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Giriş
Fonksiyona genel bakış
SBH56 Hoparlörlü Bluetooth® kulaklık cihazınız hareket halindeyken hayatınızı
kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Uyumlu bir Android™ veya iOS cihazıyla
eşlendiğinde mikrofonlu kulaklık setinizi aşağıdaki işlemleri yapmak için
kullanabilirsiniz:
•
•
•

Gelen çağrıları kabul etme veya reddetme.
Uzaktan kumandayla fotoğraf çekme.
Eşlenen bir Android veya iOS cihazında oynatılan müziği kontrol etme.

Donanıma genel bakış

1

Güç tuşu

Mikrofonlu kulaklık setini açmak veya kapatmak için basılı
tutun.
Mikrofonlu Kulaklık Setinizi uyumlu bir Android veya iOS
cihazıyla eşleştirmek için 5 saniyeliğine basılı tutun.

2

NFC algılama alanı

NFC işlemleri sırasında diğer cihazları bu alana temas
ettirin.

3

Şarj Ünitesi/USB
Type-C™ kablo
portu

Pili şarj etmek için şarj ünitesini takın.

4

Mikrofon

Telefon çağrıları yapın veya Voice Assistant'ı etkinleştirin.

5

Kulaklık jakı

Kablolu kulaklıkları 3,5 mm’lik jaka bağlayın.

6

Hoparlör

Telefon çağrıları yapın veya kulaklık olmadan müzik
oynatın.

7

Kamera tuşu

Fotoğraf çekmek için basın. Bu özelliği etkinleştirmek için
Android veya iOS cihazınızaa ana bilgisayar uygulamasını
yükleyin.

8

Çok fonksiyonlu
tuş

Şuna basın:
•
•

Gelen çağrıyı yanıtlamak veya giden çağrıyı
sonlandırmak için.
Geçerli parçayı oynatma veya duraklatma.

Şu işlemi yapmak için basılı tutun:
•
•

Gelen çağrıları reddetme.
Bir çağrı sırasında mikrofonu sessize alma.

3
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•

Assistant veya Siri ile Sesli arama başlatma.

Şu işlemi yapmak için iki kere hızlı dokunun:
•

Sonraki parçaya geçme.

Şu işlemi yapmak için üç kere hızlı dokunun:
•
9

Ses seviyesi tuşu

Önceki parçaya dönme.

Sesi seviyesini artırmak için +'ya basın Ses seviyesini
azaltmak için -'ye basın.
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Temel Bilgiler
Şarj etme
Mikrofonlu kulaklık setinizi ilk kullanımdan önce, resmi bir Sony şarj ünitesiyle
yaklaşık iki saat boyunca şarj etmenizi öneririz.
Cihazı şarj etmek için

1
2

USB kablosunun bir ucunu şarj ünitesine veya bilgisayarın USB portuna takın.
Diğe ucunu ise mikrofonlu kulaklık setinizin USB Type-C portuna bağlayın.
Önerilen AC adaptörü için www.sonymobile.com/products/accessories/ bölümüne bakın.

Açma ve kapatma
•

Cihazı açmak için
LED göstergesi iki kez yeşil yanıp sönene kadar

öğesini basılı tutun.

•

Cihazı kapatmak için
LED göstergesi bir kez yeşil yanıp sönene kadar

öğesini basılı tutun.

Cihaz açılır ama boşta kalırsa, bir Android veya iOS cihazına bağlı olmadığı sürece otomatik
olarak kapanır.

Ses seviyesini ayarlama
•

Müzik veya çağrı ses seviyesini değiştirmek için
Çağrı sırasında veya müzik dinlerken ses seviyesini artırmak veya azaltmak
için ya da tuşuna basın.
Mikrofonlu kulaklık setini kulaklık olmadan kullanıyorsanız, hoparlörün ses seviyesini
ayarlamak için
veya
öğesine basın.
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Takma talimatı

Mikrofonlu kulaklık setinizi kablolu kulaklıkla veya kulaklık olmadan
kullanabilirsiniz: En iyi performans için, Bluetooth eşleştirmesini kolaylaştırmak
amacıyla mikrofonlu kulaklık seti ile Android veya iOS cihazını bedeninizin aynı
tarafında taşıyın.
CTIA standardını destekleyen bir kablolu kulaklık seti, mikrofonlu kulaklık setinizle birlikte
sağlanır. Başka kulaklıklar kullanabilirsiniz, ancak bunlar mikrofonlu kulaklık setinizle düzgün
çalışmayabilir.
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Başlarken
Mikrofonlu kulaklık setinizi Android veya iOS cihazıyla eşleme
Mikrofonlu kulaklık setinizi Android veya iOS cihazla eşlemek için NFC veya
Bluetooth kullanabilirsiniz. NFC eşleme, bağlantı ve kurulum işlemlerini otomatik
olarak başlatırken Bluetooth mikrofonlu kulaklık setinizi manuel olarak
ayarlamanıza olanak sağlar.
Mikrofonlu kulaklık setinizi iOS cihazıyla eşlemek için Bluetooth kullanın.
Mikrofonlu Kulaklık Seti fonksiyonlarının tümünü kullanmak için Android veya iOS
cihazınıza ana bilgisayar uygulamasını yüklemeniz gerekir.
Ana bilgisayar uygulamasını yüklemek için
1
2
3

Android cihazlarınız için Play Store™'u açmak üzere öğesine dokunun. İOS
cihazları için App Store'a dokunun.
Arama simgesine dokunun ve "SBH56" öğesini arayın.
SBH56 ana bilgisayar uygulamasını seçip ekrandaki talimatları uygulayın.
Mikrofonlu kulaklık seti fonksiyonlarının tümünü kullanmak için ana bilgisayar uygulamasını
yüklemeniz gerekir.

Mikrofonlu kulaklık setinizi bir Android cihazıyla NFC kullanarak eşlemek için

1
2
3

Mikrofonlu kulaklık setinizin tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.
Android cihazında NFC fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. Ana
bilgisayar uygulamasını açın.
Ekrandaki talimatları uygulayın ve mikrofonlu kulaklık setinizin NFC alanını
Android™ cihazın NFC alanına dokundurun.
Mikrofonlu kulaklık setiniz eşleme işlemine yanıt vermiyorsa sıfırlayabilirsiniz. Mikrofonlu
kulaklık setinizi fabrika ayarlarına döndürmek için önce kapatın. LED ışığı yeşil yanıp
sönmeye başlayana kadar ve
öğelerine aynı anda basın. Cihaz yeniden başlatılır.
Mikrofonlu kulaklık setiniz kapalıysa NFC alanı başka bir NFC özellikli cihaza dokunduğunda
açılır. Android cihazınızı NFC kullanarak eşleme konusunda sorun yaşıyorsanız, Bluetooth®
kullanarak manuel olarak bağlamayı deneyin.

Mikrofonlu kulaklık setinizi Android veya iOS cihazıyla Bluetooth kullanarak
eşleme
1
2
3
4

Mikrofonlu kulaklık setinizin tamamen şarj edilmiş ve Bluetooth özelliğinin
açılmış olduğundan emin olun.
Mikrofonlu kulaklık setinizi kapatın.
LED göstergesi mavi yanıp sönene kadar mikrofonlu kulaklık setinizdeki
öğesini basılı tutun.
Android veya iOS cihazda mevcut Bluetooth cihazlarını tarayın, ardından
kullanılabilir Bluetooth cihazları listesinden SBH56 öğesini seçin.
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Mikrofonlu kulaklık setinizi yeniden bağlama
Bağlantı kesilir veya kapsama alanı dışına çıkarsa, mikrofonlu kulaklık setiniz
otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener. Mikrofonlu kulaklık setindeki herhangi
bir düğmeye basarak manuel olarak veya NFC kullanarak yeniden bağlanmasını
zorlayabilirsiniz.
Manuel olarak yeniden bağlanmak için
1
2

Bluetooth özelliğinin Android veya iOS cihazınızda açılmış olduğundan emin
olun.
Mikrofonlu kulaklık setindeki herhangi bir tuşa basın.
NFC kullanarak yeniden bağlanmak için

1
2

NFC fonksiyonunun açık, Android cihazında ekranın aktif ve kilitlenmemiş
olduğundan emin olun.
Mikrofonlu kulaklık setinizin NFC algılama alanını Android cihazının NFC
algılama alanına dokundurun.

Mikrofonlu kulaklık setinizi sıfırlama
Mikrofonlu kulaklık setinizi sıfırlamak için
•

Mikrofonlu kulaklık seti yeniden başlatılana kadar
saniye boyunca basılı tutun.

tuşunu yaklaşık 10

Mikrofonlu kulaklık setiniz eşleme işlemine yanıt vermiyorsa sıfırlayın. Eşlenen veriler
kaybolmaz.

Mikrofonlu kulaklık setinizde fabrika ayarlarına döndürme işlemi için
1
2

Mikrofonlu kulaklık setinizi kapatın.
LED göstergesi yeşil yanıp sönene kadar ve
Mikrofonlu kulaklık setiniz yeniden başlatılır.

öğesini birlikte basılı tutun.

Mikrofonlu kulaklık setinizde beklenmedik bir durum olursa fabrika ayarlarına döndürme
işlemi yapın. Fabrika ayarlarına döndürme, mikrofonlu kulaklık setini orijinal ayarlarına
sıfırlar.
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Mikrofonlu kulaklık setini kullanma
Mikrofonlu kulaklık setini telefon çağrıları için kullanma
Güvenliğiniz için, araç kullanırken çağrıları yönetmek amacıyla mikrofonlu kulaklık setinizi
kullanmayın.

Gelen çağrıları kabul etmek veya reddetmek için mikrofonlu kulaklık setini kullanın.
Kablolu kulaklıklar bağlı değilken, çağrıları cevaplamak için mikrofonlu kulaklık seti
hoparlörünü kullanabilirsiniz.
Bu fonksiyonların çalışması için aramaları yönetme ve mesajlaşma gibi ilgili işlevleri
destekleyen bir Android veya iOS cihazı kullanmanız gerekir. Ayrıca Android veya
iOS cihazında ana bilgisayar uygulaması da yüklenmiş olmalıdır.
•

Çağrı cevaplamak için
Gelen çağrı sinyalini duyduğunuzda,

•

Çağrıyı bitirmek için
Devam eden çağrı sırasında Eylem tuşuna

•

Çağrıyı reddetmek için
Gelen çağrı sinyalini duyduğunuzda, Eylem tuşunu

tuşuna basın.
basın.
basılı tutun.

•

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

•

İkinci bir çağrıyı reddetmek için
Devam eden bir çağrı sırasında gelen çağrı sinyali duyduğunuzda,
Eylem tuşunu basılı tutun.

•

Bir çağrı sırasında mikrofonun sesini kapatmak için
tuşunu basılı tutun.

Müzik çalmak için mikrofonlu kulaklık setini kullanma
Mikrofonlu kulaklık setiniz, Android veya iOS cihazına bağlıyken, mikrofonlu kulaklık
setinizi kullanarak müzik gibi sesli içeriklerini mikrofonlu kulaklık setini kullanarak
Android veya iOS cihazından oynatabilirsiniz. Sesli içeriği dinlemeye başlamadan
önce Android veya iOS cihazında ilgili uygulamayı açın.
Müzik parçalarını duraklatmak veya atlamak için
1
2
3

düğmesine basın. Devam
Müzik dinlerken parçayı duraklatmak için
etmek için yine aynı düğmeye basın.
düğmesine iki kez hızlıca dokunun.
Sonraki parçaya geçmek için
düğmesine üç kez hızlıca dokunun.
Önceki parçaya geri dönmek için

Voice Assist fonksiyonunu kullanma
•

Sesli arama ve işlemleri başlatmak için
Google/Siri ile konuşmak için
düğmesini aşağı doğru basılı tutun.
Bu fonksiyonların çalışması için ilgili işlevleri destekleyen bir Android veya iOS cihazı
kullanmanız gerekir. Ayrıca ana bilgisayar uygulaması da cihazda yüklenmiş olmalıdır.

9
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

Fotoğraf çekmek için mikrofonlu kulaklık setini kullanma
Mikrofonlu kulaklık setiniz bağlıyken, uzaktan fotoğraf çekmek için mikrofonlu
kulaklık setindeki kamera tuşunu kullanabilirsiniz. Kamera tuşunu etkinleştirmek
için Android veya iOS cihazınıza ana bilgisayar uygulamasını yüklemeniz gerekir.
Ana bilgisayar uygulamasıyla ilgili talimatlara başvurun ve ekrandaki talimatları
uygulayın.
Kamera tuşunu etkinleştirmek için ana bilgisayar uygulamasını kullanırken ekran klavyesi
ayarlarını seçmek için komutu izleyin.

Mikrofonlu kulaklık seti uzaktan kumandasıyla fotoğraf çekmek için
1
2
3

Android cihazı kullanıyorsanız, Kamera uygulamasını açmak için
düğmesini aşağı doğru basılı tutun. İOS cihazı kullanıyorsanız, kamerayı
manuel olarak açın.
düğmesine basın.
Resim çekmek için
Grup fotoğrafları için zaman sayacını başlatmak üzere
düğmesine iki kez
basın.
Birden çok kamera uygulaması olan bir Android veya iOS cihazı kullanıyorsanız, istendiğinde
standart kamera uygulamasını seçmeniz önerilir. Diğer kamera uygulamaları uzaktan
fotoğraf çekmek için mikrofonlu kulaklık setinizi kullanmanıza izin vermeyebilir.

Multipoint modunu kullanma
Mikrofonlu kulaklık setinizi aynı anda iki Android veya iki iOS cihazıyla eşlemek için
Multipoint modunu kullanabilirsiniz. Gelen bir çağrıyı yanıtlamak için mikrofonlu
kulaklık setinizi kullanırken, çağrıyı sonlandırmanızın ardından cihazlar mikrofonlu
kulaklık setinize bağlı halde kalır. Singlepoint moduna geri dönmek için Multipoint
modunu kapatın.
Multipoint modunu kullanırken kamera tuşu ve Voice Assist özellikleri kullanılamaz.

Multipoint modunu açmak için
1
2
3

Mikrofonlu kulaklık setinizi kapatın.
ve öğelerini aynı anda yaklaşık bir saniye basılı tutun. LED göstergesi
mavi yanıp sönene kadar bekleyin.
Mikrofonlu kulaklık setinizi Android veya iOS cihazlarıyla eşleyin.
Eşleme işlemiyle ilgili bilgiler için Mikrofonlu kulaklık setinizi Android veya iOS cihazıyla
eşleme sayfasındaki 7 bölümüne bakın.

Multipoint modunu kapatmak için
1
2

Mikrofonlu kulaklık setinizi kapatın.
ve öğelerini aynı anda yaklaşık bir saniye basılı tutun. LED göstergesi
mavi yanıp sönene kadar bekleyin.
Multipoint modunu kapattığınızda mikrofonlu kulaklık setinizle en son eşlenen cihaz
eşlenmiş halde kalır.

10
Bu, ilgili yayının İnternet sürümüdür. © Sadece kişisel kullanım amacıyla yazdırılabilir.

Yasal bilgiler
Sony SBH56
Kullanmadan önce, ayrı olarak sağlanan Önemli bilgiler broşürünü okuyun.
Bu Kullanım kılavuzu Sony Mobile Communications Inc. veya yerel yan kuruluşu tarafından, herhangi bir
garanti sunulmaksızın yayınlanmıştır. Sony Mobile Communications Inc., herhangi bir zamanda, önceden
haber vermeksizin bu Kullanım kılavuzundaki yazım hataları, geçerli bilgilerdeki yanlışlar veya programlar
ve/veya cihazların geliştirilmeleri nedeniyle gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapabilir. Ancak bu tür
değişiklikler, bu Kullanım kılavuzunun yeni sürümlerine dahil edilecektir.
Tüm hakları saklıdır.
©2017 Sony Mobile Communications Inc.
4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japonya
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium
Sony, Sony Corporation şirketinin ticari veya tescilli ticari markasıdır.
Burada bahsedilen tüm ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar saklıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
Daha ayrıntılı bilgi için www.sonymobile.com adresini ziyaret edin.
Tüm resimler yalnızca açıklama amaçlı olup gerçek aksesuarı tam olarak tanımlamayabilir.
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Declaration of Conformity for SBH56

Hereby, Sony Mobile declares that the equipment type RD-0230 is in compliance
with Directive: 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address: http://www.compliance.sony.de/
С настоящото Sony Mobile декларира, че радиосъоръжение тип RD-0230 е в
съответствие с Директива; 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията
за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://
www.compliance.sony.de/
Sony Mobile ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RD-0230 u skladu s
Direktivom; 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na
sljedećoj internetskoj adresi: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile tímto prohlašuje, že radiové zařízení typ RD-0230 je v souladu se
směrnicí; 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/
Hermed erklarer Sony Mobile, at radioudstyrstypen RD-0230 er i
overensstemmelse med direktiv; 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklaringens
fulde tekst kan findes pa folgende internetadresse: http://
www.compliance.sony.de/
Hierbij verklaart Sony Mobile dat het type radioapparatuur RD-0230 conform is
met Richtlijn; 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring
kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://
www.compliance.sony.de/
Käesolevaga deklareerib Sony Mobile, et käesolev raadioseadme tüüp RD-0230
vastab direktiivi; 2014/53/EL nouetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on
kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RD-0230 on direktiivin; 2014/53/EU
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.compliance.sony.de/
Le soussigné, Sony Mobile, déclare que l’équipement radioélectrique du type
RD-0230 est conforme a la directive; 2014/53/UE. Le texte complet de la
déclaration UE de conformité est disponible a l’adresse internet suivante: http://
www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Mobile, dass der Funkanlagentyp RD-0230 der Richtlinie;
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist
unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Mobile, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RD-0230 πληροί
τους όρους της οδηγίας; 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://
www.compliance.sony.de/
Sony Mobile igazolja, hogy a RD-0230 típusú rádióberendezés megfelel a;
2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a
következő internetes címen: http://www.compliance.sony.de/
Il fabbricante, Sony Mobile, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RD-0230 e
conforme alla direttiva; 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di
conformita UE e disponibile al seguente indirizzo Internet: http://
www.compliance.sony.de/
Ar šo Sony Mobile deklarē, ka radioiekārta RD-0230 atbilst Direktīvai; 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://
www.compliance.sony.de/
Mes, Sony Mobile, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipas RD-0230 atitinka
Direktyvą; 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo
interneto adresu: http://www.compliance.sony.de/
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Il-Kumpanija Sony Mobile tiddikjara li t-tagħmir tar-radju tat tip RD-0230 huwa
konformi mad-Direttiva; 2014/53/EU. It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta’ konformita
tal-UE huwa disponibbli f’dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://
www.compliance.sony.de/
Herved erklarer Sony Mobile at radioutstyr typen RD-0230 er i samsvar med
direktiv; 2014/53/EU. EU-erklaring fulltekst finner du pa Internett under: http://
www.compliance.sony.de/
Sony Mobile niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RD-0230 jest
zgodny z dyrektywą; 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym adresem internetowym: http://
www.compliance.sony.de/
O(a) abaixo assinado(a) Sony Mobile declara que o presente tipo de equipamento
de rádio RD-0230 está em conformidade com a Diretiva; 2014/53/UE. O texto
integral da declaraçao de conformidade está disponível no seguinte endereço de
Internet: http://www.compliance.sony.de/
Prin prezenta, Sony Mobile declară că tipul de echipament radio RD-0230 este în
conformitate cu Directiva; 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de
conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://
www.compliance.sony.de/
Sony Mobile potrjuje, da je tip radijske opreme RD-0230 skladen z Direktivo;
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RD-0230 je v súlade so
smernicou; 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto
internetovej adrese: http://www.compliance.sony.de/
Por la presente, Sony Mobile declara que el tipo de equipo radioeléctrico RD-0230
es conforme con la Directiva; 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE
de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://
www.compliance.sony.de/
Härmed försäkrar Sony Mobile att denna typ av radioutrustning RD-0230
överensstämmer med direktiv; 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EUförsäkran om överensstämmelse finns pa följande webbadress: http://
www.compliance.sony.de/
Bu belgeyle, Sony Mobile Communications Inc., RD-0230 tipi telsiz cihazının
2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB Uygunluk
beyanının tum metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: http://
www.compliance.sony.de/

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
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.
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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 Industry Canada’s licence-exempt RSSs. 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.

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; (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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