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Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації

Функции деталей
Кнопка /
Включение/выключение системы.

Индикатор OPR/BATT (зеленый)
Загорается при включении системы. Яркость снижается 
при работе от батареек, если уровень заряда батареек 
низкий.

Кнопка BLUETOOTH PAIRING
Нажмите для создания пары с устройством Bluetooth.

Кнопка  (воспроизведение/пауза)
Управление подключенным устройством Bluetooth. Вы не 
можете управлять устройством, подключенным к разъему 
AUDIO IN.

Отметка N
Коснитесь, чтобы установить подключение Bluetooth со 
смартфоном, поддерживающим NFC.

Кнопка  (вызов)
Нажмите, чтобы совершить вызов, или для работы во время 
звонка.

Кнопка VOLUME −/+
Настройка громкости. Звуковой сигнал из динамиков 
раздается, если громкость установлена на минимум или на 
максимум.

Ручка
Используется для переноски системы.

Индикатор  (Bluetooth) (синий)
Загорается или мигает в зависимости от состояния 
подключения. Для получения дополнительной 
информации см. следующий раздел “Индикаторы функции 
Bluetooth”.

Микрофон
Используется во время вызова.

Разъем AUDIO IN
Подключается к разъему наушников на компьютере, 
портативном аудиоустройстве и т. д. с помощью 
соединительного шнура (не прилагается).

Разъем DC IN 6V
Подключается к прилагаемому адаптеру питания.

Отсек для батареек
Вставьте четыре щелочные батарейки LR6 (размер AA) (не 
прилагаются).

Индикаторы функции Bluetooth
Состояние Индикатор  (Bluetooth) 

(синий)

Создание пары с 
устройством

Быстро мигает

Поиск устройства Мигает

Подключение к устройству Горит

Включение/выключение системы
1 Подключите прилагаемый адаптер питания.

2 Нажмите кнопку /.
Загорится индикатор OPR/BATT (зеленый).

Индикатор горит.

Использование с батарейками LR6 (размер AA) (не прилагаются)

1 Откройте крышку в нижней части системы и установите четыре щелочные батарейки LR6 (размер AA) (не прилагаются), 
затем закройте крышку.



2 Нажмите кнопку /.

Примечание
 Если адаптер питания используется с системой, источник питания будет автоматически переключен на настенную розетку, даже если 

установлены батарейки. Установленные батарейки не могут быть источником питания, если адаптер питания подключен к системе. 
Отключите вилку адаптера питания от системы при использовании питания от батареек.

Беспроводное подключение к устройствам 
Bluetooth
Вы можете прослушивать музыку и совершать вызовы с помощью гарнитуры по беспроводной связи с помощью функции 
Bluetooth.
Выберите один из трех способов подключения, который лучше всего подходит для устройства Bluetooth. Подробные сведения 
об использовании устройства см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.

Создание пары с устройством Bluetooth: см. Способ A
Устройства Bluetooth необходимо заранее подключить друг к другу.

Соединение с устройством, подключенным в пару: см. Способ B
Для прослушивания музыки на устройстве Bluetooth, подключенном в пару, см. данный способ.

Подключение одним касанием к смартфону (NFC): см. Способ C
С помощью смартфона с поддержкой NFC можно установить подключение Bluetooth, выполнив им всего одно касание системы.

Перед использованием системы проверьте выполнение указанных ниже условий.
 Система и устройство расположены друг от друга на расстоянии 1 м.
 Система подключена к источнику питания или в нее установлены батарейки.
 Инструкция по эксплуатации, прилагаемая к этому устройству, находится под рукой.

Способ A  Создание пары и подключение к устройству Bluetooth
1 Включите систему.

2 Включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth.
Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.

3 Нажмите и удерживайте кнопку BLUETOOTH PAIRING на системе, пока не раздастся звуковой 
сигнал и индикатор  (Bluetooth) (синий) не начнет быстро мигать.

Совет
 При первом включении системы индикатор  (Bluetooth) (синий) начнет быстро мигать.

Индикатор быстро мигает.

4 Выполните процедуру создания пары на устройстве Bluetooth, чтобы обнаружить систему.
Если на экране устройства не отображается “SRS-BTM8”, повторите процедуру с шага 2.

Примечание
 Некоторые устройства не поддерживают отображение списка обнаруженных устройств.

5 Выберите “SRS-BTM8” на дисплее устройства Bluetooth.

6 Если необходимо ввести пароль* на дисплее устройства Bluetooth, введите “0000”.
Подключение Bluetooth установлено, и индикатор  (Bluetooth) (синий) на системе горит непрерывно.
* Пароль еще может называться “ключом доступа”, “PIN-кодом”, “PIN-номером” или “кодом доступа”.

Совет
 Для создания пары с другими устройствами Bluetooth повторите шаги со 2-го по 6-й для каждого устройства.

Русский беспроводная акустическая система

Перед использованием системы внимательно прочтите 
данное руководство и храните его под рукой на случай, если 
оно понадобится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Bо избeжaниe возгорания или поpaжeния элeктpичecким 
током нe вcкpывaйтe коpпyc ycтpойcтвa. Ремонтные работы 
должны выполняться только квалифицированным 
персоналом.

Bо избeжaниe возгоpaния нe пepeкpывaйтe вeнтиляционныe 
отвepcтия ycтpойcтвa гaзeтaми, cкaтepтями, штоpaми и т.д. He 
cтaвьтe нa ycтpойcтво пpeдмeты, являющиecя иcточникaми 
откpытого плaмeни, тaкиe кaк cвeчи.

Bо избeжaниe возгоpaния или поpaжeния элeктpичecким 
током нe подвepгaйтe это ycтpойcтво воздeйcтвию бpызг и 
кaпeль, a тaкжe нe cтaвьтe нa ycтpойcтво пpeдмeты, 
нaполнeнныe жидкоcтью, нaпpимep вaзы.

He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво в тecном пpоcтpaнcтвe, 
нaпpимep нa книжной полкe или в cтeнном шкaфy.

Поскольку вилка питания используется для отключения 
адаптера питания от электрической сети, подключайте 
систему к легкодоступной розетке переменного тока. В 
случае возникновения каких-либо подозрений в 
исправности системы немедленно отключите вилку от 
розетки переменного тока.

Покa cиcтeмa включeнa в элeктpичecкyю pозeткy, нa нee по-
пpeжнeмy подaeтcя элeктpопитaниe, дaжe ecли caмa cиcтeмa 
выключeнa.

Защита авторского права и лицензии
Марка и логотип Bluetooth® являются собственностью 
корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются корпорацией 
Sony Corporation по лицензии. 
Отметка N является торговой маркой или 
зарегистрированной торговой маркой NFC Forum, Inc. в США 
и других странах.
Android является торговой маркой Google Inc. 
Дpyгиe товapныe знaки и тоpговыe нaзвaния являютcя 
товapными знaкaми и тоpговыми нaзвaниями иx 
cоотвeтcтвyющиx влaдeльцeв.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любые изменения, явно не указанные в данном руководстве, 
могут привести к аннулированию вашего права на 
использование данного оборудования.

Данный знак относится 
только к адаптеру 
питания

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Китай

“Импортер на территории РФ и название и адрес 
организации, раположенной на территории РФ, 
уполномоченной принимать претензии от 
пользователей”
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский 
проезд, 6, Россия

Класс защиты от поражения 
электрическим током II

Меры предосторожности
Примечания по использованию с мобильным 
телефоном
 Сведения о работе мобильного телефона при получении 

телефонного звонка во время передачи звука с помощью 
подключения Bluetooth см. в инструкциях по эксплуатации, 
прилагаемых к мобильному телефону.

Сведения о безопасности
Паспортная табличка с указанием торгового знака Sony, 
номером модели и электрическими характеристиками 
расположена в нижней части этой системы и на поверхности 
адаптера питания.

Примечания к адаптеру питания
 Перед подключением или отключением адаптера питания 

выключите систему. Невыполнение этого требования 
может привести к неисправной работе.

 Используйте только прилагаемый адаптер питания. Чтобы 
избежать повреждения системы, не используйте другой 
адаптер питания.

Полярность штекера

 Присоедините адаптер питания к ближайшей розетке 
электрической сети. В случае возникновения проблем 
сразу отключите его от розетки электрической сети.

 Не кладите адаптер питания в ограниченное пространство, 
например в книжный или встроенный шкаф.

 Bо избeжaниe возгоpaния или поpaжeния элeктpичecким 
током нe подвepгaйтe адаптер питания воздeйcтвию бpызг 
и кaпeль, a тaкжe нe cтaвьтe нa него пpeдмeты, 
нaполнeнныe жидкоcтью, нaпpимep вaзы.

Размещение
 Не устанавливайте динамик в наклонном положении.
 Не оставляйте систему поблизости источников открытого 

огня, под прямым солнечным светом, в очень пыльных или 
влажных местах, под дождем, а также не подвергайте 
устройство механическим ударам.

 Не подвергайте батарейки воздействию сильных 
источников тепла, например прямых солнечных лучей, 
открытого огня и др.

Использование
 Не вставляйте в разъемы мелкие предметы. Это может 

привести к короткому замыканию или неисправности 
системы.

Очистка
 Не используйте для очистки корпуса спирт, бензин или 

растворитель.

Другое
 В случае возникновения вопросов или проблем, 

касающихся данной системы, которые не описаны в этом 
руководстве, обратитесь к ближайшему представителю 
компании Sony.

Что такое беспроводная 
технология Bluetooth?
Беспроводная технология Bluetooth — это беспроводная 
технология малого диапазона действия, обеспечивающая 
беспроводную передачу данных между цифровыми 
устройствами, такими как компьютер и цифровая камера. 
Беспроводная технология Bluetooth действует в диапазоне 
примерно 10 метров.
Обычно необходимо подключать два устройства, но 
некоторые устройства можно подключать к нескольким 
устройствам одновременно.
Для подключения не нужно использовать кабель, и между 
устройствами могут быть физические препятствия (в отличие 
от технологии на основе инфракрасного излучения). 
Например, можно использовать такое устройство в сумке 
или кармане.
Стандарт Bluetooth — это международный стандарт, 
поддерживаемый тысячами компаний по всему миру и 
используемый разными компаниями во всем мире.

Система связи и совместимые 
профили Bluetooth системы
Профиль — это стандартизация функции для характеристик 
каждого устройства Bluetooth. Система поддерживает 
указанные ниже версии и профили Bluetooth.
Система связи:
Texничecкиe xapaктepиcтики Bluetooth: версия 3.0
Совместимые профили Bluetooth:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — расширенный 
профиль распространения аудио): передача или 
получение аудиосодержимого высокого качества.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профиль 
дистанционного управления аудио-/видеоустройствами) 
— оборудование управления аудио- и 
видеоустройствами; приостановка, остановка, начало 
воспроизведения и др.
HSP (Headset Profile — профиль для гарнитуры): разговор 
по телефону/работа с телефоном.

–

–

–

Примечания
 Режим создания пары системы отменяется через 5 минут, и индикатор  (Bluetooth) (синий) медленно мигает. Если во время 

выполнения этой процедуры будет отменен режим создания пары, вернитесь к шагу 3.
 Для системы установлен пароль “0000”. Для системы невозможно создать пару с устройством Bluetooth, пароль которого отличается от 

“0000”.
 После создания пары из устройств Bluetooth повторно создавать пару не требуется. Однако в указанных ниже случаях необходимо 

повторно выполнить процедуру создания пары.
Сведения о создании пары потеряны, например, после ремонта.
Система состоит в паре с 5 или более устройствами. 
В паре с системой может находиться до 4 устройств Bluetooth. Если уже подключено в пару 4 устройства и подключается новое 
устройство, оно заменяет устройство с наиболее давним временем последнего подключения из этих 4 устройств.

 Можно подключить в пару с системой несколько устройств, но звук будет слышен только одного из них.

Удаление всей информации о создании пары из системы
Нажмите и удерживайте кнопку / в течение 15 секунд, когда система отключена. Можно сбросить настройки системы до настроек по 
умолчанию и удалить все сведения о создании пары.

Способ B  Соединение с устройством Bluetooth, подключенным в 
пару
1 Включите систему.

Индикатор  (Bluetooth) (синий) начнет мигать.

2 Включите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth.

Совет
 При включении система выполнит попытку установить подключение Bluetooth с устройством Bluetooth, которое было подключено 

к системе последний раз. Если подключение Bluetooth установлено, индикатор  (Bluetooth) (синий) на системе горит непрерывно.

3 Выберите “SRS-BTM8” на дисплее устройства Bluetooth.
При необходимости выберите поддерживаемый системой профиль Bluetooth: A2DP, HSP или HFP. Дополнительные сведения 
о каждом профиле см. в разделах “Прослушивание музыки” или “Вызовы с помощью гарнитуры при прослушивании 
музыки”.

Примечание
 Данный шаг может быть неприменим к некоторым устройствам.

Подключение Bluetooth установлено, и индикатор  (Bluetooth) (синий) на системе горит непрерывно.

Способ C  Подключение одним касанием с помощью смартфона 
(NFC)
При касании системы с помощью смартфона, поддерживающим NFC, можно выполнить автоматические включение системы, 
создание пары и подключение.

1 Загрузите и установите приложение “Быстро подключить NFC” на смартфон.
“Быстро подключить NFC” — это оригинальное приложение Sony для телефонов Android, которое доступно в Google Play. 
Выполните поиск “Быстро подключить NFC” или используйте следующий двухмерный код для загрузки и установки 
бесплатного приложения. При загрузке приложения взимается плата за подключение.
Приложение может быть недоступно в некоторых странах и регионах.

Совет
 В некоторых смартфонах подключение одним касанием может быть доступно без загрузки приложения “Быстро подключить NFC”. 

В этом случае работа и технические характеристики могут отличаться от описанных здесь. Дополнительную информацию см. в 
инструкции по эксплуатации, прилагаемой к смартфону.

С помощью двухмерного кода:
Используйте приложение для чтения двухмерного кода.

Совместимые смартфоны
 Смартфоны со встроенной функцией NFC 

(ОС: Android 2.3.3 или более поздней версии, кроме Android 3.x) 
Клиенты в Европе 
Для получения дополнительных сведений см. веб-сайт: 
http://support.sony-europe.com

О технологии NFC
NFC (Near Field Communication — коммуникация ближнего поля) — это технология беспроводной связи малого радиуса 
между различными устройствами, например мобильными телефонами и тегами IC. Благодаря функции NFC обмен данными 
осуществляется одним лишь касанием соответствующего символа или специальной области на устройствах с поддержкой 
NFC.

2 Запустите на смартфоне приложение “Быстро подключить NFC”.
Убедитесь, что отображается окно приложения.

3 Коснитесь системы с помощью смартфона.
Касайтесь смарфтоном области системы, отмеченной буквой N, пока смартфон не начнет вибрировать.

Смартфон вибрирует 
(система распознана) 

Индикатор горит.

Следуйте инструкциям на экране для установки подключения.
Если подключение Bluetooth установлено, индикатор  (Bluetooth) (синий) горит непрерывно.

Советы
 Если не удается установить подключение, выполните следующие действия.

Активируйте приложение “Быстро подключить NFC” и слегка передвиньте смартфон на области системы, отмеченной буквой N.
Если смартфон находится в чехле, снимите его.

 Коснитесь системы с помощью смартфона еще раз, чтобы выполнить отключение.
 Если у вас есть несколько устройств, поддерживающих NFC, просто коснитесь смартфоном другого устройства, чтобы 

переключить подключение на это устройство. Например, если смартфон подключен к наушникам, поддерживающим технологию 
NFC, коснитесь смартфоном системы, чтобы переключить подключение Bluetooth на систему (переключение подключения одним 
касанием).

Прослушивание музыки
Вы можете прослушивать музыку и выполнять дистанционное управление основными функциями устройства Bluetooth с 
помощью подключения Bluetooth. Устройство Bluetooth должно поддерживать следующие профили Bluetooth.
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — расширенный профиль распространения аудио): прослушивание 

аудиосодержимого высокого качества по беспроводному соединению.
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профиль дистанционного управления аудио-/видеоустройствами): 

дистанционное управление основными функциями устройства Bluetooth (воспроизведение, остановка и др.)

Функции могут отличаться в зависимости от устройства Bluetooth. Дополнительную информацию см. в инструкции по 
эксплуатации, прилагаемой к устройству Bluetooth.

1 Установите подключение Bluetooth между системой и устройством.
Дополнительные сведения о процедуре подключения Bluetooth см. в разделе “Беспроводное подключение к устройствам 
Bluetooth”. Если подключение Bluetooth установлено, индикатор  (Bluetooth) (синий) на системе горит непрерывно.

2 Запустите воспроизведение на устройстве Bluetooth и настройте громкость.
Установите умеренный уровень громкости устройства Bluetooth и нажимайте кнопки VOLUME –/+ на системе.
При нажатии кнопки  (воспроизведение/пауза) на системе можно работать с устройством Bluetooth, которое 
поддерживает AVRCP. Доступные функции могут отличаться в зависимости от устройства Bluetooth. Дополнительную 
информацию см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству Bluetooth.

После использования
Выполните одно из следующих действий.
 Выключите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации, 

прилагаемой к устройству.
 Выключите устройство Bluetooth.
 Выключите систему.
 Коснитесь системы с помощью смартфона еще раз, чтобы выполнить отключение (только смартфоны, поддерживающие 

NFC).

Совет
 При подключении с помощью устройства Bluetooth через A2DP/AVRCP и остановки воспроизведения на 20 минут система отключается 

автоматически.

Вызовы с помощью гарнитуры при прослушивании 
музыки
Вы можете выполнять вызовы с помощью гарнитуры через подключение Bluetooth на мобильном телефоне с функцией 
Bluetooth, который позволяет прослушивать музыку и поддерживает профиль Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution 
Profile — расширенный профиль распространения аудио), HFP (Hands-free Profile — профиль громкой связи) или HSP (Headset 
Profile — профиль для гарнитуры).
Если мобильный телефон Bluetooth поддерживает профили HFP и HSP, выберите профиль HFP.

Функции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона Bluetooth. Дополнительную информацию см. в инструкции 
по эксплуатации, прилагаемой к мобильному телефону.

1 Установите подключение Bluetooth между системой и мобильным телефоном.
Дополнительные сведения о процедуре подключения Bluetooth см. в разделе “Беспроводное подключение к устройствам 
Bluetooth”. Если подключение Bluetooth установлено, индикатор  (Bluetooth) (синий) на системе горит непрерывно.

2 Запустите воспроизведение на мобильном телефоне Bluetooth и настройте громкость.
Установите умеренный уровень громкости мобильного телефона Bluetooth и нажимайте кнопки VOLUME –/+ на системе.
При нажатии кнопки  (воспроизведение/пауза) на системе можно работать с мобильным телефоном Bluetooth, 
который поддерживает AVRCP. Доступные функции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона Bluetooth. 
Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к мобильному телефону Bluetooth.

Выполнение вызовов
Воспользуйтесь мобильным телефоном Bluetooth. Убедитесь, что в системе слышен звуковой сигнал набора, и говорите в 
микрофон. Если звуковой сигнал набора не слышен, нажмите кнопку  (вызов) на системе и удерживайте в течение 2 секунд, 
чтобы переключить устройство вызова на систему.

Прием звонков
При получении входящего звонка воспроизведение приостанавливается и из системы слышется сигнал вызова. Нажмите 
кнопку  (вызов) на системе и говорите в микрофон.

Советы
 Если при поступлении входящего вызова из системы не слышен сигнал вызова, остановите воспроизведение и нажмите кнопку 

 (вызов), чтобы ответить.
 Вы можете выполнять вызовы с помощью гарнитуры после завершения воспроизведения.
 Во время вызова нажимайте кнопки VOLUME –/+ на системе для настройки громкости. Громкость вызова и воспроизведения 

настраивается отдельно.

Примечание
 При использовании мобильного телефона держите его на расстоянии не менее 50 см от системы. В противном случае это может 

привести к возникновению шумов.

–
–

–
–

Отсек для батареек  
(в нижней части системы)

Ручка

Кнопка /
Кнопка BLUETOOTH 
PAIRING

Верхняя панель системы
Кнопка  (вызов)

Индикатор OPR/
BATT (зеленый)

Кнопка  
(воспроизведение/пауза)

Отметка N Кнопка 
VOLUME −/+

Индикатор  (Bluetooth) (синий)

Микрофон

Задняя панель системы

Разъем DC IN 6V Разъем AUDIO IN

Завершение вызова
Нажмите кнопку  (вызов). Если при поступлении вызова вы слушали музыку, она будет возобновлена после завершения 
звонка.

После использования
Выполните одно из следующих действий.
 Выключите функцию Bluetooth на устройстве Bluetooth. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации, 

прилагаемой к устройству.
 Выключите устройство Bluetooth.
 Выключите систему.
 Коснитесь системы с помощью смартфона еще раз, чтобы выполнить отключение (только смартфоны, поддерживающие 

NFC).

Функции кнопок устройства во время вызова
Доступные функции могут отличаться в зависимости от мобильного телефона Bluetooth или от профилей, поддерживаемых 
мобильным телефоном Bluetooth. Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к мобильному 
телефону Bluetooth.

Состояние Кнопка  (вызов)

Режим ожидания    Нажмите один раз, чтобы выполнить голосовой набор (только для телефонов, 
поддерживающих голосовой набор).

   Удерживайте в течение 2 секунд для повторного набора последнего набранного номера.

Исходящий вызов    Нажмите один раз, чтобы отменить исходящий вызов.
   Удерживайте в течение 2 секунд для изменения устройства вызова между системой и 

мобильным телефоном.

Входящий вызов    Нажмите один раз, чтобы ответить на вызов.
   Удерживайте в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов.

Во время вызова    Нажмите один раз, чтобы завершить вызов.
   Удерживайте в течение 2 секунд для изменения устройства вызова между системой и 

мобильным телефоном.

Вызовы с помощью гарнитуры с другого мобильного телефона Bluetooth при 
прослушивании музыки
Данная система поддерживает технологию Multipoint. Вы можете выполнять вызовы с помощью гарнитуры с другого 
мобильного телефона Bluetooth при прослушивании музыки с помощью музыкального проигрывателя Bluetooth.

 Подключение одним касанием (NFC) в данной процедуре использовать невозможно.
 Функции могут отличаться в зависимости от устройства Bluetooth. Этот тип подключения Bluetooth может не установиться в 

зависимости от комбинации устройств Bluetooth. Дополнительную информацию см. в инструкциях по эксплуатации, 
прилагаемых к устройствам Bluetooth.

1 Установите подключение Bluetooth между системой и музыкальным проигрывателем Bluetooth 
через A2DP, а также между системой и мобильным телефоном Bluetooth через профиль HFP или 
HSP.
Дополнительные сведения о процедуре подключения Bluetooth см. в разделе “Беспроводное подключение к устройствам 
Bluetooth”. Если подключение Bluetooth установлено, индикатор  (Bluetooth) (синий) на системе горит непрерывно.

Советы
 Чтобы использовать только функцию вызова мобильного телефона Bluetooth, на котором также есть функция воспроизведения 

музыки, установите подключение Bluetooth между системой и мобильным телефоном с помощью профиля HFP или HSP, но не A2DP.
 В зависимости от мобильного телефона Bluetooth, когда подключение Bluetooth выполняется через профили HFP или HSP, другое 

подключение Bluetooth через A2DP может также использоваться этим же мобильным телефоном Bluetooth. В этом случае 
музыкальный проигрыватель Bluetooth не может быть подключен к системе.

Примечание
 Чтобы выполнить это же подключение с этими же устройствами после выключения системы, выполните данную процедуру 

заново.

Прослушивание музыки с помощью проводного 
подключения к портативному аудиоустройству и 
др.
1 Подсоедините устройство к системе.

Соединительный шнур 
(не прилагается)

(Стереофонический мини-разъем)

2 Включите систему.

3 Запустите воспроизведение на устройстве и настройте громкость.
Установите умеренный уровень громкости подключенного устройства и нажимайте кнопки VOLUME –/+ на системе.

Примечания
 Если с системой используется соединительный шнур (не прилагается), устройство-источник автоматически переключается на другое 

устройство, подключенное с помощью шнура, даже если вы прослушиваете музыку через подключение Bluetooth.
 Вы не можете прослушивать музыку с помощью подключения Bluetooth, если с данной системой используется соединительный шнур 

(не прилагается). После использования отключите его.

Советы
 Вы можете использовать гарнитуру для выполнения вызовов, когда с данной системой используется соединительный шнур (не 

прилагается).
 При подключении к устройству-источнику через шнур подключения (не прилагается), а не через подключение Bluetooth, и остановки 

воспроизведения на 20 минут система отключается автоматически.

HFP (Hands-free Profile — профиль громкой связи): 
разговор по телефону/работа с телефоном без помощи 
рук.

Максимальный диапазон связи
Используйте устройства Bluetooth на расстоянии 10 м (линия 
сигнала) от системы.
Максимальный диапазон связи может сокращаться в 
описанных ниже условиях.

Между системой и устройством Bluetooth есть 
препятствие, например человек, металл или стена.
Возле системы используется устройство беспроводной 
локальной сети.
Возле системы используется микроволновая печь.
Возле системы используется устройство, создающее 
электромагнитное излучение.

Помехи от других устройств
Поскольку в устройствах Bluetooth и беспроводных 
локальных сетях (IEEE802.11b/g) используется одна и та же 
частота, могут возникнуть микроволновые помехи, 
приводящие к понижению скорости связи, шумам или 
неправильному соединению в случае использования 
системы возле устройства беспроводной локальной сети. В 
таком случае выполните описанные ниже действия.

Используйте систему по крайней мере в 10 метрах от 
устройства беспроводной локальной сети.
Если система используется в радиусе 10 м от устройства 
беспроводной локальной сети, выключите устройство 
беспроводной локальной сети.

Помехи для других устройств
Микроволны от устройства Bluetooth могут помешать работе 
электронных медицинских устройств. Выключайте систему и 
другие устройства Bluetooth в следующих местах во 
избежание несчастных случаев:

места с возгораемым газом, больницы, поезда, самолеты 
и автозаправочные станции;
возле автоматических дверей или пожарной 
сигнализации.

Примечания
 Чтобы использовать функцию Bluetooth, подключаемое 

устройство Bluetooth должно иметь такой же профиль, как 
и система. 
Также обратите внимание, что даже при наличии 
одинакового профиля устройства могут отличаться 
функционально в зависимости от их характеристик.

 В связи с характеристиками беспроводной технологии 
Bluetooth воспроизводимый системой звук немного 
отстает от звука, воспроизводимого устройством Bluetooth, 
во время разговора по телефону или прослушивания 
музыки.

 Эта система поддерживает функции безопасности, 
соответствующие стандарту Bluetooth, для обеспечения 
безопасного соединения при использовании 
беспроводной технологии Bluetooth. Однако в зависимости 
от настроек защита может быть недостаточной. 
Соблюдайте осторожность при передаче данных с 
использованием беспроводной технологии Bluetooth.

 Мы не несем ответственность за какую-либо утечку 
информации при обмене данными с помощью Bluetooth.

 Устройство с функцией Bluetooth должно соответствовать 
стандарту Bluetooth, определенному Bluetooth SIG, и 
пройти проверку подлинности. В зависимости от функций 
или характеристик устройства, даже если подключенное 
устройство соответствует указанному выше стандарту 
Bluetooth, некоторые устройства могут не подключаться 
или не работать надлежащим образом.

 В зависимости от подключенного к системе устройства 
Bluetooth, среды связи или среды использования может 
возникать шум или прерывания звука.

Технические 
характеристики
Блок динамика
Акустическая система 

50 мм
Тип корпуса Фазоинверторный

Блок усилителя
Опорная выходная мощность 

2 Вт + 2 Вт (общее искажение высшими 
гармониками 10 %, 1 КГц, 6 Ω)

Вход Стереофонический мини-разъем × 1

Bluetooth
Система связи Texничecкиe xapaктepиcтики Bluetooth: 

версия 3.0
Выход Спецификация Bluetooth: класс мощности 2
Максимальный диапазон связи 

Линия сигнала: прибл. 10 м*1

Диапазон частот 2,4 ГГц (2,4000 ГГц — 2,4835 ГГц)
Метод модуляции 

FHSS
Совместимые профили Bluetooth*2 

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile 
— расширенный профиль 
распространения аудио) 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile 
— профиль дистанционного управления 
аудио-/видеоустройствами) 
HSP (Headset Profile — профиль для 
гарнитуры) 
HFP (Hands-free Profile — профиль громкой 
связи)

Поддерживаемый кодек*3 
SBC*4

Диапазон передачи (A2DP) 
20 Гц — 20000 Гц (частота дискретизации  
44,1 кГц)

*1 В действительности, дальность будет изменяться в 
зависимости от таких факторов, как препятствия между 
устройствами, магнитные поля микроволновых печей, 
статическое электричество, чувствительность к приему 
сигналов, работа антенны, тип операционной системы, тип 
программного обеспечения и т. д.

*2 Профили стандарта Bluetooth определяют цель соединения 
Bluetooth между устройствами.

*3 Кодек: формат сжатия и преобразования аудиосигнала
*4 Кодек поддиапазона

Микрофон
Тип: Электретный конденсатор
Характеристики направления:  

Всенаправленный
Paбочий чacтотный диaпaзон:  

200 – 3600 Гц
Рабочая температура:  

от 0 °C до 45 °C

Общие характеристики
Питание 6 В постоянного тока (при использовании 

адаптера питания, подключенного к 
источнику питания переменного тока  
230 В, 50 Гц) или 4 щелочных батареек LR6 
(размер AA)

Номинальная потребляемая мощность 
6 Вт (при использовании прилагаемого 
адаптера питания) 
Приблиз. 0,2 Вт (в режиме ожидания при 
использовании прилагаемого адаптера 
питания)

Срок службы батареек (при использовании подключения 
Bluetooth) 
Щелочная батарейка Sony LR6 (размер AA):  
приблиз. 20 часов*5 
Никель-металлогидридный аккумулятор 
Sony NHAAB2K (размер AA):  
приблиз. 20 часов*5

Размеры Приблиз. 245 мм × 185 мм × 88 мм (ш/в/г)
Масса Приблиз. 1060 г, включая батарейки
Включенные элементы 

Основное устройство (1)
Прилагаемые принадлежности 

Адаптер питания (1) 
Инструкция по эксплуатации (настоящий 
документ) (1) 
Информация по безопасности

*5 Время может отличаться в зависимости от температуры 
или условий эксплуатации.

Конструкция и технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

Дата изготовления указана на упаковке товара рядом со 
штрихкодом в формате: 02. 2013, где 02 — месяц, 2013 — год 
изготовления.

–

–

–

–
–

–

–

–

–

Устранение неисправностей

Нет звука / Звук только из одного динамика /  
Низкий уровень звука

Проверьте, включены ли 
система и подключенное 
устройство.

При подключении 
персонального компьютера к 
системе убедитесь, что в 
качестве аудиовыхода указано 
устройство Bluetooth.

Увеличьте громкость системы и 
подключенного устройства.

Повторно объедините в пару эту 
систему и устройство Bluetooth.

Убедитесь, что выполняется 
воспроизведение 
подключенного устройства.

Если подключенное устройство 
является монофоническим, звук 
будет выводиться только из 
левого динамика.

Убедитесь, что оба разъема 
соединительного шнура (не 
прилагается) плотно вставлены 
в систему и в подключенное 
устройство.

Искажение звука /  
Из системы слышится гудение или шум.

Уменьшите громкость 
подключенного устройства.

Располагайте систему подальше 
от телевизора.

Если подключенное устройство 
имеет эквалайзер, отключите 
его.

Переключите подключение 
Bluetooth на A2DP при работе с 
устройством Bluetooth, когда 
установлены профили HFP или 
HSP.

Располагайте систему подальше 
от микроволновых печей, 
беспроводных ЛВС и др.

Если индикатор OPR/BATT 
(зеленый) потускнел, замените 
батарейки.

Переместите систему и 
устройство Bluetooth ближе друг 
к другу. Уберите все 
препятствия между системой и 
устройством Bluetooth.

Если к системе подключено 
устройство со встроенным 
радиоприемником или тюнером, 
то радиотрансляции, возможно, 
не будут приниматься или 
чувствительность сигнала может 
оказаться значительно 
сниженной. Расположите систему 
подальше от устройства и 
убедитесь, что трансляция 
принимается удовлетворительно.

Создание пары невозможно

Расположите систему и 
устройство Bluetooth на 
расстоянии 1 м друг от друга.

Если индикатор  (Bluetooth) 
(синий) не мигает, нажмите и 
удерживайте кнопку BLUETOOTH 
PAIRING на системе, пока не 
раздастся звуковой сигнал.

Нет голоса / Тихий голос звонящего

Проверьте, включены ли 
система и подключенное 
устройство.

Выберите подключение Bluetooth 
с помощью профиля HFP или HSP 
при работе с устройством 
Bluetooth.

Убедитесь, что вывод с 
мобильного телефона Bluetooth 
настроен на систему.

Увеличьте громкость системы и 
подключенного устройства.

Подключение одним касанием (NFC)  
невозможно

Поднесите смартфон ближе к 
системе, пока он не начнет 
вибрировать. Если нет, слегка 
передвиньте смартфон на 
области системы, отмеченной 
буквой N.

Если смартфон находится в чехле, 
снимите его.

Проверьте, что функция NFC на 
смартфоне включена.

Чувствительность приема NFC 
зависит от устройства. Если вам 
не удается подключиться с 
помощью смартфона и функции 
одного касания, подключитесь к 
системе, следуя инструкциям на 
экране.

Убедитесь, что на смартфоне 
отображается приложение 
“Быстро подключить NFC”.



Функції деталей
Кнопка /
Увімкнення та вимкнення системи.

Індикатор OPR/BATT (зелений)
Світиться, коли систему ввімкнено. Тьмяніє, якщо рівень 
заряду використовуваного акумулятора низький.

Кнопка BLUETOOTH PAIRING
Натисніть для з’єднання з пристроєм Bluetooth.

Кнопка  (відтворення/призупинення)
Керує підключеним пристроєм Bluetooth. Пристроєм, 
під’єднаним до гнізда AUDIO IN, керувати не можна.

Позначка N
Торкніться, щоб установити з’єднання Bluetooth зі 
смартфоном, що підтримує технологію NFC.

Кнопка  (виклик)
Натисніть для здійснення виклику або керування 
телефоном під час розмови.

Кнопка VOLUME −/+
Регулювання гучності. Якщо встановлено мінімальну або 
максимальну гучність, із гучномовців лунає звуковий 
сигнал.

Ручка
Використовуйте для перенесення системи.

Індикатор  (Bluetooth) (блакитний)
Світиться або блимає залежно від стану з’єднання. Докладні 
відомості див. у розділі «Індикації функції Bluetooth».

Мікрофон
Використовуйте під час здійснення виклику.

Гніздо AUDIO IN
Під’єднується до роз’єму навушників портативного 
аудіопристрою, комп’ютера тощо з’єднувальним кабелем 
(не додається).

Гніздо DC IN 6V
Підключення адаптера змінного струму (додається).

Відсік для акумуляторів
Вставте чотири лужні акумулятори LR6 (розмір AA, не 
додаються).

Індикації функції Bluetooth
Стан Індикатор  (Bluetooth) 

(блакитний)

Створення пари із 
пристроєм

Швидко блимає

Пошук пристрою Блимає

Встановлено з’єднання із 
пристроєм

Спалахує

Увімкнення та вимкнення системи
1 Підключіть адаптер змінного струму (додається).

2 Натисніть кнопку /.
Спалахне індикатор OPR/BATT (зелений).

Індикатор світиться.

Використання із чотирма лужними акумуляторами LR6 (розмір AA, не 
додаються)

1 Відкрийте кришку на нижній панелі системи, вставте чотири лужні акумулятори LR6 (розмір AA, не додаються), і закрийте 
кришку.



2 Натисніть кнопку /.

Примітка
 Якщо система використовується з адаптером змінного струму, джерело живлення автоматично перемикається на розетку електричної 

мережі, навіть якщо вставлено акумулятори. Коли до системи під’єднано адаптер змінного струму, вставлені акумулятори не можуть 
слугувати джерелом живлення. Для використання системи з акумуляторами від’єднайте від неї штекер адаптера живлення.

Установлення бездротового з’єднання із 
пристроями Bluetooth
Систему можна використовувати для прослуховування музики та здійснення викликів у режимі «вільні руки» за допомогою 
функції Bluetooth пристрою.
Виберіть один із трьох методів підключення, найбільш зручний для пристрою Bluetooth. Щоб отримати докладну інформацію 
про експлуатацію пристрою, зверніться до інструкції з експлуатації, яка додається до пристрою.

Створення пари із пристроєм Bluetooth: див. Схема A
Із пристроями Bluetooth необхідно заздалегідь «створити пару».

З’єднання із пристроєм, з яким створено пару: див. Схема B
Розгляньте цю схему для прослуховування музики із пристрою Bluetooth, з яким створено пару.

З’єднання зі смартфоном одним дотиком (NFC): див. Схема C
Якщо смартфон підтримує технологію NFC, просто торкніться ним системи, щоб установити з’єднання Bluetooth.

Перед експлуатацією системи перевірте виконання описаних нижче умов.
 Пристрій розташовано на відстані не більше 1 м від системи.
 Систему підключено до джерела живлення, або в неї вставлено акумулятори.
 Під рукою інструкція з експлуатації, що додається до пристрою.

Схема A  Створення пари та з’єднання із пристроєм Bluetooth
1 Увімкніть систему.

2 Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth.
Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до інструкції з експлуатації, яка додається до пристрою.

3 Натисніть кнопку BLUETOOTH PAIRING на системі та утримуйте її, доки не почуєте сигнали, а 
індикатор  (Bluetooth) (блакитний) не почне швидко блимати.

Порада
 Якщо спочатку ввімкнути систему, індикатор  (Bluetooth) (блакитний) почне швидко блимати.

Індикатор швидко блимає.

4 Виконайте процедуру створення пари на пристрої Bluetooth, щоб розпізнати систему.
Якщо на дисплеї пристрою не відображається надпис «SRS-BTM8», повторіть дії, починаючи з кроку 2.

Примітка
 Деякі пристрої не можуть відображати перелік виявлених пристроїв.

5 Виберіть «SRS-BTM8» на дисплеї пристрою Bluetooth.

6 Якщо на дисплеї пристрою Bluetooth відображається запит на введення код-паролю*, введіть 
значення «0000».
З’єднання Bluetooth буде встановлено, а індикатор  (Bluetooth) (блакитний) світитиметься на системі.
* Код-пароль може називатися «ключем доступу», «PIN-кодом», «числом PIN», «паролем» тощо.

Порада
 Щоб створити пари з іншими пристроями Bluetooth, повторіть кроки від 2 до 6 для кожного з них.

Українська Система бездротового динаміка

Перед початком експлуатації системи уважно прочитайте цей 
посібник і збережіть його для використання в майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Аби зменшити ризик виникнення пожежі або ураження 
електричним струмом, не відкривайте корпус. Щодо 
обслуговування звертайтеся тільки до кваліфікованого 
персоналу.

Аби зменшити ризик займання, не накривайте вентиляційні 
отвори обладнання газетами, скатертинами, фіранками тощо. 
Не розміщуйте на обладнанні предмети, які є джерелами 
відкритого вогню, наприклад запалені свічки.

Аби зменшити ризик ураження електричним струмом, 
запобігайте потраплянню на прилад крапель або бризок та 
не становіть на прилад контейнери, наповнені рідиною 
(наприклад, вази з водою).

Не встановлюйте систему у закритому місці, наприклад у 
книжковій або вбудованій шафі.

Оскільки адаптер змінного струму від’єднується від мережі 
живлення шляхом витягання штепселя, систему слід 
під’єднати до зручно розташованої розетки мережі живлення 
змінного струму. Помітивши порушення в роботі системи, 
негайно витягніть штепсель з розетки мережі живлення 
змінного струму.

Ця система не відключена від мережі живлення, доки вона 
під’єднана до розетки мережі живлення змінного струму, 
навіть якщо саму систему вимкнено.

Про авторське право та ліцензії
Текстовий товарний знак та емблеми Bluetooth® належать 
компанії Bluetooth SIG, Inc.; будь-яке використання цих знаків 
корпорацією Sony Corporation здійснюється згідно з 
ліцензією. 
Позначка N є товарним знаком або зареєстрованим 
товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах 
Америки та інших країнах.
Android є товарним знаком Google Inc. 
Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним 
власникам.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Будь-які зміни або модифікації, явно не ухвалені в цьому 
посібнику, можуть позбавити користувача прав на 
використання цього обладнання.

Виробник:
Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 
108-0075.

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, 
Україна.

Обладнання відповідає вимогам:
–  Технічного регламенту безпеки низьковольтного 

електричного обладнання (постанова КМУ від 
29.10.2009 № 1149);

–  Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 
обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту 
обмеження використання деяких небезпечних речовин в 
електричному та електронному обладнанні (постанова 
КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Зроблено в Китаї

Дата виготовлення вказана на упаковці виробу, біля штрих-
коду, у такому форматі: 02. 2013, де 02 — місяць, а 2013 — рік 
виготовлення.

Застережні заходи
Примітки щодо використання з мобільним 
телефоном
 Детальну інформацію щодо роботи мобільного телефону в 

разі отримання виклику під час передавання звуку за 
допомогою з’єднання Bluetooth див. у інструкції з 
експлуатації, яка додається до мобільного телефону.

Щодо техніки безпеки
Паспортна табличка з товарним знаком Sony, номером 
моделі та електричними параметрами міститься на нижній 
панелі системи, а також на корпусі адаптера змінного струму.

Примітки щодо адаптера змінного струму
 Перш ніж підключити або відключити адаптер змінного 

струму, вимкніть систему. Інакше в роботі можуть 
виникнути збої.

 Використовуйте тільки адаптер змінного струму, що 
додається. Щоб уникнути пошкодження системи, не 
використовуйте інші адаптери змінного струму.

Полярність штекера

 Підключіть адаптер змінного струму до розташованої 
поблизу розетки мережі живлення. У разі виникнення 
проблеми негайно відключіть його від розетки мережі 
живлення.

 Не встановлюйте адаптер змінного струму в обмеженому 
просторі, наприклад у книжковій або вбудованій шафі.

 Аби зменшити ризик виникнення пожежі або ураження 
електричним струмом, бережіть адаптер змінного струму 
від контакту з водою й не ставте на нього посудини з 
рідинами, наприклад вази.

Стосовно розміщення
 Не встановлюйте акустичну систему під кутом.
 Не залишайте систему поблизу джерел тепла або в місці, 

яке зазнає дії прямого сонячного проміння, надмірної 
кількості пилу, вологи, дощу чи механічних пошкоджень.

 Бережіть акумулятор від надмірного тепла, зокрема від 
прямих сонячних променів, вогню тощо.

Стосовно експлуатації
 Не вставляйте у гнізда ніякі малі предмети і т. ін. Це може 

стати причиною закорочування або пошкодження системи.

Стосовно чищення
 Не використовуйте спирт, бензин або розріджувач для 

очищення корпусу.

Інше
 У разі виникнення запитань або проблем стосовно 

системи, які не описано в цьому посібнику, зверніться до 
найближчого дилера компанії Sony.

Що таке бездротова 
технологія Bluetooth?
Bluetooth — це технологія бездротового зв’язку малого 
радіусу дії, що створює можливість зв’язку між цифровими 
пристроями, наприклад, між комп’ютером і цифровою 
камерою. Діапазон дії бездротової технології Bluetooth — 
близько 10 м.
Зазвичай необхідно встановлювати зв’язок між двома 
пристроями, однак деякі пристрої можна підключати до 
багатьох одночасно.
Для з’єднання не потрібно використовувати кабель, а також 
не потрібно, щоб пристрої перебували безпосередньо 
навпроти, як при використанні технології інфрачервоного 
зв’язку. Наприклад, такий пристрій можна використовувати у 
сумці або кишені.
Bluetooth — це міжнародний стандарт, який підтримується та 
застосовується тисячами компаній в усьому світі.

Система передачі даних і сумісні 
профілі Bluetooth системи
Профіль — це стандартизація роботи функції для кожної 
специфікації пристрою Bluetooth. Акустична система 
підтримує описані нижче версії та профілі Bluetooth:
Система зв’язку:
Специфікація Bluetooth версії 3.0
Сумісні профілі Bluetooth:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – розширений 
профіль поширення аудіо) — передача та прийом 
аудіовмісту високої якості.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль 
віддаленого керування аудіо й відео) — керування 
обладнанням аудіо/відео: пауза, зупинення або початок 
відтворення тощо.
HSP (Headset Profile — профіль гарнітури) — здійснення 
телефонних викликів і керування телефоном.
HFP (Hands-free Profile — профіль режиму «вільні руки») 
— здійснення телефонних викликів і керування 
телефоном у режимі «вільні руки».

Максимальний діапазон зв’язку
Використовуйте пристрої Bluetooth на відстані у межах 10 
метрів (лінія прямого бачення) від системи.
Максимальний діапазон зв’язку може скорочуватися за 
певних обставин.

Між системою та пристроєм Bluetooth наявна перешкода, 
наприклад людина, метал або стіна.
Поряд із системою використовується бездротовий 
мережевий пристрій.
Поряд із системою використовується мікрохвильова піч.
Поряд із системою використовується пристрій, який 
створює електромагнітне випромінювання.

Вплив інших пристроїв
Оскільки пристрої Bluetooth та бездротові мережеві пристрої 
(IEEE802.11b/g) використовують однакову частоту, якщо 
користуватися системою поруч із бездротовими пристроями, 
можуть виникати мікрохвильові перешкоди, в результаті яких 
зменшуватиметься швидкість зв’язку, з’являтиметься шум або 
перериватиметься з’єднання. У такому разі дотримуйтесь 
наведених нижче рекомендацій.

Користуйтеся системою на відстані принаймні 10 метрів 
від бездротових мережевих пристроїв.
Якщо необхідно скористатися системою на відстані в 
межах 10 метрів від бездротового мережевого пристрою, 
вимкніть його.

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

Примітки
 Режим створення пари в системі вимикається приблизно через 5 хвилин, а індикатор  (Bluetooth) (блакитний) повільно блимає. Якщо 

під час виконання цієї процедури буде вимкнено режим створення пари, повторіть дії, починаючи з кроку 3.
 Код-пароль системи має фіксоване значення «0000». Якщо код-пароль на пристрої Bluetooth відрізняється від «0000», створення пари із 

системою виконати неможливо.
 Коли пару з пристроєм Bluetooth буде встановлено, це не потрібно буде робити знову. Проте, в наведених нижче випадках процедуру 

створення пари необхідно буде повторити.
Інформація про створення пари втрачена після ремонту тощо.
Систему об’єднано в пару більше, ніж із 5 пристроями. 
Систему можна об’єднати в пару з 4 пристроями Bluetooth. Якщо після створення 4 пар додається новий пристрій, він заміняє у 
списку 4 пар пристрій, підключення до якого відбулося раніше.

 Можна створити пари з кількома пристроями, але звук буде чутно лише з одного з цих пристроїв.

Видалення всіх відомостей про пари із системи
Вимкніть систему та утримуйте кнопку / протягом 15 секунд. Налаштування системи буде скинуто до заводських, а всі відомості про 
пари — видалено.

Схема B  З’єднання із пристроєм Bluetooth, з яким створено 
пару
1 Увімкніть систему.

Індикатор  (Bluetooth) (блакитний) блиматиме.

2 Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth.

Порада
 Коли система вмикається, виконується спроба встановити з’єднання Bluetooth із пристроєм Bluetooth, востаннє підключеним до 

системи. Коли з’єднання Bluetooth установлено, індикатор  (Bluetooth) (блакитний) світиться на системі.

3 Виберіть «SRS-BTM8» на дисплеї пристрою Bluetooth.
За необхідності виберіть профіль Bluetooth, підтримуваний системою (A2DP, HSP або HFP). Докладні відомості про кожен із 
профілів див. у розділах «Прослуховування музики» або «Здійснення викликів у режимі «вільні руки» під час 
прослуховування музики».

Примітка
 Для деяких пристроїв цей крок не потрібний.

З’єднання Bluetooth буде встановлено, а індикатор  (Bluetooth) (блакитний) світитиметься на системі.

Схема C  З’єднання зі смартфоном одним дотиком (NFC)
Якщо торкнутися системи смартфоном, що підтримує технологію NFC, система автоматично ввімкнеться, після чого зі 
смартфоном буде створено пару та встановлено з’єднання.

1 Завантажте та інсталюйте програму «Швидкий зв’язок NFC».
«Швидкий зв’язок NFC» — це оригінальна програма від Sony для смартфонів під керуванням ОС Android, доступна в 
магазині Google Play. 
Знайдіть програму «Швидкий зв’язок NFC» або відскануйте наданий нижче двовимірний код, щоб завантажити й 
інсталювати безкоштовну програму. Завантаження програми вимагає плати за зв’язок.
Програма може бути недоступною в деяких країнах і регіонах.

Порада
 На деяких смартфонах функцією зв’язку одним дотиком можна користуватися без завантаження програми «Швидкий зв’язок NFC». 

У такому разі керування й технічні характеристики можуть відрізнятися від описаних у цьому посібнику. Щоб отримати докладнішу 
інформацію, звертайтеся до інструкції з експлуатації, яка входить до комплекту смартфону.

Для двовимірного коду:
використовуйте програму зчитування двовимірних кодів.

Сумісні смартфони
 Смартфони із вбудованою функцією NFC 

(ОС: Android 2.3.3 або пізнішої версії, окрім Android 3.x) 
Для користувачів у Європі 
Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте веб-сайт: 
http://support.sony-europe.com

Відомості про NFC
NFC (Near Field Communication — комунікація ближнього поля) — це технологія бездротового зв’язку малого радіусу дії між 
різноманітними пристроями, зокрема мобільними телефонами, і тегами IC. Завдяки функції NFC передавання даних можна 
здійснювати, просто торкнувшись відповідного символу або певної частини сумісних з NFC пристроїв.

2 Запустіть програму «Швидкий зв’язок NFC» на смартфоні.
Дочекайтеся відображення екрана програми.

3 Торкніться системи смартфоном.
Тримайте смартфон біля позначки N на системі, доки він не завібрує.

Смартфон вібрує 
(систему розпізнано) 

Індикатор світиться.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб установити з’єднання.
Коли з’єднання Bluetooth установлено, індикатор  (Bluetooth) (блакитний) світиться.

Поради
 Якщо не вдається встановити з’єднання, спробуйте виконати такі дії.

Запустіть програму «Швидкий зв’язок NFC» і злегка поворушіть смартфоном, торкнувшись частини системи з позначкою N.
Якщо смартфон у чохлі, зніміть чохол.

 Щоб відключитися, знову торкніться системи смартфоном.
 У разі наявності декількох пристроїв, сумісних з технологією NFC, просто торкніться смартфоном іншого пристрою, щоб 

переключити з’єднання на нього. Наприклад, якщо до смартфону підключено навушники, що підтримують технологію NFC, просто 
торкніться системи смартфоном, щоб переключити з’єднання Bluetooth на систему (переключення з’єднання одним дотиком).

Прослуховування музики
За допомогою з’єднання Bluetooth можна прослуховувати музику та здійснювати віддалене керування базовими функціями 
пристрою Bluetooth. Пристрій Bluetooth повинен підтримувати наведені нижче профілі Bluetooth.
 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — розширений профіль поширення аудіо). Дає змогу приймати аудіовміст високої 

якості бездротовим способом.
 AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль віддаленого керування аудіо й відео). Дає змогу виконувати основні дії з 

керування пристроєм Bluetooth (відтворення, зупинення тощо).

Залежно від пристрою Bluetooth дії можуть відрізнятися. Див. посібник з експлуатації пристрою Bluetooth.

1 Установіть з’єднання Bluetooth між системою та пристроєм.
Докладні відомості про процедуру підключення Bluetooth див. у розділі «Установлення бездротового з’єднання із 
пристроями Bluetooth». Коли з’єднання Bluetooth установлено, індикатор  (Bluetooth) (блакитний) світиться на системі.

2 Розпочніть відтворення на пристрої Bluetooth і налаштуйте гучність.
Установіть помірний рівень гучності пристрою Bluetooth і натискайте кнопки VOLUME –/+ на системі.
Кнопкою  (відтворення/призупинення) на системі можна керувати пристроєм Bluetooth, який підтримує профіль AVRCP. 
Доступні функції залежать від пристрою Bluetooth. Див. посібник з експлуатації пристрою Bluetooth.

Після використання
Виконайте одну з перелічених нижче дій.
 Вимкніть функцію Bluetooth пристрою Bluetooth. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до інструкції з експлуатації, 

яка додається до пристрою.
 Вимкніть пристрій Bluetooth.
 Вимкніть систему.
 Щоб відключитися, знову торкніться системи смартфоном (лише для смартфонів, що підтримують функцію NFC).

Порада
 Якщо систему з’єднано із пристроєм Bluetooth через A2DP/AVRCP, а відтворення відсутнє близько 20 хвилин, система автоматично 

вимикається.

Здійснення викликів у режимі «вільні руки» під час 
прослуховування музики
За допомогою мобільного телефону Bluetooth, який має функцію відтворення музики й підтримує профіль Bluetooth A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile — розширений профіль поширення аудіо), а також HFP (Hands-free Profile — профіль 
режиму «вільні руки») або HSP (Headset Profile — профіль гарнітури) можна здійснювати виклики в режимі «вільні руки» через 
з’єднання Bluetooth.
Якщо мобільний телефон Bluetooth підтримує як HFP, так і HSP, установіть HFP.

Залежно від мобільного пристрою Bluetooth дії можуть відрізнятися. Також див. посібник з експлуатації мобільного телефону.

1 Установіть з’єднання Bluetooth між системою та мобільним телефоном.
Докладні відомості про процедуру підключення Bluetooth див. у розділі «Установлення бездротового з’єднання із 
пристроями Bluetooth». Коли з’єднання Bluetooth установлено, індикатор  (Bluetooth) (блакитний) світиться на системі.

2 Розпочніть відтворення на мобільному телефоні Bluetooth і налаштуйте гучність.
Установіть помірний рівень гучності мобільного пристрою Bluetooth і натискайте кнопки VOLUME –/+ на системі.
Кнопкою  (відтворення/призупинення) на системі можна керувати мобільним телефоном Bluetooth, який підтримує 
профіль AVRCP. Доступні функції залежать від мобільного телефону Bluetooth. Див. посібник з експлуатації мобільного 
телефону Bluetooth.

Здійснення виклику
Використовуйте мобільний телефон Bluetooth. Упевніться в тому, що із системи лунає звук набору, і говоріть у мікрофон. Якщо 
звук набору не чутно, натисніть кнопку  (виклик) на системі й утримуйте її близько 2 секунд, щоб змінити пристрій здійснення 
виклику на систему.

Прийняття виклику
У разі надходження вхідного виклику відтворення музики призупиняється, а із системи лунає сигнал дзвінка. Натисніть кнопку 

 (виклик) і говоріть у мікрофон.

Поради
 Якщо під час надходження вхідного виклику із системи не лунає сигнал дзвінка, зупиніть відтворення й натисніть кнопку  (виклик), 

щоб відповісти.
 Коли відтворення буде завершено, можна буде здійснювати виклики в режимі «вільні руки».
 Щоб відрегулювати гучність під час виклику, натискайте кнопки VOLUME –/+ на системі. Гучність виклику встановлюється окремо від 

гучності відтворення.

Примітка
 Під час використання мобільний телефон потрібно тримати на відстані не менше 50 см від системи. Якщо відстань занадто мала, може 

виникати шум.

Завершення розмови
Натисніть кнопку  (виклик). Якщо виклик надійшов під час прослуховування музики, відтворення відновиться, коли розмову 
буде закінчено.

–
–

–
–

Відсік для акумуляторів 
(нижня частина системи)

Ручка

Кнопка /
Кнопка BLUETOOTH 
PAIRING

Верхня частина системи
Кнопка  (виклик)

Індикатор OPR/
BATT (зелений)

Кнопка  (відтворення/
призупинення)

Позначка N Кнопка 
VOLUME −/+

Індикатор  (Bluetooth) (блакитний)

Мікрофон

Задня панель системи

Гніздо DC IN 6V Гніздо AUDIO IN

Після використання
Виконайте одну з перелічених нижче дій.
 Вимкніть функцію Bluetooth пристрою Bluetooth. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до інструкції з експлуатації, 

яка додається до пристрою.
 Вимкніть пристрій Bluetooth.
 Вимкніть систему.
 Щоб відключитися, знову торкніться системи смартфоном (лише для смартфонів, що підтримують функцію NFC).

Функції кнопок пристрою під час виклику
Доступні функції можуть відрізнятися залежно від мобільного телефону Bluetooth або профілів, підтримуваних мобільним 
телефоном Bluetooth. Див. посібник з експлуатації мобільного телефону Bluetooth.

Стан Кнопка  (виклик)

Очікування    Натисніть один раз, щоб почати голосовий набір (лише для мобільних телефонів, що 
підтримують функцію голосового набору).

   Утримуйте близько 2 секунд, щоб здійснити повторний набір останнього набраного номера 
телефону.

Вихідний виклик    Натисніть один раз, щоб скасувати вихідний виклик.
   Утримуйте близько 2 секунд, щоб змінити пристрій здійснення виклику із системи на мобільний 

телефон.

Вхідний виклик    Натисніть один раз, щоб відповісти на виклик.
   Утримуйте близько 2 секунд, щоб відхилити виклик.

Під час виклику    Натисніть один раз, щоб завершити виклик.
   Утримуйте близько 2 секунд, щоб змінити пристрій здійснення виклику із системи на мобільний 

телефон.

Здійснення викликів у режимі «вільні руки» за допомогою іншого мобільного 
телефону Bluetooth під час прослуховування музики
Система підтримує технологію Multipoint (багатоточкової конференції). Можна здійснювати виклики з іншого мобільного 
телефону Bluetooth у режимі «вільні руки» під час прослуховування музики у програвачі Bluetooth.

 Для цього не можна використовувати з’єднання одним дотиком (NFC).
 Залежно від пристрою Bluetooth дії можуть відрізнятися. З’єднання Bluetooth може не встановитися, залежно від поєднання 

пристроїв Bluetooth. Також див. посібники з експлуатації пристроїв Bluetooth.

1 Установіть з’єднання Bluetooth між системою й музичним програвачем Bluetooth через A2DP, а 
також між системою й мобільним телефоном Bluetooth через HFP або HSP.
Докладні відомості про процедуру підключення Bluetooth див. у розділі «Установлення бездротового з’єднання із 
пристроями Bluetooth». Коли з’єднання Bluetooth установлено, індикатор  (Bluetooth) (блакитний) світиться на системі.

Поради
 Щоб використовувати лише функцію викликів на мобільному телефоні Bluetooth, який також має функцію відтворення музики, 

установіть з’єднання Bluetooth між системою й мобільним телефоном через HFP або HSP, а не через A2DP.
 Залежно від мобільного телефону Bluetooth, за встановленого з’єднання Bluetooth через HFP або HSP інше з’єднання Bluetooth через 

A2DP може також бути зайняте тим самим мобільним телефоном Bluetooth. У такому разі музичний програвач Bluetooth не може 
бути з’єднаний із системою.

Примітка
 Щоб установити однакові з’єднання з тими самими пристроями після відключення системи, знову виконайте цю процедуру.

Прослуховування музики за умови дротового 
з’єднання з портативним аудіопристроєм тощо.
1 Підключіть пристрій до системи.

З’єднувальний шнур 
(не додається)

(стерео міні-гніздо)

2 Увімкніть систему.

3 Розпочніть відтворення на підключеному пристрої й налаштуйте гучність.
Установіть помірний рівень гучності підключеного пристрою й натискайте кнопки VOLUME –/+ на системі.

Примітки
 Якщо із системою використовується з’єднувальний шнур (не додається), вихідний пристрій автоматично перемикається на 

підключений пристрій, навіть під час відтворення музики через з’єднання Bluetooth.
 Якщо із системою використовується з’єднувальний шнур (не додається), прослуховувати музику через Bluetooth не можна. Після 

використання від’єднайте шнур.

Поради
 Під час використання із системою з’єднувального шнура (не додається) можна здійснювати виклики в режимі «вільні руки».
 Коли вихідний пристрій підключено не через з’єднання Bluetooth, а за допомогою з’єднувального шнура (не додається), у разі, якщо 

відтворення не відбувається протягом близько 20 хвилин, система автоматично вимикається.

Вплив на інші пристрої
Випромінювані пристроєм Bluetooth мікрохвилі можуть 
негативно вплинути на роботу медичного електронного 
обладнання. У перелічених нижче місцях необхідно вимикати 
систему та пристрої Bluetooth, оскільки їх використання може 
призвести до нещасного випадку.

у місцях, де наявний займистий газ, у лікарнях, поїздах, 
літаках та на автозаправках;
поблизу автоматичних дверей і систем пожежної 
сигналізації.

Примітки
 Щоб скористатися функцією Bluetooth, пристрій Bluetooth 

та система повинні мати однакові профілі. 
Зауважте, що навіть за наявності однакового профілю 
робота пристроїв може різнитися залежно від технічних 
характеристик.

 Через особливості бездротової технології Bluetooth під час 
телефонних розмов чи прослуховування музики у цій 
системі звук відтворюється з незначною затримкою, 
порівняно зі звуком у пристрої Bluetooth.

 Ця система підтримує функції безпеки, які відповідають 
стандарту Bluetooth для безпечного з’єднання з 
використанням бездротової технології Bluetooth, однак 
залежно від обставин рівень безпеки може бути 
недостатнім. Використовуючи бездротову технологію 
Bluetooth, будьте обачні.

 Ми не несемо жодної відповідальності за витік інформації, 
що передається через з’єднання Bluetooth.

 Пристрій із функцією Bluetooth має відповідати стандарту 
Bluetooth, визначеному компанією Bluetooth SIG, а також 
мати відповідні ліцензії. Навіть якщо пристрій, що 
підключається, відповідає вищезгаданому стандарту 
Bluetooth, деякі пристрої можуть працювати неправильно, 
залежно від їх функцій та технічних характеристик.

 Під час використання системи, залежно від пристрою 
Bluetooth та середовища передачі даних, можуть виникати 
шуми або переривання звучання.

Технічні характеристики
Динаміки
Акустична система 

50 мм
Тип акустичного екрана 

Із фронтальним відбиттям звукової хвилі

Підсилювач
Опорна потужність на виході 

2 Вт + 2 Вт (10 % КНВ, 1 кГц, 6 Ом)
Вхідне гніздо Стерео міні-гніздо × 1

Bluetooth
Система зв’язку Специфікація Bluetooth версії 3.0
Вихід Специфікація Bluetooth клас потужності 2
Максимальний діапазон зв’язку 

Лінія прямого бачення — прибл. 10 м*1

Частотний діапазон 
Діапазон 2,4 ГГц (2,4000 ГГц—2,4835 ГГц)

Метод модуляції FHSS
Сумісні профілі Bluetooth*2 

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile 
— розширений профіль поширення аудіо) 
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile 
— профіль віддаленого керування аудіо й 
відео) 
HSP (Headset Profile — профіль гарнітури) 
HFP (Hands-free Profile — профіль режиму 
«вільні руки»)

Підтримувані кодеки*3 
SBC*4

Діапазон передачі (A2DP) 
20 Гц—20000 Гц (частота вибірки  
44,1 кГц)

*1 Дійсний діапазон частот залежить від таких факторів, як 
перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо 
мікрохвильових печей, статична електрика, чутливість 
прийому, робота антени, операційна система, 
використовуване програмне забезпечення тощо.

*2 Профілі стандарту Bluetooth указують на призначення 
з’єднання Bluetooth між пристроями.

*3 Кодек: формат стиснення й перетворення аудіосигналу
*4 Кодек із багатосмуговим кодуванням

Мікрофон
Тип: Електретний конденсатор
Характер спрямованості:  

Всеспрямований
Діапазон ефективних частот:  

200 Гц—3600 Гц
Робоча температура:  

від 0 °C до 45 °C

Загальна інформація
Живлення 6 В постійного струму (за умови 

під’єднання адаптера змінного струму до 
джерела живлення 230 В, 50 Гц) або 4 лужні 
акумулятори LR6 (розміру AA)

Номінальний рівень споживання електроенергії 
6 Вт (за умови використання адаптера 
змінного струму, що додається) 
Прибл. 0,2 Вт (в режимі очікування, за 
умови використання адаптера змінного 
струму, що додається)

Тривалість роботи акумулятора (за використання з’єднання 
Bluetooth)
 Лужний елемент живлення Sony LR6 

(розміру AA): 
прибл. 20 годин*5 
Нікель-металогідридний 
перезаряджуваний акумулятор Sony 
NHAAB2K (розміру AA):  
прибл. 20 годин*5

Розміри приблизно 245 мм × 185 мм × 88 мм 
(ш/в/т)

Маса приблизно 1060 г з акумуляторами
Приладдя, що додається 

Адаптер змінного струму (1) 
Інструкція з експлуатації (цей посібник) (1) 
Відомості про безпеку

*5 Тривалість може відрізнятися залежно від температури або 
умов використання.

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені 
без попередження.

–

–

Виправлення неполадок

Звук відсутній / Звук лунає тільки з одного 
гучномовця / Низький рівень звуку

Переконайтеся, що система й 
підключений пристрій 
увімкнені.

Підключаючи персональний 
комп’ютер до системи, для 
параметра аудіовиходу 
комп’ютера установіть значення 
Bluetooth.

Збільште гучність системи й 
підключеного пристрою.

Знов об’єднайте в пару систему та 
пристрій Bluetooth.

Переконайтеся в тому, що 
відбувається відтворення з 
підключеного пристрою.

Якщо підключено монофонічний 
пристрій, звук 
відтворюватиметься лише з лівого 
гучномовця.

Переконайтеся в тому, що 
обидва штекери з’єднувального 
шнура (не додається) щільно 
вставлені у гнізда системи й 
підключеного пристрою.

Звук спотворюється /  
Шуми із системи під час відтворення

Зменште гучність підключеного 
пристрою.

Не розміщуйте систему поруч із 
телевізором.

Якщо на підключеному пристрої 
є функція еквалайзера, вимкніть 
її.

Переключіть з’єднання Bluetooth 
на A2DP, керуючи пристроєм 
Bluetooth, коли встановлено HFP 
або HSP.

Не розміщуйте систему поруч із 
мікрохвильовою піччю, точкою 
доступу до бездротової 
локальної мережі тощо.

Якщо індикатор OPR/BATT 
(зелений) потьмянів, замініть усі 
акумулятори новими.

Розмістіть систему та пристрій 
Bluetooth ближче одне до 
одного. Приберіть будь-які 
перешкоди між системою та 
пристроєм Bluetooth.

Якщо підключити до системи 
пристрій із вбудованим радіо або 
тюнером, можливо, не вдасться 
приймати передачі, або знизиться 
чутливість прийому. Розмістіть 
систему далі від пристрою й 
перевірте, чи належним чином 
транслюються передачі.

Неможливо створити пару

Розташуйте систему на відстані 
1 м від пристрою Bluetooth.

Якщо індикатор  (Bluetooth) 
(блакитний) не почне швидко 
блимати, натисніть кнопку 
BLUETOOTH PAIRING на системі й 
утримуйте її, поки не почуєте 
звукові сигнали.

Звук не лунає із системи / Низька 
гучність звуку

Переконайтеся, що система й 
підключений пристрій 
увімкнені.

Виберіть профіль HFP або HSP для 
з’єднання Bluetooth на пристрої 
Bluetooth.

Переконайтеся, що в системі 
налаштовано необхідні 
параметри для отримання 
вмісту з мобільного телефону 
Bluetooth.

Збільште гучність системи й 
підключеного пристрою.

З’єднання одним дотиком (NFC)  
неможливе

Піднесіть смартфон близько до 
системи й потримайте, доки він 
не завібрує. Якщо цього не 
відбувається, злегка поворушіть 
смартфоном, торкнувшись 
частини системи з позначкою N.

Якщо смартфон у чохлі, зніміть 
чохол.

Переконайтеся, що функцію NFC 
на смартфоні ввімкнено.

Чутливість сприйняття NFC 
залежить від пристрою. Якщо 
після кількох спроб не вдається 
підключити смартфон до системи 
одним дотиком, установіть 
з’єднання шляхом керування на 
екрані.

Дочекайтеся, поки 
відобразиться екран програми 
«Швидкий зв’язок NFC».


