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Pred použitím jednotky si dôkladne prečítajte túto príručku a odložte si ju, aby ste do nej mohli
v prípade potreby nahliadnuť.
Otvorte túto adresu URL a prečítajte si obsah LICENČNEJ ZMLUVY KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA.
https://rd1.sony.net/help/speaker/el20/h_zz/

Používanie
A: Pripojenie jednotky k televízoru a nastavenie v televízore

• Pomocou dodávaného optického digitálneho kábla pripojte port DIGITAL IN na jednotke k digitálnemu
výstupnému (optickému) portu na televízore.
• Pomocou dodávaného kábla USB Type-C® pripojte port DC IN na jednotke k USB portu na televízore.
• Zapnite televízor.
• V prípade televízora BRAVIA XR postupujte podľa pokynov na obrazovke na použitie funkcií 3D
priestorového zvuku. V prípade iných televízorov v nastaveniach digitálneho zvuku televízora zvoľte
možnosť PCM. Pozrite si používateľskú príručku televízora.

https://rd1.sony.net/help/speaker/wla-ns7/h_zz/

B: Spárovanie jednotky so slúchadlami BLUETOOTH®

• Keď jednotku používate po prvýkrát od jej zakúpenia, je nastavený režim párovania, takže nie je
potrebné stláčať tlačidlo (BLUETOOTH).
• Stlačte a asi na 5 sekúnd podržte tlačidlo (BLUETOOTH) na jednotke.
Indikátor (modrý) na jednotke dvakrát zabliká, čo znamená, že je jednotka v režime párovania. Po
nadviazaní pripojenia BLUETOOTH indikátor (modrý) prestane blikať a zostane svietiť.
• Postup párovania pre slúchadlá nájdete v používateľskej príručke k slúchadlám.
• Úprava hlasitosti slúchadiel cez televízor nie je k dispozícii. Majte to na pamäti najmä ak používate
slúchadlá bez funkcie ovládania hlasitosti.

UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na jednotku, neklaďte na ňu predmety naplnené tekutinou, napríklad
vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ a/alebo príslušné zákonné požiadavky uplatňované
v Spojenom kráľovstve.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi
výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu produktu s normami v Spojenom
kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
https://compliance.sony.eu
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa príslušné zákonné požiadavky
uplatňované v Spojenom kráľovstve.
Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
https://compliance.sony.co.uk

Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť

• Dôležité informácie, napríklad názov modelu, sa nachádzajú na spodnej strane jednotky.
• Hlasitú hudbu nepočúvajte dlhšiu dobu. Dlhodobé počúvanie na mimoriadne vysokej úrovni hlasitosti
vám môže poškodiť sluch. Aby ste si ochránili sluch, udržiavajte hlasitosť na primeranej úrovni.
• Spočiatku majte hlasitosť na nízkej úrovni. Náhly hlasný zvuk vám môže poškodiť sluch. Odporúča sa,
aby ste hlasitosť zvyšovali postupne.
• Jednotku nepoužívajte pri chôdzi, šoférovaní ani bicyklovaní. Mohlo by to spôsobiť dopravnú nehodu.
• Nepoužívajte na nebezpečnom mieste, ak nebudete počuť zvuky okolia.

Umiestnenie

• Nešpliechajte vodu na tento výrobok ani dodané príslušenstvo. Nie sú vodotesné.
• Ak chcete eliminovať riziko nesprávneho fungovania, nenechávajte jednotku na týchto miestach:
– na mieste s vysokou teplotou, napr. na priamom slnečnom svetle alebo pod osvetlením, v blízkosti
zdroja tepla alebo v saune,
– na extrémne prašnom mieste,
– na mieste vystavenom silným vibráciám,
• Jednotku umiestnite na plochý vodorovný povrch. Ak ju umiestnite na šikmý povrch, môže sa
v dôsledku vibrácii prevrátiť alebo spadnúť na zem, čo môže viesť k poraneniu, poruchám alebo
zhoršeniu výkonu.
• V závislosti od podmienok, v ktorých sa jednotka nachádza, môže spadnúť na zem. V blízkosti jednotky
nenechávajte žiadne cenné predmety.

Iné

• Jednotku nepoužívajte a nenechávajte ju v extrémne chladnom ani teplom prostredí (teploty mimo
rozsahu 5 °C – 35 °C). Ak budete jednotku používať alebo ju necháte v prostredí s teplotou mimo
uvedeného rozsahu, jednotka sa môže automaticky zastaviť, aby chránila vnútorné obvody.

Informácie o autorských právach

• Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation používa takéto známky na základe licencie.
• Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého písmena D sú registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
• USB Type-C® and USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.
• Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
• V tomto dokumente sa neuvádzajú označenia ™ a ®.

Starostlivosť o jednotku

• Keď je jednotka na povrchu znečistená, pretrite ju suchou mäkkou handričkou alebo dobre
vyžmýkanou handričkou namočenou vo vlažnej vode alebo vode z kohútika.
• Ak sa povrch jednotky zašpiní, nepoužívajte na jej očistenie čistiaci prostriedok, benzín, alkohol atď.

Technické parametre
BLUETOOTH

Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 5,0
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti*1 pribl. 30 m
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2 4000 GHz – 2 4835 GHz)
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Podporovaný kodek*3
SBC (kodek podpásma)
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
Prevádzková frekvencia/maximálny výstupný výkon
2 400 MHz – 2 483,5 MHz/<5,0 dBm

Všeobecné

Vstup
Digitálny vstupný (optický) port (PCM: fs = 48 kHz)
Napájanie
Jednosm. 5 V 0,5 A (cez USB schopné dnapájať prúdom 0,5 A (500 mA))
Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
pribl. 58 mm priem. × 23 mm (V)
Hmotnosť
pribl. 29 g
Dodávané príslušenstvo
Kábel USB Type-C (USB-A až USB-C)*4 (1)
Optický digitálny kábel (optická obdĺžniková zástrčka  optická obdĺžniková zástrčka) (1)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia a pod.
*2 Štandardné profily Bluetooth indikujú účel komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
*3 Kodek: Formát kompresie a konverzie zvukového signálu.
*4 Kábel navrhnutý výhradne pre túto jednotku. Kábel nepoužívajte na žiadne iné účely.

Systémové požiadavky pre napájanie cez USB

S použitím napájania cez USB schopného dodávať jednosmerný prúd 5 V a 0,5 A (500 mA).
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsku. Označenie UKCA platí iba v krajinách, ktoré to
vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v Spojenom kráľovstve.
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho je potrebné odovzdať
v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie produktu zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri
nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej
kompatibilite pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 metre.

Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany

Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.

