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Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Ръководство за експлоатация
Развлекателен аудиоплейър
SEP-30BT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.

Не инсталирайте устройството в затворено
пространство като библиотека или вграден шкаф.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с
вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте
запалени свещи върху устройството.
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не поставяйте предмети, пълни с течности
(например вази), върху устройството.
Не излагайте за дълго време батериите
(комплекта батерии или батерии, които са
инсталирани в устройството) на прекалени
горещини като например на директна слънчева
светлина, под въздействието на огън или други
подобни.

ВНИМАНИЕ
При неправилна подмяна на батериите
съществува риск от експлозия.
Сменяйте батериите само със същия или
еквивалентен тип батерии.

Забележка за потребителите: следната
информация се отнася само за
оборудване, което се продава в страните,
прилагащи европейските директиви.

С настоящото Sony Corp. декларира, че това
оборудване е съвместимо с основните изисквания и
други приложими разпоредби на Директива 1999/5/
ЕС.
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За подробности, моля, посетете следния интернет
адрес:
http://www.compliance.sony.de/

се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,
Japan. Оторизираният представител на EMC
и безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany.
За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на
устройството, моля, обръщайте се към адресите,
указани в отделните сервизни и гаранционни
документи.

Изхвърляне на използваните батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъците)

Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на
продукта, могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За
по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете

За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия,
моля, свържете се с общинската служба
във вашия град, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.l Civic Office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased
the product.

Този символ на батерията или на
нейната опаковката показва, че
батерията, приложена към този
продукт, не трябва да се третира
като домашен отпадък.
Ако изхвърляте батериите
на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне
на батериите, могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси.
В случай на продукти, които заради безопасност,
правилна работа или запазване на данните
изискват непрекъсната връзка с вградената
батерия, тя трябва да се изважда само от
квалифициран персонал.
За да осигурите правилното третиране на
батерията, когато батерията се изтощи, я
предайте на съответното място за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
За всички други видове батерии, моля, вижте
раздела относно безопасното отстраняване на
батерията от продукта.
Предайте батерията в съответния пункт за
рециклиране на батерии.

3

Съдържание
Въведение ........................................................................6
Подготовка за експлоатация ........................................7
Проверка на приложените аксесоари ...................................................7
Ръководство за частите и бутоните..........................................................8
Зареждане на батерията ............................................................................ 12

Възпроизвеждане на звук и танци ........................... 18
Възпроизвеждане на звук и танци......................................................... 18
Инсталиране на софтуера.......................................................................... 20
Прехвърляне на звук и файлове с данни за движения към
плейъра ...................................................................................................... 23
Възпроизвеждане на музика .................................................................... 26
Движение на плейъра в синхрон със звука ..................................... 33
Настройки на плейъра ................................................................................ 37

Слушане на музика посредством
Bluetooth връзка .......................................................... 40
Слушане на музика посредством Bluetooth връзка ...................... 40
Сдвояване на плейъра с Bluetooth устройствo .............................. 42
Свързване на плейъра с Bluetooth устройство ............................... 44
Слушане на музика........................................................................................ 46

4

Други .............................................................................. 48
Обновяване на софтуера ........................................................................... 48
Отстраняване на проблеми ...................................................................... 49
Предпазни мерки .......................................................................................... 56
Технически характеристики ..................................................................... 63
Авторски права............................................................................................... 66
Bluetooth безжична технология ............................................................. 67
Азбучен указател ........................................................................................... 70

Относно ръководството
Към този плейър са приложени две ръководства: “Ръководство за експлоатация” и
“Ръководство за бързо включване”. Ако инсталирате приложения софтуер, вие можете
да прегледате помощния файл на софтуера и да се запознаете с повече информация.
 Ръководство за бързо включване
Обяснява основни подготовки и операции, които се изискват за възпроизвеждане на
звук и движение.
 Ръководство за експлоатация (това ръководство)
Обяснява в подробности подготовките и операциите, които са необходими, за
да работите с плейъра. Също така, в това ръководство ще откриете и съвети за
отстраняване на проблеми, а също и предпазни мерки за безопасното използване на
плейъра.
 Помощен файл на Rolly Choreographer
Обяснява начина на прехвърляне на музика от компютър към плейъра, начина на
създаване на танц за плейъра и задаването му за определена музика, както и начините
за настройка на плейъра и др.
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Въведение

Възпроизвеждане не само на звук и музика, но и на танци

* Плейърът се движи в синхрон със звука, който се възпроизвежда. Тези движения на
плейъра ние наричаме “танци”.

 USB кабел (1)
 Акумулаторна литиево-йонна батерия (1)
 CD-ROM* (1)

Софтуер “Rolly Choreographer”
* Не опитвайте да възпроизвеждате CD-ROM диска на CD музикален плейър. Той
трябва да се възпроизведе на CD-ROM устройството на вашия компютър.
 Стойка (1)
 Ръководство за експлоатация (това ръководство) (приложено на съответния

език)
 Ръководство за бързо включване (приложено на съответния език)
 Гаранция (1)

Използване на стойката

Подготовка за експлоатация

Това устройство е развлекателен аудиоплейър с вградена флаш памет и се предлага
със собствен софтуер “Rolly Choreographer”. Можете да се наслаждавате на звук и
танци*, които можете да прехвърляте от компютър към плейъра, като използвате
софтуера “Rolly Choreographer” ( стр. 18).

Проверка на приложените аксесоари

Ако желаете да стабилизирате плейъра, поставете го в стойката.

Слушане на музика посредством Bluetooth технологията
Този плейър поддържа безжична Bluetooth* технология. Той може да играе ролята на
безжични високоговорители за Bluetooth музикални плейъри (цифрови музикални
плейъри, мобилни телефони и др.) посредством Bluetooth връзка. Можете да
слушате музика, запазена на Bluetooth музикални плейъри, като изведете звука през
високоговорителите на този плейър ( стр. 40).
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Ръководство за частите и бутоните

Изглед отпред

 Рамена (дясно/ляво) ( стр. 11,
Рамената се отварят, когато плейърът
възпроизвежда звук. Рамената се отварят
и затварят, когато плейърът танцува.
Рамената са проектирани така, че при
определени обстоятелства и поради
мерки за безопасност могат да се откачат.

 Светлинни пръстени ( стр. 26, 34)
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Светлинните пръстени променят
цвета си в зависимост от режима на
възпроизвеждане и състоянието на
плейъра. В режим на възпроизвеждане с
танци, светлинните пръстени променят
цвета си или мигат в такт с танцувалните
движения на плейъра.
Светло синя светлина: Нормално
възпроизвеждане
Лилава светлина: Разбъркано
възпроизвеждане
Оранжева светлина: Когато можете да
смените режима на възпроизвеждане
или да прескачате песни/групи.
Червена светлина: Музикалният файл
или файлът с данни за танца е
повреден. Или, върху плейърът
е приложен прекален механичен
натиск по време на движението му.
Синя светлина: Състояние на Bluetooth
връзка

Щракнете върху бутона за
възпроизвеждане, за да започнете/
спрете възпроизвеждането на звук
или танци. Използвайте бутона за
възпроизвеждане за подготовка и
връзка при Bluetooth комуникация.

 Bluetooth индикатор ( стр. 42)
Синият индикатор показва
състоянието на Bluetooth връзката.
Светва: Няма връзка
Мига веднъж на всеки 0.5 секунди: В
процес на сдвояване
Мига веднъж на всеки 2 секунди:
Изчаква връзка
Мига веднъж на всеки 5 секунди:
Свързан

 Индикатор на бутона за

възпроизвеждане (до бутона за
възпроизвеждане) ( стр. 15, 34)
Индикаторът променя цвета си
по време на възпроизвеждане и
според състоянието на батерията
в зависимост от състоянието на
плейъра.
Бял: Докато възпроизвеждате запис
със зададен танц.

Зелен: Докато възпроизвеждате запис
без зададен танц.
Оранжев: Състояние на батерията
Жълт: Когато зареждането на
батерията посредством USB
връзката приключи.

 Дискове (десен/ляв) ( стр. 26,

33)
Дисковете се придвижват назад
до предварително зададена
позиция, когато плейърът започне
възпроизвеждането на звук и музика.
Дисковете се движат в синхрон със
звука, когато възпроизвеждате звук и
музика с танци.

Подготовка за експлоатация

26, 33)

 Бутон за възпроизвеждане
( стр. 26, 33, 42)

 Обръчи (десен/ляв) ( стр. 11,

26, 33)
Когато завъртите обръчите по време
на възпроизвеждане на музика, можете
да промените силата на звука, а също
да смените записа и групата. В режим
на възпроизвеждане с танци обръчите
се въртят в синхрон със звука.

 Високоговорители

продължава 
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Ръководство за частите и бутоните (продължение)

Изглед отзад

 Бутон за нулиране ( стр. 49)

 Ключ на захранването ( стр.

26, 34, 42, 44)
ON: Захранването е включено (за да
възпроизвеждате звук и танци).
OFF: Захранването е изключено
: Захранването е включено (за
Bluetooth връзка)
Когато включите захранването,
плейърът извежда звук и отваря
рамената веднъж. Можете да
настройте плейъра така, че звукът при
стартиране на захранването да не се
извежда ( стр. 37).
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Можете да върнете настройките
на позицията за възпроизвеждане,
режима на възпроизвеждане и
силата на звука в стойностите им по
подразбиране.
Дори ако натиснете бутона за
нулиране Reset, данните в плейъра не
се изтриват.

Когато някое от рамената е
свалено

Когато някой от обръчите е
свален

Като придържате здраво диска,
натиснете свързващите части (a).
Прикрепете рамото (b), след това го
затворете.

Уверете се, че поставяте обръча в
правилната позиция. Поставете обръча
върху прореза на плейъра.

Подготовка за експлоатация

Ако оставите плейъра за около 30
секунди с ключ на захранването,
зададен в положение ON или ,
светлинните пръстени се изключват
и плейърът влиза в режим на пестене
на енергия.

 Капаче на отделението за
батерията ( стр. 12)
Развийте винта и отворете капачето на
отделението за батерията. Поставете
приложената акумулаторна батерия.

 USB жак ( стр 13)
Когато свържете плейъра към
компютър, отворете капачето и
вкарайте USB кабела в USB жака.
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Зареждане на батерията

Поставяне на батерията
1

Развийте винтчето на капачето на отделението за батерията, докато застане
в положение OPEN, като използвате монета или нещо подобно; след това
отворете капачето.

Забележки
Уверете се, че капачето на батерията е затворено, когато работите с плейъра. Ако
капачето на отделението за батерията е отворено, може да се получи неизправност в
устройството.
 Когато зареждате батерията, внимавайте да не прещипете пръстите си под капачето на
отделението.


Зареждане на батерията
1

Отворете капачето на USB жака и свържете приложения USB кабел към USB жака.
USB жак

2

3
12

Поставете приложената батерия докрай и затворете капачето.

Завийте винтчето на капачето на отделението за батерията, докато застане в
положение CLOSE, като използвате монета или нещо подобно.

2

Подготовка за експлоатация

Плейърът работи с приложената акумулаторна литиево-йонна батерия (наречена
по-нататък в ръководството “батерия”). Когато използвате плейъра за първи път
или ако батерията е разредена, свържете плейъра към компютър, за да заредите
батерията.

Свържете другия край на USB кабела към USB порта на компютъра.
Индикаторът на бутона за възпроизвеждане светва в оранжево и зареждането
започва. Когато зареждането приключи, индикаторът на бутона за
възпроизвеждане става жълт. Зареждането ще отнеме приблизително 5 часа*.
(Когато зареждате батерията посредством стойката за зареждане на Rolly CDLSE10 (не е приложена в комплекта), индикаторът на бутона за възпроизвеждане
изгасва, когато зареждането приключи. Зареждането ще отнеме около 3 часа*.)
* Очаквано време за зареждане на напълно разредена батерия при температура от 25°С.
Времето за зареждане може да се различава в зависимост от състоянието на батерията
и средата, в която зареждате.

продължава 
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Зареждане на батерията (продължение)

Проверка на оставащото захранване в батериятаr
Задайте ключа на захранването в положение ON или и
придържайте плейъра както е показано вдясно. Индикаторът на
бутона за възпроизвеждане показва оставащия заряд на батерията,
като свети или мига.
Не можете да проверявате оставащия заряд в батерията, когато
плейърът е в режим на пестене на енергия.
Индикатор на бутона за
възпроизвеждане

Оставащ заряд на батерията

Свети в оранжево за 3 секунди

Достатъчен

Мига бавно в оранжево за 3 секунди

Не остава много

Мига бързо в оранжево за 3 секунди

Изразходван*
Когато батерията е напълно разредена, индикаторът
на бутона за възпроизвеждане мига бързо в оранжево
за 5 секунди. След това плейърът автоматично влиза в
режим на пестене на енергия.

Подготовка за експлоатация

Забележки
Задайте ключа на захранването в положение OFF преди да свържете плейъра към
компютъра.
 Не можете да работите с плейъра, когато той е свързан към компютър.
 Уверете се, че сте разкачили плейъра преди да изключите или рестартирате вашия
компютър. В противен случай е възможно плейърът да не работи правилно.
 Свържете плейъра и компютъра директно, а не през USB хъб.
 Зареждайте батерията в температурен обхват от 10оС до 30оС. Извън тези температурни
граници е възможно зареждането да не се осъществи правилно.
 Възможно е индикаторът на бутона за възпроизвеждане да не светне веднага след като
започнете зареждането на батерията, ако преди това батерията е била разредена докрай
или ако не е била използвана дълго време. Индикаторът на бутона за възпроизвеждане
ще светне в оранжево след няколко минути и зареждането ще започне.
 Ако не планирате да използвате плейъра за дълъг период от време, извадете батерията
от плейъра. Когато извадите батерията, часовникът и таймерът за събуждане ще се
върнат в настройките си по подразбиране.


* Когато батерията има малко заряд, не можете да зададете възпроизвеждане на звук и танци.
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продължава 
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Зареждане на батерията (продължение)

Време за възпроизвеждане на батерията (1)
Възпроизвеждане

Време за възпроизвеждане
(прибл.)

Звук и музика (2)

5 часа

Звук с танци (2)(3)

4 часа

Музика чрез Bluetooth връзка

4 часа 30 минути

Музика с танци чрез Bluetooth връзка (3)

3 часа 30 минути

(1)
(2)
(3)
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Измерени, когато използвате напълно заредена батерия.
Времето за възпроизвеждане на музика е измерено за MP3 файлове с битрейт 128 kbps.
Времето за възпроизвеждане на танци е измерено, като е използвано измерване на стандартни
Sony танци (еквивалент на автоматично движение) в работна среда. Танците спират след края
на първия запис. Няма да можете да продължите възпроизвеждането на звук с танци.

Подготовка за експлоатация

Забележки
Възможно е времената за възпроизвеждане, указани в таблицата, да се различават
в зависимост от температурата на околната среда, работните условия, вида на
музикалните файлове и вида на танците.
 Времената за възпроизвеждане в таблицата са действителни, когато използвате плейъра
при температура на околната среда от 25°С. Животът на батерията може да намалее при
по ниски температури, когато възпроизвеждате само звук или звук с танци.
 Когато използвате плейъра след дълъг период, в който не сте работили с устройството,
времето за възпроизвеждане може да се окаже по-кратко от очакваното, защото в
началото батерията не може да бъде заредена до пълния й капацитет. Батерията ще
достигне пълния си капацитет, след като няколко пъти се разреди напълно и след това
бъде заредена.
 Когато времето за възпроизвеждане намалее наполовина на обичайното време, дори
когато батерията е заредена напълно и докрай, това е индикация, че животът на
батерията вероятно е свършил. Сменете батерията с нова.
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Възпроизвеждане на звук и танци
Плейърът възпроизвежда звук и танци, които сте прехвърлили от вашия компютър
посредством използването на приложения софтуер “Rolly Choreographer”.

18

Прехвърляне на
музика и танци
към плейъра
(стр. 23)

Стартирайте
възпроизвеждане
на звука и танците
(стр. 26, 33)

Възпроизвеждане на звук и танци

Инсталиране на
софтуера (стр. 20)
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Инсталиране на софтуера
Инсталирайте приложения софтуер “Rolly Choreographer”. Вижте стр. 21 относно
системните изисквания, които трябва да бъдат покрити, за да използвате плейъра.

3
4

Влезте в системата като администратор.

Затворете всички софтуерни приложения на вашия компютър.
Уверете се, че сте затворили всички софтуерни приложения, включително
антивирусната програма, защото те ще забавят работата на процесора.

Заредете приложения CD-ROM в CD-ROM устройството на вашия компютър.
Инсталацията автоматично ще стартира и ще се изведе основното меню.

Инсталирайте софтуера.
Прочетете внимателно съобщението, изведено на екрана, и следвайте
инструкциите. Инсталацията може да отнеме от 10 до 15 минути в зависимост
от вашия компютър. Ако на екрана се изведе съобщение, рестартирайте
компютъра, след като инсталацията приключи.
Ако инсталирането е било успешно, на екрана на компютъра ще се изведе
иконата
.

Забележка
Ако е активирана функцията Windows Aero в Windows Vista, областта за преглед на Rolly
Choreographer може да не се изведе правилно.

Изключете функцията Windows Aero, когато стартирате Rolly Choreographer, както
следва.
1 Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на Rolly Choreographer, изведете
“Properties” и щракнете върху “Compatibility”.
2 Поставете отметка на “Disable desktop composition” и щракнете върху [OK].
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Компютър
 Компютър:
IBM PC/AT или съвместим компютър с предварително инсталирана една от следните
операционни системи.
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или по-нова)/ Windows XP Professional (Service
Pack 2 или по-нова)/ Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 или по-нова)/
Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 или по-нова)/ Windows XP Media
Center Edition 2005 (Service Pack 2 или по-нова)/ Windows Vista Home Basic/ Windows Vista
Home Premium/ Windows Vista Business/ Windows Vista Ultimate
 Не се поддържа от операционни системи, различни от гореописаните.
 Не се поддържа от 64 битови версии на гореописаните операционни системи.
 Поддържани езици на операционните системи: английски, френски, немски, италиански,
испански, руски.
 CPU: Pentium III 450 MHz или по-бърз (За Windows Vista се препоръчва Pentium III 800
MHz или по-бърз)
 RAM: 256 MB или повече за Windows XP (Препоръчва се 512 MB или повече.)
512 MB или повече за Windows Vista (Препоръчва се 1 GB или повече.)
 Видео памет: 64 МВ или повече
 Твърд диск: 200 МВ или повече (Препоръчва се 1.5 GB или повече.)
В зависимост от версията на Windows, възможно е да се изисква повече свободно място. За
да запазвате музикални данни, ще имате нужда от още свободно място.
 Дисплей: 1024 x 768 пиксела (или повече), High Color (16 бита) (или повече) (Възможно
Rolly Choreographer да не работи правилно, когато цветовите настройки са под 256 цвята.)
 CD-ROM устройство: Трябва да поддържа Digital Music CD възпроизвеждане, като
използвате WMD.
(За да създадете оригинален диск или да подсигурите аудио CD, трябва да притежавате
CD-R/RW устройство.)
 Звукова карта
 USB порт (Препоръчва се високоскоростен USB.)

продължава 

Възпроизвеждане на звук и танци

1
2

Включете компютъра и стартирайте Windows.

Системни изисквания за плейъра


21

Инсталиране на софтуера (продължение)




Функцията “Automatic Choreography & Transfer” ви позволява да прехвърляте музика
и данни с движения към плейъра, просто като натиснете бутона
на екрана Rolly
Choreographer.
Изберете записи и натиснете бутона
. След това записите се прехвърлят към
плейъра. Прехвърлените записи се хореографират с подходящи танци посредством
използването на функцията “Automatic Choreography”.

3
3
4

Дървовидна
структура на компютъра
Списък на
компютъраt

Деинсталиране на софтуера
За да изтриете приложения софтуер от вашия компютър, извършете следните
стъпки.

1
2
3

Щракнете върху [Start] – [Control Panel].
Щракнете два пъти върху [Add or Remove Programs].

USB кабел (приложен в комплекта)

Изберете Rolly Choreographer от списъка и щракнете върху [Delete].
Стартирайте отново компютъра, като следвате инструкциите, изведени на екрана.
Когато компютърът се рестартира, софтуерът е деинсталиран

1
2
22

Възпроизвеждане на звук и танци



Трябва да има инсталиран Internet Explorer 5.5 или по-нова версия.
За да качвате/сваляте данни с танци, трябва да имате интернет връзка.
Операциите за всички компютри не са гарантирани, дори ако са изпълнени
гореописаните системни изисквания.
Не се поддържа от следните среди:
Персонално сглобен компютър или операционна система/ Среда, която е обновена
от оригиналната, инсталирана от производителя операционна система/ Мулти
стартираща среда/ Среда с няколко монитора/ Macintosh компютри
Не гарантираме правилна операция за всички компютри, на които функциите за
спиране на системата, sleep (готовност), hibernation и др. работят правилно.

Прехвърляне на звук и файлове с данни за движения към плейър

Свържете плейъра към компютър, като използвате приложения USB кабел.
Щракнете върху иконата

на екрана.

Rolly Choreographer се стартира и се извежда режимът за преглед на файлове.
продължава 
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За подробности се обърнете към помощния файл на Rolly Choreographer.

Прехвърляне на звук и файлове с данни за движения към плейъра (продължение)

3

За да прехвърляте всички музикални файлове в папката, изберете папката в дървовидната
структура на компютъра.
За да прехвърляте един файл, изберете файла от списъка на компютъра



Можете да изберете повече от един файл и да прехвърляте едновременно
избраните файлове.

Натиснете бутона

.

Избраната папка или файл ще бъдат прехвърлени. Всеки запис ще се
прехвърли с движение-танц, автоматично създаден от функцията “Automatic
Choreography”.
Ако към записа има вече зададена информация за движение- танц, записът се
прехвърля към плейъра заедно с информацията за танца.

Когато изтривате прехвърлена музика
Уверете се, че изтривате музикални файлове от вашия плейър, като използвате Rolly
Choreographer.
Забележки
Задайте ключа на захранването на плейъра в положение OFF преди да свържете плейъра
към компютър.
 Индикаторът на бутона за възпроизвеждане мига, докато се прехвърлят музика и танци.
Докато това се случва, оставете USB кабела свързан.
 Когато триете музикални файлове от плейъра, информацията за движението, която е
зададена към музикалните файлове, също ще се изтрие.
 Ако свържете плейъра към преносим компютър, който не е свързан към мрежата от 220
V, батерията на преносимия компютър ще се изразходва бързо. Не оставяйте плейъра и
преносимия компютър в това състояние за дълъг период от време.
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 Съвети


Плейърът възпроизвежда прехвърлените песни в последователността, в която са
изведени в Rolly Choreographer. Плейърът може да възпроизвежда до 4096 записа.
 Можете да прехвърляте записи без информация за движения. Изберете папки или
файлове и натиснете бутона . Можете да зададете танци към звук след като
осъществите прехвърлянето към плейъра. За подробности се обърнете към помощния
файл на Rolly Choreographer.
 Можете да прехвърляте записи към плейъра, като използвате Windows Explorer или
друг софтуер за управление на звук. Когато използвате софтуер, различен от Rolly
Choreographer, поставете данните в папка “MUSIC”.
 Плейърът може да възпроизвежда само “.mp3” и “.3gp*” музикални файлове. Плейърът
не може да възпроизвежда “.m4a” и “.mp4” музикални файлове. За да възпроизвеждате
“.m4a” и “.mp4” музикални файлове от компютъра на плейъра, прехвърлете ги, като
използвате Rolly Choreographer. Музикалните файлове “.m4a” и “.mp4” автоматично ще се
преобразуват в “.3gp” музикални файлове и ще се прехвърлят към плейъра.
 Можете да създадете и редактирате танци според вашите предпочитания, използвайки
Rolly Choreographer. Също така, можете да промените настройките на плейъра. За
подробности вижте помощния файл на Rolly Choreographer.
 Можете да създадете танци и да качите данните на интернет страница за поддръжка,
или да свалите танци от същата тази интернет страница и да ги запазите в Rolly
Choreographer. За подробности се обърнете към помощния файл на Rolly Choreographer.
* На плейъра не могат да бъдат възпроизвеждани “.3gp” файлове, записани с кодек HEAAC, или “.3gp” файлове с движещи се изображения.

Възпроизвеждане на звук и танци

4

Музикалните записи, които се прехвърлят към плейъра с помощта на Rolly Choreographer,
се запазват на плейъра в папка “RMF” и се извеждат в Rolly списъка с помощта на Rolly
Choreographer. Не прибавяйте и не изтривайте файлове в папките “RME”, “RSE” или “SMDB”
на плейъра с помощта на Windows Explorer; също така, не изтривайте и не преименувайте
тези папки с Windows Explorer. Ако го направите, възможно е някои музикални записи да не
бъдат изведени в Rolly списъка и да не се възпроизведат на плейъра.
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Възпроизвеждане на музика
Можете да възпроизвеждате музика, прехвърлена от компютър, като използвате
Rolly Choreographer.
Можете да възпроизвеждате танци заедно с музика ( стр. 33).
Бутон за възпроизвеждане
Индикатор на бутона за възпроизвеждане (до бутона Play)

Можете да работите с плейъра, когато е поставен върху равна повърхност, или като
го държите в ръка.

Когато поставите плейъра върху
равна повърхност

Когато държите плейъра в ръка

Поставете плейъра като логото на
Sony е обърнато към вас. Започнете
работата с плейъра, като плъзнете
устройството по обръчите, докато звукът
се възпроизвежда.

Дръжте плейъра във вертикална
позиция. Започнете работа с плейъра,
като завъртите обръчите надясно или
наляво, докато звукът се възпроизвежда.

Светлинни
пръстени

1
2
3

Задайте ключа на захранването в положение ON.
Захранването и звукът за стартиране се включват.

Поставете плейъра на стабилна повърхност като логото на SONY е насочено към вас.
Щракнете върху бутона Play.
Рамената на плейъра се отварят и звукът започва да се възпроизвежда.
Индикаторът на бутона за възпроизвеждане светва по време на
възпроизвеждане. Индикаторът променя цвета си в зависимост от това дали
към записа има зададен танц или не ( стр. 34).

Възпроизвеждане на звук и танци

Ключ на захранването

Два начина на работа с плейъра

За да спрете възпроизвеждането на музика
26

Щракнете върху бутона за възпроизвеждане по време на възпроизвеждане.
Плейърът спира възпроизвеждането на звука и затваря рамената.

продължава 
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Възпроизвеждане на музика (продължение)

Смяна на записа
За да откриете началото на
следващия запис/група

(1)

За да смените записа, леко бутнете
плейъра напред или назад, докато
звукът се възпроизвежда. Чува се
звукът от операциите и записът се
променя. (1)
За да смените групата със записи,
натиснете плейъра напред или назад за
по-продължително време.
Чува се звук от операцията и номерът
на групата се обновява, като например
“Group One”; групата се променя. (2)

28

За да откриете
предходен запис/
група

За да откриете
следващ запис/
група

* Когато държите плейъра във
вертикална позиция и един от двата
края сочи нагоре, обръчът, който се
намира отгоре, автоматично се задава
към функцията за промяна на записи/
групи.

За да смените записа, завъртете горния
обръч* на около 45 градуса, докато
възпроизвеждате звук и музика.
Чува се звукът от операцията и записът
се променя.
За да смените групата, завъртете
горния обръч на около 90 градуса
Чува се звукът от операцията и
номерът на групата се обявява, като
например “Group One”; групата се
променя.
Възпроизвеждането започва от
най-силната точка на записа.
Когато поставите плейъра на равна
повърхност, възпроизвеждането
започва от началото на записа.
продължава 

Възпроизвеждане на звук и танци

(2)

За да откриете началото на
предходния (или настоящия)
запис/група

Ако се опитате да върнете към
предходната песен, но от началото на
новия запис са изминали повече от 5
секунди, настоящият запис ще бъде
възпроизведен от начало.
Когато извършите тази операция на
първия запис от групата:
Ако се опитате да се върнете към
предходната група, но са изминали
повече от 5 секунди от началото на
възпроизвеждането, настоящият запис
ще бъде възпроизведен от начало.
Когато извършите тази операция
на втория или следващи записи от
групата:
Първият запис от групата ще се
възпроизведе от начало.
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Възпроизвеждане на музика (продължение)

Настройка на силата на
звука

Разбъркано възпроизвеждане
Можете да превключите режима на възпроизвеждане (нормално или разбъркано
възпроизвеждане). За да превключите режима на възпроизвеждане, хванете плейъра
в ръка.

За да намалите силата
на звука

За да увеличите силата
на звука

Докато възпроизвеждате музика,
завъртете плейъра по посока на
часовниковата стрелка; за да увеличите
силата на звука и в посока, обратна
на часовниковата стрелка, за да я
намалите.
Плейърът автоматично се връща в
позицията, в която е бил преди да
увеличите силата на звука.
Можете да зададете настройка,
при която плейърът да не се връща
в позицията, в която е бил преди
настройката на силата на звука
( стр. 37).
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За да увеличите
силата на звука

Докато се възпроизвежда музика,
завъртете долния обръч * надясно, за да
увеличите силата на звука, и завъртете
наляво, за да намалите.
* Когато държите плейъра във
вертикална позиция и един от
краищата му сочи нагоре, обръчът,
който се намира от долната страна,
автоматично се задава към функцията
за контрол на силата на звука.

1

Докато се възпроизвежда музика, щракнете два пъти върху бутона Play.
Светлинните пръстени светват в оранжево.

2

Докато светлинните пръстени светят в оранжево, разтръскайте плейъра
нагоре-надолу няколко пъти.
Ще чуете звука от операцията и светлинните пръстени светват в лилаво. Режимът
на възпроизвеждане преминава в режим на разбъркано възпроизвеждане.
Плейрът ще започне възпроизвеждане на различен запис и всички записи,
запазени на плейъра, ще се възпроизведат в случаен ред.

За да върнете устройството в режим на
нормално възпроизвеждане, извършете
стъпки 1 и 2 отново.
Ще чуете звука от операцията и
светлинните пръстени светват в светло
синьо. Режимът на възпроизвеждане
преминава в режим на нормално
възпроизвеждане.

продължава 

Възпроизвеждане на звук и танци

За да
намалите
силата на
звука
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Движение на плейъра в синхрон със звука

Възпроизвеждане на музика (продължение)

Прескачане на 5 записа/групи напред (или назад)
За да прескачате записа/групи, хванете плейъра в ръка.
Докато се възпроизвежда музика, щракнете два пъти върху бутона Play.
Светлинните пръстени светват в оранжево.

2

Докато светлинните пръстени светят в оранжево, завъртете горния обръч.
Ако завъртите обръча надясно (наляво) на около 45 градуса, ще прескочите 5
записа напред (назад).
Ако завъртите обръча надясно (наляво) на около 90 градуса, ще прескочите 5
групи напред (назад).

Ограничения за възпроизвеждане с движение и танц
Възпроизвеждането с танц на плейъра е проектирано съобразно всички предпазни мерки.
То има следните ограничения, за да предотврати повреда вследствие падането на плейъра
от маса или бюро, сблъскването му с други предмети, както и избягването на инциденти,
ако откъснете поглед от него.


 Съвет

Можете да зададете положение звука за стартиране, операционните звуци и за
гласовата индикация за номер на групата, така че те да не се чуват, като използвате Rolly
Choreographer (стр 37).

Забележки
Ако оставите плейъра с ключа на захранването, зададен в положение ON, за около
30 секунди, плейърът автоматично влиза в режим на пестене на енергия, за да запази
заряда на батерията. Можете да зададете режим на пестене на енергия за плейъра, като
задържите бутона Play натиснат за около 2 секунди. За да излезете от режим на пестене
на енергия, щракнете върху бутона Play.
 Ако възпроизвеждате звук и ако силата на звука е зададена в стойност, близка до
максималната, високоговорителите, както и корпусът на плейъра, ще вибрират. Ако
рамената се затворят (по време на танц или ръчно), звукът може да се заглуши или да
съдържа смущения.
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Танците спират, когато песента свърши.
По време на възпроизвеждане с танци не можете да извършвате с плейъра каквато и да е
функция, различна от спиране.
Танците се възпроизвеждат за време, което е не по-дълго от 7 минути за запис. Това важи
както за танци, създадени от Rolly Choreographer, така и за функцията “self-motion”. Когато
записът е по-дълъг от 7 минути, плейърът възпроизвежда звук и танци през първите 7
минути, и само звук през останалото време.

Места за възпроизвеждане на музика с танци



Възпроизвеждайте музика с танц на равна повърхност, където няма препятствия.
Избягвайте следните места или повърхности, когато извършвате възпроизвеждане на
музика с танц.
 Места, където съществува риск от падане на плейъра
 Неравни или нестабилни повърхности, изложени на вибрации
 Хлъзгави повърхности или дебел килим
 Меки повърхности като например легло
 Места, изложени на замърсяване, пясък или прах
 Влажни места, където има вода или мазни вещества
 На открито

продължава 

Възпроизвеждане на звук и танци

1

Можете да възпроизвеждате движения, прехвърлени от Rolly Choreographer, в синхрон
със звука. Когато към звука не се съдържа информация за движение, плейърът анализира
звука и след това създава и задава танц, подходящ за него (функция “self-motion”).
Функцията за възпроизвеждане с танц работи, само когато оставите плейъра на равна
повърхност.
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Движение на плейъра в синхрон със звука (продължение)
Бутон за възпроизвеждане

За да спрете танца

Индикатор на бутона за възпроизвеждане
(до бутона за възпроизвеждане)

Операция

Да спрете само танца и да продължите
възпроизвеждането на музика

Задръжте плейъра във вертикална позиция.
След като танцът спре, поставете плейъра на
равна повърхност.

Задайте ключа на захранването в положени ON.

Да спрете само танца и да възпроизведете
отначало песента

Щракнете два пъти върху бутона за
възпроизвеждане.

Чува се звукът за стартиране и захранването се включва.

За да спрете танца и музиката

Щракнете веднъж върху бутона за
възпроизвеждане.

Светлинни
пръстени

1
2
3

Поставете плейъра с логото SONY, насочено към вас.
Щракнете два пъти бутона за възпроизвеждане.
Индикаторът на бутона за възпроизвеждане променя цвета си в зависимост от
състоянието за възпроизвеждане.
Бял: възпроизвежда звук със зададен танц.
Зелен: възпроизвежда звук без зададен танц. Плейърът анализира музиката и
автоматично се движи в такт с музиката (функция “self-motion”).
Оранжев: плейрът не може да възпроизвежда танц, защото зарядът на
батерията е недостатъчен.

 Съвети




Можете да превключите в режим на възпроизвеждане на танц, като щракнете два пъти
върху бутона за възпроизвеждане, докато се възпроизвежда музика.
Настоящият запис отново се възпроизвежда от начало заедно с танца.
За да създадете танц с помощта на Rolly Choreographer, вижте помощния файл на Rolly
Choreographer.

Възпроизвеждане на звук и танци

Когато желаете

Ключ на захрaнването

Когато възпроизвеждането на записа приключи, танцът спира. Когато започне
възпроизвеждане на следващия запис, ще се чува само музика.
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Движение на плейъра в синхрон със звука (продължение)

36

Като използвате менюто [Tools] в приложения софтуер Rolly Choreographer, вие
можете да регулирате характеристиките на плейъра. За подробности относно
нужните операции за настройка вижте помощния файл на Rolly Choreographer.
Опции
Настройки за
Rolly

Настройка
Звук за
операция

Можете да активирате или не един от следните 3 звука.
Възпроизвеждането на звук е зададено като настройка по
подразбиране.
 Настройка на звука за стартиране: Този звук се
възпроизвежда, когато включите захранването, или като
аларма, когато е нужно.
 Настройка на звука за операция: Този звук се
възпроизвежда, когато превъртате записи напред/назад или
при смяна на режима на възпроизвеждане.
 Настройка на гласовата индикация за група: Когато сменяте
групи, номерът на избраната група се обявява..

Операция
за промяна
на силата на
звука

Можете да зададете автоматичното връщане на плейъра
в позицията, в която е бил преди да регулирате силата на
звука, когато поставите плейъра на равна повърхност. Тази
опция по подразбиране е зададена в положение за връщане в
първоначална позиция.

Bluetooth
връзка

Можете да изберете приоритет на качество на възпроизвеждания
звук или стабилност на връзката при Bluetooth комуникация. Като
настройка по подразбиране е зададен приоритет на стабилността
на връзката.
В допълнение, можете да използвате SCMS-T защита на
съдържанието за Bluetooth устройство, свързано към плейъра. Ако
музиката, която е прехвърлена от свързаното Bluetooth устройство,
не е съвместима със стандарта за защита на съдържанието
SCMS-T, изключете SCMS-T защитата на съдържанието.

продължава 

Възпроизвеждане на звук и танци

Забележки
 Ако опитате да задържите рамената и обръчите надолу по какъвто и да било начин, или
ако опитате да спрете танца в режим на възпроизвеждане с танц, светлинните обръчи
светват в червено и танците спират.
 Ако възпроизвеждате запис със сила на звука, зададена в стойност, която е близка
до максималната, високоговорителите вибрират, както и корпусът на плейъра. Ако
рамената се затворят (по време на танц или ръчно), звукът може да се заглуши или да
съдържа смущения.
 Танците се произвеждат по различен начин в зависимост от местата или повърхностите,
където използвате плейъра.
 Танците, възпроизвеждани в действителност от този плейър (като например фини
движения, бавни движения, внезапно стартиране, внезапно спиране, въртене), може да
се различават от тези, които ще видите в Rolly Choreographer.
 Възможно е танците, зададени за песни в MP3 формат с вариращ битрейт, да не се
възпроизвеждат правилно.

Настройки на плейъра
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Настройки на плейъра (продължение)

Настройки за
Rolly

Използване на таймера за събуждане

Можете да зададете стартиране на плейъра в предварително
зададено време и автоматично възпроизвеждане на
предварително избран музикален файл. Ако оставите тази
настройка включена, плейърът всеки ден се стартира и
възпроизвежда музика в предварително зададено време.

Информация
за
устройството

Можете да проверите версията на плейъра и капацитета на
паметта (използван и свободен).

Когато включите таймера за събуждане, изключете USB кабела от плейъра и
оставете ключа на захранването в положение ON.
Ако плейърът възпроизвежда звук в зададеното време, функцията за събуждане
няма да сработи.
За да проверите дали таймерът за събуждане е активиран или не, задайте ключа на
захранването в положение ON и задръжте бутона за възпроизвеждане за около 2
секунди. Когато таймерът е включен, индикаторът на бутона за възпроизвеждане
премигва 3 пъти в зелено.

Нулиране на
настройките на
Rolly

Можете да върнете настройките на плейъра в положенията
им по подразбиране. Запазените музикални и танцови
данни се запазват.

Форматиране
на Rolly

Можете да форматирате вградената флаш памет на плейъра.
Всички запазени музикални и танцови данни се изтриват.
Преди да форматирате плейъра, проверете съдържанието
и запазете важните музикални и танцови данни на вашия
компютър, като използвате Rolly Choreographer.

Забележка
Уверете се, че сте форматирали плейъра, като използвате
“Format Rolly” в Rolly Choreographer. Никога не
форматирайте плейъра, като използвате Windows Explorer.
Ако го направите, плейърът няма да бъде разпознат от
компютъра..
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 Съвет
Когато плейърът е свързан към компютър и Rolly Choreographer работи, часовникът на
плейъра се синхронизира с часовника на компютъра.

Забележки
Записът, който се използва при таймера за събуждане, се запомня по номер на записа,
а не по име. Ето защо, ако изтриете или промените реда на записите, ще чуете друг запис.
 Можете да проверите предварително зададения запис на екрана на Rolly Choreographer.
Предварително избраният запис ще се изведе в списъка със заглавия, обозначен с
оранжев часовник.
 Не можете да възпроизвеждате танци с функцията с таймер за събуждане.


Възпроизвеждане на звук и танци

Настройка
Таймер за
събуждане

Опции

Нулиране на настройките или форматиране на плейърa
Операциите по нулиране и форматиране изискват напълно заредена батерия. Преди
да нулирате или форматирате плейъра, заредете батерията докрай.

продължава 
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Слушане на музика посредством Bluetooth връзка
Плейърът работи като безжичен високоговорител за Bluetooth музикални плейъри
(цифрови музикални плейъри, мобилни телефони и др.). Можете да се наслаждавате
на музикални данни, запазени на други Bluetooth музикални плейъри, през
високоговорителите на този плейър.
Можете да откриете списък на Bluetooth плейърите, които могат да се свържат с този
плейър, на интернет страницата, посочена по-долу.
http://rolly.sony-europe.com/support
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Свързване на
устройства (стр. 44)

Забележка
Не можете да слушате музика, възпроизвеждана на този плейър, през слушалки или
високоговорители на други Bluetooth устройства.

Слушане на
музика (стр. 46)

Слушане на музика посредством
Bluetooth връзка

Сдвояване на
устройства (стр. 42)

Bluetooth устройствата трябва да поддържат A2DP профил, за да ги свържете към
плейъра. В допълнение, когато устройствата също поддържат AVRCP профил,
можете да работите с тези устройства, като например да стартирате и спрете
възпроизвеждането, посредством този плейър.
Вижте стр. 67 за подробности относно Bluetooth безжичната технология.
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Сдвояване на плейъра с Bluetooth устройство

Bluetooth индикатор
Бутон за
възпроизвеждане

Ключ за захранване

3

Натиснете бутона за възпроизвеждане на плейъра и задръжте за повече от 7 секунди.
Докато плейърът обработва информацията за сдвояването, Bluetooth
индикаторът започва да мига бързо в синьо.
Забележка
Процесът по сдвояване продължава около 5 минути. Ако процесът бъде прекъснат
преди операцията в стъпка 4 да приключи, извършете отново операциите от стъпка 2.

4

Извършете операцията по сдвояването на Bluetooth устройството, което желаете да сдвоите, и
потърсете плейъра.
За подробности относно операцията по сдвояването, вижте ръководството за
експлоатация, приложено към Bluetooth устройството, което желаете да сдвоите.
Ако Bluetooth устройството, което ще сдвоявате има дисплей, извършете
следните стъпки:
 Когато се изведе списък с откритите устройства, изберете “SEP-BT30”. Ако в
списъка не се изведе “SEP-BT30”, отново извършете операцията от стъпка 1.
 Ако на дисплея на свързаното устройство се изведе Passcode* (парола),
въведете “0000” (нула-нула-нула-нула).
* В зависимост от устройството, Passcode (парола) може да се изведе и като
“Passkey”, “PIN code”, “PIN number” или “Password”.

1

Поставете Bluetooth устройството, което желаете да сдвоите, на разстояние от максимум 1 метър
от плейъра.

Когато сдвояването приключи успешно, Bluetooth индикаторът на плейъра
започва да мига бавно.

2

Задайте ключа на захранването на плейъра в положение

Забележка
Ако сдвояването е неуспешно, Bluetooth индикаторът няма да мига бавно. Ако Bluetooth
индикаторът мига бързо в синьо, извършете отново стъпка 4. Ако Bluetooth индикаторът
светне и остане да свети, отново извършете операциите от стъпка 2 нататък.

.

Чува се звукът на операцията и Bluetooth индикаторът ( стр. 9) светва в
синьо.

Слушане на музика посредством
Bluetooth връзка

Сдвояването е операция, при която Bluetooth устройствата се регистрират едно към
друго.
След като веднъж бъде осъществена връзка между Bluetooth устройствата, не е
нужно повторно Сдвояване, освен в следните случаи:
 Ако информацията за сдвояване е изтрита от плейъра след извършена поправка и
др.
 Когато сдвоите плейъра с 9 или повече Bluetooth устройства. Този плейър може
да бъде сдвоен с максимум 8 устройства. Ако бъде осъществена връзка с ново
Bluetooth устройство, най-старото сдвоено Bluetooth устройство се изтрива и на
негово място се записва информацията за новото.
 Когато информацията за разпознаване на плейъра е изтрита от другото Bluetooth
устройство.
 Когато нулирате или форматирате плейъра с помощта на Rolly Choreographer,
цялата информация за сдвояване с всички Bluetooth устройства се изтрива.

Прекъсване на операцията по сдвояване
42

Задръжте натиснат бутона за възпроизвеждане за около 2 секунди.
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Свързване на плейъра с Bluetooth устройство
След като сдвояването приключи успешно, осъществете Bluetooth връзка между
плейъра и сдвоеното Bluetooth устройство.
В зависимост от използваното Bluetooth устройството, Bluetooth връзката
автоматично се осъществява след като сдовяването приключи успешно.

1
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За подробности относно операциите на свързаното Bluetooth устройство вижте
ръководството за експлоатация, приложено към Bluetooth устройството.

Задайте ключа на захранването на плейъра в положение

.

Щракнете върху бутона за възпроизвеждане на плейъра.
Интервалите на мигане на Bluetooth индикатора се променят както следва и
връзката между плейъра и сдвоеното Bluetooth устройство се осъществява.
Мига веднъж на всеки 2 секунди (Връзката се обработва.)

Мига веднъж на всеки 5 секунди (Връзката е осъществена.)
Когато връзката се осъществи, рамената на плейъра се отварят веднъж.
Ако връзката не се осъществи, извършете операциите по свързването на
сдвоеното Bluetooth устройство.
За подробности относно операциите на свързаното Bluetooth устройство вижте
ръководството за експлоатация, приложено към Bluetooth устройството.

Слушане на музика посредством
Bluetooth връзка

2
3

Активирайте Bluetooth функцията на сдвоеното Bluetooth устройство, за да осъществите
свързване на устройството с плейъра.

Забележка
Bluetooth връзката се изчиства в следните случаи.
 Когато изключите плейъра.
 Когато сдвоеното Bluetooth устройство или Bluetooth функцията му са изключени.
 Когато плейърът или Bluetooth функцията на Bluetooth устройството са зададени в
режим sleep.
 Когато Bluetooth връзката е прекъсната..
Трябва отново да свържете плейъра и сдвоеното Bluetooth устройство, както е описано на
предната страница.
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Слушане на музика
Когато бъде осъществена връзка между плейъра и сдвоеното Bluetooth устройство,
можете да слушате музика, която се възпроизвежда на сдвоеното Bluetooth
устройство, през високоговорителите на плейъра, като имате възможност да
работите както с плейъра, така и с Bluetooth устройството.

1

Регулирайте силата на звука на плейъра.
Ако не можете да увеличите силата на звука чрез плейъра, опитайте чрез
сдвоеното Bluetooth устройство.

 Съвети






46

Можете да зададете движение на плейъра в синхрон със звука, който се
възпроизвежда от сдвоеното Bluetooth устройство. Щракнете два пъти върху бутона за
възпроизвеждане, докато звукът се възпроизвежда. Танцът започва, когато щракнете два
пъти върху бутона.
Когато сдвоеното Bluetooth устройство поддържа AVRCP профил и AVRCP функцията
е включена, ще можете да спрете възпроизвеждането и да сменяте записи/групи, като
работите с плейъра. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено
към Bluetooth устройството.
Когато сдвоеното Bluetooth устройство поддържа AVRCP VOLUME UP/DOWN,
можете да регулирате силата на звука на плейъра от сдвоеното Bluetooth устройство. За
подробности се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към Bluetooth
устройството.

Слушане на музика посредством
Bluetooth връзка

2

Щракнете върху бутона за възпроизвеждане на плейъра.
Ако сдвоеното Bluetooth устройство не поддържа AVRCP профил, извършете
операцията по възпроизвеждане на сдвоеното Bluetooth устройство.
Сдвоеното Bluetooth устройство започва възпроизвеждане.
Индикаторът на бутона за възпроизвеждане на плейъра светва в зелено по
време на възпроизвеждане.

Забележки
Когато към сдвоеното Bluetooth устройство са свързани Bluetooth устройства, различни
от плейъра, звукът, който се възпроизвежда на устройството, може да прекъсва на
високоговорителите на плейъра. Ако това се случи, изключете другите Bluetooth
устройства от сдвоеното Bluetooth устройство.
 Ако възпроизвеждате движещи се изображения на сдвоеното Bluetooth устройство,
възможно е във възпроизвеждането на звука да има забавяне, което се дължи на
характеристиките на Bluetooth връзката.
 Ако възпроизвеждате музика със сила на звука, зададена в стойност, близка до
максималната, високоговорителите вибрират, както и корпусът на плейъра. Ако
рамената се затворят (по време на танц или ръчно), звукът може да се заглуши или да
съдържа смущения.
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Обновяване на софтуера
Инсталирането на последния програмен софтуер ви позволява да прибавяте нови
функции към плейъра.
За подробности относно последния програмен софтуер и начина на обновяване,
посетете интернет страницата по-долу.
http://rolly.sony-europe.com/support

Ако плейърът не функционира както трябва, опитайте следните стъпки, за да
разрешите проблема.

1

Открийте симптомите на проблема в следните таблици с проблеми и
опитайте описаните решения.

2

Натиснете бутона за нулиране (Reset) с остра игла или нещо подобно.
Дори ако натиснете бутона Reset, запазените данни с музика и танци ще останат.
Въпреки това, настройките за възпроизвеждане (сила на звука, позиция на стоп,
нормално/разбъркано възпроизвеждане и др.) може да се върнат в стойностите
си по подразбиране.

3
4

Проверете за информацията относно проблема в Rolly Choreographer.

Свалете обновената версия на програмния софтуер на вашия компютър от интернет страницата
за поддръжка на Rolly.
Свържете плейъра към вашия компютър и стартирайте обновения софтуер.
Следвайте инструкциите в програмния софтуер.
Програмният софтуер е обновен.

5

Проверете за информация относно проблема в интернет страницата по-долу.
http://rolly.sony-europe.com/support
Ако гореспоменатите начини не доведат до резултат в решаването на
проблема, консултирайте се с най-близкия сервиз или доставчик на Sony.

Други

1
2
3

Отстраняване на проблеми

Възпроизвеждане на музика/танци
Симптом

Причина/ Решение

Бутоните не работят.

 В плейъра се е кондензирала влага.
 Изчакайте няколко часа, за да се изпари влагата.
 Оставащият заряд на батерията е нисък и

недостатъчен.
 Заредете батерията ( стр. 12)
 Ако нищо не се случи след като заредите батерията,
натиснете бутона Reset, за да нулирате плейъра (стр. 49).
 Повторете няколко пъти процедурата по поставяне и

изваждане на батерията..
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продължава 
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Отстраняване на проблеми (продължение)

Симптом

Причина/ Решение

Симптом

Причина/ Решение

Възпроизвеждането не започва,
дори когато натиснете бутона за
възпроизвеждане.

 Ключът на захранването е зададен в положение OFF.
 Задайте ключа за захранването в положение ON.

 Ако плейърът е загрял, той автоматично спира

Не се чува звук.

 Силата на звука може да е намалена до минимум.
Регулирайте нивото на звука ( стр. 30)

Индикаторът на бутона за
възпроизвеждане мига и
възпроизвеждането на музика
автоматично спира.

 Използвате устройство, което излъчва радио вълни,

Индикаторът на бутона за
възпроизвеждане мига и
възпроизвеждането на танц
автоматично спира.

 Ако плейърът е загрял, той автоматично спира

Получават се смущения.

Левият и десният диск не са в
правилната позиция.

 Дисковете може да не са в правилната позиция в

Плейърът загрява.

 Плейърът загрява по време на работа. Това е

Движенията и светлинните пръстени
не работят в съответствие със
зададения танц в Rolly Choreographer.

 Поради характеристиките на плейъра.е възможно

Възпроизвеждането не може
да се извърши, въпреки че има
достатъчно заряд в батерията.

 Животът на батерията е към края си и тя трябва да

Някои музикални записи не могат
да бъдат възпроизвеждани.

 Ако прибавите или изтриете файл в папките “RME”, “RSE”

като например мобилен телефон, в близост до
плейъра..
 Когато използвате устройства, като например
мобилни телефони, отдалечете ги от плейъра.
 Оставащият заряд на батерията е недостатъчен.
 Заредете батерията (стр. 12)
 Зададеният танц не включва движения.
 Проверете данните с танци в Rolly Choreographer.
 Щракнали сте върху бутона за възпроизвеждане само

веднъж.
 Щракнете върху бутона за възпроизвеждане два пъти.
Светлинните пръстени светват
в червено и плейърът прескача
записите, които желаете да
слушате, но възпроизвежда
следващата песен.

 Музикалният файл или файлът с танц е повреден.

Светлинните пръстени светват
в червено и танцът не се
възпроизвежда.

 Движещите се части (рамена, обръчи) са се заплели

зависимост от обстоятелствата, при които използвате
плейъра. За решение на проблема посетете интернет
страницата по-долу.
http://rolly.sony-europe.com/support
нормално и не е причина за тревоги.
движенията и светлинните пръстени да работят по
различен начин от зададения в Rolly Choreographer.
бъде сменена.
 Консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony

или със сервизен център на Sony.
или са се ударили в друг предмет.
 Освободете движещите се части от препятствието.

Когато светлинните пръстени угаснат, щракнете два
пъти върху бутона за възпроизвеждане. Плейърът
ще започне възпроизвеждане на танци.
 Музикалният файл или файлът с танц е повреден.

50

възпроизвеждането на танц и продължава да
възпроизвежда само музика.

Други

Не се възпроизвеждат танци.

възпроизвеждането и влиза в режим на пестене на
енергия.

или “SMDB” на плейъра, или ако изтриете и преименувате
тези папки, възможно е някои от музикалните файлове
да не се изведат в Rolly списъка на Rolly Choreographer, и е
възможно те да не се възпроизведат на плейъра.

продължава 
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Отстраняване на проблеми (продължение)

Зареждане на батерията

Връзка към компютъра/ Rolly Choreographer
Причина/ Решение

Симптом

Причина/ Решение

Животът на батерията е кратък.

 Работната температура е под 5°C.
 Понякога животът на батерията е по-кратък заради

Когато инсталирате софтуера, на
дисплея на компютъра се извежда
съобщение за грешка.

 Възможно е да не можете да използвате плейъра с този
компютър. Вижте системните изисквания ( стр. 21).

Дори когато заредите приложения
CD-ROM в компютъра,
инсталационният екран не се
извежда автоматично.

 В зависимост от настройката на компютъра е

Не можете да инсталирате Rolly
Choreographer.

 Посетете интернет страницата по-долу.

Компютърът не разпознава
плейъра

 USB кабелът не е свързан правилно към USB порта на

обстоятелствата на използването им. Това не е
неизправност.
 Времето за зареждане на батерията не е достатъчно.
 Заредете батерията.
 Не сте използвали плейъра за дълъг период от време.
 Ефективността на батерията ще се възстанови след
няколко зареждания и разреждания.
 Трябва да смените батерията с нова.
 Консултирайте се с най-близкия доставчик или
сервиз на Sony.
Батерията не е заредена.

 USB кабелът не е свързан правилно към USB порта на

вашия компютър.
 Изключете USB кабела и след това отново го
свържете.
 Използвайте приложения USB кабел.
Дори ако сте започнали
зареждането на батерията,
индикаторът на бутона за
възпроизвеждане не светва в
оранжево.
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 Когато батерията се разреди докрай или ако не е

използвана за дълъг период от време, индикаторът
може да не светне веднага след като приключи
подготовката за зареждане. След няколко минути
индикаторът ще светне в оранжево и зареждането на
батерията ще започне

възможно инсталационният екран да не стартира,
дори когато заредите CD-ROM диска. В този
случай щракнете с десния бутон върху CD-ROM
устройството в Windows Explorer, щракнете два пъти
върху SetupSS.exe. Извежда се основното меню за
инсталация
http://rolly.sony-europe.com/support

Други

Симптом

вашия компютър.
 Изключете USB кабела и след това го свържете

отново.
 Опитайте друг USB порт или компютър.
 В плейъра няма батерия.
 Поставете батерията.

продължава 
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Отстраняване на проблеми (продължение)

Bluetooth връзка
Симптом

Причина/ Решение

Звукът от свързаното Bluetooth
устройство не се чува.

 Звукът на сдвоеното Bluetooth устройство е заглушен.
 Увеличете силата на звука на сдвоеното Bluetooth

устройство.
 Силата на звука може да е зададена в минимална
стойност.
 Регулирайте силата на звука ( стр. 30).
Появяват се смущения.

 В зависимост от средата, в която сте извършили връзка с

Сдвояването не може да бъде
извършено.

 Плейърът е твърде далеч от Bluetooth устройството,

Звукът прекъсва.

 Съществуват препятствия (метални предмети, хора стени

което сдвоявате.
 Поставете плейъра и Bluetooth устройството поблизо и извършете операцията по сдвояване.
 Уверете се, че сдвоеното Bluetooth устройство
поддържа A2DP профил.

Причина/ Решение

Не може да бъде извършена
връзка.

 Bluetooth устройството, което ще свързвате, не

поддържа SCMS-T система.
 В менюто [Tools] на Rolly Choreographer, изберете

[Rolly Settings] – [Bluetooth Communication][Copyright Protection] - [Copyright Protection] [Disable SCMS-T method content protection].

Други
Симптом

Причина/ Решение

Рамото е откачено.

 Прикрепете рамото както е обяснено на стр. 11.

Обръчът е откачен.

 Прикрепете обръча както е обяснено на стр. 11.

Други

Bluetooth устройството, възможно е да се появят смущения.
 Опитайте отново да извършите връзка с Bluetooth
устройството.

Симптом

и др.) между плейъра и сдвоеното Bluetooth устройство.
 Избегнете или махнете препятствията.
 Ако в близост има оборудване, което генерира

електромагнитно излъчване, като например безжичен
LAN, друго Bluetooth устройство или микровълнова печка,
отдалечете го.
 Когато към сдвоеното Bluetooth устройство са свързани
Bluetooth устройства, различни от плейъра, звукът, който
се възпроизвежда на устройството, може да прекъсва
на високоговорителите на плейъра. Ако това се случи,
изключете другите Bluetooth устройства от сдвоеното
Bluetooth устройство.
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Предпазни мерки
Относно безопасността
















Плейърът работи в температурен обхват от 5оС до 35оС. Не е препоръчително да
използвате плейъра на крайно студени или горещи места извън този температурен
обхват.
Не използвайте плейъра на места, където можете да изпуснете плейъра или от които е
възможно да падне – например на маса или бюро. Използвайте плейъра на стабилни,
плоски и равни повърхности.
Не използвайте плейъра на груба и твърда подова настилка, като например циментово
покритие или подобно. Такава настилка може да повреди плейъра и да причини
неизправност.
Не използвайте плейъра на хлъзгав под, дебел килим или на места, където плейърът
може да се задръсти с косми и др. На такива повърхности обръчите на плейъра се
заплитат в килима и т.н. Като резултат плейърът може да се повреди и тази повреда
може да се окаже непоправима.
Избягвайте следните места. Тези места могат да причинят повреда в плейъра.
 Меки повърхности, като например легло
 Места изложени на мръсотия, пясък и прах.
 Влажни места с мокри и мазни повърхности.
 На открито.

Други



Внимавайте да не окъсите терминалите на плейъра с метални предмети.
Не докосвайте акумулаторната батерия с голи ръце, ако е протекла. Тъй като в плейъра
може да е останала течност от батерията, консултирайте се най-близкия доставчик или
сервиз на Sony, ако батерията е протекла. Ако течността е попаднала в очите ви, не ги
разтърквайте, защото можете да ослепеете. Измийте очите си с чиста вода и незабавно
се консултирайте с лекар.
Също така, ако течността попадне по тялото или дрехите ви, незабавно я отмийте. Ако
не го направите, това може да причини изгаряния или наранявания. Ако получите
изгаряне или нараняване, причинено от течността на батерията, консултирайте се с
лекар.
Не поливайте плейъра и не поставяйте чужди предмети във вътрешността му. Това може
да причини пожар или токов удар.
Ако това се случи, незабавно изключете плейъра, изключете USB кабела от плейъра и се
консултирайте с най-близкия сервиз или доставчик на Sony.
Не хвърляйте плейъра в огън.
Не разглобявайте и не преобразувайте плейъра. Това може да причини токов удар.
Консултирайте се с най-близкия доставчик или сервиз на Sony относно подмяната на
акумулаторните батерии, вътрешните проверки или сервизното обслужване.

Относно местата, където можете да използвате плейъра

Уверете се, че не позволявате на плейъра да се движи на места, където има риск от
изпускане или падане, или където наоколо няма препятствия. Пазете плейъра далеч от
малки деца. Дори когато плейърът или заобикалящите го предмети се повредят заради
падането или сблъскването на плейъра с препятствия или малки деца, Sony не поема
никаква отговорност.
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Предпазни мерки (продължение)

Относно работата с плейъра
















58

Не прилагайте излишна сила на плейъра, например да го притискайте силно с ръце и не
стъпите върху него.
Не удряйте и не изпускайте плейъра. Възможно е запазените данни да се изтрият или да
се появи неизправност.
Не докосвайте терминала за зареждане директно с ръка. Контактът може да се наруши.
Не въртете плейъра и не го дръжте за рамената. Не се опитвайте да извиете рамената на
плейъра.
Не оставяйте плейъра изложен на високи температури като например в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
Не прекъсвайте насила движението на плейъра.
Не смазвайте движещите се части (рамена, обръчи).
Не ограничавайте движението на плейъра, като залепяте стикери, връзвате панделки
или поставяте нещо зад движещите се части.
Когато пренасяте плейъра, поставете го в мекото калъфче за пренасяне на Rolly (не е
приложено в комплекта) или в кутията, изработена от противоударен материал като
този, в който е опакован плейъра при закупуването му. Уверете се, че рамената и другите
части не са изпънати.
Не докосвайте високоговорителите директно с пръсти. Това може да причини
неизправност.
Когато не планирате да използвате плейъра за по-дълго време, извадете батерията от
устройството.
Не използвайте плейъра на места, изложени на силни електромагнитни полета и
рентгенови лъчи (от намагнитизирани предмети, като магнити, високоговорители,
телевизори и др.)
Използвайте само приложения вид батерии. Когато желаете да смените батериите с нови,
обърнете се към най-близкия доставчик или сервиз на Sony.

Относно покачването на температурата
Ако използвате плейъра за по-дълго време, той може да прегрее.

Относно кондензацията на влага
Ако плейърът бъде внесен директно от студено на топло място, по повърхността или
във вътрешността му може да се кондензира влага. Това може да причини неизправност
в плейъра . Ако се е кондензирала влага, оставете плейъра за около 2, 3 часа без да го
включвате.

Относно работата с батерията








Не оставяйте батерията на места с температури, по-високи 60оС. Това може да причини
грешки и повреди в батерията.
Когато плейърът е загрял, батерията също е топла. Внимавайте при боравенето с тях.
Внимавайте да не напрашите терминалите и не позволявайте в тях да попаднат чужди
предмети.
Когато не смятате да използвате плейъра за дълъг период от време, извадете батерията
от плейъра. Съхранявайте батерията на сухо място при температури от 0 до 30оС, за да
поддържате възможностите й.
Батерията автоматично се разрежда, дори когато не се използва. Препоръчваме ви да
зареждате батерията отново преди да я използвате.
Внимавайте да не изпуснете батерията и не поставяйте тежки предмети отгоре й. Не я
удряйте и не прилагайте силен натиск върху нея..
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Предпазни мерки (продължение)


Животът на батерията е ограничен. Капацитетът й намалява с времето и продължителността
на употребата й. Ако времето за използване на батерията намалее значително, сменете
батерията с нова. Свържете се с най-близкия доставчик или сервиз на Sony. Животът на
батерията зависи от съхранението, работата и условията на околната среда.




Относно приложения софтуер
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Относно примерните данни с музика и танци




В плейъра има предварително инсталирана примерна музика и танци, за да можете да го
изпробвате веднага след покупката.
За да изтриете тези данни, изтрийте ги с помощта на Rolly Choreographer.
След като веднъж изтриете данните с музика и танци, вие не можете да ги възстановите.
Данните с музика и танци няма да ви бъдат предоставени отново. Възможно е да не
успеете да прехвърлите и запазите примерната музика и танци на вашия компютър, като
използвате Rolly Choreographer, преди изтриването им.




Други



Законите за авторските права забраняват възпроизвеждането на софтуера или
ръчния презапис в цялост или на част от него, както и отдаването му под наем, без
разрешението на държателя на авторските права.
Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби,
включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен
към този плейър.
В случай, че в резултат на дефект възникне проблем със софтуера, Sony ще извърши
подмяна. За всички други случаи Sony не носи отговорност.
Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване
освен с това, за което е предназначен.
Моля, обърнете внимание, че поради продължаващите усилия за повишаване на
качеството,е възможно спецификациите на софтуера да се променят без предупреждение.
Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от
условията на гаранцията.
Приложеният софтуер поддържа английски и френски езици за операционната
система. Възможността да извеждате различни езици на приложения софтуер зависи от
инсталираната операционна система на вашия компютър. За по-добри резултати, моля,
уверете се, че инсталираната операционна система е съвместима с езика, който желаете
да изведете.
 Не даваме гаранция, че всички езици ще могат да се изведат правилно на приложения
софтуер.
 Не могат да бъдат изведени символи, създадени от потребителя, а също и някои поспециални символи.

Обясненията в това ръководство предполагат идеята, че сте запознати с основните
функции на Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционната система се
обърнете към съответните ръководства.

Записаната музика е ограничена само за лична употреба. Използването на музиката
извън границите на тези ограничения изисква разрешението на притежателя на
авторските права.
Sony не носи отговорност за непълен запис/сваляне на файл или за повреден файл,
причинени в резултат от проблеми, произтичащи от плейъра или компютъра.
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Почистване





Почиствайте корпуса на плейъра с меко парче плат, като например кърпичка за
почистване на очила.
Ако корпусът на плейъра е замърсен, почистете го с меко парче плат, леко навлажнено с
вода или мек почистващ разтвор.
Не използвайте груби гъби, прахообразни почистващи препарати или разтворители,
като алкохол или бензин, защото така можете да надраскате покритието.
Не позволявайте във вътрешността на плейъра да попадане вода през отвора, намиращ
се в близост до конектора.
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Плейър SEP-30BT
Работна температура
5 °C до 35 °C
Източник на захранване
 Акумулаторна литиево-йонна батерия
 USB захранване (от компютър
посредством приложения USB кабел)
Измерена консумация на енергия
500 mA
Живот на батерията
Вижте стр. 16.
Високоговорители
Прибл. 20 mm диаметър
Максимален изход
1.2 вата + 1.2 вата (с напълно заредена
батерия)
Интерфейс
 USB жак: miniB
 Високоскоростен USB (USB 2.0
съвместим)
Размери
Прибл. 104 х 65 х 65 mm
(ш/в/д, без издадените части)
Тегло
Прибл. 300 g (без батерията)

Капацитет (Капацитет, който може да се
използва от потребителя)*
2 GB (прибл. 1.88 GB = 2,028,175,360 байта)
* Капацитетът за съхранение на данни
на плейъра може да варира. Част от
паметта се използва за управление
на функциите.
Максимален брой записи, който
можете да запишете, и време за
възпроизвеждане (Прибл)*
Само музикални данни
Битрейт
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
320 kbps

Запис
1350
1000
515
255
205

Време
90 часа
66 часа 40 минути
34 часа 20 минути
17 часа
13 часа 40 минути

Други

Ако имате въпроси или проблеми относно вашия плейър, моля, консултирайте се с найблизкия доставчик или сервиз на Sony.

Технически характеристики

Данни с музика и танци
Битрейт
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
320 kbps

Запис
1050
800
450
245
200

Време
70 часа
53 часа 20 минути
30 часа
16 часа 20 минути
13 часа 20 минути

* Приблизителният брой записи и
указаната стойност на времето се
базират на 4-минутни записи в MP3

продължава 
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Технически характеристики (продължение)
формат и 4-минутни Sony стандартни
танци (движения). Цифрите може да
се различават за други аудио файлови
формати и други видове танцувални
движения.
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Батерия BT-SE10

Комуникационна система
Bluetooth Standard version 2.0
Изходен сигнал
Bluetooth стандартен енергиен клас 2
Честотен обхват
Обхват 2.4 GHz
(2.4000 GHz – 2.4835 GHz)
Максимален обхват на връзка
Приблизително 10 m(1)
Съвместими Bluetooth профили(2)
 A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
 AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
 SPP (Serial Port Profile)
Поддържани кодеци(3)
 SBC (Sub Band Codec)
 MP3

Вид
Литиево-йонна акумулаторна батерия
Максимален изходен волтаж
DC 4.2 V
Изходен волтаж
DC 3.7 V
Капацитет
5.8 Wh (1,560 mAh)
Работна температура
5 °C to 35 °C
(температура на зареждане: 10°С до
30°С)
Размери
Прибл. 22.2 х 26.8 х 44.7 mm (ш/в/д)

Други

Технология за аудио компресия
 MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
 Advanced Audio Coding (AAC)*
* Файловете в AAC аудио
формат, които са защитени от
авторски права, не могат да се
възпроизвеждат.
Поддържан битрейт*
 MP3: съвместим с 32 до 320 kbps
вариращ битрейт
 AAC: съвместим с 16 до 320 kbps
вариращ битрейт
* Включени са нестандартни и
не гарантирани битрейти в
зависимост от семплиращата
честота.
Семплираща честота*
 MP3: 32, 44.1, 48 kHz
 AAC: 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1,
48 kHz
* Възможно е семплиращата честота
да не отговаря на всички кодеци..

Bluetooth

Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на промяна
без предупреждение

(1)

Действителното разстояние варира в
зависимост от фактори като препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, работа на
антената, операционна система, софтуерно
приложение и др.
(2)
Стандартните Bluetooth профили указват целта
на Bluetooth връзката между устройствата.
(3)
Codec е индикацията за компресия на аудио
сигнала и формат на преобразуване.

Допълнителни аксесоари
Стойка за зареждане на
Rolly CDL-SE10
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Безжичната технология Bluetooth е късообхватна безжична технология, позволяваща
безжична комуникация на данни между цифрови устройства като компютри или
цифрови камери. Безжичната технология Bluetooth действа в обхват от около 10
метра.
Най-често се свързват две устройства, но някои уреди могат да бъдат свързвани
едновременно с множество устройства. Не е необходимо да използвате кабел за
връзката, тъй като технологията Bluetooth е безжична, нито пък е необходимо
устройствата да са едно срещу друго, какъвто е случаят с технологията на
инфрачервените лъчи. Можете да използвате тази технология, когато Bluetooth
устройство е поставено в чанта или в джоб.
Технологията Bluetooth е международен стандарт, поддържан от милиони компании
по целия свят, и е използван от най-различни компании в световен мащаб.

Поддържани Bluetooth версии и профили

Други



Rolly и
са търговски марки на Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows NT и Windows Media са търговски марки или
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Марката и логото Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко тяхно
използване от корпорация Sony е по лиценз. Другите търговски марки и имена са
собственост на съответните им притежатели.
MPEG Layer-3 са технологии за кодиране и патенти по лиценз на Frauenhofer IIS и
Thomson.
IBM и PC/AT са запазени търговски марки на International Business Machines Corporation.
Macintosh е търговска марка на Apple Inc.
Pentium e търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки
или регистрирани търговски марки на техните съответните собственици. В това
ръководство знаците ™ и ® не са указани.
Този продукт е защитен от определени авторски права на Microsoft Corporation.
Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт и без
лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена..

Bluetooth безжична технология

Профил се нарича стандартизацията на функцията за всяка спецификация на Bluetooth
устройството. Тази система поддържа следната версия и профили на Bluetooth:
 Съвместима Bluetooth версия: Bluetotth Standard version 2.0
 Съвместими Bluetooth профили:
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
 SPP (Serial Port Profile)

Ефективен обхват на връзка
Bluetooth устройствата трябва да бъдат използвани в обхват от приблизително 10
метра (когато няма препятствия) едно от друго.
Ефективният обхват на връзката намалява при следните условия.
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Bluetooth безжична технология (продължение)
 Когато на пътя на Bluetooth връзката между устройствата има човек, метален обект,

стена или друго препятствие.
 На места, където е инсталирана LAN мрежа
 Около микровълнови печки, които се използват.
 На места с електромагнитни полета.

Ефект от други устройства

Ефект върху други устройства
Радиовълните, излъчващи се от тази система, могат да попречат на функционирането на
някои електронни медицински устройства. Винаги изключвайте захранването на плейъра
и другото Bluetooth устройство на следните места, за да не предизвикате инцидент:
 В болници, влакове, самолети, бензиностанции и на места, където има запалими газове.
 В близост до автоматични врати или противопожарна аларма.
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Други

Bluetooth устройствата и безжичните LAN (IEEE802.11b/g) използват една и съща
честота (2.4 GHz). Ако използвате вашето Bluetooth устройство в близост до безжично
LAN устройство, може да се получат електромагнитни смущения, които да доведат до
влошаване скоростта на връзката, шум или невъзможност за връзка. Ако това се случи,
извършете следното:
 Осъществете връзка между плейъра и Bluetooth устройството, когато сте на най-малко
10 метра разстояние от безжичното LAN устройство.
 Ако използвате Bluetooth устройството на по-малко от 10 метра от безжично LAN
устройство, изключете захранването на безжичното LAN устройство.

Забележки
Този плейър поддържа възможности за сигурност, които отговарят на Bluetooth
стандарта и осигуряват защитена от проникване връзка при използване на безжичната
технология Bluetooth. Въпреки това, в зависимост от зададените настройки и други
фактори, нивото на сигурност може да се окаже недостатъчно. Бъдете внимателни,
когато комуникирате посредством безжичната технология Bluetooth.
 Sony не поема отговорност за щети или загуби, породени от евентуално изтичане на
информация по време на Bluetooth връзка.
 Bluetooth връзката не е гарантирана за всички Bluetooth устройства, които имат същия
профил като плейъра.
 Необходимо е Bluetooth устройствата, които са свързани към този плейър, да отговарят
на Bluetooth спецификациите, посочени от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани
за работа с плейъра. Въпреки това, дори ако устройството отговаря на гореспоменатите
Bluetooth спецификации, възможно е някои устройства да не осъществят връзка или да
имат различни начини за контрол, дисплей и операции, в зависимост от функциите или
спецификациите на устройството.
 В зависимост от свързаното към плейъра Bluetooth устройство, средата за връзка или
заобикалящите ви условия е възможно да се появи шум или звукът да прекъсне.


Bluetooth устройства, които можете да възпроизвеждате
Проверете интернет страницата по-долу, за да получите информация за
съвместимите Bluetooth устройства.
<http://rolly.sony-europe.com/support>
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