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Giriş
Fonksiyona genel bakış
Bluetooth® Uzaktan Kumanda aksesuarınızı kullanarak gelen ve giden telefon
çağrılarını yönetebilir veya Android™ telefon ya da tablet bilgisayarınızı uzaktan
kontrol edebilirsiniz.
Uzaktan kumanda fonksiyonunun çalışması için Sony Xperia™ cihazınızın Android™ 4.4
veya üzeri bir sürümü çalıştırdığından emin olun.

Donanıma genel bakış

1

Ahize

2

Dolaşım tuşları

Uygulama veya menüleri tarar

3

Seçim tuşu

Bir uygulama veya menü seçer

4

Geri tuşu

Önceki ekrana gidin

5

Ana ekran tuşu

Ana ekrana gider

6

Ses seviyesi tuşu

Ses seviyesini ayarlamak için yukarı ve aşağı basın

7

Uygulama tuşu

Önceden ayarlanmış bir uygulamayı açar

8

Geçiş tuşu

Çağrı sırasında hoparlör ile ahize arasında geçiş yapma

9

Çağrı tuşu

Gelen çağrıları cevaplamak için basın
Gelen çağrıları reddetmek için basılı tutun

10

Mikrofon

11

NFC algılama alanı

NFC eşleme işlemi sırasında diğer cihazları bu alana
dokundurun

3
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Bildirim ışığı

Yanıp sönen kırmızı ışık: pil seviyesi %0 ve %4 arasında
Sarı ışık: pil seviyesi %5 ve %29 arasında
Yeşil ışık: pil seviyesi %30 ve %100 arasında
Yanıp sönen camgöbeği renkli ışık: Bluetooth® Uzaktan
Kumanda eşleme modunda
Yanıp sönen beyaz ışık: gelen çağrı var
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Açma/Kapama tuşu Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı açmak veya kapatmak
için basılı tutun
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı kapanmaya zorlamak
için 15 saniye boyunca basılı tutun.

14

Micro USB portu

15

Hoparlör

Pili şarj etmek için kabloyu takın

Çağrı tuşu İnternet tabanlı çağrılarla birlikte çalışmaz.
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Temel Bilgiler
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı şarj etme
Bluetooth® Remote ürününü ilk kez kullanmadan önce, yaklaşık 2,5 saat süreyle
şarj etmeniz gerekir. Sony şarj ünitelerini kullanmanız tavsiye edilir.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı şarj etmek için

1
2

USB kablosunun bir ucunu Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızın Micro USB
portuna takın.
Kablonun diğer ucunu şarj ünitesine veya bilgisayarın USB portuna takın.
Cihazınızla birlikte bir şarj ünitesi tüm pazarlarda verilmeyebilir.

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı açma ve kapatma
•

•

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı açmak için
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nız titreyene ve bildirim ışığı beyaz yanana
kadar güç tuşunu basılı tutun.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı kapatmak için
Bir bildirim sesi duyana kadar güç tuşuna basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlama
•

Ses düzeyini ayarlamak için
Çağrı sırasında veya bir medya dosyası oynatılırken ses seviyesi tuşuna
yukarı veya aşağı yönde basın.

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı sıfırlama
Beklenmeyen davranış sergilemesi halinde Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı
sıfırlayın. Cihazı sıfırladığınızda, eşlenen cihazlarla ilgili tüm bilgiler silinir.
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Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı sıfırlamak için
1
2

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nın kapalı olduğundan emin olun.
Güç ve seçim tuşlarını aynı anda en az 10 saniye boyunca basılı tutun.

•

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı zorla kapatmak için
Güç tuşuna en az 15 saniye boyunca basılı tutun.
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Başlarken
Android™ cihazını hazırlama
•
•
•

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı Android™ bir cihazla kullanmaya başlamadan
önce, aşağıdakileri yapmanız gerekir:
Smart Connect uygulamasını Google Play™'den Android™ cihazınıza yükleyin.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı manuel olarak (Bluetooth® kullanarak) veya
otomatik olarak (NFC kullanarak) Android™ cihazla eşleyin.
Remote and Handset BRH10 uygulamasını Google Play™'den Android™ cihazınıza
yükleyin.
Eşleştirme başarıyla tamamlandıktan sonra Bluetooth® Uzaktan Kumanda
açıldığında ve kapsama alanında olduğunda Android™ cihazınıza otomatik olarak
bağlanır. Bağlantı kurulduktan sonra Android™ cihazınızın durum çubuğunda
simgesi görüntülenir.
Smart Connect uygulaması, Sony Mobile'dan satın alınan tüm Android™ cihazlara önceden
yüklenmiştir.

Smart Connect uygulamasını Android™ bir cihaza yüklemek için
1
2
3
4
5

Android™ cihazınızın ana uygulama menüsünden, Google Play™
uygulamasını açmak için Play Store öğesini bulun ve dokunun.
Sağ üst köşedeki arama simgesine dokunun ve arama alanına "Smart
Connect" yazın, ardından arama simgesine tekrar dokunun.
Smart Connect öğesine dokunun.
İndir ve ardından Kabul Et ve İndir seçeneğine dokunun.
Uygulamayı yüklemek için Android™ cihazınızın ekranında beliren
yönergeleri takip edin.
Smart Connect uygulamasını telefon veya tablet gibi yalnızca Android™ bir cihaza
yükleyebilirsiniz.

BRH10 uygulamasını yüklemek için
1
2
3

Android™ cihazınıza Smart Connect uygulamasının yüklendiğinden emin
olun.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı Android™ cihazınızla eşleyin.
Android™ cihaz:BRH10 uygulamasını yüklemek için ekrandaki yönergeleri
uygulayın.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı Android™ bir cihazla manuel olarak eşlemek
için

1
2
3
4
5

Android™ cihaz: Bluetooth® fonksiyonunun açık olduğundan emin olun.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı kapatın.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda: Camgöbeği renkli bir bildirim ışığı hızla
yanıp sönmeye başlayana kadar güç tuşunu basılı tutun.
Android™ cihaz: Bluetooth® cihazlarını tarayın, ardından kullanılabilir
cihazlar listesinden BRH10 öğesini seçin.
Android™ cihaz: Ekranda görünen eşleme talimatlarını takip edin.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda ilk kez açıldığında otomatik olarak eşleme moduna girer.
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Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı Android™ bir cihazla otomatik olarak
eşlemek için

1
2
3

Android™ cihaz: NFC fonksiyonunun açık, ekranın etkin ve kilitlenmemiş
olduğundan emin olun.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı her iki cihazın NFC algılama alanları birbiriyle
temas edecek şekilde Android™ cihazınızın üzerine getirin.
Android™ cihaz: Ekranda görünen eşleme talimatlarını izleyin.
Bu çizimde kullanılan cihaz yalnızca çizim amacıyla kullanılmıştır, kullanılan mevcut cihazı
tam olarak göstermeyebilir.

Android™ olmayan bir cihazı hazırlama
•
•

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı Bluetooth® destekleyen Android™ olmayan bir
cihazla kullanmaya başlamadan önce, aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir:
Bluetooth teknolojisini kullanarak, Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı diğer cihazla
manuel olarak eşleyin. Uzaktan kumandayı Android™ bir cihazla manuel olarak
eşlemek için kullanılan prosedürün aynısını takip edin.
NFC teknolojisini kullanarak, Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı diğer cihazla
otomatik olarak eşleyin. Uzaktan kumandayı bir Android™ cihazla otomatik olarak
eşlemek için kullanılan prosedürün aynısını takip edin.
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Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı
kullanma
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı bir uzaktan kumanda olarak
kullanma
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı kullanarak bağlı bir Android™ cihazını, (örneğin,
tablet bilgisayar veya akıllı telefonunuzu) uzaktan kablosuz olarak kumanda
edebilirsiniz. Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nın dolaşım tuşlarını kullanarak bağlı
cihazdaki Ana ekranda gezinebilir veya uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Ayrıca Android™ cihazınızdaki sık kullanılan bir uygulama için kısayol da
oluşturabilirsiniz.
•

Android™ cihazınızın ekranını açmak için
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızdaki herhangi bir tuşa basın.
Ekranınız kilitliyse elle açmanız gerekir.

Android™ cihazınızdaki bir uygulamayı açmak için
1
2
3

Android™ cihaz: Ekranın kilitli olmadığından ve etkin durumda olduğundan
emin olun.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda: Dolaşım tuşlarını kullanarak açmak
istediğiniz uygulamaya gelin ve Seçim tuşuna basın.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda: Uygulamayı kapatmak için Geri tuşuna
basın.
Android™ cihazınızdaki bir video veya müzik dosyasını oynatmak için

1
2
3
4

Android™ cihaz: Ekranın kilitli olmadığından ve etkin durumda olduğundan
emin olun.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda: Dolaşım tuşlarını kullanarak oynatmak
istediğiniz medya dosyasına gelin.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda: Dosyayı oynatmak için Seçim tuşuna basın.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda: Dosyayı duraklatmak için Android™
cihazınızın ekranındaki duraklatma simgesine gitmek üzere dolaşım tuşlarını
kullanın, ardından Seçim tuşuna basın.
Android™ cihazınızın Ana ekranına gitmek için

1
2

Android™ cihaz: Ekranın kilitli olmadığından ve etkin durumda olduğundan
emin olun.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda: Ana ekran tuşuna basın.
Sık kullanılan bir uygulama kısayolu oluşturmak için

1
2

Android™ cihazınızın ana uygulama menüsünden, Smart Connect > BRH10
> Ayarları düzenleme > Uygulama Tuşu öğesini bulun ve dokunun.
Bir uygulama seçin.
Uygulama tuşu varsayılan olarak TV başlatma uygulamasını açmak üzere ayarlanmıştır.

Uygulama tuşunu kullanarak sık kullanılan bir uygulamaya erişmek için
1
2

Android™ cihaz: Ekranın kilitli olmadığından ve etkin durumda olduğundan
emin olun.
Bluetooth® Uzaktan Kumanda: Uygulama tuşuna basın.

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı bulma
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı nerede bıraktığınızı unutursanız zil sesini
uzaktan etkinleştirerek bulabilirsiniz.
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Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızı bulmak için
1
2
3

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızın Android™ cihazınıza bağlı olduğundan
emin olun.
Android™ cihazınızın ana uygulama menüsünden, Smart Connect > BRH10
> Ayarları düzenleme > BRH10'u bul öğesini bulun ve dokunun.
Ara öğesine dokunun. Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nız yüksek sesle
çalmaya başlar.
Çalan sesi susturmak için Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızdaki herhangi bir tuşa
basabilirsiniz.

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı telefon çağrılarını yönetmek
amacıyla kullanma
Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yı gelen çağrıları yönetmek, örneğin çağrı
cevaplamak veya reddetmek için kullanabilirsiniz. Çağrı sırasında çağrı yönetme
cihazınızdan gelen sesi Bluetooth® Uzaktan Kumanda hoparlörüne aktarabilirsiniz.
Çağrı yönetme fonksiyonunu açmak için
1
2
3
4

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nın Android™ cihazınıza bağlı olduğundan
emin olun.
BRH10 uygulamasını açmak için Android™ cihazınızın Uygulamalar
menüsüne gidin ve ardından Smart Connect > BRH10 uygulamasını bulun ve
başlatın.
Ayarları düzenleme öğesine dokunun.
Çağrı yönetme fonksiyonunu açmak için Çağrı Yönetme seçeneğinin
yanındaki kaydırıcıyı sağa sürükleyin.
BRH10 uygulamasını ayrıca Android™ cihazınızın bildirim panelinden de açabilirsiniz.

•

HD Ses fonksiyonunu aktifleştirmek için
BRH10 uygulamasında Çağrı Yönetme seçeneğine dokunun ve HD Ses onay
kutusunu işaretleyin.
BRH10 uygulamasını ayrıca Android™ cihazınızın bildirim panelinden de açabilirsiniz.

•

Bluetooth® Uzaktan Kumanda'yla çağrı cevaplamak için
Gelen çağrı sinyali duyduğunuzda, Çağrı tuşuna basın.
BRH10 aksesuarını kullanarak VoIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses) çağrılarını yürütmeyi
denediğinizde Çağrı tuşu ve çağrı yönetme fonksiyonları devre dışı kalır.

•

Çağrıyı bitirmek için
Devam eden çağrı sırasında Çağrı tuşuna basın.

•

Çağrıyı reddetmek için
Gelen çağrı sesi duyduğunuzda Çağrı tuşuna basılı tutun.

•

İkinci bir çağrıyı cevaplamak için
Devam eden bir çağrı sırasında gelen çağrı sesi duyduğunuzda Çağrı tuşuna
basın. Devam eden çağrı beklemeye alınır.

•

İkinci bir çağrıyı reddetmek için
Devam eden bir çağrı sırasında gelen çağrı sesi duyduğunuzda Çağrı tuşuna
basılı tutun.
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•

Sesi Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızın hoparlörüne aktarmak için
Çağrı sırasında, Geçiş tuşuna basın.
Sesi Bluetooth® Uzaktan Kumanda'nızın ahizesine geri getirmek için Geçiş tuşuna tekrar
basın.

•

Çağrı sırasında mikrofonun sesini kapatmak için
Bir tık sesi duyana dek çağrı ve ses düzeyi azaltma tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Mikrofon sessize alındığında, mikrofonu etkinleştirmek için Çağrı ve ses düzeyi azaltma
tuşlarını tekrar basılı tutun.

Sesli çağrı yapmak için
1
2

Çağrı tuşunu basılı tutun.
Bildirim sesinden sonra kayıt adını veya telefon numarasını girmek için
konuşun.
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Destek ve bakım
Bluetooth® Remote cihazınızı güncelleme
En iyi performansı ve en son geliştirmeleri elde etmek için Bluetooth® Remote
cihazınızı en yeni yazılım sürümüne güncelleyin.
Smart Connect uygulamasını Android™ cihazınızdan güncelleştirmek için
1
2
3
4

Ana ekranınızdan öğesine dokunun.
Smart Connect seçeneğini bulup dokunun, ardından > Uygulama bilgileri
seçeneğine dokunun.
Sırasıyla > Güncelleştirmeleri kontrol et seçeneklerine dokunun.
Kullanılabilir güncelleştirme varsa, ekranda görünen yönergeleri izleyin.
Veri maliyetini en aza indirmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan
emin olun.

BRH10 uygulamasını Android™ cihazınızdan güncelleştirmek için
1
2
3
4

Ana ekranınızdan öğesine dokunun.
Play Store seçeneğini bulup dokunun.
Yüklü uygulamalar listesinde, BRH10 seçeneğini bulup dokunun.
Kullanılabilir güncelleştirme varsa, ekranda görünen yönergeleri izleyin.
Veri maliyetini en aza indirmek için Android™ cihazınızın Wi-Fi® ağına bağlı olduğundan
emin olun.
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Önemli bilgiler
Bluetooth® Remote cihazınızı ıslak ve tozlu koşullarda kullanma
Bluetooth® Remote cihazınızın suya karşı dayanıklılığının en üst düzeyde olması için, mikro
USB portunun kapağı sıkı bir şekilde kapatılmalıdır.

Bluetooth® Remote cihazınız, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi Giriş Koruması (IP)
değerlendirmeleri IP57 kapsamında su ve toz geçirmezdir. Suya karşı dayanıklılık
hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.sonymobile.com/global-en/
support/discover-more/water-and-dust-resistance/ adresini ziyaret edin.
Şarj cihazları ve mikro USB kabloları dahil, uyumlu aksesuarların hiçbiri, tek
başlarına su geçirmez ve toza karşı dayanıklı değildir.
Garantiniz, cihazınızın gerektiği gibi kullanılmaması ya da hatalı kullanımı
sonucunda oluşan hasar veya arızaları kapsamaz. Ürünlerinizin kullanımı hakkında
sorularınız için, yardım amacıyla Müşteri destek servisimize başvurabilirsiniz.

IP (Giriş Koruması) derecesi
Bluetooth® Remote cihazınız IP derecesine sahiptir, yani toz ve suya direnç
düzeylerini ölçmek için onaylanmış testlerden geçtiği anlamına gelir. İki haneli IP
derecesindeki ilk hane, toz dahil katı cisimlere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci
hane cihazın suya ne derece dayanıklı olduğunu belirtir.
Katı nesnelere ve toza karşı
dayanıklılık

Suya dayanıklılık

IP0X: Özel koruma yok

IPX0. Özel koruma yok

IP1X. Çapı > 50 mm olan katı nesnelere
karşı korumalıdır

IPX1. Su damlamasına karşı korumalıdır

IP2X. Çapı > 12,5 mm olan katı nesnelere
karşı korumalıdır

IPX2. Normal konumuna göre 15 dereceye kadar
eğildiğinde su damlamasına karşı korumalıdır

IP3X. Çapı > 2,5 mm olan katı nesnelere
karşı korumalıdır

IPX3. Su püskürtmesine karşı korumalıdır

IP4X. Çapı > 1 mm olan katı nesnelere karşı
korumalıdır

IPX4. Su sıçramasına karşı korumalıdır

IP5X. Toza karşı korumalıdır; sınırlı giriş
(zararlı birikme yok)

IPX5. En az 3 dakika boyunca basınçlı suya karşı
korumalıdır

IP6X. Toz geçirmez

IPX6. En az 3 dakika boyunca yüksek basınçlı su
darbelerine karşı korumalıdır
IPX7. 30 dakika boyunca 1 metreye kadar geçici olarak
suya batırılma etkilerine karşı korumalıdır
IPX8. Geçici olarak sürekli 1 metreden derin suya
batırılma etkilerine karşı korumalıdır. Her cihaz için aynı
koşullar üretici tarafından belirlenmiştir.

Yasal bilgiler

Sony BRH10
Kullanmadan önce lütfen Önemli bilgiler broşürünü okuyun.
Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications AB veya yerel yan kuruluşları tarafından, garantisiz
olarak basılmıştır. Sony Mobile Communications AB, istediği zaman, önceden haber vermeksizin bu
Kullanma kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar ve/veya cihazların
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geliştirilmeleri nedeniyle gerekli olan değişiklikleri ve düzeltmeleri yapabilir. Bu tür değişiklikler, bu Kullanım
kılavuzunun yeni sürümlerinde hayata geçirilecektir.
Her hakkı saklıdır.
©2014 Sony Mobile Communications AB.
Bluetooth® cihazları arasındaki birlikte işlerlik ve uyumluluk değişiklik gösterir. Cihaz, Bluetooth özelliği
kullanan ürünleri genel olarak destekler. 1.2 veya üstü ve Kulaklık ya da Mikrofon Kulaklık Seti profili.
Sony, Sony Corporation şirketine ait bir ticari veya tescilli ticari markadır. Bluetooth, Bluetooth (SIG) Inc.
şirketine ait bir ticari markadır ve lisans altında kullanılmaktadır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin
mülkiyetindedir. Her hakkı saklıdır.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm markalar kendi sahiplerinin
mülkiyetindedir.
Daha fazla bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.
Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek aksesuarı tam olarak tanımlamayabilir.

CE işareti ve FCC kimliğini görüntülemek için

1
2

Micro USB portunun kapağını açın.
Bir kalemin ucunu veya benzer bir nesneyi kullanarak etiketi dışarı çıkartın ve
açın.

Declaration of Conformity for BRH10
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0130
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in
conformity with the appropriate standards EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-3:V1.6.1,
EN 301 489-17:V2.2.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011
following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal
Equipment directive 1999/5/EC.
Lund, April 2014

Pär Thuresson,

Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the
equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
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radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o
del producto.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à
l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant
les mêmes canaux. Le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350
MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. Le gain maximal d’antenne permis (pour les
dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour
l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi être
avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils
ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du
brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.
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