Słuchanie muzyki ze smartfona lub
innego urządzenia za pomocą
połączenia BLUETOOTH

Rozłączanie za pomocą funkcji jednodotykowej
Ponownie dotknij miejsca oznaczonego N urządzeniem.
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Sprawdź, czy świeci się wskaźnik sieci (biały).
Połączenie Wi-Fi zostało nawiązane.

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia
• Powoli przesuwaj urządzenie BLUETOOTH nad miejscem oznaczonym N.
• Jeśli urządzenie BLUETOOTH jest w etui, zdejmij etui.

Łączenie z urządzeniami
BLUETOOTH

Instrukcja obsługi

Słuchanie muzyki

(Wybierz jako sposób połączenia typ parowania  lub . Kolejne
urządzenia będą parowane w taki sam sposób.)

Szklany głośnik
LSPX-S2

A

Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu
BLUETOOTH i wyreguluj głośność.

Parowanie i łączenie się
z urządzeniem BLUETOOTH

B

Najpierw wykonaj procedurę opisaną w „Łączenie z urządzeniami
BLUETOOTH”, aby połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH.

Możesz użyć urządzenia BLUETOOTH, aby sparować je z tym
urządzeniem.
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Wyreguluj głośność, naciskając przyciski
(głośność).

/

1

Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko dokonać regulacji.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH/
PAIRING przez około 2 sekundy.

5-001-320-21(1)

2
Wskazówka
Jeśli dźwięk jest przerywany lub słychać zakłócenia, praca tego urządzenia może
być zakłócana.
Przenieś to urządzenie w inne miejsce lub przenieś urządzenie BLUETOOTH bliżej
tego urządzenia.

Korzystanie z połączenia
BLUETOOTH®
Możesz słuchać muzyki ze
smartfona za pomocą
połączenia BLUETOOTH.
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Słuchanie muzyki przy użyciu 2
głośników (funkcji Speaker Add)

Znajdź urządzenie na liście urządzeń
BLUETOOTH i wybierz [LSPX-S2].

Możesz korzystać z przycisku
Naciśnij i odtwarzaj, serwisu
muzycznego online, lub funkcji
DLNA* za pomocą połączenia
Wi-Fi.
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LSPX-S2

Teraz możesz odtwarzać muzykę znajdującą się na urządzeniu
BLUETOOTH.
Aby korzystać z serwisu muzycznego online podczas połączenia
z Wi-Fi - patrz „Słuchanie muzyki online (Spotify) przy użyciu
połączenia Wi-Fi”.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie
w aplikacji Sony | Music Center, aby połączyć się
z Wi-Fi.
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Sprawdź, czy świeci się wskaźnik sieci (biały).
Połączenie Wi-Fi zostało nawiązane.

3

Zaczekaj na sygnał dźwiękowy informujący, że
parowanie się powiodło.

Słuchanie muzyki online (Spotify)
przy użyciu połączenia Wi-Fi

Ładowanie

Zaświeci się również wskaźnik BLUETOOTH (biały).

Łączenie z siecią Wi-Fi

Wskazówka

(Wybierz procedurę  lub .)

Przy pierwszym użyciu tego urządzenia należy ładować je przez co
najmniej 1 godzinę.

Jeśli wskaźnik przestanie migać w trakcie operacji, rozpocznij ponownie od
kroku 1.

Podłącz załączony kabel micro-USB i załączony
zasilacz sieciowy USB do gniazda DC IN 5 V, a
następnie podłącz przewód zasilający do
gniazdka ściennego.
Po rozpoczęciu ładowania tego urządzenia pierwszy raz po
zakupie urządzenie automatycznie się włącza, a wskaźnik
 (włączenie/tryb gotowości) (biały) powoli miga.
Kiedy ładowanie zostanie zakończone, wskaźnik  (włączenie/
tryb gotowości) (biały) świeci się.

Połącz smartfon z tym urządzeniem za pomocą
bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.

Niektóre routery bezprzewodowe LAN mają kilka identyfikatorów
SSID.
Ustaw smartfon i to urządzenie na takie samo SSID.

* Patrz Przewodnik pomocniczy.

1

Połącz smartfon z bezprzewodowym routerem
LAN.

Wykonaj procedurę opisaną w „Łączenie z urządzeniami
BLUETOOTH”, aby połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH.

Szczegółowe instrukcje zawiera Przewodnik pomocniczy.

Korzystanie z połączenia
Wi-Fi

Zainstaluj na smartfonie aplikację
Sony | Music Center.

Znajdź „Sony Music Center”
w Google Play™ (Play Store) lub App Store.

Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy wskazujący, że przeszło
do trybu parowania.

Jak korzystać z głośnika

Używanie smartfona do połączenia
z siecią Wi-Fi

B

Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, możesz wykonać parowanie
i połączenie, dotykając urządzenia smartfonem.
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A

Łączenie się z urządzeniem
BLUETOOTH za pomocą funkcji
jednodotykowej (NFC)

Odblokuj ekran urządzenia BLUETOOTH i dotknij
miejsca oznaczonego N na spodzie urządzenia.
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Łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą
routera Wi-Fi z przyciskiem Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)

Umieść urządzenie blisko routera Wi-Fi i włącz
urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER/ WPS
przez około 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał.

Korzystanie z serwisu muzycznego
online (Spotify)
Możesz słuchać muzyki na tym urządzeniu, korzystając z serwisu
muzycznego online (Spotify). Aby móc korzystać z serwisu Spotify
(funkcja Spotify Connect), musisz zainstalować na smartfonie aplikację
Spotify i dokonać rejestracji członkowskiej.
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Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.
Włącz Spotify zainstalowany na smartfonie,
tablecie lub komputerze połączonym z tą samą
siecią Wi-Fi co niniejsze urządzenie.
Szczegółowe informacje o serwisie Spotify można znaleźć na
poniższej stronie internetowej.
www.Spotify.com/connect
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Wskazówka
• Jeśli rozpoczniesz ładowanie tego urządzenia, gdy jest wyłączone, zaświeci się
wskaźnik  (włączenie/tryb gotowości) (pomarańczowy). Kiedy ładowanie
zostanie zakończone, wskaźnik zgaśnie.
• Kiedy akumulator się wyczerpuje, wskaźnik  (włączenie/tryb gotowości)
(czerwony) miga i włącza się dźwięk alarmu informujący o wyczerpywaniu się
akumulatora. Po krótkiej chwili urządzenie automatycznie się wyłączy.

Włączanie/wyłączanie zasilania

1

Naciśnij przycisk  (włączenie/tryb gotowości).
Wskaźnik  (włączenie/tryb gotowości) (biały) powoli miga.
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Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie, aby połączyć się z urządzeniem,
i zaczekaj na sygnał dźwiękowy informujący, że
parowanie się powiodło.
Zaświeci się również wskaźnik BLUETOOTH (biały).
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Naciśnij przycisk Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
routera Wi-Fi w ciągu 90 sekund.

Rozpocznij odtwarzanie muzyki i wybierz
[Devices Available].
Wybierz [LSPX-S2] i słuchaj muzyki z tego
urządzenia.
Kiedy funkcja Spotify Connect jest włączona, ikona połączenia
(
) świeci się na zielono.
Kiedy połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik sieci na spodzie
tego urządzenia zaświeci się na zielono.

Wskazówka

Wyłączanie trybu światła świec

• Jeśli dźwięk jest przerywany lub słychać zakłócenia, praca tego urządzenia
może być zakłócana lub sygnał może być zbyt słaby.
• Sprawdź, czy wokół urządzenia nie ma metalu.
• Nie trzymaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki mikrofalowej, innych urządzeń
Wi-Fi lub wszelkich podobnych urządzeń.

Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk  (włączenie/tryb gotowości)
przez około 2 sekundy.

Wybór intensywności trybu światła
świec

Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Spotify mogą się
różnić, w zależności od kraju.
• Specyfikacje aplikacji i układ ekranu mogą być zmieniane bez powiadomienia.

Korzystanie z funkcji Naciśnij
i odtwarzaj w celu słuchania serwisu
muzycznego online (Spotify)
Po użyciu funkcji Spotify Connect lub zarejestrowaniu swojej ulubionej
muzyki możesz słuchać muzyki, naciskając przycisk (Naciśnij
i odtwarzaj), nawet jeśli urządzenie nie jest włączone.
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Po dojściu do kroku 3 punktu „Korzystanie
z serwisu muzycznego online (Spotify)”, naciśnij
przycisk (Naciśnij i odtwarzaj).
Zaświeci się wskaźnik (biały)

Zapoznaj się z Przewodnikiem pomocniczym, który zawiera łatwe do
zrozumienia wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Dostęp
do niego możesz uzyskać na komputerze lub smartfonie.

Kiedy tryb światła świecy jest włączony, naciskaj
przyciski (oświetlenie LED) +/–, aby wybrać
intensywność z 2 dostępnych typów.
Uwaga

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/

Nie można ustawić jasności oświetlenia LED, gdy urządzenie znajduje się w trybie
światła świec, nawet jeśli używana jest aplikacja Sony | Music Center lub
(oświetlenie LED) +/– urządzenia. Najpierw należy
naciskane są przyciski
wyłączyć tryb światła świec, a następnie ustawić jasność oświetlenia LED.

Korzystanie z wyłącznika
czasowego
Naciśnij przycisk TIMER/ WPS.
Sygnał dźwiękowy poinformuje, że funkcja wyłącznika czasowego
została ustawiona, a zasilanie automatycznie się wyłączy po
60 minutach.

(Naciśnij i odtwarzaj).

Informacje o Przewodniku
pomocniczym

Rozwiązywanie problemów
Szczegółowe informacje - patrz „Rozwiązywanie problemów”
w Przewodniku pomocniczym.
Niektóre problemy można rozwiązać poprzez naładowanie urządzenia.

Ładowanie urządzenia
Jeśli zasilanie się nie włącza lub nie używałeś urządzenia przez długi
czas, podłącz załączony kabel micro USB i załączony zasilacz sieciowy
USB do gniazda DC IN 5 V, podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka
ściennego i ładuj urządzenie co najmniej przez 1 godzinę przed
włączeniem zasilania.
Poza wyjątkowymi przypadkami nie można ładować urządzenia
poprzez podłączenie go do gniazda USB w komputerze.
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Wyreguluj głośność, naciskając przyciski
(głośność).

Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb
gotowości

/

Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko dokonać regulacji.
Głośność możesz również wyregulować przy użyciu serwisu
Spotify.

Anulowanie wyłącznika czasowego
Ponownie naciśnij przycisk TIMER/ WPS. Sygnał dźwiękowy
poinformuje, że funkcja wyłącznika czasowego została anulowana.
Wskazówka
Możesz też ustawić długość działania funkcji wyłącznika czasowego za pomocą
aplikacji Sony | Music Center.

Słuchanie muzyki z urządzenia
zewnętrznego

Jeśli upłynie około 15 minut od poniższych sytuacji, urządzenie
automatycznie się wyłącza. Nie oznacza to awarii. W chwili zakupu
funkcja automatycznego przechodzenia w tryb gotowości jest
ustawiona na włączoną. Możesz zmieniać ustawienie włączenia lub
wyłączenia funkcji automatycznego przechodzenia w tryb gotowości
w menu ustawień w aplikacji Sony | Music Center.
• Urządzenie nie jest używane.
• Muzyka (dźwięk) nie jest odtwarzana przez urządzenie podłączone
za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
• Muzyka (dźwięk) urządzenia audio podłączonego do gniazda AUDIO
IN nie jest odtwarzana lub sygnał wyjściowy muzyki (dźwięku)
urządzenia audio jest bardzo słaby.

Sprawdzanie ustawień połączenia Wi-Fi
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Przejdź do Sony | Music Center i wybierz
muzykę, która ma być odtwarzana po naciśnięciu
przycisku Naciśnij i odtwarzaj.
Możesz wybrać poniższe opcje.
• Ostatnio odtwarzana muzyka (ustawienie domyślne)
• Zalecane przez Szklany głośnik
• Ulubiona muzyka

Rejestrowanie Ulubionej muzyki
Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk (Naciśnij i odtwarzaj)
przez około 2 sekundy.
Usłyszysz sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu rejestracji.
Wskaźnik (Naciśnij i odtwarzaj) (biały) zamiga kilka razy, a potem
będzie się świecić.
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko dokonać regulacji.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu połączenia
BLUETOOTH po odtwarzaniu muzyki przy użyciu
połączenia Wi-Fi

Aby przesyłać muzykę z urządzenia BLUETOOTH z kablem połączeniowym
podłączonym do gniazda AUDIO IN, naciśnij przycisk BLUETOOTH/ PAIRING na
spodzie niniejszego urządzenia lub użyj aplikacji Sony | Music Center, aby
zmienić urządzenie BLUETOOTH na to, które ma być używane do odtwarzania
muzyki.
Jeśli głośność jest zbyt niska, wyreguluj głośność dla niniejszego urządzenia oraz
dla podłączonego urządzenia audio.

 orzystanie z aplikacji Sony | Music
K
Center w celu dokonania
szczegółowych ustawień

Regulacja jasności oświetlenia LED
(oświetlenie LED) +/–.

Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym
urządzeniu.

Podłącz przenośne urządzenie audio lub
podobne urządzenie do gniazda AUDIO IN.

Wskazówka

Różne funkcje

Naciskaj przyciski

Użyj dostępnego w sprzedaży kabla połączeniowego (stereo mini
 stereo mini, bez oporu).

Jeśli wskaźnik (Naciśnij i odtwarzaj) miga na czerwono i słychać
sygnał błędu po naciśnięciu przycisku (Naciśnij i odtwarzaj), należy
sprawdzić poniższe możliwe przyczyny.
• Funkcja Spotify Connect nie byłą dotąd używana.
• Urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi.
Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Łączenie z siecią
Wi-Fi” i ponownie wykonaj ustawienia.

Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na spodzie tego urządzenia nie
jest wyłączony.
Jeśli wskaźnik BLUETOOTH jest wyłączony, naciśnij przycisk
BLUETOOTH/ PAIRING na spodzie tego urządzenia i sprawdź, czy
wskaźnik BLUETOOTH się świeci.

Resetowanie urządzenia
Kiedy urządzenie nie działa prawidłowo, zresetowanie urządzenia
może rozwiązać niektóre problemy. Aby zresetować urządzenie,
naciśnij przycisk RESET za pomocą ostro zakończonego przedmiotu,
na przykład szpilki.
Kiedy zasilacz sieciowy USB nie jest podłączony, naciśnij przycisk
RESET, po czym naciśnij przycisk  (włączenie/tryb gotowości) przez
co najmniej 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Sony | Music Center to aplikacja służąca do obsługiwania za pomocą
smartfona urządzeń audio firmy Sony kompatybilnych z Sony | Music
Center.

Funkcje korzystające z aplikacji Sony | Music Center
poza wymienionymi w tej instrukcji
•
•
•
•
•

Ustawienia dla funkcji Wireless Multi-Room
Ustawienia dla funkcji Wireless Stereo
Ustawienia dla funkcji Speaker Add
Ustawienia dla funkcji BASS BOOST
Ustawienia dla Trybu gotowości sieci

Jak pobrać

Korzystanie z trybu światła świec
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (włączenie/tryb
gotowości) przez około 2 sekundy, gdy głośnik jest
włączony.

Znajdź aplikację „Sony Music Center” w Google Play (Play Store) lub
App Store i pobierz ją.
Szczegółowe informacje - patrz strona pomocy aplikacji Sony | Music
Center.

http://www.sony.net/smcqa/

Możesz ustawić oświetlenie LED tak, by świeciło i migało jak świeca.
Uwaga
Operacje, które mogą być wykonywane za pomocą aplikacji Sony | Music Center,
różnią się w zależności od urządzenia audio. Specyfikacje aplikacji mogą być
zmieniane bez powiadomienia.

Restartowanie urządzenia
Jeśli wskaźnik  (włączenie/tryb gotowości) urządzenia miga na
czerwono, urządzenie jest w trybie ochrony. Zaczekaj chwilę
i ponownie naciśnij przycisk  (włączenie/tryb gotowości), aby
włączyć zasilanie.
Jeśli problem nie zniknie nawet po ponownym włączeniu zasilania,
skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Inicjalizacja urządzenia
Jeśli sprawdziłeś wszystkie odpowiednie punkty wymienione w części
„Rozwiązywanie problemów”, a urządzenie nadal nie działa
prawidłowo, wykonaj inicjalizację urządzenia, aby przywrócić
ustawienia domyślne.
Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk
 (włączenie/tryb gotowości) oraz przycisk
(głośność) urządzenia przez
co najmniej 4 sekundy, aby wykonać inicjalizację urządzenia.
Inicjalizacja trwa kilkadziesiąt sekund. Po zakończeniu inicjalizacji
wskaźnik  (włączenie/tryb gotowości) urządzenia oraz oświetlenie
LED zaświecą się i zasilanie pozostanie włączone.
Ponieważ podczas inicjalizacji urządzenia kasowane są wszystkie
informacje dotyczące parowania BLUETOOTH oraz ustawienia
sieciowe, należy ponownie wykonać wszystkie ustawienia.
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