch не вдасться підключити до динаміка. У такому разі
видаліть відомості про створення пари на пристрої iPhone/iPod touch, а потім знову створіть пару.
Переконайтеся, що пристрій BLUETOOTH увімкнено та що на ньому активовано функцію BLUETOOTH.
Якщо динамік не відображається на пристрої BLUETOOTH, вимкніть і знов увімкніть пристрій. Це може
допомогти.

Пов’язані розділи
Створення пари та підключення до пристроїв BLUETOOTH

Про індикатори
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Не вдається підключити динамік до пристрою BLUETOOTH за допомогою
з’єднання одним дотиком (NFC)

Якщо на смартфоні активовано блокування екрана, смартфон неможливо підключити. Скасуйте блокування
екрана на смартфоні та знову торкніться ним динаміка.
Піднесіть пристрій, сумісний із функцією NFC, близько до динаміка й потримайте, доки пристрій не відреагує.
Якщо підключитися не вдається, повільно рухайте пристрій над областю з позначкою N-Mark динаміка.
Переконайтеся, що функцію BLUETOOTH активовано на пристрої, сумісному з функцією NFC.
Переконайтеся, що функцію NFC на пристрої ввімкнено.
Якщо пристрій знаходиться у чохлі, зніміть його.
Чутливість приймання сигналу NFC залежить від пристрою. Якщо після кількох спроб не вдається підключити
пристрій до динаміка одним дотиком, підключіть/відключіть його до динаміка шляхом керування на екрані.
Перевірте, чи сумісний пристрій із функцією NFC. Перегляньте відомості щодо цієї проблеми на веб-сайті
технічної підтримки користувачів.
Щоб скористатися функцією додавання динаміка або функцією «Бездротова Party Chain», створіть пару з
динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) блимає блакитним.

Пов’язані розділи
Підключення до пристрою, сумісного з функцією NFC, одним дотиком (NFC)
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Не вдається підключити пристрій BLUETOOTH до динаміка з увімкненою
функцією додавання динаміків

Підключивши два динаміки SRS-XB21, виконайте процедуру створення пари між пристроєм BLUETOOTH і
динаміком, на якому індикатор  (BLUETOOTH) блимає блакитним.

Пов’язані розділи
Прослуховування музики через бездротове підключення за допомогою двох динаміків (функція додавання
динаміка)
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Неможливо підключитися до динаміка за допомогою функції «Бездротова Party
Chain»

Підключивши кілька динаміків, виконайте процедуру створення пари між пристроєм BLUETOOTH і динаміком,
на якому індикатор  (BLUETOOTH) блимає блакитним.

Пов’язані розділи
Використання бездротового відтворення через кілька динаміків (функція «Бездротова Party Chain»)
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Використання кнопки RESET

Якщо динамік неможливо ввімкнути або ним неможливо керувати незважаючи на те, що його ввімкнено, відкрийте
кришку на задній панелі та натисніть кнопку RESET за допомогою голки або іншого гострого предмета. Параметри
динаміка буде скинуто, а динамік вимкнеться.

Після натискання кнопки RESET увімкніть динамік. Якщо він не вмикається, зверніться до найближчого дилера
Sony.

Примітка

Параметри динаміка не можна скинути, коли живлення вимкнено.

Відомості про створення пари не видаляються, якщо натиснути кнопку RESET. Ця операція відрізняється від ініціалізації
динаміка.

Після скидання параметрів динаміка можуть змінитися гучність, функції та/або налаштування звуку.
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Ініціалізація динаміка

Коли динамік увімкнено, одночасно натисніть і утримуйте кнопки – (гучність) і  (живлення)/кнопку  PAIRING
протягом принаймні 5 секунд, доки динамік не вимкнеться.

Динамік буде ініціалізовано. Налаштування, такі як гучність тощо, відновлюються до заводських значень за
промовчанням, а всі відомості про створення пари видаляються.
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