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Čeština
Před použitím zařízení si pečlivě pročtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí využití.
Informace o napájecím napětí a další údaje jsou uvedeny na spodní části adaptéru a dálkového
ovladače.

Ovladač do
automobilu
s Bluetooth®
Ovládač
Bluetooth®
do auta

Referenční příručka

CS

Referenčná príručka

SK

Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní
příslušná nařízení směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti naleznete na této adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornění pro zákazníky: Následující informace se vztahují pouze na zařízení zakoupená
v zemích podléhajících směrnicím EU.
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními standardy EU: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii
a dalších evropských zemích se samostatnými systémy zpětného odběru)
Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu značí, že s produktem a baterií nesmí
být nakládáno jako s domovním odpadem. U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto zařízení a baterií pomůžete předejít
potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít
při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo,
odevzdejte tyto produkty po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte do
kapitoly věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo
pro recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterie
získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.

VAROVÁNÍ: Nespolkněte baterii, hrozí nebezpečí popálení
chemickými látkami.
Dálkový ovladač dodávaný s tímto výrobkem obsahuje knoflíkovou baterii.
Případné spolknutí této knoflíkové baterie by mohlo způsobit vážné popáleniny vnitřních orgánů
během pouhých 2 hodin a mohlo by vést k úmrtí.
Nové i použité baterie udržujte mimo dosah dětí.
Pokud není možné prostor pro baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte
jej mimo dosah dětí.
Pokud se domníváte, že mohlo dojít k polknutí baterie nebo jinému vniknutí do těla, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.

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

Poznámka k lithiové baterii
Nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření, ohni nebo jiným zdrojům vysokých teplot.

Upozornění pro případ, že váš automobil nemá režim ACC
Pokud váš automobil nemá režim ACC, vyjměte kabel USB vždy, když vypnete zapalování.
Zabráníte tak nebezpečí vybití baterie.

Upozornění týkající se služeb nabízených třetími stranami

RM-X7BT

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, přerušeny nebo ukončeny bez předchozího
upozornění.
Společnost Sony nenese v takovýchto případech žádnou odpovědnost.

Důležité upozornění

Webové stránky podpory

Lokalita zákazníckej podpory

Pokud máte jakékoli otázky nebo
pokud máte zájem o nejnovější
informace o podpoře, navštivte
následující webové stránky:

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete
získať najnovšie informácie o podpore
týkajúce sa tohto produktu, navštívte
webovú lokalitu uvedenú nižšie:

http://www.sony.eu/support

Pozor
SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY, KROMĚ JINÝCH VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMU,
ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ,
PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU,
JEHO HARDWARU NEBO SOFTWARU.
Tento produkt obsahuje rádiový vysílač.
Podle nařízení UNECE č. 10 mohou výrobci vozidel stanovit zvláštní podmínky pro instalaci rádiových
vysílačů do vozidel.
Před instalací tohoto produktu do vozidla si přečtěte návod k obsluze vozidla nebo se obraťte na
výrobce nebo prodejce vozidla.

Tísňová volání

Zaregistrujte svůj produkt online na stránkách:
Zaregistrujte produkt online na stránke:

http://www.sony.eu/mysony

Toto zařízení Bluetooth handsfree v automobilu a k němu připojené elektronické zařízení pracuje
pomocí rádiových signálů, mobilní a pozemní sítě a také uživatelsky naprogramovaných funkcí,
které nezaručují připojení za všech podmínek.
Z tohoto důvodu se v případě naléhavé komunikace (například při ohrožení zdraví) nespoléhejte
pouze na jediné elektronické zařízení.

Komunikace BLUETOOTH
 Mikrovlny vysílané tímto zařízením Bluetooth mohou narušovat provoz elektronických
zdravotnických přístrojů. V následujících situacích vypněte toto zařízení včetně ostatních zařízení
Bluetooth, protože by mohlo dojít k nehodě:
 všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny, v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech a na
čerpacích stanicích,
 v blízkosti automatických dveří či hlásičů požárů.
 Toto zařízení podporuje funkce zabezpečení, které vyhovují standardu BLUETOOTH, aby bylo
zaručeno bezpečné připojení během komunikace pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však v závislosti na okolnostech nemusí být dostatečné. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
 Neneseme žádnou zodpovědnost za únik informací při komunikaci s využitím technologie
BLUETOOTH.
Budete-li mít k tomuto zařízení jakékoliv dotazy nebo narazíte na problémy, na které nenaleznete
odpovědi v této příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

(pokračování na zadní straně)

(pokračování z přední strany)

Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú tretie strany

Technické údaje

Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, môžu byť zmenené, pozastavené alebo ukončené bez
predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.

Bezdrátová komunikace
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 3.0
Výkon
BLUETOOTH Standard Power Class 2 (max. +4 dBm)
Maximální komunikační rozsah
viditelnost cca 10 m*1
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS
Kompatibilní profily 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
Odpovídající kodeky
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Skutečný dosah se liší podle různých podmínek, jako jsou například překážky mezi zařízeními,
magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, příjmová citlivost, zisk antény,
operační systém, softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH označují účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.

Obecné
Výstup
Vstupy

zdířka AUDIO OUT (stereofonní mini jack ø 3,5 mm)
zdířka MIC IN (stereofonní mini jack ø 3,5 mm)
port USB micro-B (pouze pro napájení)
Požadavky na napájení 5 V=
Jmenovitý proud
0,1 A
Rozměry
Adaptér
přibližně 49 × 38 × 13 mm (š×v×h)
Dálkový ovladač
přibližně ø 54 × 34 mm
Hmotnost
Adaptér
přibližně 16 g
Dálkový ovladač přibližně 42 g
Obsah balení
adaptér (1)
dálkový ovladač (1): RM-X7S
lithiová baterie CR2032 (1)
kabel micro-USB (1)
kabel AUX (1)
díly pro instalaci a připojení (1 sada)
Volitelné příslušenství/zařízení
mikrofon: XA-MC10
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Autorská práva
Logo a značka slova Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá
licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Značka N-Mark je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch a Siri jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
Google, Google Play™ a Android™ jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.
„Waze“, logo Waze a další ochranné známky nebo značky služeb jsou vlastnictvím společnosti
Waze Mobile nebo jejích přidružených subjektů.

Slovenčina
Pred použitím systému si dôkladne prečítajte túto príručku a odložte si ju, aby ste do nej mohli
v prípade potreby nahliadnuť.
Informácie o prevádzkovom napätí a ďalšie údaje sa nachádzajú na spodnej strane adaptéra
a diaľkového ovládača.

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa základné požiadavky
a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Likvidácia odpadových batérií a elektrických a elektronických zariadení
(platí v Európskej únii a iných európskych krajinách, ktoré používajú systémy
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch
batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade,
ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto
produktov a batérií zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení by ste mali tieto produkty
odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Dôležité upozornenie
Varovanie
SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ,
NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA INÉ POŠKODENIA VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
UŠLÉHO ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO
AKÉKOĽVEK SÚVISIACE VYBAVENIE, PRESTOJOV A UŠLÉHO ČASU KUPUJÚCEHO V SÚVISLOSTI
S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, JEHO HARDVÉRU A SOFTVÉRU, PRÍPADNE V DÔSLEDKU JEHO
POUŽÍVANIA.
Vážený zákazník, tento produkt obsahuje rádiový vysielač.
Podľa predpisu EHK OSN č. 10 môžu výrobcovia vozidiel stanoviť špecifické podmienky týkajúce sa
inštalácie rádiových vysielačov do vozidiel.
Pred inštaláciou tohto produktu do vozidla si pozrite návod na použitie vozidla, prípadne sa obráťte
na výrobcu alebo predajcu vozidla.

Núdzové hovory
Toto zariadenie handsfree BLUETOOTH do vozidla a elektronické zariadenie pripojené k zariadeniu
handsfree fungujú pomocou rádiových signálov, celulárnych a káblových sietí, ako aj funkcie
naprogramovanej používateľom, ktoré nemôžu zaručiť pripojenie za všetkých podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej komunikácie (napríklad v núdzových zdravotníckych
situáciách) nespoliehajte výhradne na žiadne elektronické zariadenie.

Komunikácia cez rozhranie BLUETOOTH
 Mikrovlny emitované zo zariadenia BLUETOOTH môžu mať vplyv na fungovanie elektronických
lekárskych zariadení. Na nasledujúcich miestach vypnite túto jednotku a ďalšie zariadenia
BLUETOOTH, pretože môžu spôsobiť nehodu:
 na miestach, kde sa vyskytujú horľavé plyny, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo na
čerpacích staniciach,
 v blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.
 Táto jednotka podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré vyhovujú štandardu BLUETOOTH na
poskytnutie bezpečného pripojenia pri použití bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, ale
v závislosti od nastavenia nemusí byť toto zabezpečenie dostatočné. Pri komunikácii pomocou
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH buďte opatrní.
 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas komunikácie cez rozhranie
BLUETOOTH.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou, ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Technické parametre
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém
Špecifikácie BLUETOOTH, verzia 3.0
Výstup
Štandardné zariadenie BLUETOOTH, energetická trieda 2 (max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m*1
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie
FHSS
Kompatibilné profily 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
Zodpovedajúci kodek
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*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 ďalšie faktory.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel komunikácie cez rozhranie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.

Všeobecné
Výstup
Vstupy

Konektor AUDIO OUT (stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm)
Konektor MIC IN (stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm)
Port USB micro-B (len pre napájanie)
Požiadavky na napájanie
Jednosmerné napätie 5 V
Menovitá spotreba prúdu 0,1 A
Rozmery
Adaptér
Približne 49 mm × 38 mm × 13 mm (š × v × h)
Diaľkový ovládač
Priemer približne 54 mm × 34 mm
Hmotnosť
Adaptér
Približne 16 g
Diaľkový ovládač
Približne 42 g
Obsah balenia
Adaptér (1)
Diaľkový ovládač (1): RM-X7S
Lítiová batéria CR2032 (1)
Kábel micro-USB (1)
Kábel AUX (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
Voliteľné príslušenstvo a vybavenie
Mikrofón: XA-MC10
Dizajn a technické parametre podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva
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.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.
Značka N je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc., v Spojených štátoch a iných krajinách.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch a Siri sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
Google, Google Play™ a Android™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.
Waze, logo Waze a ďalšie ochranné alebo servisné známky sú vlastníctvom spoločnosti
Waze Mobile alebo jej pobočiek.

VAROVANIE: Batériu neprehltnite, hrozí nebezpečenstvo
chemických popálenín.
Diaľkový ovládač dodaný s týmto produktom obsahuje mincovú/gombíkovú batériu.
V prípade prehltnutia môže mincová/gombíková batéria už do dvoch hodín spôsobiť závažné
vnútorné popáleniny a viesť k smrti.
Nové aj použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
Ak sa priestor pre batérie nedá zavrieť na doraz, prestaňte produkt používať a uchovávajte ho mimo
dosahu detí.
Ak si myslíte, že došlo k prehltnutiu batérie alebo jej vloženiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka o lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernej teplote, napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu ani iným
zdrojom tepla.

Varovanie, ak zapaľovanie vozidla nemá polohu ACC
Ak zapaľovanie vozidla nemá polohu ACC, pri každom vypnutí zapaľovania odpojte kábel USB,
aby ste predišli vybitiu batérie.

Čeština
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/

Slovenčina
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na nasledujúcej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/

