4-540-487-81(1)

Personal Audio System



Quick Start Guide

Sistema de Áudio Pessoal



Guia de Início Rápido

How to Make Wireless Connection with BLUETOOTH
Devices
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Select your case from the 3 pairing types, below. BLUETOOTH devices need to be
“paired” with each other beforehand.

Pairing and connecting with a BLUETOOTH
device

Touch this unit with the smartphone.
Unlock the screen of the smartphone beforehand.
Keep touching the smartphone on the N marked part of the unit until the
smartphone responds.
When the unit is off, if the smartphone touches it and BLUETOOTH
connection is established, then the unit will turn on.
Smartphone responds
(unit recognized)

The unit can be paired with up to 4 BLUETOOTH devices. When pairing with two
or more BLUETOOTH devices, perform the following pairing procedure for each
device.

1
SRS-X2

Press the / (power) button to turn on this unit.

The / (power) indicator lights up green.
The (BLUETOOTH) indicator begins to flash white.
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Follow the on-screen instructions to establish the connection.
When the BLUETOOTH connection is established, the (BLUETOOTH)
indicator on the unit stays lit.
To disconnect, touch the unit with the smartphone again.

Flashing
(white)

English

Hint

Manuals supplied
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Quick Start Guide (this document)
Provides you with instructions on how to connect the unit with
BLUETOOTH devices and basic operations.

Press and hold the (BLUETOOTH) PAIRING button until
beeps are heard and the (BLUETOOTH) indicator begins to
flash white quickly.
The unit enters pairing mode.

Listening and Calling

Hint
Reference Guide

ˎˎ

Provides you with precautions and product specifications.

When you turn on the unit for the first time, it enters pairing mode
automatically.

Read the Help Guide on your computer or smartphone, when you want
to know how to use the unit in greater detail. The Help Guide also
contains a troubleshooting guide which provides you with remedies for
the problems you might encounter.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/
Two-dimensional code:
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Charging the Unit

If a plug(s) is(are) included for the USB AC adaptor
ˎˎ

The shape of the USB AC adaptor is different from the illustration. Attach a plug to
the USB AC adaptor before use. If multiple plugs are included, use one which is
appropriate to your country/region. Be sure to completely insert the plug into the
USB AC adaptor until it clicks.

Lit (orange)

Start playback on the BLUETOOTH device, and adjust the volume.

Perform the pairing procedure on the BLUETOOTH device to
detect this unit.
When a list of detected devices appears on the display of the BLUETOOTH
device, select “SONY:SRS-X2.”
If passkey input is required on the display of a BLUETOOTH device, input
“0000.”

When the BLUETOOTH connection is established, the
indicator on the unit stays lit.

Charging starts when the unit that is turned off is connected to an AC
outlet via the supplied USB AC adaptor, and the CHARGE indicator lights
up in orange. Charging is completed in about 3 hours and the indicator
goes off.

Hint
ˎˎ

The unit can be charged while the unit is connected to the supplied USB AC
adaptor even when the unit is playing music. (The CHARGE indicator does not
light up.) However, since the charging time may be longer depending on the
use condition, we recommend that the unit is turned off while charging.

Profile: HSP, HFP

(BLUETOOTH)

Microphone

Connecting with a paired BLUETOOTH device

1
2

Turn on this unit.
The

(BLUETOOTH) indicator begins to flash white.

Make the BLUETOOTH connection from the BLUETOOTH device.
When the BLUETOOTH connection is established, the
indicator on the unit stays lit.

(BLUETOOTH)

Connecting with a smartphone by Onetouch (NFC)

Compatible smartphones
DC IN

Making a call/Receiving a call

Make the BLUETOOTH connection from the BLUETOOTH device.

By touching the unit with a smartphone, the unit proceeds to pairing and
BLUETOOTH connection, then turns on automatically after connection is
established.

USB AC adaptor
(supplied)

Listening to music
Set the volume at an appropriate level on the connected device, and adjust the
volume with the VOL –/+ buttons on the unit.
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This unit has a built-in lithium-ion rechargeable battery. Charge the battery
before using the unit for the first time.

Operate the unit after making BLUETOOTH connection with your BLUETOOTH device.

Profile: A2DP, AVRCP

Fast flashing
(white)

Help Guide

URL:

If you cannot connect the unit, try the following.
Start the app on the smartphone, and move the smartphone slowly over the N
marked part of the unit.
ˎˎ If the smartphone is in a case, remove it from the case.
ˎˎ Make sure that the app screen is displayed on the smartphone.
ˎˎ

NFC-compatible smartphones with Android 2.3.3 or later installed

NFC
NFC (Near Field Communication) is a technology enabling short-range wireless
communication between various devices, such as smartphones and IC tags.
Thanks to the NFC function, data communication - for example, BLUETOOTH
pairing - can be achieved easily by simply touching NFC compatible devices
together (i.e., at the N-Mark symbol or location designated on each device).

1

Set the NFC function of the smartphone to on.
For details, refer to the operating instructions supplied with the smartphone.
If your smartphone OS is Android 2.3.3 or later, and less than Android 4.1:
proceed to step 2.
ˎˎ If your smartphone OS is Android 4.1 or later: proceed to step 4.
ˎˎ
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Download and install the app “NFC Easy Connect.”
“NFC Easy Connect” is a free Android app you can download from Google
Play.
Download the app by searching for “NFC Easy Connect” or access it by
using the following two-dimensional code. Fees may be charged for
downloading the app.
To download by the two-dimensional code, use a
two-dimensional code reader app.

Note
ˎˎ

3

The app may not be available in some countries and/or regions.

Start “NFC Easy Connect” on the smartphone.
Make sure that the app screen is displayed.

Operate your smartphone to make a call.
To terminate a call, press the

Press the

button on the unit.

button on the unit when an incoming call arrives.

Operate in the same way when an incoming call arrives while you are listening
to music.

Hint
ˎˎ

When you connect a portable audio device, etc., to the unit’s AUDIO IN jack, the unit
turns to AUDIO IN mode automatically. In this case, the sound of the BLUETOOTH
device is not output. However, the hands-free function is still available.

The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by Sony Corporation is under license.
ˎˎ The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United
States and in other countries.
ˎˎ Android™ and Google Play™ are trademarks of Google Inc.
ˎˎ Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
ˎˎ
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Português
Manuais fornecidos
Guia de Início Rápido (este documento)
Fornece instruções sobre como conectar a unidade a dispositivos
BLUETOOTH e operações básicas.
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Guia de referência
Fornece as precauções e especificações do produto.

Guia de ajuda
Leia o guia de ajuda em seu computador ou smartphone, quando
quiser saber como usar a unidade com mais detalhes. O guia de ajuda
também contém um guia de solução de problemas que fornece as
soluções para os problemas que você poderá encontrar.
URL:

Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo
BLUETOOTH para detectar essa unidade.
Quando uma lista de dispositivos detectados aparecer no mostrador do
dispositivo BLUETOOTH, selecione “SONY:SRS-X2.”
Se for solicitada a inserção da senha no mostrador de um dispositivo
BLUETOOTH, digite “0000.”

Como ouvir e fazer chamadas
Opere a unidade após fazer a conexão BLUETOOTH com seu dispositivo
BLUETOOTH.

Ouvir música
Perfil: A2DP, AVRCP

Faça a conexão BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH.
Quando a conexão BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador
(BLUETOOTH) da unidade permanece aceso.

Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume.
Defina o volume a um nível adequado no dispositivo conectado e ajuste o
volume com os botões VOL –/+ da unidade.

Conexão com um dispositivo BLUETOOTH
emparelhado

1
2

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Ligue essa unidade.
O indicador

(BLUETOOTH) começa a piscar em branco.

Faça a conexão BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH.
Quando a conexão BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador
(BLUETOOTH) da unidade permanece aceso.

Como fazer/receber uma chamada
Perfil: HSP, HFP

Conexão com um smartphone com um
único toque (NFC)

Código bidimensional:

Microfone

Tocando na unidade com um smartphone, a unidade avança para
emparelhamento e para conexão BLUETOOTH e, em seguida, liga
automaticamente após a conexão ser estabelecida.

Smartphones compatíveis

Carregamento da unidade
Essa unidade tem uma bateria recarregável integrada de íons de lítio. Carregue
a bateria antes de usar a unidade pela primeira vez.

Se o(s) plugue(s) do transformador de CA USB estiver(em) incluso(s)
ˎˎ

A forma do Transformador de CA USB é diferente da imagem. Conecte um
plugue ao Transformador de CA USB antes de usar. Se vários plugues
estiverem incluídos, use um que seja adequado a sua região/país. Garanta
que o plugue seja totalmente inserido no Transformador de CA USB até ouvir
um clique.

Smartphones compatíveis com NFC e com Android 2.3.3 ou posterior instalado

Opere seu smartphone para fazer uma chamada.

NFC

Para encerrar uma chamada pressione o botão

NFC (Comunicação a Curta Distância) é uma tecnologia que permite a conexão
sem fio a curta distância entre vários dispositivos como smartphones e
etiquetas inteligentes (IC tags). Graças à função NFC, a comunicação de dados por exemplo, o emparelhamento por BLUETOOTH - pode ser obtido facilmente
tocando-se simplesmente nos dispositivos compatíveis com NFC (isto é, no
símbolo com a marca N ou local designado em cada dispositivo).

Pressione o botão

1

Acesa
(laranja)

Se o SO do smartphone for Android 2.3.3 ou posterior e inferior ao Android 4.1:
prossiga para a etapa 2.
ˎˎ Se o SO do smartphone for Android 4.1 ou posterior: prossiga para a etapa 4.
ˎˎ

2
Transformador de
CA USB (fornecido)

Baixe e instale o aplicativo “Conexão Fácil NFC.”
O “Conexão Fácil NFC” é um aplicativo Android grátis que você pode baixar
do Google Play™.
Baixe o aplicativo pesquisando “Conexão Fácil NFC” ou acesse-o usando o
seguinte código bidimensional. Podem ser cobradas taxas pelo download
do aplicativo.

DC IN

Para baixar pelo código bidimensional, use um
aplicativo leitor desse tipo de código.

O carregamento inicia quando a unidade que está desligada for conectada
a uma saída CA através do Transformador de CA USB fornecido e o
indicador CHARGE acender em laranja. O carregamento é concluído em
aproximadamente 3 horas e o indicador se apaga.

Observação

Dica
ˎˎ

A unidade pode ser carregada enquanto estiver conectada ao Transformador
de CA USB fornecido, mesmo quando a unidade estiver reproduzindo música.
(O indicador CHARGE não se acende.) Entretanto, uma vez que o tempo de
carregamento pode ser mais longo dependendo da condição de uso,
recomendamos que a unidade seja desligada enquanto carrega.

Como fazer uma conexão sem fio com dispositivos
BLUETOOTH
Selecione seu caso entre os 3 tipos de emparelhamento abaixo. Dispositivos
BLUETOOTH precisam estar “emparelhados” entre si antecipadamente.

ˎˎ

3
4

O aplicativo pode não estar disponível em alguns países e/ou regiões.

Inicie o “Conexão Fácil NFC” no smartphone.
Certifique-se de que a tela do aplicativo seja exibida.

Toque a unidade com o smartphone.
Desbloqueie a tela do smartphone antecipadamente.
Continue tocando o smartphone na parte marcada com N da unidade até
que o smartphone responda.
Se o smartphone tocar na unidade quando esta estiver desligada e for
estabelecida uma conexão BLUETOOTH, a unidade então ligará.

Emparelhamento e conexão com um
dispositivo BLUETOOTH

O smartphone responde
(unidade reconhecida)

A unidade pode ser emparelhada com até 4 dispositivos BLUETOOTH. Ao
emparelhar com dois ou mais dispositivos BLUETOOTH, realize o seguinte
procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

1

Pressione o botão / (liga/desliga) para ligar a unidade.

As luzes indicadoras / (liga/desliga) ficam verdes.
O indicador (BLUETOOTH) começa a piscar em branco.

Piscando
(branco)

Siga as instruções na tela para estabelecer a conexão.
Quando a conexão BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador
(BLUETOOTH) da unidade permanece aceso.
Para desconectar, toque a unidade com o smartphone novamente.

Dica

2

Pressione e mantenha pressionado o botão (BLUETOOTH)
PAIRING até ouvir um bipe e o indicador (BLUETOOTH)
começar a piscar em branco rapidamente.
A unidade entra no modo de emparelhamento.

Dica
ˎˎ

Quando você liga a unidade pela primeira vez, esta entra em modo de
emparelhamento automaticamente.

Piscando rápido
(branco)

Se não puder conectar a unidade, experimente o seguinte:
ˎˎ Inicie o aplicativo no smartphone e desloque-o lentamente sobre a parte
marcada com N da unidade.
ˎˎ Se o smartphone estiver em uma capa, remova-a.
ˎˎ Certifique-se de que a tela do aplicativo seja exibida no smartphone.

da unidade ao receber uma chamada.

Opere da mesma maneira ao receber uma chamada enquanto estiver ouvindo
música.

Dica
ˎˎ

Ligue a função NFC do smartphone.
Para obter informações, consulte as instruções de operação fornecidas
com o smartphone.

da unidade.

Quando você conecta um dispositivo de áudio portátil, etc., a um conector AUDIO IN
da unidade, a unidade passa para o modo AUDIO IN automaticamente. Neste caso, o
som do dispositivo BLUETOOTH não é emitido. Entretanto, a função mãos livres
ainda está disponível.

O símbolo e o logotipo da palavra BLUETOOTH® são marcas comercias registradas
de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela Sony
Corporation é realizado sob licença.
ˎˎ A marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da NFC
Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
ˎˎ Android e Google Play são marcas registradas da Google Inc.
ˎˎ Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos
proprietários.
ˎˎ Imagens meramente ilustrativas.
ˎˎ

