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Română
Înainte de a utiliza sistemul, citiţi cu atenţie acest ghid şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
Informaţiile pe care se specifică tensiunea de alimentare etc. se află la baza adaptorului şi
a telecomenzii.

Telecomandă
auto Bluetooth®

Ghid de referinţă

RO

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament respectă cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul echipamentelor vândute
în statele ce aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Cu privire la conformitatea produsului în UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Casarea bateriilor şi a echipamentelor electrice şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul
şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce
ar putea rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate
celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru
informaţii mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.

AVERTISMENT: Nu ingeraţi bateria: pericol de arsuri chimice.

©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/

Telecomanda furnizată cu acest produs conţine o baterie cu celule de tip monedă/nasture.
Dacă bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghiţită, poate cauza arsuri interne grave în
numai 2 ore şi poate conduce la deces.
Nu păstraţi bateriile noi şi cele uzate la îndemâna copiilor.
În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, întrerupeţi utilizarea produsului şi nu
îl păstraţi la îndemâna copiilor.
Dacă bănuiţi că bateriile au fost înghiţite sau introduse în orice parte a corpului, solicitaţi imediat
asistenţă medicală.

Notă cu privire la bateria cu litiu
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, precum lumina directă a soarelui, focul sau altele
asemenea.

Avertisment în cazul în care contactul maşinii nu are poziţie ACC

RM-X7BT

În cazul în care contactul maşinii nu prezintă poziţia ACC, scoateţi cablul USB de fiecare dată când
decuplaţi contactul, pentru a preîntâmpina descărcarea bateriei.

Declinarea răspunderii privind serviciile oferite de terţi
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate, suspendate sau revocate fără notificare prealabilă.
Sony nu are nicio răspundere în astfel de situaţii.

Site de asistenţă
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să aﬂaţi ultimele
informaţii referitoare la asistenţa pentru
acest produs, vizitaţi site-ul Web de mai jos:

http://www.sony.eu/support
Înregistraţi produsul online acum la:

http://www.sony.eu/mysony

Notă importantă
Atenţie
SONY NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAŢIE PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, INDIRECTE SAU
ÎN CONSECINŢĂ SAU ALT FEL DE DAUNE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, PIERDEREA
DE PROFIT, PIERDEREA DE VENIT, PIERDEREA DE DATE, PIERDEREA UTILIZĂRII PRODUSULUI SAU
A ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMP INACTIV ŞI TIMP AL UTILIZATORULUI, LEGATE SAU
DETERMINATE SAU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, A ECHIPAMENTELOR HARDWARE ŞI/SAU
A SOFTWARE-ULUI FOLOSITE DE ACEST PRODUS.
Stimate client, acest produs conţine un transmiţător radio.
În conformitate cu Reglementarea UNECE nr. 10, producătorul unui vehicul poate impune condiţii
specifice pentru instalarea de transmiţătoare radio în vehicule.
Verificaţi manualul de utilizare a vehiculului sau contactaţi producătorul sau distribuitorul
vehiculului înainte de a instala acest produs în vehicul.

Apeluri de urgenţă
Acest sistem „mâini libere” BLUETOOTH şi dispozitivul electronic conectat la sistemul „mâini libere”
funcţionează cu semnale radio, reţele mobile şi de telefonie fixă precum şi cu funcţii programate
de utilizatori care nu pot garanta conexiunea indiferent de condiţii.
În consecinţă, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe dispozitivele electronice pentru comunicaţii
esenţiale (cum ar fi situaţiile medicale de urgenţă).

Cu privire la comunicarea BLUETOOTH
 Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriţi această unitate şi alte dispozitive BLUETOOTH în următoarele locaţii deoarece
pot provoca accidente.
 în orice loc în care pot fi prezente gaze inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane sau
benzinării
 în apropierea uşilor automate sau a alarmelor de incendiu
 Această unitate acceptă funcţii de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru
a asigura o conexiune securizată în timpul utilizării tehnologiei wireless BLUETOOTH dar această
securitate poate fi insuficientă în funcţie de setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când folosiţi
tehnologia wireless BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea de informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de unitate care nu sunt prezentate în acest manual,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.

(Continuare pe verso)

(Continuare de pe pagina frontală)

Specificaţii
Comunicare wireless
Sistem de comunicare
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 3.0
Ieşire
Clasă de putere 2 standard BLUETOOTH (max. +4 dBm)
Rază maximă de comunicare Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metodă de modulare
FHSS
Profiluri compatibile cu BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Codec corespunzător
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile
magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea recepţiei,
performanţa antenei (aeriene), sistemul de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.

Generalităţi
Ieşire
Intrări

Mufă AUDIO OUT (mini mufă stereo ø 3,5 mm)
Mufă MIC IN (mini mufă stereo ø 3,5 mm)
Port micro USB B (doar pentru alimentare)
Necesar de putere
5 V c.c.
Consum de curent nominal
0,1 A
Dimensiuni
Adaptor
Aprox. 49 mm × 38 mm × 13 mm (l/î/a)
Telecomandă
Aprox. ø 54 mm × 34 mm
Masă
Adaptor
Aprox. 16 g
Telecomandă
Aprox. 42 g
Conţinutul pachetului
Adaptor (1)
Telecomandă (1): RM-X7S
Baterie cu litiu CR2032 (1)
Cablu micro USB (1)
Cablu AUX (1)
Componente pentru instalare şi conectare (1 set)
Accesorii/echipamente opţionale
Microfon: XA-MC10
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Drepturi de autor
Marca cuvântului şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG,
Inc. şi orice utilizare a unor astfel de mărci de către Sony Corporation se face în baza unei licenţe.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Google, Google Play™ şi Android™ sunt mărci comerciale ale Google Inc.
„Waze”, sigla Waze şi alte mărci comerciale şi/sau de serviciu reprezintă proprietatea Waze Mobile
sau a afiliaţilor săi.

Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament respectă cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/

