Использование / Спосіб використання
При установке приложения Smart Key* из Google
PlayTM управление дорожкой и громкостью на
смартфоне будут осуществляться с помощью
многофункциональной кнопки.
* Smart Key - это приложение для смартфонов
XperiaTM с AndroidTM OS 4.0 или более новой
версии. Приложение может быть недоступно
в некоторых странах и/или регионах и может
не работать на неподдерживаемых моделях
смартфонов.
Якщо встановити програму Smart Key* з
магазину Google PlayTM, керування композицією
та гучністю на смартфоні буде здійснюватися за
допомогою багатофункціональної кнопки.
* Smart Key — це програма для смартфонів
XperiaTM під керуванням AndroidTM OS 4.0 або
новішої версії. Програма може бути
недоступна в деяких країнах та/або регіонах і
може не працювати на непідтримуваних
моделях смартфонів.

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sonymobile.extras.liveware.
extension.smartkey

Товары сохраняют в упакованном виде в темных,
сухих, чистых, хорошо вентилируемых
помещениях, изолированных от мест хранения
кислот и щелочей. Температура хранения: от -10
до + 45°C. Относительная влажность хранения:
от 25 до 75%. Рабочая температура: от 5 до 35°C.
Рабочая относительная влажность: 25-75%.

Мікрофон

Продукцію зберігають в упакованому виді в
темних, сухих, чистих, добре вентильованих
приміщеннях, ізольованих від місць зберігання
кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до
+ 45°C. Відносна вологість зберігання: від 25 до
75%. Робоча температура: від 5 до 35°C. Робоча
відносна вологість: 25-75%.

Информация для покупателей в Украине

Конструкція й технічні характеристики можуть
бути змінені без попередження.
iPhone є товарним знаком Apple Inc.,
зареєстрованим у США та інших країнах.
XperiaTM є товарним знаком Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM і Google PlayTM є товарними знаками
або зареєстрованими товарними знаками
Google, Inc.

Stereo Headphones
Operating Instructions
사용설명서

Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації

Многофункциональная кнопка
Багатофункціональна кнопка

Mикpофон
Мікрофон

MDR-XB950AP
Дата изготовления устройства

Pyccкий

Стeрeофоничeскиe нayшники

Совместимые изделия
Используйте это устройство с смартфонами.

Примечания
ˎˎЕсли подключить неподдерживаемый
смартфон, микрофон этого устройства может
не работать, либо уровень громкости может
быть низким.
ˎˎРабота этого устройства с цифровыми
музыкальными проигрывателями не
гарантируется.

Использование
многофункциональной кнопки*
Нажмите один раз, чтобы ответить на вызов,
нажмите еще раз, чтобы завершить вызов;
нажмите, чтобы воспроизвести/приостановить
дорожку.

Доступные операции для iPhone
Воспроизведение/пауза композиции на
подключенном устройстве iPhone одним
нажатием. Двойное нажатие - переход к
следующей композиции. Тройное нажатие переход к предыдущей композиции. Нажатие и
удержание: включение функции “VoiceOver**”
(при наличии).
Удерживайте кнопку нажатой в течение
приблизительно двух секунд, чтобы отклонить
входящий вызов. Когда кнопка будет отпущена,
прозвучат два тихих сигнала, подтверждающие
отклонение вызова.
* Функция кнопки может быть отличной в
зависимости от модели смартфона.
** Наличие функции “VoiceOver” зависит от
устройства iPhone и версии его программного
обеспечения.

Технические характеристики
Наушники
Тип: зaкpытый, динaмичecкий / Динамик:
40 мм, купольного типа (звуковая катушка OFC) /
Мощность: 1000 мВт (IEC*) / Сопротивление:
24 Ω при 1 кГц / Чувствительность: 106 дБ/мВт /
Диaпaзон воcпpоизводимыx чacтот: 3 Гц
– 28000 Гц / Кабель: прибл. 1,2 м, многожильный
Y–обpaзный провод / Штекер: L-образный
четырехжильный мини-штекер c золотым
покpытиeм / Масса: прибл. 245 г (без кабеля)

Микрофон
Тип: элeктpeтный кондeнcaтоpный /
Направленность: всенаправленный / Уровень
напряжения в разомкнутой цепи: –40 дБ (0 дБ
= 1 В/Па) / Рабочий частотный диапазон: 20 Гц
– 20000 Гц

Включенные элементы
Основное устройство (1)
* IEC = Международная электротехническая
комиссия
Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя
бeз пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
iPhone является товарным знаком Apple Inc.,
зарегистрированным в США и других странах.
XperiaTM является товарным знаком Sony Mobile
Communications AB.
AndroidTM и Google PlayTM являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными
знаками Google, Inc.

Mepы пpeдоcтоpожноcти
Высокий уровень громкости может
негативно повлиять на слух. С
целью обеспечения безопасности
дорожного движения, не
пользуйтесь наушниками во
время вождения автомобиля или
езды на велосипеде.
ˎˎTaк кaк коpпyc нayшников облaдaeт выcокой
плотноcтью, пpи cильном вдaвливaнии
нayшникa в yxо можeт пpоизойти
повpeждeниe бapaбaнной пepeпонки.
Cтapaйтecь нe иcпользовaть нayшники тaм, гдe
иx могyт cлyчaйно зaдeть дpyгиe люди или по
ним могyт yдapить поcтоpонними
пpeдмeтaми, нaпpимep мячом и т.д. Ecли
нaжaть нa расположенные на ушах нayшники,
можeт быть cлышeн щелчок диaфpaгмы. Это
нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
Маркировка CE действительна только в тех
странах, где она имеет юридическую силу. В
основном это страны Европейской
экономической зоны (EEA).
Дополнительные сменные амбушюры можно
заказать у ближайшего дилера Sony.
Импортер на территории стран Таможенного
союза
ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ
“P/D”.
P/D: XX XXXX
2
1
1. Месяц
2. Год

Производитель: Сони Корпорейшн,
1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Сделано в Китае

Оборудование отвечает требованиям:
–– Технического регламента ограничения
использования некоторых опасных веществ в
электрическом и электронном оборудовании
(постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057);
–– Технического регламента по
электромагнитной совместимости
оборудования (постановление КМУ от
29.07.2009 № 785).

Уполномоченный представитель в Украине по
вопросам соответствия требованиям
технических регламентов: ООО “Сони Украина”,
ул. Спасская 30, г.Киев, 04070, Украина.

Стереофонічні навушники

Сумісні вироби
Використовуйте цей пристрій зі смартфонами.

Примітки
ˎˎЯкщо підключити непідтримуваний смартфон,
мікрофон цього пристрою може не працювати
або рівень гучності може бути низьким.
ˎˎГарантія на роботу цього пристрою з
цифровими музичними програвачами не
надається.

Використання багатофункціональної
кнопки*
Натисніть один раз, щоб відповісти на виклик,
натисніть ще раз, щоб завершити виклик;
натисніть, щоб відтворити/призупинити
відтворення композиції.

Доступні операції для iPhone
Одне натиснення: відтворення/призупинення
композиції на підключеному пристрої iPhone.
Подвійне натиснення: перехід до наступної
композиції. Потрійне натиснення: перехід до
попередньої композиції. Натиснення з
утриманням: увімкнення функції «VoiceOver»**
(за наявності).
Утримуйте кнопку натиснутою протягом близько
двох секунд, щоб відхилити вхідний виклик.
Після відпускання кнопки пролунає два тихі
сигнали на підтвердження відхилення виклику.

Обладнання відповідає вимогам:
–– Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057);
–– Технічного регламенту з електромагнітної
сумісності обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785).

Застереження

Cрок годности (срок службы) составляет 5 лет.

Укpaїнcькa

Тип: електретний конденсаторний /
Направленість: ненаправлений / Рівень
напруги роз’єднаного ланцюга: –40 дБ (0 дБ =
1 В/Па) / Діапазон ефективних частот: 20 Гц
— 20000 Гц
* IEC = Міжнародна Електротехнічна Комісія

* Функція кнопки може відрізнятися залежно
від моделі смартфону.
** Наявність функції «VoiceOver» залежить від
пристрою iPhone та версії його програмного
забезпечення.

Технічні характеристики
Навушники
Тип: закриті, динамічні навушники / Динаміки:
40 мм, купольного типу (звукова котушка OFC) /
Допустима потужність: 1000 мВт (IEC*) / Повний
опір: 24 Ом за 1 кГц / Чутливість: 106 дБ/мВт /
Діапазон частот: 3 Гц — 28000 Гц / Кабель:
прибл. 1,2 м, провід-літцендрат, Y-подібний /
Штекер: Г-подібний чотирижильний міні-штекер
з позолоченими контактами / Маса: прибл. 245 г
(без кабелю)

Високий рівень гучності може
негативно вплинути на слух.
Заради безпеки дорожнього руху
не користуйтесь навушниками під
час керування автомобілем або
їзди на велосипеді.
ˎˎЧерез високу щільність корпусу навушників
вдавлювання навушника у вухо силоміць може
пошкодити барабанну перетинку. Уникайте
користування навушниками у місцях, де їх
можуть випадково зачепити оточуючі, або де
вони можуть зазнати динамічного впливу,
наприклад від удару м’ячем тощо. Натискання
на навушники, розміщені на вухах, може
супроводжуватися клацанням мембрани. Цe
нe є нecпpaвніcтю.
Дійсність позначки CE обмежена тільки країнами,
де її вимагає закон – переважно у країнах ЄЕП
(Європейського економічного простору).
Додаткові запасні амбушури можна замовити
в найближчого дилера Sony.

Дата виготовлення пристрою
Рік і місяць виготовлення зазначені на пакуванні.
Щоб дізнатися дату виготовлення, див. символ
«P/D».
P/D: XX XXXX
2
1
1. Місяць
2. Рік
Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.
Зроблено у Китаї
Строк придатності (строк служби) cклaдaє 5
pоків.

Уповноважений представник в Україні з питань
відповідності вимогам технічних регламентів:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070,
Україна.

